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INLEYDINGH.

Indien men met aendacht de finnen wil laten gaen over de faken der Werelt, foo fal men onder alle de felve geene
konnen uyt- vinden, in welcke men Godes voorfienigheyt en kracht-werekende mogentheyt klaerder fal konnen bemercken,
als in de genegentheyt van voort -teelinge, de levende fehepfelen van den eerften af krachtelick ingefeherpt. Want gelijek
Sonne, Mane, en andere lichten des Hemels, den loop haer eenmael van den Schepper voorgefchreven , noyt en verlaten,
maer,, van den aenbeginne der Werelt aen tot heden toe, dien hebben gehouden en fullen blijven houden tot de volheyt
aller dingen; even op de felve wijfe blijft dat wonderbare woort: Waft ende vermenigvuldigt, de meiifchen door God
van den beginne ingefproken, vaft als met een diamant gefchreven, in de herten van al dat adem blaeft.
Al wat op der aerden leeft,
Al wat om den Hemel fweeft,
Al wat in het woefte diep
God in oude tijden fchiep ;
Al tot aen de naeckte pier,
Al tot aen de kleynfte mier,
Al tot aen den mieften vis,
Dieder in het water is:
Al de kriiyden in het Wout,
Al tot aen het quaftigh hout,
Al tot aen den harden fteen ,
Heeft dit uyter aert gemeen:

Dat 'et voelt een innigh vier,
Dat 'et trout op fijn manier,
Dat 'et al te famen paert,
Yder een na fijnen aert;
Dat 'et vrijt en dat'et fpeelt,
Dat 'et foete vruchten teelt.
Dit was eens des werelts gront,
Schier eer dat de werelt ftont;
Dit fal vaft en feker ftaen,
En noch altijt verder gaen,
Tot men, na des werelts val,
Eeuwigh bruyloft houwen fal.

En hierom foo heeft Syrach XXVI. 24. ten aenfien van de redelicke dieren wel aengemerckt, dat 's mans begeerte tot
de vrouwe alle menfehelicke toe-genegentheden verre te boven gaet. Van de zijde der vrouwen is het even het felve: en 't
is gewisfelick een wonder aen te fien, in hoe veel byfondere gelegentheden fulex allenthalven fich openbaert. Een kint,
eer het recht weet wat een kint zy, en foo haeft het maer een doeckjen ployen kan, maeckt fich terftont een popjen, en
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betoont alreede fijn genegentheyt tot een gefelligh leven: het felve wat vorder in jaren komende, en den naem van
maeght krijgende, wort beweginge gewaer, die het vrijfter geworden zijnde begint in 't werck te ftellen: en de bruyt
wefende, treet in den in-gang; vrouw en moeder, in den deur-gangh; weduwe, fehoon in den uytgangh, helt veeltijts
tot den wedergangh; want (gelijck Paulus I Tim. 5. 1.1. van de weduwen getuygt) weeldigh geworden zijnde, willenfe
trouwen: en fchoon alle faken daer toe dienende in haer op komen te houden, foo rijft in de felve de genegentheyt
om iemant te helpen aen het werck daer toe fy- lieden felfs onmachtig zijn geworden. Boven allen delen is ten eynde
als voren aen te mercken, dat al is het fchoon foo dat eenigh jongh vrouw -menfch een moeder of een fufter heeft,
die in haer dracht of kinder-baren ganfch (ware ongelegentheden heeft uyt-geftaen, of dat'er iemant van de buer- vrouwen
rouwelick of grouwelick van haren man wort mif handelt ; dien efter niet tegenftaende loo en baert al het felve geen
af-keerigheyt van het trouwen in de gene, die daer toe jaren hebben: jae felfs die mans, die haer vrouwen foo ganfch
qualick hebben bejegent, indien de felve weduwenaers komen te worden, en hebben evenwel geen gebreck van vrouwen,
maer vinden 'er meer als genoegh, die te vreden zijn met hun wederom den kans te wagen. Waer uyt dan blijckt,
dat het geheel vrouwelijck gellachte haer moeder Eva oock in defen gelijck zijn: fy geven geen geloove aen het gene
dat gedaen of gefeyt wort, fy willen 't felfs proeven, en even uyter daet leeren wat het werek inheeft. En of men
fchoon menfchen heeft gevonden, die defe aendringende genegentheden van de mans tot de vrouwen, en van de vrouwen
tot de mans hebben willen uytblusfchen , en doen verfterveii door eenfaemheyt en het leyden van een leven buyten alle
menfchelick gefelfchap, dat al heeft fulex niet konnen uyt-werken. 't Is een ingeboren eygenfchap, een boeck fonder
letters, dat fonder fchoole, fonder meefter, fonder eenigh behulp van felfs geleert wort. 't Is een in-druckfel van den
hemel, een ingeboren eygenfchap, een wet als met Godes vinger in 't gebeente en inergh der menfchen gefchreven. En
by die gelegentheyt valt my in den fin een oud, gemeen, en (foo het fchijnen magh) belachelick verhael: het welck
ick nochtans, vermits het ontrent dele ftoffe van bedencken is, hebbe goet gevonden in een veers te befluyten, en
den Lefer mede te deelen :
Een man, des werelts fat, ging in de bosfchen wonen,
En droeg de vrienden op fijn twee vol-wasfe fonen;
De derde was een kit, dat noch geen oordeel halt,.
Dit was hy niet gefint te laten in de ftadt.
Hy nam liet in het wont en ineyndet op te brengen,
Soo dat het met geen vleefch fich oyt en lou vermengen
Want (dacht de goede man, en was'cr in geruft)
Die noyt geen vrouwen fiet en krijght geen vrouwe -luft.
Wie in de fteden woont, die Piet verfcheyde faken,
Die hem fchier even-ftaeg de finnen gaende maken;
De jeught wort daer helmet, oock dickmael ongemerckt,
Vermits een dertel oogh op al de leden werckt.
Maer in het eenfaem wont, daer leeft men als de fchapen,
1)ie niet als heylfaem kruyt of noodigh voetfel rapén,
Onnofel , buyten pracht, eenvoudigh, fonder gal,
De werelt onbekent, den Hemel lief- getal.
De man, op delen gront, begaf hem uyt de menfchen,
Verliet al wat het vleefch of aertfche finnen wenfchen,
Valt driemael in de week, en, als hy maeltijt hout,
Soo nut hy enckel moes en wortels uyt het wont.
Het kint bleef in het bofch tot aen fijn achtien jaren,
En daer en quarr noyt menfch gereden of gevaren:
Sijn oogh fpeelt maer alleen ontrent het jeughdig gras,
En 't is hem onbekeiit wat maeght of vrijfter was.
't Geviel om defen tijt, (lat in de naefte dorpen,
;

Op feker boeren -feeft, de gans was af te worpen:
Een priefter daer ontrent, die noot den heremijt,
Om voor een korten ftont met hem te zijn verblijt.
De goedé kluyfenaer die gingh het overleggen,
En naer een lang verfdeck, foo liet hy fich gefeggen :
Hy leyt fijn jongen met, en hielt'et voor gewis,
Dat Hansje niet en kent als kruyt en jeugdigh lis.
Hy gaf hem op de reys en quarr het vleys genaken,
En wat de jongen fagh, dat zijn hem vreemde faken :
Dies vraeght by fchier geftaeg wat dit en gunt beduyt,
En wat hy niet en weet, dat ley de vader uyt.
Maer juyft ontrent het dorp ontmoet hy fteedfche vrijfters,
Die queelden onder een gelijck als Meertfche lijfters;
Haer kleeren waren net en fy van blijden geeft,
Gelijck de jeught haer vint ontrent een vrolick feeft.
Doch mits de jonge wulp hier op begon te mereken,
Soo voelt hy vreemt gewoel op fijn gewrichten wercken:
Hy ftaet gelijck verbaeft, hy liet den handel aen,
En (naer het fchijnen moght) hy wou niet verder gaen.
De vader ftouwd' hem voort, en ging al verder treden,
Maer Hansje ging hem nae, en vry met trage fchreden;
Hy keeck geduerigh om, en berft ten leften uyt:
Wat is het dat ick fie? wat hoor ick voor geluyt?
Wat dieren mogent zijn, die met haer foete kelen
My dringen door het oyr, en al de finnen ftelen ?

1) ADEL -BOOM.

Ey lieve, fegh een reys_ wat hier van wefen magh;
My dunckt ick in het wont noyt foeter fchepfel fagh.
De vader roock terftont waer heen dit wilde ftrecken,
En wat'er voor een fpel in Hansje fou verwecken:
't Zijn ganten , fey de man, een liim en oilick goet,
Daer ghy en uws gelijck n van onthouwen moet:
Laet dat gefelfchap daer. Neen, fey 't onnoofel Hansje,
Maer, vaertje, magh het zijn, foo koop my doch een gansje:
Voor my, ick ben 's getrooft, 'k en vreefe geen verdriet,
't Gedierte, na my dunckt, en is foo groufaem niet;
Het fal my tijt- verdrijf, het fal my vrolick leven,
Het fal my foet vermaeck en blijde dagen geven,
Het fal my dienftig zijn wanneer ick eenfaem ben;

V

Voorwaer ick heb het lief, fchoon ick 'et niet en ken.
De Vader ftont en keeck, onfeker wat te feggen :
Wat vrou Nature fpreeckt is niet weder-leggen.
Wat is'et, of men fchoon de jeught in banden fluyt?
Haer geeft kent fijnen tijt, haer keeft die wilder uyt.
Wat baet het eenfaem wout? en wat de nare kluyfen?
Wat oyt van katten quarr, dat is geneyght te muyfen.
Dit fey de goede man, doch met een ftillen wont,
Hy fagh fijn eerfte jeught al in haer eygen gront.
Maer Hansje, fchoon de feeft ten eynde was gekomen
En dat weeft al het volek fijn af-fcheyt had genomen,
Was na dit foet gefleht onluftigh van het wont,
En eer het jaer verliep, het quantje was getrout.

Maer dit werek ftreckt hem vry al verder uyt, als tot menfchen en beeften; want iemant die oock de vordere fchepfelen
recht bemerekt, ontdeckt fchier over-al een volle gedaente van houwelick. De boomen, planten, kruyden, metalen, en
íteenen, koenen fulex klaerlick aenwijfen; gelijck d'onderfoeckers van de nature- een -ftemmelick nu lange vaft hebben
geftelt. In laurieren, cypresfen, linden, en menigte van andere boomen en bofch-gewasfen, is fulcx too ganfch blijekelick,
dat oock een flecht hovenier of huysman het felve lichtelick uyt heeft te vinden: gelijck fulex niet alleenlijck Plinius en
Theophraftus, liner verfcheyde Out- vaders met reden van wetenfchap ten vollen zijn betuygende l . En wat de felve
)

over de byfondere eygenfchappen van den Dadel -boom in defe gelegentheyt hebben aengemerekt, dient (mijns oordeels)
hier niet in ftilheyt voorby gegaen 2) . Iek fal in een kort gedicht begrijpen, het gene daer fy- lieden een langh
verhael van maken:
Daer is een geeftigh volck, dat Godes hooge wercken
Gewoon is aen te fien en vlytigh aen te mereken;
Soo dat'er niet een loof in bofch of velden waft,
Dat niet en wort doorfocht en neerftig ondertaft.
Wat kruyt of planten doen, en hoe de boomen leven,
En waer de wortel gaet, en hoe de tacken fweven,
En wat het jeughdig fap, en wat de fchors vermagh,
Dat wort by hen gefien als in den klaren dagh.
Maer noyt en wifter menfch van bofch -gewas te fpreken,
I)at met den Dadel-boom is weert te zijn geleken:
Sijn aert dient hier gedacht en aen de jeught vertelt,
Vermits hy liefde pleeght oock in het woefte velt.
Waer oyt dit jeughdig hout komt fpruyten aen der heyden,
Daer is 't in man en wijf ten vollen onderfcheyden :
Een geeftigh hovenier, die kent haer rechten aert,
En tiet wanneer de boom is nut te zijn gepaert.
Het wijfje ftaet en treurt, en laet fijn tacken hangen,
Wanneer het in de Mey met liefde wort bevangen;
Men tiet het aen het loof, hoe-wel het niet en fpreeckt,
Of dat de wortel queelt, of dat'er iets ontbreeckt.
Indien liet is geplant ontrent de manne- boomen,
Maer daer een helle beeck, met koele water-ftroomen,

Komt fchieten tusfchen hey, foo dat het niet en kan
Voldoen fijn gulle jeught, en wrijven aen den man:
Soo komt den hovenier den manne-boom genaken,
En gaet van zijn geway een aerdigh kransjen maken,
En hangt het aen den ftaln van die uyt liefde queelt,
Soo dat het aerdigh groen haer om de leden (peelt.
En als het vrou -gewas dit voelt aen hem gebeuren,
Soo latet veerdigh af van fijn ellendigh treuren,
Het krijgt een ander verw en fchier een blijder groen,
Soo dat fijn innigh mergh fach open fchijnt te doen.
Soo haeft de bogaert-man dit wefen komt te mercken,
Soo poogt hy zijn bedrijf al vorder uyt te wercken:
Hy pluckt de fchoonfte bloem, hy neemt den groenften haft,
Die aen de manne-ftam en fijne tacken waft;
Hier weet hy na de kunft een poyer af te maken,
Dat geeft het wijfje moet en vordert hare faken:
Het is gelijck een dauw, daer naer het kruyt verlangt;
Ja, als een vruchtbaer zaet dat fy in haer ontfangt.
De boom aldus beftroyt begint terftont te fwellen,
En fchiet veel bloemen uyt die niet en zijn te tellen,
En naderhant de vrucht; dies lacht de bogaert-man,
En prijft het vruchtbaer hout, en eet er dadels van.

1) Theopinaft. IIiftoria Plautarum lib. III. cap 3. Diofcorid. lib. IV. cap. 5. et feq Tiraquell. de legib. Connub. 1. I. num. 65.
2) Bafil. He.aoner. bomil, 5. Ambiof etc. Theoplraft. lib. 2. Heftor. Plant. cap. 8. et lib. 3. de caufis Plant. cap. 23. Pbn lib. 13- cap. 4.
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En noch is dit niet genoegh; want fooder iemant een wacker oog flaet op dingen van ongelijcken aert, oock daer flu l
foo eenige gedaente van een onderling houwelick niet felden aengewefen konnen werden. Siet men niet, hoe de
zeyl-fteen en het yfer, door een fonderlinge toe-genegentheyt, als man en wijf verfamelt werden? Wort niet het amber
en het ftroo , door een heymelicke over- een -koomfte van aert , tot malkanderen getogen als tot een onderlinge omhelfinge ?
hebben niet Hemel en Aerde , Son en Maen , foodanigen gemeenfchap onder den anderen , dat de felve 't houwelick en
d'eygenfchappen van het felve foo nabykomen , dat fulex , naer de waerheyt uyt te drucken , misfchien niet dienftigh fou
bevonden worden? En wat fal ick meer feggen? God, de vriendelijcke menfch- hoeder, die de liefde felfs is, en uyt de
diepte fijner liefde alles heeft voort- gebracht, niet bequamer vindende als het Houwelick, om fijn hoogfte liefde den
menfchen kinderen bekent te maken, heeft in fijn woort veeltijts onder de gedaente van het felve den boefem zijner
genaden ganfch vriendelijck geopent, en onder die gelijekenisfe fijn opperfte toegenegentheyt over het menfchelick geflachte
gunftigh afgebeelt : invoegen , dat hy de Almachtige fich dickmael foo vertoont (met eerbiedigheyt moet het gefproken zijn) ,
als of hy de vryer quame maken aen den menfche; Ofeae 3. 1. en daer na volgende den draet van dat geheel werek,
gaet vorder en ftelt fich eerft als bruydegom, en daer na als echte man van fijn eygen fchepfels; en dit in foodaniger
voegen, dat'er fchier niet voor en valt ontrent het menfchelick houwelick, dat de H. Geeft niet in volle leden op het
geeftelijcke en heeft gepaft, en dat van den beginne af tot den eynde toe.
Seggen de jonge lieden, dat het oogh van den eerften aen is leydfman van de liefde, Godes Geeft fpreeckt in het
geeftelijcke, even op de felve wijfe tot fijn vriendinne de Kercke: Wendt uwe oogen (feyt hy) van my af; want fy doen
my gewelt aen. Ghy hebt my het herte genomen, mijn Sufter, lieve Bruyt, met eene uwer oogen. Hoogliet
Salom. 6. 5. 4. 9.
Doet een jongeling uyt het gefichte verkiefinge van een jonge deerne, hem tot een toekomende partner, Gods woort
gebruyckt in het geeftelick even de felve maniere van fpreken : Ghy zijt gegroeyt en groot geworden, ende zijt
gekomen tot groote cierlickheyt: uwe borften zijn vaft geworden, ende uw hayr is gewasfen; als ick mi voorby u ging
fagh ick u, en fiet, uwe tijt was de tijt der minnen; foo breyde ick mijn vleugels over u uyt, enz. Ezech. 16. 7. 8.
Gebruyckt een vryer ontrent die gelegentheyt teere, foete, ende lief-kotende woorden, too doet oock de H. Geeft aen fijn
beminde: Siet, ghy zijt fchoone, mijn vriendinne, liet, ghy zijt fchoone: uwe oogen zijn duyven oogen, uwe lippen zijn
als een fcharlaken fnoer, uwe fprake is lieffelick: geheel zijt ghy fchoone, mijn vriendinne, en daer en is geen gebreck
aen u. Hoogliet 4. 1. 3. 7. Doet my open, mijn fufter, mijn vriendinne, mijn duyve, mijn volmaeckte. Hoogliet 5, 2.
Komt men onder de menfchen, naer het verfoeck, tot een trou- belofte en houwelicxfche voorwaerde, oock dat wort
in Godes woort uyt- gebracht tot een geeftelicken fin: Als ick u fagh, en uwe tijt was de tijt der minne, too fwoer ick
u en quarr met u in verbont; en ghy wiert mijne; fpreeckt de Heere, Heere. Ezech. 16. 8.
Wort de blijdfchap van een bruydegom onder de menfchen groot geacht, vermits hy verkrijght haer, die hy lange tijt
verfocht heeft, even oock dat is by Godes Geeft na-gevolgt : Gelijck een bruydegom vrolick is over de bruyt, foo fal
God over u vrolick zijn. Efai. 62. 5.
Wat meer? De fpeel-genooten, by ons,in delen gevalle gebruyckelick, en werden by Godes Sone in 't geeftelicke niet
vergeten: Konnen oock (feyt hy) de bruylofts-kinderen treuren, foo lang de bruydegom by haer is? Matth. 9. 15.
Ende wederom: Die de bruyt heeft is de bruydegom; en de vrient des bruydegoms, die ftaet ende hoort hem en
verblijt fich, enz. Joh. 3. 19.
Oock de Juweelen felts, waer mede een bruydegom by ons fijn bruyt plagh te vereeren, zijn oock hier by God in
gedachtenisfe: Iek versierde u met cieraet, en dede arm- ringen aen uwe handen, ende dede ketenen aen uwen halfe,
en gaf u een voorhooft-cierfel aen uw aengefichte, ende oir-ringen aen uwe oiren, ende een heerlijcke kroone op uwen
hoofde. Ezech. 16. 11. 12.
Het bruylofs-kleet, en de inleydinge van de bruyt tot haren bruydegom wert niet vergeten: Des Konings dochter is
ganfch verheerlickt inwendig: haer kleedinge is van gouden borduerfel: in geftickte kleederen fal fy tot den Koning
geleyt worden: de jonge dochteren, haer mede-gefellinnen, tullen tot u gebracht worden. Pfal. 45. 14. 15.
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Wilt ghy vorder een nier- gehoude haer affcheyt fien nemen van haer ouders en vrienden, om over te gaen in de
huyfhoudinge van haren man , ghy fult defelve even in het geeftelijeke levendig afgebeelt vinden : Hoort Dochter, neyghet
uwe oiren , vergeet uw volck ende uws vaders huys : foo fal de Koning luft aen uwe fchoonheyt hebben. Dewijle hy
uw Heere is, foo buyght u voor hem neder. Pfalm. 45. 11. 12.
Eyndelick, wil ieinant het befluyt van al dit heuchelick werek, hoort den Apoftel: Iek hebbe u toebereyt (feyt hy)
om als een reyne maeght , Chrifto, als een man voor te ftellen. II Corinth. 11. 2.
Wilt ghy tot befluyt de vervullinge van alles, en een volmaeckt houwelick, hoort den Propheet: Uwe maker is uwe
man (feyt hy) : Heere der Heyrfcharen is fijnen naem, en de Heylige Ifraëls is uw verlosfer; hy fal de God des
ganfchen aertbodems genaemt worden. Efai. 54. 5.
Ten alderleften, wil iemant geeftelicke echt-brake afgebeelt fien door gelijckenisfe van het vleefchelick, menighte
van plaetfen zijn daer toe dienende: afgoderye na de tale des H. Geeft is hoererye genaemt (Jerem. 3. 1) : Ghy hebt
niet vele boeleerders gehoereert, doch koomt weder tot my, fpreeckt de Heere. Siet vorder Ezech. 16. 15. 16. 17. En

23. door 't geheele capittel. Hof. 2. 4. Malach. 2. 11. Pfal. 73. 27.
Sie daer een vryagie, een bruyloft, en vervolgens een volkomen houwelick, en daer-en -boven het gene een wettigh
houwelick regelrecht tegen is, te weten : echt-brake en overfpel; alle by 't Goddelick ontleent van het menfchelicke ,
alles ons ten goede: dewijl het den Geeft des Heeren gelieft heeft, uyt zijn fonderlinge genade, in dier voegen niet ons
te ftameren. Soo is dan dit algemeen wefen, dit wonder Al, ick (egge Hemel en Aerde, onderlinge verknocht, en al
te famen gebonden onder de gedaente van een houwelick; invoegen dat fehier alle het byfonderfte, dat boven en beneden
te lien is, heeft iet dat een houwelick gelijck is. En daerom heeft de Keyfer Justinianus ') wel gefeyt, dat meelt alle
de gefchreven wetten een yder menfche in 't byfonder en als voor hemfelver^ alleen zijn aengaende: maer dat de rechten
en regels, op het ftuck van den houwelicken ftaet flaende, genoegfaem het geheel menfchelick wefen betreffen 2) . En om
dele redenen is 't, dat de voortreffelickfte perfonagiën van alle eeuwen met de houwelicxfe faken altijt veel op hebben
gehad, en ontrent defelve met haer verftanden als ftaegh befigh zijn geweeft 3) . Mofes , de Goddelicke Wetgever, heeft
eerft en voor alle andere van dele gelegentheyt beginnen te fchrijven. De Hebreën, Joden, en de Heer Chriftus felfs
heeft het felve werck nader en klaerder voor-geftelt, en meerder licht daer toe gebracht. De Griecken, en infonderheyt
Xenophon en Plutarchus, hebben geen ftoffe heyliger verhandelt, als faken van houwelick. De Romeynen hebben oock
van het hare vry wat veel daer by gedaen. De Bisfchoppen en Paufen van Romen (hoe-wel dickwils van den anderen
verfchillende) hebben al het felve noch verder uyt-gebreyt. En eyndelick hebben hier niet ftil geftaen de geleerdfte en
fuyverfte fchrijvers van de naefte eeuwen: evenwel mede niet over-al met rechte eenparigheyt Soo dat wy mogen feggen,
dat'er wel veel van houwelicxfe faken voor delen is gefchreven, maer dat'er noch al veel overig is om gefchreven te
worden: te meer, dewijl de werelt gedurigh verder gaende, elcke eeuwe hier en in andere faken ftaegh wat nieuws
voort plagh te brengen, en mitfdien geduurig nieuwe ftoffe van fchrijven geeft.
Iek dan, mijn gedachten hier over latende gaen, heb oock noch dele mael goet gevonden op de faken van 't houwelick
dit jegenwoordigh Werck uyt te brengen. Indiender middeler-tijt yemant vorder naeuwkeurigh is, by wat gelegentheit
ick wederom bewogen ben geweeft dufdanigen ftoffe ter hant te nemen, die kan van mijne beweeg-redenen, die ick
derhalven gehad hebbe, omftandelick gedient werden uyt het volgende gedicht, daer toe ick my gedrage:
Wat God tot menfchen fchiep, dat moet na reden leven,
Dat moet van zijn bedrijf befcheyt en reden geven;
Dat leert de reden felfs. Wel hoort, hoe dat het quarr
Dat ick noch dele mael de pen in handen nam,

Dat ick in mijn vertreck niet ftil en konde blijven,
Maer op een nieu beftont voor Hollant yet te fchrijven;
Misfchien of mijn beleyt, gelijcl het is geweeft,
Mocht yemant dienftigh zijn die Inijn gedichten leeft.

1) Novell. 22. Nam rehquae Juris partes, neque omnibus omnma homimbus, neque rebus, neque temporibus convemmnt: quidquid verb en ca nuptias ftudii impenditur ad uuiverfum genus
humanism pertinet.
2) Interpreten Juris caulas quee ad nuptias fpectant graves et arduas uno ore pronunciant. Cyprus in pasfat. Tractat de Connubio.
3) Xenophon et Plutarchus de nulla ie fanctius, quarr de Matrimonio, feripferunt. Erafm. de Chritt. Matrim. fol. 101.
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Na dat mijn wederhelft was uyter tijt gefcheyden,
Sagh ick my, naer het fcheen, een nieuwen tijt bereyden;
Veel die men wij sheyt gaf die rieden my de trou,
En dat ick wederom een by-flaep nemen fou.
Haer voorftel was gegront op veelder-hande faken,
Die my oock in der nacht den flaep by-wylen braken.
Daer hoeft een diep gepeys, en vry een lang beraet,
Als yemant wederom naer echte banden ftaet.
Iek was eerft van den rou in mijn gemoet beftreden,
Maer hebbe naderhant geen minder ftrijt geleden,
Iek lagh in ftaegh gewoel, oock als een ander fliep,
Soo dat ick tot mijn felfs aldus by-wijlen riep:
Wat ift, dat my beroert tot in de diepfte zinnen?
Hoe! fal ick wederom mijn leven gaen beginnen?
Sal ick van nieus beftaen, dat my het vleefch gebiet?
O neen, bou-valligh menfch , ten is uw faecke niet.
Daer fal geen vrouwen voet mijn leger meer betreden,
Daer fal geen vrouwen arm omvangen defe leden,
Daer fal van nu voortaen geen vrouwen rechter-hant
My dienen tot vermaeck of tot een echte pant.
Mijn weerd' Elifabeth, ick wil u eygen blijven
Tot my de bleecke doot de leden fal verftijven:
En als my dat gebeurt, fal ick in korten tijt
Oock werden in het graf, dat ghy op heden fijt.
lek heb u daer befocht, ick heb de plaets betreden
Daer uw gebeente ruft. Iek fag uw dorre leden,
En daer op riep ick uyt: 0 God, wat is den menfch!
Dit ftof is eens geweeft mijn luft en herten-wenfeh.
Wat is van alle vleefch! hier fie ick nu de kamer
Daer ick eens ruften fal, die acht ick my bequamer
Als eenigh ruym vertreck, of ander fchoon gebou
Daer yemant vreughde pleeght ontrent een jonge vrou.
Al dat is voor de jeught en voor de groene jaren,
Iek wil in dit verwulf met uw geraemte paren,
En mengen onfe ftof, tot, nae des werelts val,
De Schepper op een uien een werelt fcheppen fal.
Dan fulje konnen fien (God fal het openbaren),
Dat my, naer uw vertreck, geen luft is wedervaren,
Dat noyt wat vrou gelijckt, in mijnen arrem Hiep,
Nae dat n God ontbont en uyt de weerelt riep.
Dat ick, terwijl ick was met trou aen u verbonden,
Noyt wijf en heb onteert, noyt maeght en heb gefehonden :
Dat ick, al was ick jongh en vrolick uyter aert,
Voor u mijn gulle jeught en blijdfchap heb gefpaert.
Dit fprack ick tot het rif, en vry niet fonder weenen,
Dies viel het filtigh nat tot op haer dorre beenen;
En fehoon ick henen gingh, en uyten graven fchiet ,
't Gepeys van haer verlies verloor ick efter niet.
Het was dan fonder gront, dat my wert nae- gegeven,
Dat ick door welig bloet tot trou-fucht wierd gedreven:
Hy wil geen levend wijf, by foeckt geen nieuw trou,
1)ie in liet duyfter graf befoeckt een doode vrou.

lek bleef in defen ft act tot vijf gelieele jaren,
Maer die zijn even -wel al mede wegh- gevaren.
Of yemant druck ontmoet, of blijdfchap op den dagli,
De Son doet haren loop gelijekfe voortijts plagh.
Doch my quant feker vrient om defen tijt befoecken ,
Terwijl ick eenfaem fat te midden in de boecken,
Die vont'et ongerijmt dat ick geduerigh las,
En hielt dat my een vrou al vry bequamer was.
Hy dreef, dat ick eer lang ten hoogften fou beklagen
Alleen te moeten zijn ontrent mijn oude dagen,
Dat my (nadien ick was met faken overlaft)
Geen leger fonder vrou, of eenfaem huys en paft.
Dat my een bedgenoot nu beter fou bevallen,
Dan als in volle jeught de losfe zinnen mallen:
Dat ick gefelligh was , en noch van jeughdigh bloet,
En daerom in het bed gefelfchap hebben moet.
lek, die my noyt en vont af-keerigh van de vrouwen,
Wert, ick en weet niet hoe, genegen om te trouwen:
Maer als ick overwoeg waer iek behoor te gaen,
Voeld'ick my wederom geheel in twijffel ftaen.
Wat jongs dat leeg my toe ('k en wilder niet om liegen),
Maer ick en wou voor al geen jonge maeght bedriegen:
En mits ick menighmael verviel in dit gepeys,
Bekeef ick even-ftaegh aldus mijn grilligh vleys:
Wilt ghy om weynigh graens, dat u noch reft te malen,
Een vlot van eycken-hout uyt vreemde bosfen halen?
En rechten hier een mool, een wonder groot beflagh ?
Ey, let wat ii betaemt en wat dit lijf vermagh.
Hebt ghy een nieuwe mool en feylt u noodig koren,
Soo hebje bey gelijck uw moeyt en koft verloren
Een tuygh van delen aert en kan niet ledigh ftaen,
En 't is een lot bedrijf te malen fonder graen.
Indien iek bidden magh, vermijdt u van de vrouwen,
Vermijdt u van de jeught en van ontijdigh trouwen ;
Blijft liever datje zijt, en weeft voortaen geruft:
Wie out van jaren is en hoeft geen nieuwe luft.
Dit 1pel fal ons den geeft aen vleefch en weerelt binden,
Daer na geen levens -fucht in my en is te vinden:
't Is beter datj' alleen uw leften tijt verwacht,
En laet de foete jeught de vreughde van den nacht.
Wat goet kont ghy uw ziel van dit gewoel beloven?
Een dwafen ouderdom gaet alle mal te boven.
Geen dor hout lijt'er vier, maer is terftont verbrant,
En uyt een grijfen baert en wies noyt minne-pant.
Ghy daerom weeft befet en fchou my defe klippen,
Een roos -gelijcken mont en wil geen bleycke lippen:
Wat jong is eyfeht vermaeck, - en haet den ouden tijt;
Ghy, trouwt dan uws gelijck, of blijft gelijckje zijt.
Wat out was prees ick noyt, dat kon my niet bewegen,
Iek was in dit geval tot jeught alleen genegen :
En fchoon de middelmaet my fomtijts wel beviel,
Daer was ftaegh eenigh dingte dat my in twijffel hiel.
;
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Ten leften vont ick beft noyt trou-ringh wegh te fchenken,
Maer om dat wel te doen daer vont ick groot bedenken
En dat, mits noch het vleefch , of ick en weet niet wat,
My door de finnen j oegh , of in de leden fat.
Dit bracht my quellingh aen: maer, op bequame gronden,
Heb ick een nut behulp ten leften uyt- gevonden;
God, naer een diep gebed t, die gaf my defen raet,
Dat kunft en ftage forgh de luften wederftaet.
Hier op wrocht my de geeft als met de ganfche finnen,
En 't fcheen na weynigh tijts dat ick begon te winnen;
Mijn ampt, dat gaf my werck foo langh de Sonne feheen ,
De dichtkunft v6or den dagh, of als het licht verdween.
Wanneer een ander dronck, of metten teerlingh fpeelde,
Of peylde met gemack de gronden van de weelde,
Soo was ick in gepeys en befigh metten geeft,
En als ick ledigh was, bedreef ick aldermeeft.
Soo haeft in mijn gemoet de luft fcheen op te waken,
Gingh ick de jeught een liet, of God een lof-fang maken:
En mits ick ftaegh het breyn niet ftil, maer befigh, hiel,
Soo kreegh ick eenmael ruft in mijn beroerde ziel.
God zy voor eeuwigh lof, die my dus heeft beraden,
En op mijn fwacke hals geen jock en heeft geladen:
God zy voor eeuwigh danck, dat nu geen vlugge maeght,
Dat van mijn ouden dagh geen jonge vrou en klaeght.
Iek heb een wijf verfpaert, vermits ick konde dichten,
Want dat kan menighmael een fwaren geeft verlichten.
Had ick noyt veers gemaeckt, of met de kunft gefpeelt,
Daer is geen twijffel aen, de tijt had my verveelt.
Had ick niet voor de jeught by- wijlen yet gefchreven ,
'k En hadde (na my dunckt) niet eenfaem konnen leven:
Maer doen ick op liet bed maer met en pennen bracht,
Is al wat my bevocht verdwenen in der nacht.
Iek ftreet met Pallas fehlt, daer lagh ick in gedoken
Soo dat geen minne -pijl mijn hert en kon beftoken;
En fchoon het grilligh vleefch op my by wijlen fchoot,
Iek ftont op mijn verfet, tot Luft en Weelde vloot.
Dit kon eerft fwaer gepeys en veel bedroefde dagen,
Dit kon ontijdich vier uyt mijn gewrichten jagen.
Wie noyt het dertel lijf tot luyheyt uyt en ftreckt,
Hout, daer een ander valt, fijn leden onbevleckt.
Daer is geen beter raet om tochten uyt te drijven,
Als dat men noyt en laet de finnen ledigh blijven;
Geduerig befigh zijn met eenigh diep gepeys,
Dat is de rechte toom voor luft en weeligh vleys.
De menfch hout altijt wat daer op de geeften fpelen,
Of by fal dertel zijn, of ganfche dagen quelen.
Geluckig is de ziel die hier het befte kieft,
En noyt fijn hert en quelt of fynen trooft verlieft.
Een meul heeft defen aert, fy moet óf koren breken,
Of fal tot haer verderf een haeftig vier ontfteken.
Daer rijft een vuyle ftanek indien het water ftaet,
En als het yfer ruft dan roeftet metter daet.
;

;

IX

't Is met ons broofen aert oock even dus gelegen,
Wie ledigh henen gaet, die wort tot quaet genegen.
Men fegge wat men wil, ons dient geen (tage ruft;
Een geeft die niet en werekt, is open voor de luft.
Maer fchoon daer niet een wijf mijn leger gnam genaken,
Noch heeft het eenfaem bed my vruchtbaer konnen maken
Al was ick ongetrout, ick kreegh een echte kint,
Niet by een witte vrou, maer uyt den fwarten int.
Siet, wat een felfaem werck ! — het is my wedervaren
Schier watter omme -gaet ontrent het kinder- baren;
Als my de geeft ontfing, dan was ick in het lijf
Schier even foo geftelt, gelijck een fwanger wijf:
Iek at niet als ick plagh, ick hadde vreemde luften,
Soo dat ick menigmael oock niet en konde ruften;
Iek kreeg wel barensnoot te midden in der nacht,
En wert in my gewaer als prangen van de dracht.
Dan moeft ick uyt 'et bed en gingh het vier ontfteken,
Iek voelde, na my docht, gelijck het water breken:
En als de vrucht verfcheen , dan was ick wel gefint,
Gelijck een vruchtbaer wijf die baert een echte kint.
Hier was ick dan beluft gelijck de jonge vrouwen,
Iek focht de nieuwe vrucht in haeften aen te fchouwen,
Iek focht te mogen fien het geen ick had gehaert ,
En of het naer een wijf of naer fijn vader aert.
Noch moeft ick wederom op nieuwe dienften pasfen,
Het kint was niet te reyn, ick moeft het fehepfel wasfen.
Waer yet ter werelt koomt daer lijt de moeder pijn,
En 't is vuyl uyter aert, en moet gereynight zijn.
Terftont na dit gewoel het wicht moeft in de lueren ,
Maer daer oock even-felfs en kond'et niet gedueren
Iek gaf het menighmael fchoon linnen aen het lijf,
En dit was even-ftaegh mijn luft en tijt- verdrijf.
In defe befigheyt heb iek veel tijts verlieten ,
Heb ick een jonge vrou, en mijnen druck vergeten.
Hoe! dunckt het yemant vreetut dat ick my wederhiel?
Iek droegh geduerigh kint, of baerde met de ziel.
Iek was een huys alleen, ick was het allegader,
Iek was bruyt, bruydegom, man, vrouwe, moeder, vader,
Bewaerfter, vroet -wijf, meyt, en voefter boven dien;
Wie heeft'er immermeer too vreemden kraem gefien ?
Noch moeft ick even- wel mijn hooft al verder breken,
Het kint moeft goede tael en Hollants leeren fpreken;
Dies moeft ick fchool-vrou fijn; - tiet, wat een groot beflagh
My op de fchouders woeg, of in den boefem lagh!
Aldus bleef ick alleen oock in de koutfte nachten,
Maer gaf mijn firnen werek door veelderley gedachten:
En mits ontrent de trou mijn geeft toen befigh was,
Geviel het, dat ick veel op defen handel las.
Iek vont aen alle kant verfeheyde trou -gevallen,
Iek fagh, hoe menigmael oock wijfe luyden mallen,
Iek fagh hier in den menfch als in zijn eygen gront,
En wat voor yder een hier uyt te leeren ftont.
;

;
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Dies lieb ick defe ftof tot mijn vermaeck gekoren,
En daer is metter tijt dit feheplel uyt geboren;
Dit fclleen voor mijn beroep en oude jaren heft
Ecu (lie geen eyers heeft die broet den legen neft.
Wel, liet dan hier een kint, slat felfaem is gewonnen,
Dat niet, gelijck als melck, te famen is geronnen:
Eelt kint van vreemden aert, waer van ick vader ben,
En daer ick even -wel geen moeder toe en ken:
Een kint, wiens eerfte gront niet na en is te fporen,
Als uvt geen vrouwen heup, maer uyt mijn hooft geboren:
Een kirrt, dat fonder bloet en fonder vleefch beftaet,
En dat noch even -wel op rasfe voeten gaet:
Een kuit, dat niet en fpreeckt gelijck de menfchen plachten,
Maer (lat oock fonder ftem kan uyten zijn gedachten:
Een kint, dat doove felfs fijn reden doet verftaen,
Vermits het door het oogli kan in de finnen gaen:
Een kint dat noyt en at, en niet en plagh te drincken
Eu als het wert bevleckt, dan eerft begint te blincken.
Eu, waerom lang verhael? het is een felfaem dier,
Sijn geeft is fwarten met, fijn lichaem wit papier.
I)it fehepfel, foo het is, (lat heb ick moeten baren,
Dat heb ick op-gequeeckt tot aen fijn rijpe jaren;
't En had geen vrouwen hulp, geen pap of moeders fogh,
Eu des al niet-te -min foo leeft het lieden noch.
Siet, liier komt nu het wicht gekropen uyt de doecken ,
En wil, gelijck liet fcllijnt, (le landen gaen befoecken
IIet meynt 't is langh genoegh in duyfter op-gevoet,
liet wil de werelt lien en wat men elders doet.
Macv fchoon al is 'et teer, noch kan het felle flagen,
Noch kan liet ongemack en harde nepen dragen;
Of fehoon een nijder grolt, of dat een fpotter bijt,
Noch fal het jeughdigh zijn oock in fijn ouden tijt.
Al is liet van papier, noch fal het langer dueren,
Als dat ick eertijts fagh gewonden in de eueren :
1)e vruchten mijner jeught, wel eer by my gepluckt,
Sijn weeft al van de doot in haeften wegh- geruckt.
Van negen leeft'er twee, en die zijn beyde vrouwen,
Nu buyten mijn gefin door middel van het trouwen,
Nu fonder mijnen naem. Maer dit, mijn jongfte kint,
Wil melden wie ick ben al waer men jonckheyt vint,
Al waer men trouwen kent, al waer de befte linnen
Befteden haren tijt ontrent een heyligh minnen,
Ontrent een reyne trou die van de Hemel daelt,
En door een ftil gemoet tot in de ziele ftraelt.
Wel aen, Papiere -kint! ick kan het nu gehengen
Dat ghy fult henen gaen, en in de werelt brengen
Wat ghy van my ontfinght; befoeckt de foete jeught,
Maer weet, dat ghy met eer oock elders komen meught.
Ghy draeglit in uwen fchoot , dat vrijfters kan behagen,
Dat mannen dienftigh is, dat in de lefte dagen
;

1) Gelief. 34 I.
9) Suhinnie 1 25

2) Nam 25.8.

3) Genet. 39. 12.

4) 2 Sam. 11.4.

De ziel haer voedfel geeft: ghy draeght in uwen fehoot,
Dat trooft verwecken kan oock midden in de doot.
En fchoon ghy fointijts melt van losfe minne - treken,
Of hoe een fwacke ziel ter zijden is geweken,
Ghy prijft geen flim bejagh, inner kant'er tegen aen,
En toont wat reden eyft, en noodigh is gedaen.
Dit heeft van ouden tijt geen menfch oyt konnen laken,
Het is by- wijlen nut de feylen aen te raken.
Wie ílimme gangen melt, en rechtfe na de delight,
Die pleeght een dienftigh werck ontrent de woefte jeiight.
Soo geeft ons Mofes felfs niet weinigh trou gevallen,
Daer uyt men fpeuren magh hoe jonge (innen mallen:
Maer voeghter ftrenge tucht en Godes wrake by,
Tot af-keer van de luft en fnoode linekerny.
Hoe Dina nieufgier is en gaet in vreemde fteden,
En wat haer teere jeught voor aenftoot heeft geleden,
Verhaelt hy na den eyfch I : maer hoe de vrijfter fchreyt,
En hoe dat Sichem fterft, en blijft niet ongefeyt.
Het dertel minne -fpel, dat Casby quain bedrijven,
Dat heeft de groote man tell vollen willen fchrijven 2 ' :
Maer hoe dat Phineas haer in de leden (tiet,
Verfwijght in dat geval de wijfe fchrijver niet.
Hoe 't wijf van Potiphar eens Jofeph wou bekoren,
En gaf hem tot de luft al vry wat harde fporen,
Verhaelt de groote vorft 3) : maer des al niet-te min
Men fiet'er reyne tucht en diepe wonders in.
Men leeft 4) hoe David viel in on geregelt minnen,
En fwierde buyten fpoor door ongetoomde finnen:
Maer wat hem Nathan fey 5) , en wat'er meer geviel,
Dat gaet hem die het leeft tot in de diepfte ziel.
Hoe Ammon, door bedrogh, de maeghdom ging beftoken
Van haer, die voor zijn luft hem fuypen lneynt te koken ,
Heeft Samuel verhaelt : maer heeft'er by geftelt,
Hoe dat oock door bedrogh de lincker is gevelt l •
De groote Salomon verhaelt ons hoere -treken,
En hoe een lichte -koy is fneegh in liftigh fpreken:
Maer wat'er voor een vrucht aen defe boomen wast,
Dat ftelt oock boven al de wijfe Koningh vaft l .
Hoe dat Sufanna voer, en hoe de fnoode boeven
Haer kuysheyt onder -gaen, en haren man bedroeven ,
Wort elders klaer gellen : maer yder leert'er uyt
Wat voor een harde (traf foo vuylen daet befluyt.
En, waerom meer gefegt? 't verhael van boofe treken
Is dickmael aen het volck een plaefter voor gebreken:
Te weten, als het werek na rechten eyfch betoont,
Hoe alle leim bejagh ten leften wort geloont.
Men liet in ouden tijt een flaue .droncken maken,
En t'wijl hy befigh was met rifpen, fpouwen, braken,
Soo wert de guyt geftraft ten aenfien van de jeught,
Op datfe van het quaet fou wijcken na de deught.
)

)

)

5) 2 Sam. 12. 13.

6) 2 Sam. 13. 14.

7)

2 Sam. 13. 28. 29.

8) Prov.

7.
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Sie daer mijn oog -gemerck; en, wie liet pooght te laken,
Het is my lint geweeft in veelderhande faken :
Iek acht hem liefde weert die van de liefde fchrijft,
Indien by in de tucht en in den regel blijft.
Wel gaet nu, teer gewas, door-wandelt onfe landen,
En reyft oock even-felfs door ver- gelegen ftranden
Iek geef u des verlof, ghy meught op heden gaen
Oock naer liet heet Brafil, of na den Indiaen.
Men vint in dat geweft oock heden foete lieden,
Die eer en ware fucht aen alle kunften bieden:
Men vint'er Nederlants, men vint'er Hollants bloet,
Soo dat'er niet en is dat u verfchricken moet.
En fchoon ghy nu ter tijt maer Hollants weet te fpreken,
U fal in korten ftont geen ander tael ontbreken;
Daer is een deftigh man, die leert u Roomfche fpraeck,
En dat is voor die reyft al vry een nutte faeck.
Ghy felt daer in vol-leert al hooger mogen fweven,
En onder dat behulp oock elders kennen leven :
Ghy fult dan zijn verftaen van menigh geeftigh man,
Die met u nu ter tijt geen kennis houwen kan.
Maer eer ghy buytens lants vertoont uw nieuwe boecken,
Soo gaet voor alle dingh ons Hollant eerft befoecken.
Daer fult ghy zijn onthaelt van menigh gau verftant,
En Hollants eerfte ftadt, dat is uw vaderlant.
Doch fchoon ghy dapper haeft naer onbekende fteden,
Den Hage lijcke -wel wil die voor eerft betreden;
Daer is liet deftigh Hof, daer is den hoogen Raet,
Daer is, van ouden tijt, de woonplaets van den Staet:
Daer is de groote Vorft, door wie geftage fegen
Wort aen het Vaderlant en yder een verkregen;
Soo dat fijn hoogh beleyt en wijt- beroemde naem,
Heeft onder fijn gebiet de vleugels van de Faem.
Daer is het luftigh bofch en loover-rijcke dreven,
Die aen een doffen geeft een nieuwen adem geven;
Daer is het heel Verhout, het fchoonfte dat ick ken,
Doch boven al vermaert door Huygens foete pen.
Staet hier een weynigh ftil en foeckt de befte vrienden
Die u wel eer tot hulp en foet gefelfchap dienden:
Spreeckt my nicht Schilders aen, die, eerfe was getrout,
U dickmael heeft vermaeckt door gunftigh onderhout.
Ilaer ftem en foeten aert die heeft u leeren fingen,
En door een vafte wet uw losfe woorden dwingen;
Want noyt en was'er liet dat uyt de penne quarr,
Dat niet uyt haren mont zijn klanck en wefen nam.
Waer hier een nieu gefangh te lande was gekomen,
Dat had haer wacker oir van ftonclen aen vernomen:
Sy kreeg door milde gunft de Geeften aen der hant,
En leerde metter daet al watfe geeftigh vant.
Hier weet uw Sufter van, die, met haer droeve klachten,
Verweekt de losfe jeught tot wijfe na - gedachten;
Vint yemant daer misfchien of hier een aerdigh liet,
Het foetfte van den galm en is mijn eygen niet.
;

Sy heeft de maet gefet, fy deed' het deiuitjen leven,
Sy heeft den rechten klanck, fy heeft de ziel gegeven
Want geen foo netten ftem in al het naefte lant:
De fang woont in haer keel, de geeft in Baer verftant.
Als ghy dan af-fcheyt neemt, foo buyght uw ganfche leden ,
Begroet de goede ziel, en feght haer defe reden:
Seght, dat'er menigh veers in u gevonden wert,
Dat haer Ibetuygen kan mijn trou en fuyver hert.
Want als men af-fcheyt neemt, foo blijft de reden fteken,
Dat is voor haer genoegh; ghy wilt niet langer fpreken ,
Ghy daerom maecktet kort: doch voor haer foete gunft,
Soo laet haer eenig pant geboren nytte kunft:
Een kint gelijck als ghy. Maer wenft haer men igh -werven
Dry kinders, die voor-eerft haer deugliden mogen erven:
Of isfe niet vernoeght met foo een kleyn getal,
Soo veel de lieve God haer faligh achten fal.
Wilt ghy nu mijnen raet (om niet te fijn verftooten),
Soo neemt eerft uwen wegti door onfe bont-genooten :
Daer wort uw ronde tael van yder een verftaen,
En ghy mooght onbevreeft in alle fteden gaen.
Doch Brabant lijcke-wel en hebje niet te fchromen ,
Daer heeft al over -langti uw maeghfchap mogen honten.
Ey lieve, waerom niet? de kunft is fonder gal
En heeft van ouden tijt haer vrienden over-al.
Maer als ghy door het Sticht tot Utrecht fijt gekomen,
Na Schuermans edel pant dient fluex te zijn vernomen.
Die beeft het foet gedicht en alle konften lief
Ghy dacrom, groet de maeght, en geeft haer defen brief:
;

;

AEN 'T WONDER-STUCK VAN ONSEN TIJ'T,
DAT GHY, 0 JONCKVROU SCHUERMANS, ZIJT.
uPrincesf^, wiens gemoet, verlieft op oude boecken,
Noyt dwaefheyt heeft gepleeght die jonge lieden foeken:
Maer die uyt hooger drift verfcheyden van do jeught,
Geen ander liefde draeght als tot de ware deught,
Tot kunft en wetenfchap , tot veclderhande fpraken
En wat in eenigh menfch kan wijfe filmen maken,
En wat in eenigh hert de befte zeden prent,
Soo dat een yeder fchrickt die uwe gaven kent:
Ontfangt mijn jongfte kint, dat aen u wert gefunden,
En, mits het in het landt geen moeder heeft ghevonden,
Weeft ghy 'er moeder van; ghy zijt van mijnen aert,
Vermits ghy door de kunft uw bed alleen bewaert.
Een kint gelijck als dit, dat kan oock u betamen,
Ten fal geen teere maeght, geen vrijfter oyt befchamen.
Iek fegge noch een mael, ghy fijt van mijnen aert,
Vermitsje nevens my papiere-kinders baert.
Dit niagh een vrijfter doen, dit kan een maeght bedrijven,
En des al niet-te-min èn maeght èn vrijfter blijven:
Ghy daerom weeft geruft, oock als u dit gefchiet,
Een kint aldus geteelt en quetft den maeghdoui niet.

xri

PAP 1E RE -K INT.

Doch fooje niet en wilt den naem van moeder dragen,
Of dat een voefter-kint u niet en fou behagen,
Soo laet ten minften toe, dat mijn papiere-kint
Magh feggen wieje zijt al waer men menfchen vist :
Magh toonen aen liet volck uw foet en eerbaer wefen ,
En dat uw lieven naem oock daer magh zijn gelefen,
En lieve, waerom niet? want dit uw eygen beelt
En is geen anders werck, het is van u geteelt ".
Iek weet, als fy den brief fal hebben over-lefen,
Ghy fult in haer vertreck en by haer mogen wefen:
Daer falfe gaen befien, of ghy oock weerdigh zijt,
Dat fy met uw onthael fal quiften haren tijt.
Maer ghy noch even-wel en hoeft u niet te fchromen,
Het is u toe-geftaen oock by een maeght te komen,
Een maeght die niet en trout, maer in haer kamer fit,
Daer fy niet onl een man, maer voor de werelt bidt.
Oock eene dus gefint, die kan hier faken vinden,
Die haer niet aen het vleefch , maer aen den Hemel binden:
Ghy, weeft daerom geruft, maer draeght u na den eysch,
En hout u buyten fmaet en fedigh op de reys.
Uw Vader heeft geen maeght fijn leven oyt bedrogen,
Oock op haer goeden naem geen fwadder uytgefpoghen ;
Al bracht hy daer hy quam een vrolick wefen in,
Noch was hy fonder gal en eerbaer niet-te-min.
Ghy, doet gelijck als hy. En wilder yemant mallen,
Of fooder eenigh menfch uyt fwackheyt komt te vallen,
Soo leyt hem metter hant tot in uw ftil vertreck,
Daer yder balfem vint, oock voor een fteegh gebreck.
Iek meyn uw lefte deel: daer leyt'et in verholen
Dat ons te rechte brenght wanneer de (innen dolen;
Ontfluyt dat aen het volek als ghy het dienftigh vint,
i\'laer hout u by de jeught die eer en tucht bemint.
Teelut u geen quelling op, fchoon u de fpotters laken ,
Maer weeft in uw gemoet getrooft in alle faken.
Wie vreemde landen Piet, en lange reyfen doet,
Die ftelle voor gewis, dat hy verdragen moet.
Wie veel by menfchen komt of timmert aen de wegen,
Die vint meeft al liet volek tot rijt of fpot genegen.
Ghy, alsje dit vergif ontrent u voelen fult,
Soo neemt tot uw behulp een plaefter van gedult.
Daer is geen ander raet, het zijn gemeene plagen
Hoe kander eenigh werck aen alle man behagen?
Waer is foo gauwen koek, die oyt een fauce maeckt,
Die alle menfchen dient, en alle monden fmaeckt?

Wel aen nu, weerde kint, ontfanght uws vaders fegen,
Die fal u dienftigh zijn op alle vreemde wegen:
God geef, dat nimmer menfch niet u verkeeren moet,
Die niet en gaet te werck gelijck het bietjen doet. —
Nu vrienden, die bewoont ons vaderlantfehe palen,
Of waer dit mifgewas misfchien fal konnen dwalen,
Iek bid: ontfanght het wicht, en doet het goet onthael,
't En hoeft geen rij eke koets, en min een gulde fael.
't En is niet opgevoet ten dienfte van de luften
Oock op een vueren planck, daer fal liet konnen ruften.
Hy dwaelt, nae dat my dunckt, die van fijn wefen klaeght,
't En fingt niet onverfocht, 't en fpreeckt niet ongevraeght.
't En hoeft geen cierlick kleet, als eertijts princen droegen,
Een rock van enekel leer, dat kan hem vergenoegen :
Indien hem yemant fchenckt een bant van fijde lint,
Dat neem ick voor een peyl, dat hy de kauft bemint.
Maer 't wicht en hoeft'et niet: het kan met flechte banden
Wel varen over zee, oock inde verfte landen
Het is voor hem genoegh indien liet gunft geniet,
En dat een billick oogh zijn feylen overliet:
Indien liet fijnen weert magh fegen achter-laten,
Of door een ftil beleyt een maeght of vrijfter baten,
Of dat een jongh-gefel magh leeren uytte daet
Den gront van goet beleyt ontrent den echten ftaet —
Maer eer ick hier befta mijn reden af te breken,
Soo moet ick noch een woort tot onfen Lefer fpreken
Hem dient een kort begrijp, om flucx te mogen fien,
Wat ick hier nu befta de werelt aen te Bien.
Hoort vrient, fpeelt u de geeft ontrent de jonge vrouwen,
Of zijtge niet bequaem om meer te mogen trouwen,
Of fnelje naer liet graf, ontfanght my delen galt,
Die fal u doen verftaen wat op uw wefen paft
Een yeder in het fijn. Wilt ghy wat vrolicx lefen,
Of in het tegendeel by wijlen treurigh weten,
Of ftijgen uyt het vleefch ontrent den ouden dagh,
Hier is van alle ftof die u vernoegen magh.
Ghy, leest, en weeft gegroet. Dit had ick u te (eggen ,
Doorfiet vry mijn beleyt en wilt'et over -leggen:
En fooje noch mifprijft mijn voorgenomen wit,
Soo kom ick tot befluyt en fegh u, Lefer, (lit:
Acht ghy met dit gefchrift mijn tijt verquift te wefen,
Soo quift noyt uwen tijt met dit gefchrift te lefen:
Of houje mijn verftant niet wel te zijn befteet,
Soo geeft uw (innen werck daer ghy iets beters weet.
;

;

;

;

Defen allen onvermindert, foo moet ick by het voorgaende noch dit voegen, goetgunftige Lefer, te weten: dat, by my
gemerekt zijnde, hoe dat veel ervaren lieden voor een gewoonte hebben, eerft te ftellen de regels tot eenige wetenfchappen
dienende, en daer na de exempelen op de felve pasfende; lek het felve hebt goetgevonden na te volgen. Ende alfoo ick
door een vorigh Boeck gelegt heb de gronden van een goet houwelick, en een af-keer gepooght te maken van quade
1) Op dat ick geen reetfels en fciu,lne te fpreken, loo fal de gunftige Lefer gelieven te verftaen, dat het Beelt van Jufriouw Schuermans hier achter
geftelt, by haer fells, en nae haer
felts, n}t een fp eghel is geteyckent• en nae de ghedane teyckeinge by my ghedaen faijden. Yder oordeele den leeuw na de klauwe.
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gangen die in foodanigen gelegentheyt zich openbaren, foo heb ick dienftigh geacht, by dele jegenwoordige mijn
oeffeninghe de faken door exempelen meerder klaerheyt te geven.
Onder andere is mijn betrachtingh mede geweeft, t'elckens nieuwe gevallen en van een byfondere uyt-komfte voor te
(tellen, ten eynde om door de verfcheydentheyt van ftoffe, gecluerighlijck verfche bedenckingen in den Lefer te verwecken:
op dat alfoo yder een iet wat hier foude vinden dat op fijne byfondere gelegentheyt foude mogen flaen. Waer in ick
meyne foo veel ghedaen te hebben, dat'er by-naeft niemant fal gevonden worden, of by en fal aen het een of het andere
trou-geval fijn eygen konnen toetfen en ter preuve (tellen. Oock heb ick in de gevallen in dit Werck gebruyckt niet
erdicht, ofte in mijn eygen breyn gefmeet, gelijck het gebruyck van de Poëten veel plagh te wefen; maer ick
hebbe beter gevonden, de gefchiedenisfen van goede fchrijvers te ontleenen, om redenen by eenige geleerde wel
aengewefen t '. Ondertusfehen wil ick den Lefer gebeden hebben, fich daer aen niet te willen ftooten, dat ick de ontleende
gefchiedenisfen breeder hebbe uytgemeten als die by de oude fchrijvers gevonden werden; want de gene die van het
ambacht zijn, weten hoe verre een befcheyden penne in foodanigen gelegentheyt vermagh te gaen weyen, en wat de
kunft ontrent de omftandigheden der faken is geoorloft 21 . En fulcx dient fonderlinge tot beter glimp van de ftoffe, en
tot meerder vermakelijckheyt van den Leier: op de welcke al mede plagh gefien te werden. En ten dien eynde hebbe
ick door kopere platen liet byfonderfte van de gefchiedenisfen aen den Lefer willen vertoonen.
Noch hebbe ick geoordeelt dienftigh te wefen, by maniere van t'famenfpracke door twee perfoonen van byfondere
gelegentheyt, de vraegh-ftucken, uyt ydere gefchiedenisfe rijfende wat naerder te doen ondertaften: dan het felve is by
my niet over-al in volle leden gedaen konnen werden, vermits mijn ampt (geduerende den tijt dat ick met het voorf.
Werck befigh was) my veel befwaerlijcker quam te worden als wel te voren. Invoegen dat ick mijn begonnen ontwerp
naer eyfch van faken niet en hebbe konnen vol- trecken maer hebbe de vervullinge van verfcheyde bedenckelijcke
vraeg-ftucken gelaten aen het oordeel van den ervaren en geoeffenden Lefer.
.,

Tot befluyt, Vrienden, mijn ooghmerck in delen allen is geweeft mijn finnen befigh te houden, ende alfoo beyde te
(ware en te lichte gedachten van de hant te wijten, de Nederlantfche tale te vergieren, de Hollantfche gedichten
fachtvloeyende en fonder (toot- en ftop- woorden te waken; ten eynde de felve eenparlijck en fonder ftuyten gelefen
mochten werden. En boven dien onfe Lands-genooten met vermakelijckheyt wat goets te doen lefen, en daer door
bequamer te maken tot het huyfelick en borgerlick leven, en een geluckzaligh fterven. Waer toe ons helpe de
Bruydegom van de altijt-duerende feeft, even Godes Sone geprefen in der eeuwigheyt. Vaert wel, goetgunftige Lefer,
en geniet, too het u goet dunckt, mijn gedichten en gedachten, en hout my voor den genen die ick ben, te weten:

U. E. ganfch toe- genegen en dienftwilligen,

J. CATS.

1) M. de Montaigne liv. des Esfaias 2. chap. 35. De trois bonnen femmes: Je m'eftonne que ceux qui e'addonnent á efcrire pour donner plafir et profit an lecteur, ne s'avifent pluftoft
de choifir dis mile tres-belles hiftoires, qui fe reucontrent dans les hares: on ils aurolent meine de peine, et apporteroient plus de plafir et profit. Et qui en voudrnit baftir nn corpus entier
at s'entrentenant, il pourroit entasfer par ce moyen force veritables evenements de toutes fortes; les difpofant et diverfifiant, felon que is beauté de 1'ouvrage le requereroit.
2) Ccux qui font du meftier entendent jufques on s'eftend la difcrete licence d'un Poete, qui fur le pilotis de l'histoire asfied beaucoup de circonftance vray-femblables. Paitas en Is
preface de fa 1. Semaine.

HIER STET GHY, GOET- GUNSTIGE LESER,
EEN AFBEELDINGE VAN JONCKYROUW

ANNA MARIA SCHUERMANS,
NAER HET LEIEN GIIEDAEN:

ONDER HET WELCKE WY GESTELT HEBBEN

HET VEERS DAT GHY DAER LESEN MEUGHT.

Wie oyt dit aerdigh heelt fult komen aen te fchouwen ,
Hout vaft, dat ghy hier Piet een roem voor alle vrouwen.
Van dat de weerelt ftont tot heden op ten dagh,
Niet een, die haer geleeck of nu bereycken magh.

Xv

Maer niemant dencke dat wy hier (gelijek wel fomwijlen in lof- dichten plagh te gefchieden) te ruym ende wijt-mondigh
hebben gefproken. Neen niet alfoo, maer ghy felfs wort hier rechter gemaeckt om te oordeelen, of dit mijn eerdicht
erdicht is dan niet. Iek vrage dan, of yemant van u- lieden oyt gekent heeft een jonckvrouwe :
Die in de Nederlantfche , Hooghduytfche , Franfche , Latijnfche Talen, foo, wel ervaren is geweeft, dat fy daer in
loffelijck fpreeken, brieven lchrijven, en dichten kende.
Die in • de Griecxfche, Bybels-Hebreeufche Talen foo wel geoeffent was, datfe daer in de Autheuren lefen, verftaen,
daer van oordeelen, oock in fchrijven konde.
Die in de Italiaenfche ende Engelfche Talen foo verre is gevordert geweeft, dat fy boecken op faecken van State,
of diergelijcke, by den Italianen gefchreven : en daer beneffens de uytnemende Theologifehe boecken by de Engelfchen
uyt-gegeven, lefen ende gebruycken konde.
Die in de Rabbijnfche, Hebreeufche, Chaldeeufche, Syrifche, Arabifche Talen foo veel geleert hadde, datfe die konde
lefen, verftaen, en met de heylige Hebreeufche tale confereren, tot reynder ende geleerder openinge van de H. Schrifture.
Die vorder van fin en voornemen is geweeft in toekomende, met Godes hulpe, daer in voort te gaen, en daer noch
by te voegen het Samaritaens, }Ethiopifch ende Perfifch: verwachtende alleen maer noodige boecken tot uytwerckinge
van haer loffelijck voor-nemen.
Die in de Hiftoriën, Poëten, Orateuren, ende andere goede Schrijvers, mitfgaders de Liberale Konften, neffens de
Philofophifche ende andere wetenfchappen, foo wel belefen ende ervaren is geweeft, datfe daer van difcoureren, ende
over de fwaerfte ftucken ende queftiën derfelver dicteren ende in 't fchrift ftellen konde.
Die voortreffelijeke kennisfe hadde, ende een diepfinnigh oordeel in Theologiä Textuali, Dogmaticá , Practica, Elencticá ;
felfs tot de fwaerfte ende fubtijifte Scholastique queftién toe.
Die haer dagelijcks noch neefterlijck oeffende in alle deelen ende methoden der Theologie.
Die in de Schrijf-konfte geen meefters en hadde te wijcken: ja, te boven gingh de netfte ende aerdigfte drucken, en
dat in 't Hebreeufch, Syrifch, Griecx, Samaritaens, AEthiopifch, Latijns, Italiaens , enz.; ende de meefte Handen van
dien op verfcheyde manieren, als Capitale letters, Staende, Loopende, konftelijck konde fchrijven.
Die in 't Teyckenen ende Schilderkunfte wel was ervaren.
Die zijde Bloemen of diergelijcke naer het leven konde bordueren.
Die Teyckenen konde met Potloot, de Penne, Crayon, enz.
Die wift te fchilderen in miniature, ofte water-verwe.
Die de wetenfchap hadde met een Diamant op het glas geeftigh te fchrijven.
Die konde Hout-fnijden, of , met een penne-mes in Palmen -hout Conterfeytfels maken.
Die de wetenfchap hadde van Plaetfnijden, tot haer eygen Conterfeytfel toe.
Die wift te boetferen in Wafch.
Die in de Mufijcque loffelijck was ervaren. En van gelijcken mede in het flaen van de Luyt.
Nu, foo is het alfoo, dat niet alleen de hooge Schole van het Sticht van Utrecht, maer oock menigh geleert man in
Hollant met volle reden van wetenfchap kan getuygen, dat al het gene voren is verhaelt, gelijckelijck is te vinden in
den perfoon van Jonck-vrou Anna Maria Schuermans: wiens beelt na 't leven, by haer felfs uyt een Spiegel konftelijck
geteyckent, wy den Lefer hier, in 't koper gefneden, gunftelijck mede-deelen; als een wonder niet alleen van onfe,
maer oock van de vorige eeuwen. En daer op befluytende, fegge ick:

O licht van uwen tijt, en Perel van den doeck!
Ghy, die ons Eeuwe giert, vertiert oock delen Boeck.

T'SAMEN- SPRAKE
VAN

PHIL O GAMUS
JONGMAN ENDE NOCH ONGEHOÜWT,

MET

S OPHRONISCUS
OUDT MAN ENDE WEDUWENAAR.

KORT BEGRYP VAN DE VOLGENDE T'SAMEN - SPRAKE.
Uytnemenlheyt van het Iiouwelick van de eerfte voorouderen.
Of loet dienftigh is te trouwen?
0/ het beter is getrouwt of ongetrouwt te wefen?
Of kerckeliicke perfoonen behooren te trouwen?
Of xemant Godt om een qoet partuur biddende, en Baer na een opfet ne
om het eerfte vrouw-menfch dat hem tegen komt tot een wijf te kielen,-mend
een goat middel is om wel te mogen trouwen?
6. Of het wijsheyt is, op fchvjn van Godfalxgheyt, aendacht in de kereke, of
diergelijcke, plot/click iemant te trouwen?
7. Of xemant behoort te trouwen dce geen middel en weet om de hugs-houdinge

1.
2.
3.
4.
5.

voor te ftaen?
8. Of alle mans perfonen in het (weet haers aengefichts haer broot moeten
eten, en wat faleks eygentlxck fegqen wil?
9. Of het beter is dat xemant met ge-erft goedl fijn hugs-gein onderhoudt,
ofte u el door middelen by hem felfs gewonnen ?

Sornuo lscus. Hoe dus, Philogame , al weder alleen, in defe eenfame

plaetfe?

PnILOGAMus. Ja, waerde Sophronifee, ick ben hier al diekmael eenfaem,

en dat om eyntelyck eenmael uyt de eenfaemheydt te geraken.
Sops'. Ghy fpreeckt raedfelen, na my dunckt; fpreeck rond en klaer,jongelmgh, foo ghy anders wilt verftaen werden.
Puin. Om verftaen te wefen is 't dat men fpreeekt: en ick weet niemant,
van den weleken ick beter wenfche verftaen te werden, als van u, waerde
man. 't Is u kennelijck, dat ick tot heden toe eenfaem en ongepaeit leve,
en efter en is't mine gelegentheyt, oock mijne genegentheyt niet, dus langer

te blijven, en daerom heb ick even hier te defer plaetfe in mijn eenigheyt

nu al dickmael met craft overleyt, hoe ick bequarnelijck, uyt defen eenfamen
ftaet, tot een gefellig leven foude mogen komen.
Soru. Wel, wat is'et dat u daer noch aen hapert, goede jongelingh?
Puin. Dat ick noch te weynig kenniffe van faken hebbe in die gelegent-

heyt, en noch de rechte gronden niet en weet, van dat groote werck. Iek en

ben niet gefint ten houwelyck te gaen, als de onreyne dieren in de Arcke
deden• want de felve, niet wetende tot wat eynde fy-lieden daer in traden,
waren'er in en quamen'er weder uyt, even alfoo als fy- lieden daer in waren
gekomen, dat is: onreyn ende ongalick.
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10. Of vrouwen, die meer tot de hugs-houdinge, door haer verftant ofte
vljt, in- brengen als de mans, de heerfchappye of voogdye over de felve
toekomt?
11. Of het beter is te trouwen met of fonder houwelyckfehe voorwaerde?
12. O/'er in de Schrifluure eenigh houwel^jek kan aengewefen worden, da
onder een houwelycksche voorwaerde is aangegaen ?
13. Of (indien Adam niet en hadde gevallen) onder de menfchen voort-teelinge
plaefe foude hebben qehadt?
14. Of de woorden waft en vermenigvuldight, by Godt tot de eerft-gehoude
ge/prolcen , een gebodt in hebben dan niet?
15. Of Adana Eva beflapen heeft noch in den Paradijfe wefende?
16. Wegger -kunft niet heu/ehe eerbaerheyt, gebruyekt ontrent het geheym des
houwelycks , den vrouwen aengeprefen.
17. Ten weit tijde houwelyckfche by-een-komfte beft is

Sorx. Iek en kan u daer in geen ongelijck geven, Philogame; want ick

heb'er vele gekent, en ken

er noch

heden eenige, die in het aengaen van

haer houwelijck even hen foo droegen, als ick een fekeren knecht eens hebbe
gekent; aen den weleken fijn Heere bevolen hebbende in haeft om een bood
te gaen, op alfulcken plaetfe, datelijck, foo haeft by de plaetfe maer-fchap
hoorde noemen, met een dom en los hooft lieh derwaerts fpoede, fonder verder te verftaen wat by daer te verrichten hadde; en ter plaetfe gekomen
zijnde, toen maer eerft begon te deneken wat de reden mochte wefen, waerom
by daer gekomen was; en die niet wetende, wert gedwongen te rugge te loopen tot fijnen Heere, om fuleks te gaen vragen. Seker, alle de gene die
alleen te gafte gacn om hen fat te eten, maer reyfen om nieuws te lien, en
Hechts ten houwelicke komen om den luft van een vrouwe te genieten, die
en hebben geenfins getroffen het rechte wit en oog-gemerek, daer fy- lieden
op te lien hadden. Rechtfinnige lieden gaen te gafte meer om door gemeen
goede reden en zeden haren geeft te vermaecken, als om met fpijs-fchapvn
en dranek haer lichamen te belaften; haer reyfen ftrecken hun niet om een
nieus- gierig oog, maer om een leerbEgeerig herte te voldoen. Het trouwen
dient de felve meer om een foet gefelligh leven, ten dienfte van Godes Kereke,
van het Vaderlant, en haer eygen huys te leyden, als om de ketelinge van

haer wecligh vleys vernoegen te geven.

AENMERCKINGEN OP ADAMS HOUWELYCI{.

Pirrr,. Weynigh zijn er, waerde man, die het ftuck foo op- nemen, en
evenwel foo is 't nicer als kennelijck dat het alfoo behoort.
Sopx. Iek oordeele dat die gene, die haer ten houwelicke begeven, behoeren te doen, als de gene, die haer tot een reyfe buytens lants gaen ftellen; de felve fien niet alleenlijek eerft in haer gedachten, maer onck op de
Caerte alle de wegen, bergen, en rivieren daerfe door hebben te reyfen, al
eerfe van Nuys fcheyden. 't Zijn wilde menfehen, die huyfen bouwen van
boomen, foo als die in de boffchen afgehouwen werden, dat is- met fchoiffen
en quaften. Iek, in het tegendeel, wil niet als een boom, maer als een balck,
gebruyckt werden in 't gebouw van ons Vaderlant, dat is: ick wenfehte wel
in de gelegentheyt van 't houwelyck te komen niet rau en onbefnoyt, maer
ge-effent, gefchaeft, en gefuyvert van de quaften der jonekheyt. Het volek
Ifraéls en toogh niet in het beloofde Land, als na een naerftigh onderfoeck
wat voor een volek dat'er in woonde, wat voor fteden en fterekten daer in
waren, en met eerie wat vruchten dat'er in wieffen. Iek woude foo geerne
doen in de faecke daer van wy tegenwoordeliek fpreeken, dat is: ten aenfien
van het houwelyck, 't welek ick te rechte mach noemen 't Land van Beloften
der jonge lieden.
PHIL. Iek wonde wel van veelerliande bedenckingen, die my nu en dan
te binnen komen, ontrent den houwelycken ftaet, wat nader berichts hoeren
van de gene die ick meyne dat ftuck grondelick te verftaen: en nadien ick weet
dat guy niet alleenlyck goede wetenfchap, maer ook volle ervarentheyt van defen
allen hebt, mids ghy niet alleenlyck een geruymen tijt getrout zijt geweeft,
maer hebt daer-en -boven (foo ick weet) uwen houwelyckfen tijdt niet fonder
aendacht en diepe opmerekingen laten voor-by gaen: Soo woud iek wel dat
ghy my eerft het oyr, en daer na de tonge een weynigh woudet leenen op defe
gelegentheyt: want met lieden die door eygen bevindinge wijs zijn , raet te
plegen, dunkt my heft te wefen. De wegh tot wetenfchap is lang door regels,
kort door exempels, feyt een wijs Schryver.
Sopn. En op wat faken loopen doch meeft uwe gedachten?
PnIL. Iek woude hier in wel gaen van de eyers af tot de appels toe,
gelijek de oude feyden, dat is, gelijk ghy weet, van den beginne af tot het
eynde toe, om alfoo befcbeydentlrjck eenige mijne naeu-keurige gedachten te
voldoen, en fonderlinge wilde ick met rechte kenniffe van faken wel bericht
werden op de navolgende viaeg-ftukken.
Wat recht trouwen is?
Of men mach trouwen?
Of men moet trouuen?
4. Of het beter is te trouwen, of onyetrout te blijven?
5. Wie' er trouwen mach, en wie niet?
6. Hoedaniye Perfonen men behoort te trouwen, en hoedanige niet?
7. Wanneer men trouwen mach, en wanneer niet?
8. Weer men trouwen mach, en waer niet?
9. 7Yaerona men trouwen mach, en waerom niet
10. Hoe men trouwen mach, en hoe riet?
11. Wat behulp-middelen men om te trouwen gebruycken mach, en hoedanige
niet?
1.
2.
3.

,

Sopir. Sie daer een wijt velt geopent, dat in veel dagen niet af en is te
gaen, wat naeiftigheyt men daer toe oock brengen mochte. En waer toe too
veel mofterts hier op gemalen, Philogame? foe ick u niet wel en kende, ick
tonde leggen dat ghy , nu een Lubeckfche vryer beginnende te worden, het
futfel-boeck boekt, en daerom in allen delen een hayr in drie toekt te klieven, om niet tot het werek te komen. Ey lieve,
Die elcke veêr wil Fien en raken,
En fal niet licht een bedde maken.
Ilouwelyckfe faken wel te overwegen, maer niet eer te willen trouwen voor
men die aen alle kanten door en door heeft geilen, dunkt my meer neus
als voorzrchtigheyt te weben.
-wijzrgheyt,
Puil. Wel, Sophronifce, foudt ghy mijn naeu-keurigheyt in dier voegen opnemen, too is'et beter dat ick daer van af-ftant doe, en my wat vermijde van
too diepen onderfoeck van faken. Maer dien onvermindert, dunckt u mijn
voorftel van too grooten omme-flagh te wefen?
Sorry. In trouwen ja, Philogame: want by-naeft ontallicke vraegftukken,
en al van groot bedenken, kennen hier uyt getogen worden, en dienden wel
rijpelick overleyt te worden, om goet werk te maken; niet-te -min ]act ons
den anderen bier op wat naerdcr verftaen. Het is noch vroeg in den mor-

gen-ftont, en de plaetfe daer wy jegenwoordelijck zijn is ltd , vermakelick,
en bevrijt van deurgang; oock ben ick even nu recht gefint om van dusdanige
faken wat te fpreeken , behoudens , mids dat ghy niet te naeu-pluyfigh en Pult
weben.
Pruil. Iek ben te vreden te doen als ghy fegt , waerde Sophronifce : maer
voor eerft (dewijle ons geheele reden ftaet te loopen op het houwelyck met
den gevolge van dien) fo ftel ons valt een rechte hefchryvinge van het felve,
too ghy die meynt bebt te wefen.
Soria. De Rechts geleerden (eggen het houwelick te weben een wettige
t'famen-voeginge van man en wijf, mede -brengende een oufcheydbare gemeen
leven. Andere gaen wat breeder in dele gelegentheyt , en (tellen-fchapvn
het houwelick te zijn een wettige en onverbrekelycke verbinteniffe, tuffchen
een man en een vrou-menfch, by Godt ingeftelt, ten eynde men hem kenne
voor een fuyveren Geeft , en dat wy in reynigheyt hem dienen mogen, en het
menfehelicke geflachte daer door vermeerdert zijnde, Gods Kereke daer uyt
mach worden verfamelt. Onfen Erafmus neemt het op defe wrjfe : het hou
(fegt hy) is een wettigh en geduerigh verbont tuffclren man en wijf,-welick
onderlinghe aengegaen ten eynde om kinderen te gewinnen , medebrengende
gemeenfchap van lijf en goet.
Puin. Welcke van dele drie dunckt u beft te weben ?
Sorx. Iek houw defe alle voor bequaem, ghy en kont geen mistlagh doen,
een van de felve te verkiefen, na gelegcntheyt van faken.
PHIL. Maer opent my doch een weynich nader het innerlick bebeheyt van
defe befchrijvinge, die ick wel kan bemereken malkanderen Peer na te komen,
maer evenwel niet over al een en de felve te wefen.
Sorg. Menekt voor eerft, Philogame, dat het houwelyck is een wettige
by- een-komfte, en íluyt daer mede uyt alle de t'famen- voegingen van man en
wijf die onwettigh of tegen den regel zijn, het zy dan ten aenfien van de
perfonen ofte van de fake felts. Let vorder op de woorden : tuffchen man
en vrouwe, en fluyt daer mede uyt, als onwaerdigh den nacm van houwelyck,
de t'famenvoeginge van de onmondige en minderjarige, van gelijeke de t'famenkomfte van vrouwe met vrouwe, of man met mans-perfoon, waer van men
oock hedeiidaegs exempelen heeft gellen: en boven dien van vrouwen ofte
mans-perfonen , daer van d'een ofte d'ander, ofte beyde ten houwelick onbequaem zijn. Van gelijeken wort door de voorfz. woorden afgekeurt de by-eenkomfte van een man tot twee of meer vrouwen; Item, van twee ofte meer
mans tot eene vrouwe. Met de woorden van: onfeheydbare gemeenfchap wert
aengewefen, dat geen houwelyck en kan gemaeckt worden onder conditie, oock
niet tot eenen fekeren tijt toe; maer het is een baadt geduerende geheel liet
leven van de gene die onderlinge zijn verbonden, het welek in andere gemeene
veibinteuiffen en handelingen geen plaetfe grijpt.
PHIL. Iek fie nu uwe befchrijvinge van 't houwelyck kortclyck uytgeleyt,
en vinde fulcks tot mijndei onderreclrtinge te dienen, om eenvoudelyck te
verftaen de nature van dele verbinteniffe; maer ick wenfehte wel wat nader
onderrechtinge te hebben op verfcheyde twijfelachtigheden, die op de vraegftucken , by my hier voeren aengeroert , fouden kennen werden bygebracht.
Sopn. Wel, Philogame, om tot uwe meyninge te komen, too Nebbe ick
hier by der haut een nieuw Poetisch werk, verfcheyde gedenkwaerdige t rouw
Nederlanders voor oogen ftellende; dit meyne ick een goede-gevalnof
aenleydinge te fallen kennen geven tot onderfoeck van de faken , daer gy
van gewvaegt.
PRIL. Wat op-fchrift geeft de Schrijver aen het werk, daer ghy van fpreeckt?
Sopir. Proef-fteen van de Trouw -ring tie ick'cr vooren op-ftaen, en liet fal by
ons te bellen weben, hoe de naera door de fake wert beantwoort. Mijns
oordeels fchrjnt de Schrijver te beloven, dat door dit werek een yder zijn
trouwe tegenwoordige of toekomende ter proeve fal konnen (tellen, om alfoo
te weten of de felve wel en behoorlyck is , dan niet.
PHIL. Sie daer een gelegentheyt die ick fechte, waerde Man; ick bid u,
laet ons bier onder dele acngename fehaduwe een weynigh nederfitten: want
(naei ick merke) foe ben ick hier wel ter flaegs gekomen , om te vinden daer
ick lange na verlangt heb. Staet my oock toe (foo het u belieft) dat ick in
dele handelinge tot leier maclr dienen, als de jongfte webende, en die het
felve minft fal verveelen ; en daer na too opent my uwe aenmerckingen op
de voor- vallende faken; too doende, fullen wy, mijns ooideels, goot werek
maken, en ick fal ten hoogften wel vernoeght weben.
Soru. Nadien iek uwen luft hier in bemereke, goede jongeling, too ben
ick te vreden te doen als ghy voorflaet; begint dan ter goeder uren, en ick wil
met aendacht letten wat'er voor aenmerkingen uyt Pullen te trecken zijn, die
op uw voornemen Pullen mogen paffen, ende daer na willen wy reden en
tegenreden onderlinge (eggen en hoeren.
Purr,. Wel aen, ick beginne:
-
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Op, droeve Sinnen, op. Waerom aldus gefwegen?
Waerom loo langen tijdt in uwen rouw gelegen?
Ey! drijft het fwaer gepeys ten leften op de vlucht;
Het graf en gaet niet op hoe Peer dat iemand fucht.
Wien eens de bleecke doot heeft uit het vleis genomen,
Die kan noyt wederom hier op der aerden komen;
Of iemant treurig is, of bijfter ongefint,
Het is een (tale wet, die alle menfchen bint;
Ghy, fchoon uw weder-helft is van u afgefneden,
Trooft efter uw gemoedt, en ftelt u des te vreden;
Ghy Pult haer weder fien, naer uwen leften dag,
Daer noit de wreede doot haer pijlen fchieten mag.
Mijn geeft is nu beluft aen Hollandt iet te feheneken,
Waer door men overlang noch onfer fal gedencken;
Doom, laet ons op een nieu iet brengen aen het licht,
Dat leet verbeten kan, en fwacke finnen fticht:
Yet dat een jong gefel voor eerft behoort te lefen,
Yet dat een echte man fal dienftigh mogen wefen,
Yet dat een teere maeght fal leyden in de jeught,
Yet dat een deftig wijf fal ftyven in de deught.
Iek lieb by een gebracht verfcheide trouw- gevallen,
Om daer te mogen fien hoe jonge finnen mallen,
En hoe een rijper aert bequamer wegen vint,
En hoe een reine ziel haer toghten overwint:
Maer dat is niet genoegh. Wy moeten onderfoecken,
Uyt al wat Reden hiet, uyt allerhande boecken,
Wie in dit noeft gewoel de rechte baen verlieft,
En wie in tegen-deel de hefte wegen trieft.

Al hooger, niijn vernuft. Wy moeten onder- gronden
Het wonderbaerfte ftuck van alle trouw-verbonden,
Des Heeren diepfte gunft, des Hemels grootfte werck,
Hoe God de Sone paert met fijn geminde Derek.
Almachtig, eeuwig, goet, oneyndig, heylig Wefen,
Naer eyfch, en rechte maet, by niemant oyt geprefen,
Wiens onbegrepen Woord de werelt heeft gebout,
En noch door hooge maght geduerig onderhout;
Die Adam hebt vergunt door u te zijn gefchapen,
En, in fijn even -beeld fijn luft te mogen rapen,
Die noch voor yder rnenfch, tot lieden op den dag,
Befchickt een eygen deel dat hem vernoegen mag;
Die even uwe Kerek den fegen hebt gegeven,
Te kennen voor een hooft den Prince van liet leven,
En, uyt uw diepfte gunft, de menfchen hebt gejont
Een noyt begrepen heyl, een eeuwig trou-verbont.
0 geeft van onfen geeft! o ziel van alle zielen!
Die fonder uw behulp als ftof ter aerden vielen,
Tot u is mijn gebedt. Beftier mijn fwacke pen,
En geef dat ick den groat van uwe wonders ken.
Geef dat ick tonen magh hoe vreemt ons finnen woelen,
Als wy in onfen geeft uw krachtig woordt gevoelen,
Ten eind' ons blijken magh het noodig onderfcheyt,
Wie door een loffe waen of reden werdt geleyt.
Maer geef doch boven al hun die ons fchriften lefen,
Geef aen den Schrijver felfs, een nieu en ander wefen,
Geef, dat by niet een woort magh brengen aen den dag,
Als dat aen al het volek ten goede dienen mag.
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God, door fijn eeuwig Woordt, en uyt fijn hoog vermogen,
Hadt om dit wonder Al een hellen glans getogen,
Had nu den fwarten nacht gefcheyden van den dag,
Soo dat men door het licht fijn groote wonders fag.
Het aerdrijck ftont gefet, en konftig onderfcheyden,
Met dieptens overhant, en hoogtens tuffchen beiden;
Den Hemel, uit-gebreyt gelijck een fchoon tapijt,
Droeg in fijn hoog verwulf de peylen van den tij t.
De lught, tot haer cieraet, had duyfent helle ftralen,
Die aen den Hemel ftaen, en om de wereld dwalen,
Men fag de bleecke maen , men fag de gulde fon,
Men fag hoe datfe rees, en haren loop begon.
De winden vlogen uyt, en ¶weefden op de ftroomen,
En maeckten facht geruys ontrent de jonge boomen :
Een dau, vol foeten geur, gefegen uyt de lucht,
Gaf voedtfel aen het loof en aen de jonge vrucht.
Het water lag gebocht in fijn befcheyde palen,
En wogt van nu voortaen niet elders henen dwalen;
Het landt was over-kleet met gras en edel kruyt,
En fchoot, oock fonder fact, fijn gulle botten uyt.
De fchepfels zijn geplaetft op veelderley manieren:
Ontrent het dichte bofch daer zijn de wilde dieren,
De (teen-bock vint vermaek daer hooge rotten zijn,
En in een diepen kuyl daer woont het fchou konijn.
De vogels is de lucht tot haer verblijf gegeven,
Om met een vryen loop aldacr te mogen fweven,

De viffen is belaft te fwemmen in de zee,
En al waer groente wies daer fprong het weelig vee.
Maer God heeft boven al een tiuyn met fehone dreven,
Een Hof, na rechten eyfch by niemant oit befchreven,
In Eden toebereydt, en als met eygen handt
Daer hagen in gepoot, en boomen in geplant.
Een windt van foeter aert, gerefen uyt het Zuyden,
Quam fweven op liet veldt, en fpelen in de kruyden,
Quarr fijgen in het loof, en wat'er vorder wies,
En noyt en rees'er ftorm die uyt den Noorden blies.
Daer is geen teere bloem gegeeffelt van de winden,
Daer is geen vuylen mift ontrent den Hof te vinden,
Daer is geen ftrenge vorft, die in de wangen bijt,
Daer is geen felle kouw, die in de leden fnijt,
Daer is geen vuylen damp, geen harde regen- vlagen,
Geen blixems felfaem vyer, geen felle donder -flagen,
Daer is geen vinnig rijp, als ons de winter fent,
Geen hagel die het kruyt en jonge boomen fchent,
Daer is geen fonne-brandt, die, met verhitte ftralen,
Koomt op het jonge vee, of op de menfchen dalen;
Alleen een reyne lucht, getempert op de maet,
Trekt bloemen uit het loof, en uit de blom het zaet;
Daer waft geen vinnig kruyt, geen netel op den velde,
Geen diftel in het bofch, die vee of menfchen quelde,
Daar is geen Aconijt, geen ander giftig blad,
Soo dat men fonder fchroorn van alle vruchten at.
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Daer quam geen witte raeg ontrent de bomen fweven,
Daer quam geen vuyle fpin haer netten over weven,
Daer quam geen trage fleck gekropen op het kruyt,
Geen dick-gebuyckte pad en fpoog'er fwadder uit.
Daer quam geen vale mol ontrent de bloemen wroeten,
Daer quam geen boos gerut met hondert flimme voeten,
Daer quarr geen fwarte vlieg, die in het bloeyfel fat;
Daer quam geen boofe rups die jonge vruchten at.
Al wat'er leven hadt dat quam den menfche ftreelen,
Dat quam hem even-ftaeg fijn gaven mede -deelen,
En wat'er uyt een berg of uyt de dalen fproot,
Daer in was 't, dat het oog een vollen lult genoot.
Men fag'er edel nat, en klare beeken (wieren,
Een dranck voor alle vee, voor alle wilde dieren,
Men fag'er wonder veel, en meer als eenig man
Met finnen ondergaen of recht begrypen kan.
Al feyd' ick dat het woud daer ftaeg en eeuwig bloeide,
En dat'er honig-ràet uit alle klippen vloeide,
En dat men uyt een berg kan tappen foeten wijn,
Noch leed ick ,geenen nood om achterhaelt te zijn.
Al feyd' ick dat'er melck, als met geheele beken,
Quam midden uyt een rots of uyt de keyen leken,
En dat men in den dauw vernam het edel Man,
Noch fprack ik niet een woort dat iemant laken kan.
Al fteld' ick over al een reyn en heylig wefen,
En dat de vogels felfs den grooten Schepper prefen,
Ja, dat een rave Fong gelijck een nachtegael,
Noch fprack ick evenwel geen ongerijmde tael.
Maer dit is onder dies op mijn gedicht te (eggen,
Dit is mijn fwacke pen met reden op te leggen,
Dat ick hier niet een woort kan brengen aen den dag,
Dat in het minste deel het ftuck bereycken mag.
Voor my, ick kenne fchult. Eylaes! mijn aerdfche leden,
Mijn deufig onverftant, mijn domheyt in de reden,
Mijn dick-bewafemt breyn is hier als buyten raet;
Maer God neemt menigmael de wille voor de daet.
Ghy, die het fchoon priéel na eyfch begeert te kennen,
Gaet, leert het van den geeft en niet uit fwacke pennen;
't En is geen menfchen werk, het is van hooger prijs;
Gy wacht het recht befcheyt in 't eeuwig paradijs.
Ontrent den vetten rant en aen de foete ftroomen,
Daer ftont een fchoon gewas van allerhande boomen,
Van kruyden in de bloem, van hagen in de vrucht,
En fpreyden haren reuck door al de naefte lucht.
Hier liet des hemels Vorft twee fchoone ftammen waffen,
Die aen een reyn gemoedt alleen zijn toe te paffen.
Al wat'er elders groeyt is voor het lijf geplant,
Maer defe voor de ziel en tot een heylig pant.
Te midden in het perck daar ftont'er een gerefen,
Groen, keeltig, wonder gad, en luftig in het wefen;
Men fag aan fijn gewaey geen dor of ftervend blat,
Het fcheen dat 's werelts jeught hem in de tacken fat.
II

5

Een glans uyt Godes throon, met wonder helle ftralen,
Quam op het edel hout geduerig nederdalen,
Dies is fijn loof vergult en uyter-maten fchoon,
En ganfch fijn omme-loop geleeck een (tage kroon.
Siet daer een friffche ftam, die, met haer reine vruchten,
De pijn met haer gevolg, de fiecktens dede vluchten,
Die met teen aerdig groen op haren planter beg,
En al wat giftig was, door haren reuck verjoeg.
Het tweede bóom- gewas,_ van ongewoone krachten,
Is van een diep begryp, en boven ons gedachten;
Sijn vrucht heeft fchoonder verw als oit het ooge vont,
Maer efter niet gemàeckt ten dienfte van den mont.
De gronden van het goet en van, het quaet te weten,
Zijn in het diep gehéym van delen (tam gefeten :
Maer veel gelooft'cr noch wel eer te zijn gefchiet,
Dat fich een naer gefpoock hier dickmael vinden liet.
Daer ftont de wereldkloot in haer befcheyde kuften,
Daer ftont het fchoon priëel, vol' alderhande luften,
Daer ftónt het al- te-mael dat. God had uyt-gewracht,
l Taer tot fijn vollen eyfch noch efter niet gebracht.
Een dier van hooger aert, begaeft met wijle reden,
Dat na den Hemel Piet met op- gerechte leden,
Een dier, een wonder dier, dat Godes aert genaekt,
Ontbreekt noch aen het werk, en dient te zijn gemaekt.
Hy, die het al door-feet tot aen de diepfte gronden,
Heeft even dit gefien, en middel uyt- gevonden,
Om wat'er noch ontbrack te brengen acn den dag,
So dat geen pieus -gier oog iet meer vereyfchen mag.
De Schepper tijt te werk, en gaet hier op aenvaerden
Een ftuck van rooden kley, genomen uytter aerden,
Daer uit fo brengt hy voort een man, een deftig beelt,
Daer in hy op een nieu een kleyne werelt teelt:
Het lijf was eerft gemaekt, inaer kon hem niet bewegen,
En blijft juyft in den ftant gelijck het was gelegen.
Het is van fchoone verw en toont een foet gelaet,
Maer daer en is geen drift die op en neder gaet.
God blies, en Adam leeft. Siet daer het dier gevonden,
Waerom dit wonder Al te famen is gebonden;
En of fchoon Adam fchijnt des Heeren laetfte werck,
Het is noch evenwel fijn eenig oog-gemerck.
Siet, als een deftig man fijn vrienden wil onthalen,
Hy leydt de gaften noyt in onbereyde falen;
Maer tijt voor eerft te werck, en met genegen vlijt,
Soo ciert hy, daer het dient, de inneren met tapijt;
Hy doet een fchoon buffet, een reyne tafel decken,
Hy laetfe met damaft of linnen over-trecken,
Hy fet'er vaten op, en fteeckt de. lichten aen,
En maeckt dat over al bequame Eetels ftaen.
Hy laet, door handig volck en door ervare knechten,
De fpijfe na de kunft en op haer order rechten,
En, als dan alle ding ten volle is bereydt,
Soo worden op het left de gaften in-geleydt;
2
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Digs gaet hier God te werck. Hy vordert alle faken,
Hy gaet het fchoon priëel, hy gaet de werelt maken,
Hy (tort in alle ding een vollen hertenwenfch,
En op den feften dag toen bout hy eerft den menfch.
Noch is'et niet genoeg. De Schepper gaet bemereken
Wat al de werelt heeft voor fchoone wonderwercken,
Hy let ook op den menfch en al wat Adam doet,
En vint dat hy voor al niet eenfaem wefen moet.
Hy laet een diepen flaep hem in de leden komen,
En heeft hem uyt het lijf een ribbe weg- genomen.
En uyt dit eygen been heeft Godes hand gewracht,
En Adam, eer hy 't weet, een Vrouwe toe- gebracht.
De Man lag in den Hof, befchaduwt van de boomen,
Verwonnen van den flaep, bedwellemt van de droomen.
Soo dat fijn deufig oog niet eer en is ontwaeckt.
Voor dat het aerdig werk ten vollen is gemaekt.
Toen kreeg hy op een nieu gevoelen in de leden,
Hy fag onfeker wat, hy koomt'er na getreden,
Hy fag een felfaem ding, een foet en aerdig beelt,
Dat ftracks hem door het oog tot in het herte fpeelt,
Hy voelt een nieuwe jeught, hy voelt een ander weten,
Hy voelt een foet gewoel, dat in hem komt gerefen,
Dat al fijn bloet door-rent, hy wordt een ander man,
Hy wordt in hem gewaer dat niemant feggen kan.
Hy wordt in hem gewaer de gronden van het leven,
By niemant recht gevat, by niemant oyt befchreven,
Yet dat noyt Adam felfs in fijn gewrichten vant,
Een koortfe fonder pijn, een hitte fonder braut.
De man, aldus geroert, is na de Maeght geweken,
En, midts hy by haer koomt, begint hy dus te fpreken:
Iek hiet u wellekom, mijns hertfen eerfte vreught,
O troost van mijn gemoedt, en haven mijner jeught!
lek biet u wellekom, o wenfch van mijn gedachten!
Mijn ziel, mijn ander ick, daer op mijn (innen wachten!
Ich biet u wellekom, o luft van mijn gepeys!
Mijn heelt, mijn even-menfch, mijn been, mijn eygen vleys.
Ich hiet u wellekom, mijn hoop, mijn uytverkoren,
Mijn trooft, mijn liefbehulp, tot mijn vermaeck geboren,
Mijn kroon, mijn hoogfte fchat, mijn uyt-gelefen blom,
O fegen van den Heer! ick hiet u wellekom.
Hoe vreemt fag Eva toe in defe nieuwe faken!
Sy wist niet watfe fag, maer fag het met vermaken,
Sy wift niet wat een man of vryer is gefeydt,
Noch wertfe tot het werck uyt eygen aert geleydt.
Sy voelt haer teer gemoedt tot in den geeft bewegen,
En datfe niet en kent, daer iffe toe genegen,
Sy weet niet watfe voelt, en 't is haer jeugdig bloet,
Dat in haer gaende wert, en blijde fprongen doet.
Sy voelt dat haer de geeft wordt krachtig aengedreven,
Hoewel fy dit gewoel geen naem en weet te geven,
Sy ftaet, gelijck het feheen, verftelt in dit geval,
Onfeker watfe doen of watfe laten fal.

Sy fag den Jongeling, en fijn bequame leden,
Sijn borft, en kloeck geftel, fijn gaven in de reden,
Sy hoort een foet gefpreck, dat fy bevallig vont,
En biedt hem wederom de gunft van haren mont:
Hoe dat ghy dient genoemt, die my hier komt gemoeten,
En hoe iek fpreken fal, en u behoor te groeten,
Des ben ick onbewuft. Wat is'er dat ick ken?
Die maer een oogenblick hier op der aerden ben.
Iek mag u wel te recht mijn lieve broeder noemen,
Dewijl dat ghy en en ick van eenen Vader roemen;
Godt heeft ons beyd' gevormt, en dat met eygen handt;
Siet daer, van eerften af, een wonder vaften bandt.
Iek mag u boven dat mijn eygen vader hieten,
Om dat mijn aders felfs uyt uwe leden vlieten;
Mijn been dat is het uw, uw vlees dat hiet ick mijn,
Soo mag ick wel te recht uw eygen dochter zijn.
En midts dat over u, door Godes eygen fegen,
My 't recht van echte trouw ten vollen is verkregen,
Soo wijft de reden aen, dat ick u noemen kan
Mijn hoeder, mijn behulp, mijn vrient, en echte man.
Maer wat behaegt u beft van defe foete namen,
Die ons in dit beroep na rechten eyfch betamen?
My dunckt, hoe dat'et ga, dat ick geen mifflag doe,
Al fchrijf ick al gelijck u defe namen toe.
Dies feg lek wel te recht: Iek danck u, lieve broeder;
De Schepper is het al, wy zijn niet fonder moeder.
Iek danck u boven dat, o vader mijner jeught,
Dat is de rechte naem die ghy oock voeren meught.
Iek danck u, waerde man, van Gode my gegeven,
Een fteunfel mijner jeught en van het gantfehe leven.
Hy, die ons nu ter tijdt te famen heeft gepaert,
Beftier ons gantfch bedrijf, na fijnen reynen aert.
De man, op dit gefpreck, gevoelt fijn herte fpringen,
Hy ftaet gelijck bedwelmt in al de foete dingen,
Hy fpreekt haer weder aen: Mijn bruit en hoogfte fchat,
Ghy hebt ons eerften grout na rechten eyfch gevat.
Ghy kont my (fo ghy fegt) verfeheyde namen geven,
Van broeder wel te recht, van vader daer beneven;
Maer, foo ick eenig ding van u verkrijgen kan,
Soo neemt my in den arm, en hiet my: lieve man.
In dat foet-deftig woort, daer in too ligt verholen,
Wat u en my gelijek de Schepper heeft bevolen;
Jont my dien waerden naera, den gront van onfen ftaet;
En breng dan, na den eyfch, uw reden tot de daet.
De vrijfter, wat ontfet (vermidts de lefte woorden,
Door iek en weet niet wat, haer teere ziel bekoorden)
Heeft, met een heus gelaet, een weynig haer bedacht,
En naer een korte wijl haer antwoordt in- gebracht.
Laet ons (met uw verlof) een weynig over-wegen,
Hoe dat in ons beroep de faken zijn gelegen;
Iek heb van u geleert, hoe dat ghy dient genaemt,
Laet ons nu vorder fien wat u en my betaemt;
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Daer zijn (na dat ick merek) in als befette palen.
Geen faeck en dient gedaen na ons de (innen dwalen,
Maer door een rijp beleydt. Daer is een rechte maet,
Waer op liet deftig werck van Aerd' en Hemel ftaet.
Hoewel Gods wonder-handt had macht, om alle faken,
Op cellen dag alleen, ten vollen op te maken,
Noch heeft hy niet-te-min hier anders in gewracht,
En dit geweldig Al by trappen uyt- gebracht.
Hy ging eerft van het licht het duyfter onderfcheyden,
Hy ging een rouwen klomp na fijnen wil bereyden,
En, fchoon hy meerder glans ook toen verwecken kon,
Soo gaf by lijcke-wel geen ftralen aen de Son.
De lucht moeft noch een tijt dat groote licht verwachten,
Want God doet alle ding als op befette drachten,
Befiet des Hemels loop, en al fijn groot beflag:
Eerft komt het fchemer- licht, en dan een klaren dag.
Koom, feg my doch een reis, van waer zijt gy gekomen?
En waerom ben ick doch uyt uwe borft genomen?
't Is reden dat de menfch, eer hy fich elders went,
Sijn gronden, fijn geflacht, fijn eygen wefen kent.
Vriendinne, feydt de Man, 'k en wil u niet verbergen,
Dat gy tot uw bericht van my beftaet te vergen,
Koom, voeg u nevens my, ick wil u doen verftaen,
Hoe dat het ons begin van eerften is gegaen.
Soo haeft d'Alwijfe Godt, de Vader aller Geeften,
Had my voor eerft gejont de macht van alle beeften,
Toen trat ick in den Hof, en fag het fchoon priëel,
Vol enckel herten-luft tot aen het minfte deel.
Iek ging of op het velt, of in de boffen dwalen,
Iek ging ontrent een berg, of in de lage dalen,
Iek ging of op het zant, of door het weelig gras,
Iek liet mijn oogen gaen al waer het luftig was.
Iek fag het vruchtbaer hout, ick fag de wilde boomen,
De dieren op het velt, de viffen in de ftroomen,
lek fag hier vette kley, ick fag een witte (trant ,
Iek fag het edel gout gemengelt onder 't zant.
Genaekt' ick oyt een vliet, om daer te mogen drineken,
Iek fag tot in den gront den fehoonen Onyx blincken ;
Dien greep ick metter hand te midden uyt de beeck,
En ftont op fijnen glans een ruyme wijl en keeck.
Dan floeg ick eens het oog ontrent de raffe dieren,
Die fpeelen in de lucht, en om den Hemel fwieren.
Dan leend' iek eens het oir aen haren blijden fang,
En dit was mijn bedrijf by wijlen uren lang.
Dan ging ick door het wont, en fag de groene dreven,
Gefproten uyt het dal, en tot de lucht verheven,
Getogen op een ry, en wonder net geplant,
Men vont'er in liet werck van Godes eygen hant.
Wat dient'er wel gefeyt? Daer waren duyfent faken
Ten fchoonften uitgewracht, alleen tot mijn vermaken:
Maer of iek alle ding met oogen overliep,
Noch vont ick, dat mijn hert geen rechte luft en fehiep.
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Wat is my doch een boom met vruchten over-laden?
Wat is een klare beeck, en daer te mogen baden?
Wat is de rijckfte fteen die ick op aerden ken,
Dewijl ick maer alleen in defen luft en ben?
Wie fal benevens my den grooten Schepper fingen,
En fien tot in den grout den keeft van alle dingen,
Den geeft van al het werck, dat ons voor oogen ftaet,
Daer in mijn pieus -gier hert geduerig hooger gaet?
Wien fal ick Godes macht, als metten vinger wijten?
Wie fal benevens my fijn groote daden prijfen?
Men fegge wat men wil, het leven is de doot,
Indien men niet en vindt een lieve bed- genoot.
't Is waer, de groote God die liet voor my verfehijnen
Een ongetelde fchaer van offen, paerden, fwijnen,
Van leeuwen uit het bofch, van Beeren uit het wont,
En wat fich in het dal, of op de rotfen hout,
Iek fag de fchepfels aen, die my voor oogen ftonden,
Iek kend' haer ganfehen aert tot aen de diepfte gronden,
Iek gaf nae rechten eyfch, en naer het was bequaem,
Iek gaf, op vaften gront, aen yder fijnen naem.
Maer fchoon Godt over-al veel dieren had gefchapen,
Niet een en was'er nut om nevens my te flapen;
Al kond' ick haren aert als voelen metter handt,
Noch was 't dat ick daer in geen vollen luft en vant.
't Is al te groven ftof, en in haer domme leden
En is voor my geen hulp, geen woonplaets voor de reden;
Het beeld, het edel beeld van Godes hoogen Geeft
En woont niet in den leeuw, of eenig ander beeft.
Dat is uyt enkel gunft den menfch alleen gegeven,
Om, na den rechten eyfch, voor Godt te mogen leven,
Om ftaeg en over-al den Heer te mogen fien,
En hem in alle ding fijn eer te mogen biên.
Iek fag noch evenwel dat al de rauwe bende,
Dat yder onder haer een foet gefelfehap kende,
Iek fag'er niet een beeft van foo verwoeden aert,
Dat niet fijn deel en focht, of niet en was gepaert.
Waer fich een jonge wolf of tijger ging vermaken,
Een beeft dat haer geleeck dat quam tot haer genaken.
Waer oyt een arent vloog, of op der aerden viel,
Daer was een vogel by die hem gefelfehap hiel.
Iek fag het moedig paert ontrent fijn veulen fpeelen,
Iek fag den geytenbock op harde rotfen teelen,
Iek fag den wallevisch, en al het water -vee,
Sich paren onder een te midden in de zee.
En waerom meer gefeyt? De vogels op de boomen,
Het wilt ontrent het botch, de viffchen in de ftroomen,
Zijn al naer eyfeh gepaert, en niet een eenig dier
Of 't bluft den foeten brant, van fijn inwendig vyer.
Dit heeft mijn oog gefien, dit heeft mijn hert geprefen,
Dit heeft mijn ziel gevoelt alfoo te moeten wefen;
Soo dat op dit gefacht mijn geeft van binnen fprack:
Dat my oock even-felfs een weder-paer ontbrack.
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Hoe! fal het woefte vee met fijn gefelfchap fpeelen?
En fal ick fonder hulp hier eenfaem moeten queelen?
Sal ick onvruchtbaer fijn in fo een vruchtbaer wont,
Daer oock het minfte dier na fijn gewoonte trouwt?
Sal ick den foeten naem van Vader noyt genieten?
En noyt een friffche Maeght mijn byflaep mogen hieten?
Sal my noyt aerdig kint hier leyden metter hant,
Terwijl mijn jeugdig hert in nieuwe liefd' ontbrant?
Voorwaer, na dat ick voel, my dient een ander leven,
My dient een foet behulp tot mijnen trooft gegeven,
My dient een bed- genoot, my dient een jonge vrou,
Als my dit aerts priéel ten vollen fmaken fou.
Juyft in dit ftil gepeys den Schepper aller dieren,
Die onfe gronden kent tot in de diepfte nieren,
Vernam wat my ontbrak. Die groote menfche-vrient
Verftaet wat alle vleys en yder fchepfel dient.
Ghy zijt dan, fchoone blom, tot mijne vreught gefchapen,
Om in mijn trouwen arm geruft te mogen flapen.
De gever alles goeds die heeft aen my gejont
Het wit van uwe borft, het root van uwen ment ,
Het waes van uwe jeught, en al de foete dingen,
Die ick in u bemerck, die my tot uwaerts dringen.
Laet ons te famen doen, dat al de werelt raeckt;
Ghy zijt'er, edel pant, ghy zijt'er toe gemaeckt.
Hier op tradt Adam toe, en met een diep verlangen
Soo ging hy metten arm haer teeren hals omvangen,
Sy keeck hem jonftig aen; maer des al niet-te-min
Soo brachtfe wederom haer tegen-reden in:
Soo ras hier in te gaen, alleen na weynig reden,
Is vry, na mijn verftant, wat vaerdig aen getreden.
Wy leggen nu ter tijdt de gront van onfe fpraeck,
Hoe kennen wy foo ras ons geven tot de faeck?
Iek ben een jonge fpruyt, eerft heden opgerefen,
Eerft heden, fooje weet, gekomen in het weten,
Iek ben een nieuw gewas hier in het aerdtfche dal,
Iek ben een teere bloem, een duyve fonder gal;
Wie fal ontijdig fruyt gaen trecken van de boomen,
En niet tot beter uur fijn grage luften toomen?
Wie maeyt'er voor den oogft, of fnijt het koren -aer,
Eer dat men aen het ftroo fijn rijpte wordt gewaer?
Wie fal een teere roos met ruwe vingers drucken,
Om haer gefloten bloem in haeften af te plucken?
't Is beter, na my dunekt, te ftremmen alle (poet,
Tot dat een helle fon het bloempjen open doet.
Indien het u bevalt, foo gun my weynig dagen,
Om eerft mijn teere jeught den Schepper op te dragen;
Op dat ick met befcheydt hem eere bieden mag,
En hy dan gunftig zy aen onfen bruylofts -dag.
So haeft de foete Maeght haer reden heeft gefproken,
Is Adam wederom in vreugden uyt-gebroken;
Hy vint dat haer den geeft met kennis is vereert,
Schoon datfe noch ter tijdt by niemant is geleert.

Vriendinne, feydt de Man, ghy weet bequame dingen
Te denken in den geeft, en aen den dag te bringen,
Ghy weet, dat u geen menfch bekent en heeft gemaeckt,
Soo dat uw reden felfs als na den Hemel fmaeckt.
God is, gelijck ghy feght, voor alle ding te prijfen,
Tot hem moet ons gemoedt en al de finnen rijfen.
Iek danek hem even nu, dat ghy te defer tijdt
Mijn trooft, mijn foet behulp, mijn lief gefelfehap zijt:
Iek loof hem wat ick mag voor uwe fchoone leden,
Voor uw verheven geeft en gaven in de reden:
Iek danck hem, waerde pant, dat ghy te boven gaet
Al wat'er in den Hof door hem gefchapen ftaet.
Maer ghy, die Godes wil hebt binnen u gefchreven,
Weet ook, wat aen den man het wijf behoort te geven;
Weet, dat haer ganfche wil is onder hem gefet,
En dat fijn woort haer ftreckt als tot een foete wet.
Ghy dient oock dit gebodt op uw bedrijf te paffen,
Ghy moet in vruchtbaer zaet hier op der aerden waffen;
Dat is van Gode felfs tot u en my gefeydt,
En dus foo dient het werek hier toe te zijn beleydt.
En, lieve, waerom niet? De Godt van eeuwigheden,
Die kracht en adem blies in defe gave leden,
Heeft ons van eerften af ten vollen toe-geftaen
Al wat'er iemandt Piet befehijnen van de maen.
Mijn goet is vierderley: Iek hebbe vafte gronden,
Iek hebbe machtig volck aen mijn bevel gebonden,
Iek hebbe rijeken cijns en renten over al,
Iek hebbe tot vermaeck een over-luftig dal.
En wilje dit ontworp wat nader overwegen,
En weten met befeheydt hoe dat het is gelegen,
Iek wil u laten fien waer in het al beftaet,
Ghy fult'et even hier begrypen uytter daet.
Iek noem onroerent goet de wey en koren-landen,
Die God ons heeft vergunt, tot fegen-rijcke panden;
Al wat de voet betreet, en wat het ooge fiet,
Dat is van mijnen bouw en onder mijn gebiet.
De knechten, my ten dienft, dat zijn de rappe dieren,
Die in het dichte bosch en om den Hemel fwieren,
Dat groot en machtig heyr, dat ongetelde rot,
Komt, als iek maer eens fpreek, en gaet op mijn gebodt.
De renten my te nut, dat zijn de boom-gewaffen
Die met een ftaeg gevolg op onfe tafel paffen:
Want al wat op het landt, of in het water groeyt,
Dat koomt in volle maet op onfen difch gevloeyt.
Het ftuck, my tot vermaeck voor defen op- gedragen
In Edens fchoon priëel, daer vind' ick mijn behagen,
Dat is uyt volle gunft, door Godes eygen haut,
Tot onfe vreught gemaeckt, tot onfe luft geplant.
Ghy feet dan metter daet den wonderbaren fegen,
En wat my van den Heer als eygen is verkregen:
Koom, gun my nu 't gebruyck van uwe foete min,
En ghy zijt heden felfs des werelts Koningin.
;
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Voorwaer dit groot beflagh en is ons niet gegeven,
Om flechts voor ons alleen daer in te mogen leven;
Neen, neen, in dit priëel, en in het aertfche dal,
Behoort een wacker volck en vry in groot getal.
't En fou niet dienftig zijn dat al de fchoone vruchten,
Daer onder menigmael de guide tacken fuchten,
Verdwenen fonder nut, en dat het rijp gewas
Sou druypen van den boom, en rotten in het gras.
Sou 't niet een jammer zijn, dat al de rappe dieren,
Van niemant aengeroert, in 't wilde. fouden fwieren?
Of dat het machtig vee fou liggen in het groen,
En niemant oyt vermaeck, en niemant voordeel doen?
Sou 't niet een jammer zijn, dat al de vette landen,
En dat de groene zee, en dat de witte ftranden,
En menig aerdig bofch, en menig luftig wout
Sou liggen onbewoont, en blijven ongebout?
Voorwaer, de wijfe God die wil dat fijne gaven
De werelt dienftig zijn, de menfchen zullen laven;
Hy wil dat niet een ding, by hem wel eer gemaeckt,
Sal wefen fonder nut en blijven ongeraeckt.
En 't is noch boven al een fake buyten rede,
Dat ghy foudt fparig zijn van uwe jonge leden,
Dat ghy foudt karig zijn van uwe foete jeught;
Ey lieve, geef het my, dat ghy niet houden meught.
Terwijl dat Adam fprack van foo verfcheyde faken,
Stont Eva vol gepeys, onfeker wat te maken.
Doch niet een eenig woort en ging hem uit den ment,
Dat fy niet aengenaem en wel gefproken vont.
Sy ging hem weder aen: Iek voel een ander leven,
Nadien ghy my de gunft des Heeren hebt befchreven.
Wat is 't een rijcke born die op ons nederdaelt,
Het fchijnt dat my de geeft in al den fegen dwaelt.
Ey, laet ons henen gaen, en vlijtig overmercken
Den grout en 't recht befcheyt van al des Heeren werken,
Van al het groot beflagh, dat ons de Schepper geeft,
Van al dat in de lucht, en op der aerden leeft;
Van al het luftig wout, van al de groene boomen,
Van al het machtig heir, gerefen uit de ftroomen,
Van al het edel kruyt, dat uytter aerden groeyt,
Van al het bloem-gewas, dat hier en elders bloeyt.
Voor al laet onfen geeft tot in den Hemel rijfen,
En met een dankbaer hert den groten Schepper prijfen.
't Is noodig dat men God van ganfcher herten eert,
Voor dat men fijn gemoedt tot aertfche dingen keert.
Laet ons oock boven dit gaen fien de fchoone lichten,
Die om den Hemel gaen op haer befcheyde plichten,
Hel, fuyver,, onbefmet, in wonder groot getal,
Vercierfels van de lucht en van het aertfche dal.
Laet ons de Mane fien en haer gefwinde peerden,
En hoe haer koetfe rent gantfch dichte by der eerden,
En hoe fy hare kracht door al de werelt ftreckt,
En met haer fnellen loop de groote waters treckt.
II

Laet ons oock in de Son gaen foecken ons behagen,
Als hy daer henen rent met fijn vergulde wagen,
Als hy met hellen glans, ontrent den dageraet ,
Gelijck een Bruydegom uyt fijne kamer gaet.
Hoe! die een rij ck gefchenck van iemant heeft ontfangen,
Sal hy niet even-ftaeg, en met een groot verlangen,
Gaen fien het fchoon juweel, daer op fijn handen flaen,
En op dat foet gefacht een wijle blijven ftaen ?
Sal hy niet yder deel, en wat'er is te prijfen
Verheffen, eere doen, en met den vinger wijfen ?
Et t'wijl hy befig is om alle ding te fien,
Sal hy geen danckbaer hert aen fijnen gever bigin?
Of, foo hy dat verfuymt , fal niet de fcheneker feggen,
Dat hier fijn milde gunft niet aen en was te leggen,
En dat hem by gevolg al vry een beter vrient,
Tot fo een hoog gefchenk voor hem gekoren, dient?
Wel, fo ghy niet en wilt ons gantfch ondankbaer maken,
Gaet ftelt u in 't befit van duyfent fchoone faken,
Neemt aen en danckt den Heer voor dat u is gejout:
Want op foo groeten gunft en paft geen ftillen mont.
Al wat van Eva quam ging Adam over-wegen,
Hy vont in yder woort by-naeft een nieuwen fegen,
En t'wijl hy metter handt haer gins en weder leydt,
Soo heeft hy dit van nieuws haer weder aengefeydt :
Het is een wijfen raedt, de gifte van der eerden ,
Die God ons over-draegt, oock heden aen te veerden;
Doch 't is een groot gefchenck, dat niet op eenen dagh
Het wacker ooge fien, of 't hert begrypen magh.
Iek wil in Godes werck, in Godes hooge daden,
Verquicken mijn gemoedt en mijnen geeft verfaden :
Want al wat fijne gunft van boven neder fent,
Daer is op yder deel een wonder in geprent.
Maer hier noch evenwel en dient niet in getreden,
Als met een rijp beleydt en op befette reden.
Het gaet met order toe al wat de Schepper doet;
En dit is even-felfs dat ick betrachten moet.
Hoe! die een rijck gefchenck van iemant heeft bekomen,
En met een heus gelaet en blijdtfchap aengenomen ,
Indien hij eenig ftuck daer in begrepen vint,
• Waer toe fijn bly gemoedt ten hoogften is gefindt;
Een ftuck dat even-felf de fchencker heeft geprefen,
En als het befte deel met vingers aengewefen;
Valt niet van ftonden aen fijn oog en rechterhandt
Ontrent het fchoon juweel en op het weertfte pant?
Sal niet fijn innig hert, als met geheele krachten,
Sich geven na de gunft en tot den fegen trachten ?
Sal hy niet metter daet gaen nemen het befit
Van dat hem is gejont , als tot fijn eenig wit?
't Is vry een deftig werk, dat God heeft uytgevonden,
En met een woordt geleydt des werelds vafte gronden,
Dat God heeft uytgewracht de wijt-geftreckte zee,
En al het ruyge wildt, en al liet gladde vee;
3
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Maer, dat hy heeft gemaeckt wanneer ick was ontílapen ,
En uyt mijn jeugdig vleys met eygen handt gefehapen ,
Is vry het fchoonfte ftuck dat immer was geteelt,
Daer fchuylt een werelt felfs in dit verheven beelt.
Wel, eer ick elders ga, mijn plicht dient hier gequeten,
En dit gewenfte pant is weert te zijn befeten.
Van al dat is gemaeckt, door Godes hoogen geeft,
Bevalt ghy, fchoon juweel, mijn jonge linnen meeft.
Indien ick anders ging, wat fou de Schepper feggen ?
Hy fou my voor gewis te lafte komen leggen,
Dat ick geen rechte fucht en hadde toe- gebracht
Tot u, mijn weertfte deel, dat hy foo waerdig acht.
Vriendinne, 't is genoeg. Hier dient geen tegenftreven,
Ghy zijt my tot behulp, tot foete vreugt gegeven,
Ghy zijt mijn weder - helft, mijn ander Iek genaemt,
Laet ons te fainen zijn, gelijck het ons betaemt. —
Daer was een luftig dal, omringt met fchoone dreven,
Bequaem om aen het oog fijn vollen eyfch té geven,
Het aerdig bloem-gewas, vol geur en reynen glans,
Vertoonde, naer het fcheen', een ftage roofè- krans.
Te midden op het velt daer quarr een heuvel fchieten ,
En onder aan den berg een edel water vlieten,
Een water fonder flick, ' en hel gelijck kriftal,
Dat met een klaren ftrdom omving het gantfche dal.
De kant die lag befaeyt met .alderhande fchelpen ,
Die geen vernuft en kan tot beter luyfter helpen,
Het reyn en edel nat, dat van den heuvel vloeyt,
Maekt dat'er fchorfe blinkt en wonder_ aerdig gloeit.
Men fag geen vuylen mos ontrent de reyne kanteis ,
Maer tacken van korael, en rij cke diamanten
Het kruyt dat uyt de ftrant, of uyt het water fehiet ,
En is geen taye feck, maer enckel fuycker -riet.
De viffen al gelijck, die in het water fweven,
Is glans, als enckel gout, tot haer cieraet gegeven,
Men Piet haer in den ftroom al fl aen haer vimmen ras,
Men Piet haer over-al gelijck in fuyver glas.
De rotfen, in haer verw als helle regen-bogen,
Daer hingen oefters aen, die niet als perels fpogen,
Men fag het fchoon gewas tot in den hellen gront,
Soo dat men ooge-luft oock in de dieptens vont.
Te midden op het velt daer (tont een boom gerefen,
Die feheen tot oogen luft alleen gemaeckt te wefen,
Soo luftig bloeyt het hout. Hy boog fijn gulle ftam,
Met dat de jonge bruyt aldaer gewandelt quam.
En wafter noch een bloem, die niet en was ontloken,
Die is met foeten reuck in haeften op- gebroken.
Het fehijnt dat al de lucht met verfehe bloemen goyt,
Gelijck een jonge bruyt noch heden wert beftroyt.
De roofen even-felfs gefprongen van de ftelen,
Die vlochten haer een krans, in plaetfe van gefpelen ;
Soo dat haer geeftig hayr, dat in het wilde fwiert,
Oock fonder maegden-hulp , is geeftig op-geciert.
»

Het foet en aerdig paer, vervoert in hare reden,
Quarr tot aen defe plaets allenskens aengetreden,
En midts de jongeling de fchoone velden fag,
En dat men in den hof geen foeter vinden mag,
Soo bleef hy daer gefet. Hy geeft haer foete naemen,
Die uyt het innig merg van fijn gewrichten quamen,
Hy neemt haer in den arm, hy fet haer in het groen,
Hy druckt haer aen den mont den alder-eerften foen.
Daer ging de bruyloft aen, de jonge lieden paren,
En werden weder een, die een te voren waren
En ftracks fo rees'er vreught door al het naefte wont,
Vermidts het eerfte paer een derden menfche bout.
Wanneer een machtig vorft hem geeft in echte banden,
Dan rijft'er herten -luft door al de groote landen,
Niet een foo kleynen vleck dat niet en is verblijdt:
Want yder pleegt vermaeck op foo gewenften tijdt:
Geen menfeh is fonder vreugt men laet tonelen rechten,
Men laet de rappe jeugt met broofe lansen vechten,
Men fpeelt, men jookt, men fingt, men eet in 't openbaer,
Als of het gantfche rijck maer één gefin en waer.
Dus ,gaet het hier _te werek. Al wat'er is gefchapen,
Koomt Main hulde doen, als Eva was beflapen
Het Aerdrijck maeckt een tuyl van alderhande kruyt,
En wordt een ftage bloem, ter eeren van de bruyt.
Het water huppelt op en toont een vrolick wefen,
En komt aen alle kant met ftralen op-gerefen.
De lucht, vol foeten *reuck, omvangt het edel paer,
En fpreyt gelijck een kleet van roofen over haer.
En onder defe vreugt, foo komen alle dieren
Het edel trouw-verbondt van haren koning vieren;
Is eenig fchepfel foet, of in de leden fterck,
De lieven eere doen, dat is haer eerfte werek.
De foete nachtegael, en hondert kleyne cijfen,
Die komen met gefang de Bruyloft eer bewijfen.
Den uyl, die geene glans of Tonne lijden mag,
Begeeft hem in het licht en viert den blijden dag.
De vogel (foo men houdt) uyt Eden hergekomen,
Is boven fijns gelijck met blijdtfchap in -genomen,
En midts hy noyt en fit op boom of eenig kruyt,
Soo fweeft hy even-ftaeg ontrent de jonge bruyt.
De kraen en haer gevolgh koomt vaerdig aengevlogen,
En heeft als met de pen een letter uyt- getogen
Het inckt dat is hy felfs, fijn handt de fnelle vlucht,
En 't boeck dat hy befchrijft dat is de blaeuwe lucht;
De Phoenix boven al met lijn vergulde veeren,
Schoon dat hy noyt een gay fijn leven wil begeeren,
Koomt echter in het feeft hy wil geen bed- genoot,
Maer als hy teelen fal foo trout hy met de doot;
Die maeckt hem weder nieu, en doet hem hoger fweven,
En doet in fijne plaets een ander' vogel leven;
Soo dat hy noyt en paert, of eenig zaet verwerft,
Dan als by in den brant van foete kruyden fterft.
;

;

;

;

;
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De bie, hoewel in fchijn de minfte van de dieren,
Koomt mede by den hoop en in de bruyloft fwieren,
Vereert de Koningin in haren nieuwen ftaet,
En fchenckt haer heylfaem was, en foeten honig-raet.
Maer op dien eygen tijdt foo weten oock de viffen
Te komen uyter zee, en haer gety te giffen,
Dat blaeu-gefchildert heir, dat longeloofe volck,
Verlaet om defe feest haer grondeloofe kolck.
De lange Nahuwal, uyt vreefe van de zanden,
Schoon dat hy niet te dicht en nadert tot de ftranden,
Blies water uyt het diep tot boven in de locht,
Soo dat men aen het fpel fijn vreugde kennen mocht.

Dozene gantfch verheugt en leydt geen flimme lagen,
Om uyt een holle fchelp een oefter weg te dragen,
Hy is op geen bedrogh of flimme treken uyt,
Hy buytelt in de zee ter eeren van de bruyt.
De Dolphijn, vergefelt met fijns -gelijcke benden,
Gaet met een raffen loop fich tot den oever wenden,
Daer reyt hy overhandt met al het gladde vee,
En brengt tot aen het lant de blijdfchap van de zee.
En fchoon al Piet de Sarg geen geyten aen de ftranden,
Waer op hy wordt gelooft in heete min te branden,
Noch komt hy lijckewel gefwommen aen het landt,
En maeckt een krommen fprong te midden op het zant.

Maer boven al , het vee, dat in de groene dalen,
Of op een hoogen berg genegen is te dwalen,
Of in de boffen woont, en leeft van enckel kruyt,
Dat koomt in aller haeft fach toonen aen de bruyt.
Het paert, een moedig dier, vermaert in fchoone leden,
De kemel wijt beroemt, vermidts fijn raffe fchreden,
Den grooten oliphant, een gantfch vernuftig beeft,
Die komen al gelijck getreden in de feeft.
Maer dit geweldig rot began terftont te ftrijden,
Op wiens verheven rug Me-vrou behoort te rijden,
Een yder van de drie vermeynt te zijn gegront,
Dat hem na vollen eyfch het voor-recht open (tont.
En t'wijl men befig is op haer verfchil te letten,
Soo koomt de crocodil fach voor de rechters fetten,

Die feyd', in grooten ernft en met een vollen moat,
Dat hem de fchoone kans behoort te zijn gejont.
Hy feyde, dat het paert, en bey fijn met-gefellen,
Alleen maer op het droog de voeten konen ftellen,
Maer als men aen den ftroom of holle beken koomt,
Dat yder dan verfchrickt, en voor het water fchroomt:
Dat niemant van den hoop daer in begeert te rijden,
Als die geen killig nat en zijn gewoon te lijden;
Maer dat hy fwemmen kan, en diepe waters meet,
En des al niet-te-min op vafte gronden treet;
Dat Eva, Koningin van alderhande dieren,
Die op het drooge landt en in het water fwieren,
Behoort te zijn gedient van hem, een moedig beeft,
Dat voor geen hoogen berg of holle beken vreeft.
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Terwijlen defe vier aldus te famen ftreden ,
So koomt'er uit het wout een fchildt-pad aengetreden,
En alffe voor de bruyt en by de dieren ftont,
Ontfloot het laftbaer dier fijn tandeloofen moat:
Nadien een jonge vrouw haer niet en dient te wagen,
Soo moet ick onfe bruyt op defe rugge dragen.
Wat dat fich hier vertoont is maer een rauwen hoop,
Genegen tot gewoel en tot een woeften loop.
Maer wien is niet bewuft, die mijn geftalte kennen,
Dat ick gantfch fedig ben, en noyt gewoon te rennen?
En dat mijn kloecken rug een vlacken fetel draegt,
Of voor een jonge bruyt, of voor een teere maegt?
Oock dat men fonder hulp kan op mijn lijf geraken,
En dat men fonder forgh mijn rugge mag genaken,
En fchoon dat iemandt viel, dat hem het ongeval
Geen hinder doen en kan, of na -deel geven fal? —
Wat meer? het dier befluyt uyt veelerhande reden,
Dat foo een waerdig pant behoort tot fijne leden.
Maer t'wijl het voor de bruyt fich fchrap en vaerdig ftelt,
So koomt'er onverfiens een egel uyt het velt;
Een egel, vol gelaft met allerhande vruchten,
Soo dat het tanger beeft daer onder fcheen te fugten.
Het dier had (na het fcheen) gewentelt in het gras,
Ter plaetfen daer het vont het fchoonfte boomgewas.
Men fag op yder pin een peer of appel fteken,
En kerffen tuffchen bey, en al op nette reken;
Daer quam het aen getorft, als met een volle kraem,
Aen yder die liet feet ten hoogften aengenaem;
En t'wijl Me- vrouwe let wat dat'er fal gefchieden,
Soo koomt het aerdig dier aen haer de fruyten bieden,
Het feyd' in fijne tael, die Eva wel verftont,
Hoe dat het vruchten draegt ten goede van den mont;
Het feyde, dat het kan een dorftig herte laven
Wanneerfe met het heir fal op den velde draven,
Of ruften in het wont, en, tot een kort befluyt,
Het ftelt hem als een tros ter eeren van de Bruyt.
Als Adam had bemerekt de gunfte van de dieren,
En hoe die zijn geneygt om fijn gemael te vieren,
Soo toont hy met de ftem, en door een foet gelaet,
Dat al haer noeft bedrijf hein wel te finne ftaet.
Al wie fich hier vertoont en koomt ons eer bewijfen,
Die moet ick (feyt de Man) met vollen monde prijfen:
Volherdt in uwen dienft, gelijk gy nu begint,
Ghy fult van mijne Bruyt ten hoogften zijn bemint;
Maer twift niet onder een wie haer behoort te dragen,
Iek wil dat ons beleydt geen dier en fal beklagen;
Men fal bier gaen te werck, gelijk de reden eyft.
Na dat men haeftig is, of na men verre reyft.
Een kemel is bequaem door dorr' en lange wegen;
Een groeten oliphant om eer te mogen plegen;
Een peert om ras te gaen; een groene crocodijl
Om met een jonge vrouw te fpeelen in den Nijl;

Een trage fchilt-pads tret fal Eva dan behagen
Als fy een teere vrucht fal in de leden dragen.
Den egel dient met fruyt dan uyt te zijn geruft,
Wanneer een fwanger wijf tot fnoepen is beluft.
Iek fal na rechten eyfch de faken onderfcheyden ,
En, na het dienftig is, tot onfen dienft bereyden:
En fchoon dat iemant blijft, of dat hy mede gaet,
Weet dat het ons behaegt en wel te finne ftaet. —
Daer is de twift geftilt, een yder wel te vreden,
Een yder is verblijdt, en dat in volle leden,
En yder maeckt hem op, en wentelt in het kruyt,
Of doet een hupfchen fprongh ter eeren van de Bruyt.
Siet wat een gulden tijdt, en wat een vrolick leven
Is aen het echte volck en al het, vee gegeven.
De menfch is fonder ergll, de beesten fonder gal:
't Is vrede, foete ruft, en vriendtfchap over-al.
Men fag een gragen wolf te midden in de fchapen,
Men fag het teere lam ontrent een tyger flapen,
Den bonfinck by den haen, de ganfen by de vos,
De beir ontrent het kalf, de leeuwen by den os.
Daer quarr geen raffe valek den reyger achter -halen,
En op een teere duyf en quarr geen havick dalen,
Geen flang of fchorpioen, die gif of fwadder fchoot;
Soo dat het ganfehe wout een vafte ruft genoot.
De vrede ftreckt haer uyt tot in de woefte baren,
Soo dat oock fonder twift de fnelle viffen paren.
De fnoeck en zijns gelijck en at fijn minder niet,
Soo dat men over-al geluck en liefde feet.
Daer wordt niet op het landt of in de zee gevonden,
Of 't is met foete min te famen in-gebonden,
Te famen eens gefint. Als God is met den menfch ,
Dan vindt men over-al een vollen herten -wenfch.
Maer boven alle ding het Een- drie-vuldig Wefen,
Heeft aen het echte volek de meefte gunft bewefen ,
Een onbegrepen licht omving het edel paer,
En quarr met enekel heyl gefegen over haer.
De geesten, Godes heir, aen wien het is gegeven,
Voor eeuwig by den Heer en fijnen throon te fweven,
Die fingen overluyt een vrolick bruylof-liedt,
Waer uyt een reyn gemoedt fijn meefte luft geniet:
Lof zy den hoogften God, den Schepper aller dingen!
Laet ons een heylig liedt tot fijner eeren fingen;
Laet al, wat tot gefang of dichten is bequaem,
Tot aen des Hemels throon verheffen fijnen naem ;
Laet al wat adem blaeft fijn groote daden prijfen;
Laet al wat wefen heeft hem eere gaen bewijfen,
Laet al wat heden is, of namaels wefen fal,
Sijn onbegrepen macht gaen roemen over-al.
Lof zy den hoogften God, en heyl de nieuwe menfchen ,
Die wy voor alle tijdt geluck en fegen wenfehen !
Lof zy den hoogften God, die aen de werelt jont
Een wonderbaar gefchenck , het edel trou-verbont,
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Een haven voor de jeught, de keeft van alle faken ,
Bequaem om al het landt wel haeft bewoont te maken.
Lof zij den hoogften God! ja, lof, en eeuwig lof!
En fiel dit bly gelang verheugt den ganfchen hol,
Verheugt het edel paer tot in haer diepfte gronden ,
Vermidts fy Godes heyl in al den handel vonden.
Sie daer het blijdtfte feeft, dat in het aertfche dal
Voor defen is geweeft, of immer wefen fal.
O God! 0 hoogfte goedt! 0 Vader aller volcken ,
Hoe groot is uwen naera ! hoe boven alle wolcken !
Hoe vreemt is uw bedrijf! hoe wonder uw beleydt!
Hoe wijt aen alle kant op aerden uyt-gebreydt!
Ghy zijt de ware born van alle goede faken ,
Ghy kont alleen den mensch in all's geluckig maken,
Ghy zijt in wien de ziel met al de leden ruft;
Want t'uwer rechterhandt daer is de ware luft.
Wat is doch van den menfch dat ghy fijns wilt gedenken,
En door uw milde gunft foo wonder hoog belch enken ?
Wat is doch in der dact, wat is een menfchenkindt,
Dat ghy loo grooten heyl alleen aen hem verbindt ?
Ghy hebt fijn hooft gekroont en heerlick willen maken,
Soo dat by fchier in eer de geeften koomt te naken,
De geeften hoog begaeft en utiytter -maten fchoon ,
Die niet een eeuwig heir omringen uwen throon;
Ghy fet hem tot een vorft van uwer handen wercken,
Om met een (til gernoedt uw wondren aen te mercken;

SoraxoNiscus. Gedenekwaerdigh is dit houwelick, waerde Phulogame, en
ick achte het te zijn een grondt -fteen aller houwelicken : en nadien ghy voor
zijt voor eerft te letten op de eygenschap van een goet houwelik,-nems
fee en weet ick geenen beteren raedt te geven, als ten dien eynde u felven
voor oogen te cellen even dit houweliek van de eerfte voor -ouders. De
leerlingen in de feholen wert gemeenlijek een voorfchrift gegeven om te leeren
fchryvcn, de fehutter een wit om na te fchieten, den ambachts man een
patroon om na te wercken, en dele alle van den heften flagh, om tot goede
aenleydmge te dienen, Blek in zijn gelegentheyt. En niy dunckt dat voor u
en uws gelijeke geen beter voorfchrift, wit, patroon, ja fpicgel en kan wer
als 't houweliek nu alreede aengeroert.
-denvorgftl
PirILoGA.tus. Iek bidde u hier in wat omftandebjeker te gaen, waerde
Sophronifce , op dat ick recht begrepen magh 't gene ghy in 't gemeen nu lieht
beginnen te leggen.
Soria. Iek wil gaerne mijn aenmerekingen daer toe beleyden, dat defelve
aen u by alle gelegentheyt dienftigh mochten wefen. En voor eerft loo meyn
ick dat de Schryver wel heeft gedaen, dat by de eerfte plaetfe van dit werek
heeft vergunt aen het houwelick van de eerfte voor ouders Adam en Eva,
niet alleenhek vermidts het felve het cerfte houweliek is, en midtsdien de oudfte
brieven voor alle houwelieken heeft, maer infonderheyt vermidis Godt felfs,
een oorfpronck alles goets, als met eygeii hant, defe t'famenvoeginge heeft
uyt- gewrocht; oock mede om andere redenen, die naerder uyt de fake fells
zijn af te nemen.
Pain. Wel neu, tot de fake fee 't u belieft.
Soda. Een wijs Prince heeft eens gefeyt, dat fchoon de wijsheyt van alle
wrjfen in een forneys by den anderen gefmolten en onder een gemengelt ware,
dat echter de felve niet genoegfaem en (oude wefen, om een volkomen goet
houwelick behoorlijck uyt te wereken.
Puin. Wel, wat is dat gefeyt, Sophromfce? Heeft een goot houwelick
fee veel in, foo zijn'er weynigh te vinden.
Sorx. Het befcheyt van dele reden bekenne iek noyt recht begrepen te
hebben, voor en al eer iek het ooge begon te flaen op dit eygen houwelick
1I
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Ghy hebt het vee geftelt in fijn geduchte macht,
Soo dat'et altemael op fijn bevelen wacht.
Ghy hebt hem toe-geftaen 't gefag van alle dieren,
Die fwemmen in de zee of om den Hemel (wieren ,
In 't korte, wat'er blaest , of geenen adem heeft,
En wat'er op het landt of in het water leeft.
Ghy fchenkt hem boven dat (ten eynd' hy mochte teelen,
En niet in droeve lucht fijn jeught alleen verqueelen)
Een foet, een aerdigh beelt, een wel-gemaeckte vrouw,
Aen hem, door uwe gunft, verfegelt in de trouw.
O goet en foet verbondt, tot onfen troost gevonden,
Eer God was van den menfch geweken door de fonden,
Eer dat'er iemant wilt van druck en ongeval , —
Uw groat, die is geleydt in Edens luftig dal,
In Edens fchoon Priëel. Ghy doet de tochten ruften ,
Ghy breydelt aen het vleys fijn opgetoomde luften ;
Ghy fpot als met de doodt, en geeft ons wettig faet ,
Daer op dit wonder Al op vafte gronden ftact.
Ghy doet met uw behulp het foete foeter fehij neu,
Ghy doet in onfen geeft het bitter haeft verdwijnen,
En, dat vry hooger gaet, ghy beeldt ons krachtig uyt
Des Heeren reyn verbondt met lijn beminde Bruyt.
O God! 0 hoogfte goet! ó Vader aller voleken ,
Hoe groot is uwen naera! hoe boven alle woleken!
Hoe vreemt is uw bedrijf! hoe wonder uw beleyt!
Uw lof zy hoog geroemt tot in der eeitwigheyt!

van de voorfz. eerfte voor-ouders; en iek bekenne dat ick noyt een volkomen
goet houweliek en hebbe kennen uit-vinden, als even dit tegenwoordige; en
derf leggen, dat het felve is geweeft loo volkomen goet, dat niet alleenhjck
alle de wijsheyt van alle Wijfen tegenwoordeliek op aerden levende, maer dat
al liet vernuft van alle de Wijten die geweest zijn van den aen- beginne af,
en wefen fellen ten uyt eynde der werelt toe, geenfins foodanigen werek
machtigh en zijn uyt te brengen.
Puin. Wel, dat alfoo waerachtig zijnde, loo fal ons dit eerfte houwelick
kennen dienen (als ghy alreede gefeyt hebt) voor een volmaeckt voorfchrift,
ja tot een toetfteen, om alle andere houwelieken daer aen te proeven, en
dienvolgende loo komt het felve op mijne tegenwoordige gelegentheyt leer
wel te paffe, om daer mede mijn voordeel te doen. Maer gaet vorder, en
opent my de oogen, dat ick naerder en klaerder hier in fien mach.
Sopx. Wel laet ons het voorfz. houwelick wat naeder ontleden, en alfoo
bemercken hoe hetfelve eygentlijck in fijn geftalte is geweeft. Godt fchiep
den menfche (feyt Moles) hem tot een beelt, tot een beelt Gods fchiep hy
hem, en by fehiepfe een man en een wijf. Merekt op de woorden, uyt de
welcke voor eerft is af te nemen, dat Adam en Eva beyde zijn geweeft uytnemende fchepfels , hebbende in liehaem en ziele al wat in man en vrouwe
wert vereyfcht; als beyde, ten tijde van het aengaen van haer houwelick,
zijnde jongh, getont, houbaer, feboon, vruchtbaer, edel, rijck, verftandigh,
en, dat het hefte van allen is , god; hebbende beyde haer genegeutheden
noch in Baer geheel, fonder door eenige vorige liefde aen-geritft, veel min
vervoert ofte weeh-geruckt geweeft te zijn, en mtdtsdienmet fuyvere en onbefinette (innen fish onderlinge lievende, en geholt werdende, in aert malkanderen op liet naenfte gelijckende, als uyt cone en de felve ftoffe befiaende, en
daer en -boven regel recht, en fonder omwegen, door God felfs (de fprinekader van alle vermaeckelickheyt) in echte te famen gevoeghi in den Lufthove Eden, en dat voor den val. Na bidde iek u of'er noch wel een foodanigh paer voleks by iemant is aen te wijten: voor my , ick meyne dat, Been.
Want nadien het houwelick (als voren gefeyt was) is een wettige t'famenvoeginge van man en wijf, mede-brengende een onverfcheyden gemeenfchap van
4
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een gezelligh leven, foo en kan aen de vohnaecktheyt van het voorfz. houwelick geenfzins getwijfelt worden. Want het zy dat men wil in-zien de perfoonen, die te famen gevoeght zijn, ofte den genen diele gevoeglit heeft ,
ofte de maaiere op de weleke de vooifz. t'famenvoeginge is gefehiet, ofte de
plaetfe daer de felve is in 't werck geftelt, ofte den tijt, op den weleken fulks
is gebeurt , met alle de vordere omftandigheden daer toe dienende, foo en
lijdt liet geen tegenfpreken, of het voorfz. houwelick is in zijn ganfche leden
geheelick volmaeekt, en daer over ben ick genootfaeckt op defe gelegentheyt
uyt te roepen. Heere der Heeren, onbegrypelijeke God, onfe gedachten
en zijn niet als uwe gedachten , en onfe wegen en zijn niet als uwe
wegen; maer foo veel den Hemel hooger is als de aerde, foo zijn oock uwe
wegen hooger als oufe wegen, en uwe gedachten hooger als onfe gedachten.
Esai. LV. 8.
Praia. De lof, die ghy defe eerfte echte luyden , en by gevolge haer houwelrek toefchrijft, is uytneniende groot, waerde Sophronifce; maer om hier
in valt te gaen, foo wilde ick wel van u wat gronden hooren, waer op ghy
alle de ftucken van dit groot gebouw valt meynt te fetten. Ghy ftelt, als
op een ry, negen uytnemende eygenfchappen in de eerfte luyden, op de
welke ick wel wat befcheyts uyt Godes woort (oude willen booren, (foo het
u niet moeyelick en viel) om te zien waer uyt ghy alle defe faken voortbrengt.
Want om dit houwelick als een fpiegel en voorfchrift van alle houwelicken
voor te (tellen, foo dient men voor al valt te gaen, en 't en dient vry op geen
waen aen te komen.
Sorrt Dit cn is niet buyten reden van, u acngeroert, goede Philogame,
en ick wil u des nader vernoegen geven, eer wy voortvaren. Iek hebbe
gefeyt, dat beyde de voorfz. eerft-gehoude zijn geweeft jong, gefont, houbaer,
fchoon, vruchtbaer, edel, rijck, &e., en 't felve (boven verfcheyde redenen,
bier te laugh om te verhalen) beweere ick daer uyt, dat de Heere onfe Godt,
ten tijde van bare t'famenvoeginge, tot de felve heeft gefproken: Zijt vrucht
vervult de aerde. Nu feg ick, dat die fich hadden te-baer,vmtun
vermeerderen en de aerde te vervullen, moeften nootfakelick eerft jongh,
en dan oock vruchtbaer, getont , en houbaer weben, ofte moeften foodanige
datehjck werden, uyt kracht van het Goddehjck woordt tot hen gefproken.
Oock Poo is de gefontheyt en kloecke geftalte van Adam daer uyt af te
nemen, dat zijn leven tot negen hondert en dertigh jaren is uyt- gestreckt,
(Genet. 5. 5). Wat de fchoonheyt belangt, wie fal willen loochenen de
fchoonbeyt van de eerfte maeckfels, die de alderfchoonfte met eygerhant heeft
uytgewrocht? en hoe konnen defe on -edel genoemt worden, die Godt tot een
Vader hebben gehad, en na des felfs beelt gefchapen zijn? en hoe en Pullen
die niet rijck gefeyt worden, die den ganfchen aertbodem, voor onroerent
goet, in eygendom befaten? die al wat'er in leefde tot haer knechten, en al
water in wies tot haeren jaerlijckfchen inkomen van Gode gegeven was?
Hoe en fat niet verftandigh geheeten worden, die alle dieren een eygen naem,
na haer innerlijcke eygenfchappen, wift te geven? (Gerief. 2. 20). En wat de
goetheyt belanght, die en kan van gelijcke niet geloochent worden, dewijle
terftont na des felfs feheppinge gefeyt wordt, dat Godt aenfagh wat hy gefchapen hadde, en dat alles Peer goot was. Gerief. 1. 31.
PHIL. Iek fie kortelick de bevestinge van 't gene ghy op de gelegentheyt
van 't eerfte houwelick hebt voor geftelt, en woude van eenige faken wel
wat nader met u handelen. Maer defelve niet eygentlick wefende het wit ons
tegenwoordelick tot een oogmerck voorgeftelt, Poo wil iek'er van feheyden, en
tot ons voor-nemen beginnen den groat te leggen. Iek vrage dan (met uw
verlof) voor eerft drie verfcheide vragen, alle menfchen rakende:
Eerftelijck, of het dienftigh is te trouwen?
Ten tweeden, of het beter is getrout, ofte ongetrout te wefen?
Ten derden, of ook de kerckelijcke perfoonen behooren te trouwen?
Sores. Aengaende dele drie vragen (fonder lange om-wegen) Poo (egge
iek, dat'et beter is te trouwen als ongetrout te wefen, en dat onverfcheydelick voor alle Porten van menfchen, en daer mede alleen meyne iek alle
de drie vragen beantwoort te wefen.
PHIL. Maer tot de redenen.
Som. Voor redenen fegh ick, ten eerften, dat het houwelick van God is
ingeftelt voor den val, (Gerief. 1. 28. 1 Corinth. 7. 2. Heb. 8. 4.) en ten
tide als de voor- ouders noch waren in den ftaet van onnofelheyt; ten is niet
goet (feyt de Heere) dat de menfch alleen zy. Gen. 3. Waft en vermenighvuldigt; daer de ftaet om ongetrout te blijven, in tegendeel by Gode nergens
de menfchen is bevolen. Ten tweeden, dat de ftaet des houwelicks van Gode,
van Gods Sone, van de Apoftelen, fonder onderfcheyt en in 't gemeen goot
wort verklaert (Gerief. 2. 18. Joh. 2. 2. 1 Cor. 9. 5 ) , de ftaet van ongetrout te leven niet alfoo.
Ten derden, dat het houwelick in weben houdt alle Raten van de werelt,

en alle Poorten van menfchen (1 Corinth. 7. 9.) , daer niet getrout te zijn
recht het tegendeel is doende.
Ten vierden, dat het houwelick is een beliulpmiddel tegens alle onbehoorlijcke luiten (1 Corinth. 7. 2.), daer niet getrout te zijn in tegendeel is een
aenritfinge tot alle de felve.
Ten vijfden, dat het trouwen alle menfchen by Godt wert toe-geftacn, ja
geboden (Gerief. 2. 8.), uytgefondert alleen den genen die de gave van onthoudinge hebben; daer het tegendeel, te weten niet te trouwen, nergens en wert
geboden.
Ten lefden, dat de menfchen uytter aert zijn genegen tot gefelligheyt,
invoegen dat niet getrout te zijn is ftrijdigh even tegen de nature felfs, en
dat op malte redenen, alfoo 't houwelick is als een queeckerye van Gods
Kereke, en van den borgerlicken Staet, en mitsdien een rechte grontfteen
van de gemeenfchap der menfchen.
Ten letten, dat in Godes woort, den houwelicken ftaet te verbieden, klaerhjck wort gefeyt te weben een leere der Duyvelen, 1 Tim. 4. 1, 2, 3.
Wat de kerekelycke perfonen aangaet, die zijn onder de voorfz.
redenen, als gemeen zijnde, buyten twrjffel al mede begrepen; en de exempelen van de Patriarchen, Propheten, Priefters, en Apoftelen bevestigen het
felve, alfoo veel van de felve gehouwt zijn geweeft. En boven allen delen
Poo dunckt my ter eerera en meerder luyfter van den houwelicken ftaet fonderlinge te doen, dat God almaehtigh, de eerfte perfoon in de Godheyt,
voor den aller-aengenaemften en hem bevalligften naem (waermede by van de
menfchenkinderen wil begroet en aengebeden werden) hem felven de benaminge van Vader heeft gegeven. Als ghy bidden wilt, feyt de Heere Chriftus,
zoo fegt dan: Oufe Vader, &c. Welken naem Vader niemant onder ons
voeren en kan, als door middel van 't houwelick: want kinderen buyten echt
geboren, worden verftaen fonder vader te weten, na onfe rechten. Noch
vorder, dat de tweede perfoon in het felve Goddelijck weben, even de Sone
Gods , den houwelicken-ftaet in foodanige achtinghe heeft gehad, dat hy den
felven met fijn eerfte wonder-werek heeft verwaerdight te vereeren, als de
bruyloft in Cana in Galilee met wijn, uyt water gemaeckt, op een byfondere
wijle hebbende veiluftight. Dat eyndehek de derde perfoon in de Godheyt,
te weten, de Heylige Geeft, (met eerbiedinge zy het gefproocken) den perfoon
als Vader heeft aengenomen in het bevruchten van de maget Maria; de
Heylige Geeft fal over u komen, feyde de Engel tot defelve.
PHIL. Iek bekenne dat dele uwe redenen reuck en fmaeck hebben, en
van gewichte zijn; maer dien onvermindert, Poo worden hier al veel redenen
en Schriftuur-plaetfen tegen in -gebracht; daer op, Sophronifce, wilde ick wel
wat nader berichts hebben.
Sorg. Alle defelve, en yder van dien, zijn wel uyt den wege te leggen,
lieve Philogame, Poo wanneer men die maer recht inliet.
PHIL. Wel een, wat is 't dat ghy te Peggen hebt tegens de plaetfe Pauli,
1 Corint. 7. 1. Een vrouwe niet te raken is goet, feyt de Apoftel. Is'et
goot een vrouwe niet te raken, waerde man, Poo is dan het raken nootfakehjek quaet. Want tegen goet en is geen tegenftelliuge als quaet, gehjek
fuleks kennelick is.
Som. Wel aen, hoor mijn tegen-bericht, waerde Philogame. Iek (egge
eerftelijek den fin van den Apoftel in die plaetfe te weten, dat'et goot is een
vrouwe niet te raken, vermids verfcheyde moeyeliekheden, die gehoude perfoonen onderbevigh zijn. Ten tweeden, dat'et goet is een vrouwe niet te
raken voor ymant , die de gave van onthoudinge heeft. Ten derden, dat'et
goet is haer niet te raken ten tijde van oorloge en vervolginge. Maer evenwel is het trouwen tot allen tijden eerlyck en goet. Soo dat d'Apoftel daer
van het trouwen niet uyt en ffuyt het goot van eerbaerheyt ofte wettigheyt,
maer alleen van nuttigheyt en gemack in befwaerlycke tijden. Siet, op dien,
of diergelijeken voet zijn te wederleggen d'andere plaetfen, die tegen het
houwelick werden ingebracht, en voor den maegdelieken ftaet by den felven
Apoftel worden aengeroert, die ick, om kortheyts wille, hier Pal voorbygacn,
dewijle defelve, uyt het gene by my alreede gefeyt is, wel licht zijn te
wederleggen.
PHIL. Wel aen dan, tot wat anders. Iek vrage vorder, wat ick en een
yder in 't houwelick van Adam hebben na te volgen. Sal'er oock ymant, op
desfelfs exempel, al flapende een vrouwe vermogen te verwachten, en het
ftuck daer mede door laten ftaen?
Sorer. Iek antwoorde. dat neen, en dat Adam bier over niet anders
en dode, dat en moet niemant vreemt duneken, dewijle als toen, noch geen
vron-menfch in wefen zijnde, by, om die te bekomen niet doen en konde;
oock dat hy toen ter tijdt, in den Luft-hof wefende, hem alles uyt enekel
fegen en fonder arbeyt toe-quam; fulcks dat by hier in by ons niet en is na
te volgen, maer wel in een ander deel, dat by fijn bedgenoot ontvangen
-
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hebbende, defelve noemde en hielt voor vlcefeh van lijnen vleefche, en been
van fijnen beene, dat is voor fijn eygen felfs, en fijn tweede ziel.'
PHIL. Iek fie dat die aenmerckinge in de wooiden van dien text leyt, en
wil oock defelve voor goet aen-nemen; maer dewijle ghy feght dat Adam fijn
partuur uyt Godes hand ontfing (gelijck de waerheyt is) foo vraeg ick, by
die gelegentheyt, of het een goet middel is om tot een bequaem houweliek
te geraken, dat iemant voor-neemt God te bidden, ten eynde hem op fijnen
wegti een goot partuur te gemoet mochte worden gefonden, met opfet, om
de gene die hem eerft fal tegenkomen tot fijn wettigh deel te verkielen, in
allen fchijn als of defelve hem van Gode regel-recht ware toegefehickt en in
de hand gegeven.
Sorx. Iek (egge, na mijn gevoelen, dat fulks geheel vol gevaers, en
ganfeh forgelijek is. Want of al fehoon God met ernft te bidden om een
goet partuur geheel dienftigh, ja noodigh is, loo en is daerom niet gefeyt
dat het gebed (trecken moet, om, door een byfondere en ongewoonelycke
maniere van doen, een partuur te bekomen, en dan als een wonderteycken
van den Hemel hier over te verwachten: maer veel eer is'et goet door behoorlycke en wettige middelen daer toe te trachten, als te weten: goede
acht te doen nemen op de verkiefinge van den perfoon, en hare ganfehe
gelegentheyt. En fekerlyck degene die in haer houweliekfche betrachtinge
oyt anders hebben gedaen, hebben Baer ten heften daer by niet bevonden.
Puit. Ghy maekt my hier indachtig het gene dat Petrus Keffelerus, een
geleert man van Balel, voor delen hier op is wedervaren. De felve hebbende
loo gedaen (als gliy nu feght) is ganfeh qualijek dacr mede gevaren. Want
gebeden hebbende, dat God hem ten goede een vrouwe wilde befchicken, en
hem voor laten komen in het eeifte vrouw -menfch dat hem bade ontmoeten,
met op-bet en belofte te fallen aennemen voor fijn echte deel, wie die oock
mochte wefen, en daer op uytgegaen zijnde na St. Pieters Kereke te Bafel,
is hem op het kerekhof ontmoet een feker vrou-menfch, hein om een aelmoesfe
biddende, en by lieb verbonden achtende, uyt fijn gedane belofte, haer tot
een wijf te moeten nemen, fo fy des willigh mochte weten, heeft ten felven
tijde beftaen haer daer toe te verfoecken, en datelijek fijn verfoeck verkregen
hebbende, is met defelve in de trouwe beveftigt. Maer 't is qualijek te
(eggen, hoe ongehjek hy van 't vrou-menfch naderhant is bejegent geweeft,
vermidts by al den tijt zijns houwelieks, gelijek van hem getuygt wort,
jammerlyck van defelve is geplaegt, en over den heeckel gehaelt geweeft.
Soru. Dit plach veeltijts loo te gefehieden, gelijek Salomon wel heeft
bemerekt, dat niet tot iet komende, door moedigheyt en uorfheyt, alle mans
verdriet wort.
Maer, of hier iemant feyde: dat Keffelerus immers van God verhoort is
geweeft in dit fijn gebed, en dat de oeffeninge van dit moeyelyek en onvriendelyck wijf hem dienftigh en zaligh is geweeft, of om fijn gednit te oeffenen,
ofte om andere redenen God bekent, gelijck het klaer is dat God de zijne
altijt verhoort, indien niet naer haren wille, immers haer ten bebten. Want
den godfaligen toch alle dingen ten goeden eynde mogen gedyen. Rom. 8. 27.
PUIL. Wel, dat wil ick in zijn waerde laten ftaen, en het is voorwaer
een goede bedenekinge. Doch (beliefde het God) iek wenfehte dat mijn gebed op een andere wife verhoort mochte worden. Maer, onfe Keffelerus nu
daer latende, antwoordt my op mijn voorgeftelde vrage, loo het u belieft.
Sorx. Iek meyne , dat men by het gebed op dele gelegentheyt de gewoonelicke en behoorlicke middelen behoort te voegen, en geen wonder-wereken
fick en dient in te beelden, ofte van Gode in dien deele te verwachten.
Piui.. Maer fegt any, Sophronifee, wort'er niet in Gods woordt klaerlyek
gefeyt, dat die gelooft alle dingen mogelyck zijn? wel, als dan iemant vaftelyck gelooft, na fijn gedaen gebed, dat hem Gode een goet partuur fal toefe nden, fal hein dat niet geworden, dewijle het geloove oock bergen te mogen
verfetten wort toe- geschreven (Mare. 9. 23.) ? Hier wat berichts op, waerde
mau, of anders fo mochte ick lichtelyck tegen uw gevoelen een belluyt maken.
Sorii. Niet te Naest, jongelingh, ick wil u wat lichts hier toe- brengen,
en tot dien eynde loo dient hier gelet, dat de menfehe niet meer en kan
gelooven als by belofte heeft van God (Galat. 111. 14.), ofte als het woort
Gods heeft (Rom. 16. 32). Daerom als iemant fich fekerlick inbeeldt, dat,
hy feggende tot een berg: Wert opgeheven en werpt u in de Zee (Mare.
11. 23.), fuleks gefehieden lal, foo en lal evenwel daer niet van geworden.
Want by en heeft daer toe geen beloften, geen woord Gods, maar alleen een
bloote inbeeldinge, dat hy fuleks fal kennen doen. Veel zijn'er gevonden
geweest , die op dele fpreucke fish hebben onderwonden groote dingen ter
handt te nemen, denekende fy hadden het geloove om het te doen, en het
foude fo gefehieden als fy meynden; maer hebben echter ter werelt niet
uytgerecht , als dat fy henfelven en haer doen ten spotte hebben gemaeckt
voor alle de werelt.
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PHIL. Is'et dan beter God wel ernftehjck te bidden om een goet partuur,
doch op dat gebed geen wonderwerek te verwachten; maer, dien onvermindert,
behoorlycke, wettige en gewoonlycke middelen in 't werek te ftellen?
Sorx. Dat is mijn gevoelen, Philogame. Want Gods fegen en fuyt niet
uyt de behoorlicke middelen, maer wil in 't gemeen oock der menfehen hant
hebben (Actor. 27. 31). Schijn van godsdienft en moet hier niet te verre
getogen werden tot uytfuytinge van de middelen. My is van een geloof
geleert man verhaelt, dat D. Urfinus, predikende tot den voleke,-waerdign
fag een vrou-menfch met Peer groeten aendacht (fo hy meynde) op hem gedueriglijck het ooge hebben, en als aen lijnen ment hangen; daer uyt de
goede man befoot een grooten yver tot de godfaligheyt in de felve te mogen
weten; immers zijn reden en predicatie haer wel te bevallen; en kreegh daer
over fo grooten behagen in defelve, dat hy, fonder vorder onderfoeck, het
vrouw-menseh ten houwelyck vereyfchte, en oock bequam; doch was'er mede
ganseh jammerlijck aen valt, even als Keffelerus, gelijk die, hem gekenthebben met veel omftandigheden weten te verhalen; gelijck oock duydeliek is af
te nemen uyt fekeren brief van D. Urfinus, in den jare 1575 gefchreven
aen D. Martinus Lydius, die my dele voorlede dagen is ter haat gedaen door
Jacobus Lydius, een geleert en uytmuntend jongman onfer eeuwe, wiens
grootvader was de voorfz. Martinus Lydius, daer uyt de onluft van D. Urfinus tot het houwelick, niet alle den gevolge van dien, als met handen is te
taften. Voor belluyt, foete jongeling, houweheken dueren lange, en dienen
fee ter loops en op een fchiehjken inval (feboon die al een deckfel van godfaligbeyt fehijnt te hebben) niet aengegaen. Gout fonder toetfteen, en man
of vrouwe louder behoorliek onderfoeck in echte aen te nemen, is noyt wijs
-heytgwf.
Puin. lek hebbe nu redenen en exempelen genoegh hier op verftaen, geleerde Sophronifee, dat iek beyde danekelick wil aennemen. Maer dewijle ghy
liet honwelick van Adam fo hoogehek bier voren hebt verheven, en als een
baken om na te zeylen voorgeftelt, fegt my, wat ghy vorder tot na-volginge
bier uyt meynt getogen te mogen werden.
Soria. Wel, Philogame, als is'et fo, dat wy alreede al wat veel op dele
gefchiedeniffen hebben aengemerekt, fo wil ick noch al wat hier uyt trecken.
Iek bemereke dat, aleer Adam door God de vrouwe ter haut is gedacn, hy
alle den aertbodem, en de gedierten daer op levende, alreede in eygendom
hadde ontfangen, en tot een teeeken van dien, aen alle de felve eygen namen,
op haren innerlicken aert paffende, hadde gegeven; en dus zijnde in 't vol
bezit geftelt, heeft doenmael eerft zijn Eva bekomen. Hier uyt meyne-komen
ick afgenomen te kennen worden, dat, voor 't aengaen van 't houweliek, onder
andere mede behoort gelet te worden op dingen die tot de huys-houdinge van
noode zijn. De Grieksche Pobet Hefiodus oordeelt tot dien eynde, dat ymant,
die fick ten houweliek wil begeven, behoort al-vorens verfien te zijn van een
buys, en een ploeg-os, dat is, van noodige middelen daer de keucken af
rookt, op dat daer mede vrou en kinderen, met haer vorder gein, onderhouden mach worden, en (mijns oordeels) doenfe niet wijsfelick, die fich tot een
vrouwe begeven, eer fe bequame middelen tot onderhoud van defelve aen de
hant hebben.
Puin. Hoe, foudt ghy dat fo verre verftaen te trecken?
Sorx. En waerom niet loo, Philogame? Na mijn gevoelen en dient dele
leste geenfins vergeten. 't Is een quaet begin van een goet houweliek, dat
een onervaren jongeling , die in de werelt Plet als in een hollen pot, een Poets
jonge deerne uyt haer ouders huys fal komen locken, fonder te weten waer
mede aen haer, in dien nieuwen ftaet, redelyck vernoegen en goet onthael fal
konnen geven. Gewiffelick, de foute van Pulks moet noodeliek in die teere
gemoederen een groeten in-druck geven, en kan voor al geen bequaem en
goet houwelick maken.
PHIL. Hoe, Sophronifce, foudt ghy verftaen dat niemant behoort te trouwen, of by moeit al voren gelt en goets genoegh hebben om een huysgefin
te kennen onderhouden? Dat (oude aen veel menfehen al wat felfaem in de
ooren klineken.
Sores. Neen, jongeling, dat en is de meyninge niet, maer ick fpreke van
bequame middelen te hebben tot de huyslioudinge, dat is, ofte in wefentlyek
goet, dat men befit en gebruycken magi, of dat men het felve hebbe in ver
handel, ftaet, ambacht, of diergelycke, fuleks datmen daer van-nuft,koe
genoegen en genot hebben kan.
PHIL. Maer nadien den menfehe van God is opgeleyt, dat by in het
(weet zijns aenfichts fijn broot moet eten, is dat te verftaen, dat een yder
met fijn handen moet wereken en licbamelick arbeyt doen tot fijn onderhoudt?
Soru. Iek weet dat de woorden, na den val tot Adam gefproken, by fommige in dien fin worden geduyt, maer fonder grout, mijns oordeels. Want
God, invoegen als voren tot Adam fprekende, en dede fuleks niet als hem een
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wet gevende, en om Adam daer toe te verbinden, maer als een rechter, om
de fonden te ftraffen; anders indien Lier uyt een regel gemaekt fouden moeten worden, als fommige fchijnen te willen doen, fo foude ook uyt den voorfz.
text komen te volgen, dat alle meufehen den lantbou fouden moeten ter hant
nemen, fonder andere ambachten le mogen doen. De voorfz. woorden zijn
dan te verftaen, dat, om der fonden wille, de menfche voortaen een fwaer
en bekommerlijck leven fal moeten leyden.
PRIL. Maer fegt my doch, wat, beter is tot de foetigheyt van 't hou
dat remand door fijn gelt en goet, dat hy ten houwelicke inbrengt-welik,
of krijgt, vrouwe en gefin onderhoudt; ofte dat hy fulcks door kunfte, ver
-ftan,
ofte andere hanteringe te wege brengt?
Sons. Om op uwe vrage te antwoorden, too die wert voor-geftelt, to meyne
ick, dat'et foeter is en vermakelijker voor de gehoude, uyt eygen gewin fick
te generen , als met goet , door ouders of andere ten houwelicke gegeven.
Mans gewin
Brengt vrientfebap in;
seyt het fpreeck-woort , en 't is niet te (eggen hoe wel het komt, dat een man
door fijn vernuft ofte kunfte eenigh gewin doet , en dan het felve heugelieken ,
en met danekfegginge tot God, komt leggen in den Echoot van fijn beminde,
om by haer, ten goede van de gemeene take, gebruyckt te werden. Dit meyne
ick al vry een anderen aert te hebben, dan of men iet van renten, pachten
of ander goet, van de ouders her- gekomen , geraeckt te ontfangen. 't Is mede
bhjekehk, dat een vrouwe werdende wel en loffelik onderhouden door het
verftant, kunft, ofte arbeyt van haren man, haer aen den felven nader fal
verbonden houden als de gene, die van het in -komen haerder gemeene goederen is levende. Leert niet de ervarentheyt , dat het fruyt van een boom,
die men felfs heeft geplant ofte geént , dat het wildt , dat men felts heeft
gevangen, of let dat men felfs heeft bete ert , ongelijck beter fmaeckt , als
daer men gemackelik aenkomt? Iek meyne ja, en daerom foude ick van ander
gevoelen wehen, als de Poeet Martialis in defen deele fchrjnt te weten, dewijle
by onder de dingen die een geluckig leven maken (fo by meint) (telt het govt
dat ge-erft, en niet dat met eygen vhjt verkregen is. Ten zy fake dat de
Poeet meynde te fpreken van wiufte die gedaen wort met tweet, ofte befwaerlicken arbeyt; en noch feilde het al te twijffelen zijn, of by het al wel
voor heeft. Het gedenkt my dat als ick eerft gehouwt was, en met mijn beroep iet gewonnen hadde; hoe vermakelick het viel fuleks mijn foete buys-duyve
in den Echoot te ftorten, en tot haren beleyde te laten, en hoe dankelick en
fmakelick fy het felve aen-nam. Iek liet my oock voorftaen veel meeider heer
en meefter te weben van foodanig mijn eygen gewin, als van ouders erfgoet,
en derft dienvolgende beter daer mede doen na mijn welgevallen. Iek meyne
noch daer-en- boven, ten aenfien van de gene die flechts groote middelen te
(amen brengen, dat het beter is, dat een man iet ter haut neme , daer by
fijn verftant ofte lichaem met, oefl'ene, en dat niet alleen om de voorfz. foetigheyt te genieten, en fijn partuur des te meer aen hem te verbinden, maer
boven al om hein eerlik befig te houden, naer het exempel Adams, aen de
welke fchoon God de Heer een vol vergenoegen wilde geven in den loft-hove,
efter aen den felven geboodt den hof te bouwen, en de aerde fick onderdanig
te maken (Gen. 1. 28.), gevende alfo le kennen, dat de vermakelickheyt van
den menfche niet in een luye vadligheyt, maer in een forte befigheyt is
beftaende; te meer om daer mede t'ontgaen den fchadelieken rocht van het
verftant, den welken de ledigheyt plagh te veroorfaken, wefcude kermehck,
dat een molen noodeliek of koren of (teen malen moet, als liet fpreeck-woort
feyt. Iek voege hier by dat Pulks, als gefeyt is, veel gemacks kan geven
in cle huyshoudinge; en hier toe kan Peer wel gebruykt worden het fpreeckwoort onder ons in fwange gaende, te weten, dat onder het feylen goot
roeyen is, dat is: fo wanneer men to eenige goede middelen aen de pant
heeft, dat even dan fo wat gewins daer toe gebracht ganfch heugeliek is,
en aen het (chip van de huys-houdinge (om to te fpreken) des te beter
vaert geeft.
Priin. Ghy meynt (na dat iek merck) dat een man, die fijn huysgefin met
fijn verftant ofte arbeyt voor ftaet, vry wat meer verbinteniffe, en midtsdien
ook gefag over de vrouwe heeft, als een die maer uyt de gemeene middelen
leeft. Maer nu weet irk dat in ons Holland vrouwen zijn, die door baer
vernuft en neerftigheyt meer toebrengen tot de gemeene huyshoudinge als
de man felfs, ja dat veel mans op der vrouwen vlijt en winfte het geheel
laten aenkomen. Wat dunekt n, komt in fodanigen huyshoudinge de vrouwe
het gefag, om redenen voren verhaelt, niet toe ?
Sonn. Seeckerlick (om rent te (eggen) ick meyne die flag van mans veel
behooren toe te geven aen fodanige vrouwen: maer dat defelve in macht

en gefag haer fouden fetten boven de man, oordeele iek onbetamelick te
weben. D'ordre, by God geftelt, mach ter fake van het ti3delick gewin niet
gebroken worden. En het ware beter regel in de huyshoudinge, dat de
man bcyde, èn den meeften labt èu het meefte gefag bleef houden. Want
van den beginne is'et alto geweeft.
Purr. Iek foude hier op wel wat langer willen (iaen, maer my komt noch
wat te binnen, by defe gelegenheyt, daer op iek noch let vragen moet.
Iek bemereke op het houwelick van Adam en Eva, dat God de Heere
aen defelve beyde is geweeft als Vader, als Moeder, als Voegt, en dienvol
een beforger van het werck , datfe nu ter haut ftonden te nemen:-gend
dat'er evenwel geen houwelickfe voorwaerde tuffehen defe twee is gemaekt,
maer dat al de befprecken van dit houwelick hebben beftaen in de voorden:
Wast en vermeenigvuldight. Wat dunekt u, waerde Sophromfce, ware het
niet goot, dat het als noch met de houwehcken even alfoo toeging, als God
in defen decle in 't Paradijs heeft gedaen, en dat men alle de bekommerlicke
bedingen, die men hedensdaegs in de houwelickfe voorwaerden is gewent te
brengen, te rugge (telde, en de faken liet in pointers van de voorwaerde van
't eerfte houwelick
Sopii. Dat Adam en Eva geen voorwaerden ten aengaen van haer houwelick hebben gemaeckt, Philogame, en is niet vreemt. Want de fonde noch
niet in de werelt zijnde, en wareu'er geen treken of (treken, daerin by voor
diende voor -fien. Gemeenfchap van goederen, fonder meer, is van-waerdn
outs een algemeene voorwaerde geweeft by de Griecken, Romeynen en Hoog
-duytfchen(IomaspdXh.inOeoDysHalcr.12Rom
antiq. Cicero 2 Olfie. Mart et als. Amrfaeus de jur. connub e. 7. f. G. n. 10),
en oock by de oude Hollanders, van gehjeken by de Francoifen, Spanjaetts
en Engelfchen, to als de fchrrjvers doer van getuygen. My en gedenekt
oock niet iu al het oudt ofte nieuw Teftament van eenige houweliekfe voor
geloben te hebben; alleenliek fie iek dat in 't Apocryphe boeck van-waerdn
Tobias ftaet: En by namen een brief, en fchreven de houwelick-ftichtrnge.
Tob. 7. 16. Oock fie ick dat onfe voor- ouders hebben gebruyckt cenen een
effenen ronden draet van gout tot een trou-ring, die wel te recht-voudigen
de goude eenvoudigheyt mag genoemt werden. Iek woude dat de trouwe
even foodanig mochte weben als haer teecken is, te weten rent, effen, een
bespreek en voorwaerde, na het oudt lantrecht, dat is, met-voudig,enfr
gemeenfehap van goederen, fonder meer.
Puin. Tot belluyt van defe onfe t'famen-fprake over het houwelick van
d'eerfte voor- ouders, fo blijft my noch over een bedenekinge, the my in 't
leben van het felve is ingevallen. Iek mereke dat Adam en Eva hier
wort toegefchreven gemeentehap van lichamen gehad te hebben in 't Paradijs;
daer op valt (fo ick meyne) wat bedenekens. Want voor eerft too zijn'er
eenige Geleerden die by haer fchriften hebben nagelaten, dat in geval de
eerfte voor-ouders niet en hadden gefondigt, dat'er in dien gevalle geen voort
foude hebben geweeft; en dit feyt onder anderen Auguftinus-tehng
(in 1. de bono conjugii e. 2. et 19). En meeft alle de Grieekfche Oudt-vaders
(tellen in den voorfz. gevalle wel vermeerderi.nge van het menfchelieke geflaehte, maer niet door gemeenfehap van lichamen (Greg. Nyffen. de homrms
opificio cap. 17). Andere meynen dat de voort-teehnge der menfelicn foude
(m gevalle als voren) te wege zijn gebracht geweeft even als dor Engelen, die
nochtans geen houwelicke middelen en gebruycken. De redenen die hier toe
werden gebruyckt, fouden te lang zijn hier uyt te brengen. Maer dit gevoe
len vaft gaende, too en kan immers niet gefegt werden, dat Adam en Eva in
den Paradrjfe, en midtsdien voor den val, onderlinge genmeynfehap van bedde
fouden hebben gehadt; en dat des te min, dewijle fulcks by Mofes nergens
en wert verhaelt, die eerft van fuleks gewagh maeekt nae den val, te weten,
in 't begin van het vierde cap. Gen. Adam (fegt Mofes) bekende fijn wijf
Eva enz. Wat dunekt u?
Som. Defe faken worden by u wel aengemerckt, lieve Philogame, en
dienen, als valt gevolge zijnde, naerder onderfocht te werden. Wat het eerft
aengaet, te weten, of er voort-teelinge foude hebben geweeft in den ftaet van
onnoofelheyt, daer op feg ick rondelick en kortelick, dat ja. En my en beweegt niet 't gene ghy uyt Augustinus en andere by- brengt. Want tehoon
Auguftmus wel eer van dat gevoelen is geweeft, too heeft by doch daer nae
het felve duydelick wederroepen, en benevens d'andere fchrijvers (die men
Scholafticos noemt) vaft geftelt, dat'er ja gemeenfehap van lichaem in den
voorfz. gevalle by de voor-ouders foude zijn geweeft, gelijck de felve Auguft.
1. 1. Retract. e. 10. 13. et 19. et 1. 2. c. 22. fegt, en boven andere redenen
hier toe dienende de Prophetifche woorden Adams Gen. 11. 24: Sy twee
Pullen een vleefch zijn. Siet Rivet, in cap. 1. Gen. Exere. 10.
Puin. Maer houdt ghy die woorden aldaer in dien fin gebruyckt geweeft
te zijn?
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Sorry. Ja gewrffelick; en dat folks van de lichamclicke gemeenfchap ver
moet werden, blijekt klaerhek uyt de woorden Pauli 1. Corint. 4. 16:-ftaen
En weet ghy niet dat hy die een hoere aenlrangt één lichaem met haer is:
Want fy (feyt hy) fullen een vleefch zijn. Sic daer het geile ick hadde tegens
liet gene dat ghy eerft te berde lieht gebracht.
PEIL. Wel, dat is tot daer toe ; maer hoe Pult ghy my het tweede vaft
maken , en wat fchriftuur-plaetfe kont glry daer toe by- brengen
Sorry. De plaetfe Genef. 1. 28, daer God de Heere na de foheppinge van
man eil wijf duydcliek hun heeft aen gefeyt: Zijt vruchtbaer, vermeerdert
en vervult de aerde. Sie daer een uyt-gedruckt gebodt gegeven aen de
nieuw - gehoede
filer,. Macr zijn'er niet fchrijvers te vinden, die dit voor geen gebodt
en willen een-nemen? Iek meyne dat jae.
Soerr. lek vicet dat'er zijn die ons dit gaerne ontleggen fouden, gelijek
ick oock wel weet do redenen waerom. Macr fulcks een gebodt te wefen,
wwoit niet alleei,lyck by groote en geleerde fehrijvers van onfen tijdt vaft geftelt,
maer mock by de oude fells (Phil. Melaneb. in corufef. Aug. Rivet. in Gen.
C. 1. exer. 10. Thomas 22. q. 152. art. 2. Item Scotus.), hoewel fy luyden
daer eeuige bepalinge foccken by te brengen. Dit dan een gebod zijnde, en
't felve by God feifs de nieuwgehoude zijnde aengefeyt (wefende doen ter tijt
In geftalte van honbaerheyt, alhoewel doen eerft gefchapen wefende, gelijek
fuleks niet en Vert tegen gefprokeii) fo en kan niet anders gedacht werden,
olie defelve (hebbende als doen een wille gelijekformigh met Gods wille)
hebben fonder uytftel bet felve gebod vervult, en hare fchuldige gehoorfaemhcyt dadelick getooiit , gelijek noch op den dag van lieden dat eygen gebod
kracbtelick werekt in de gemoederen der menfehenkinderen. En 't is aenmerekens waerdig, dat bouweliekfe faken in Gods wooit in diervoegen worden
voorgeftelt, slat de menfelren daer toe meynen krachtelicker verbonden te
wefen als tot oenig ander bedrijf: als fulks merekelijck blijckt Luc. 14. 20.
Alwaer onder andere drie foorten van luyden, tot liet groot avontmael, aldaer
,emelt, zijnde genoot, de eerfte feyde een acker te hebben gekocht, en die
le moeten gaen bellen, biddende ernfteliek, dat fijn onfehult by den Heere
van de macltijt mocht werden gedaen. De tweede verklaert vijf paer osfen
gekocht te lubben, en die te gaen beproeven, biddende van gelijcken als
voren. Maer de derde feggende een wijf getrouwt te hebben, feyde plat af
dat by niet en kan komen, fonder het minfte veifoeck daer by te voegen,
om oenigen onfclrult voor hem te willen doen, als vaft ftellende, dat een wijf
tc trouwen foodanigen werek is, dat (fchoon by ter feefte niet en quame) de
fake felfs voor hein (oude fpreken, en dat de Heere des maeltrjts, fulcks
maer hooiende, fonder vorder onfcbult te verwachten, hein ten vollen gelijck
(oude geven van ten avontmale niet te zijn gekomen, dewrjle het voor-recht
der nieuwe gehoude van niet ten krijge te moeten gaen in 't eerfte jaer hares
honwelicks wel mede ten felven ende kan by- gebracht worden; en dit gevoelen meyne iek volkomenliek in Adam geweeft te zijn. En 't is dienftig
aen te roereken in defe gelegenheyt, dat God geen zact en heeft gefehapen
dat kru}t droegh, maer wel kruyt dat zaet voortbracht, gelijck den text
fpieeckt: op gelijcke wijze is de menfehe van God gefchapen, in de volle
kracht van een gulle jeught, en midsdien fuellende en hellende ter voost teelinge,
w aer by komende den fegen an: Waft en vermeenigvuldigt , — . wat tegen
ende geeft (oude de gefegende jonge lieden hebben weder -houden van te-ftre
doen dat God, midsgadcrs hare geftalte en genegentheyt , krachtehek waren
gebiedende Sonderlinge gelet dat der felver byeen-komft geenfins en konde
vciftaen worden ftrijdigh te weben met den ftaet van onnofelheyt, en reynigheyt, alfoo bet gene dat by God gefegent, ja geboden was, geenfins voor
oureyn by remant gekeult en kan worden. Het vierde capittel Genefis, by
u aengetogen, en beweegt my oock niet anders te gevoelen. Want al is'et
loo dat al laer ee:ft wort gefegt dat Eva van Adam bekent is , loo weet
een yder hoe gemeen dat'er verftellinge van tijt in de Schrifture gebruyckt
wort, en dat'er dickmael faken worden verhaelt op een ganfeh andere ordre
als fe gebeurt zijn: en daetom meynen de Hebreenfche fchrijvers dat de
woorden : Adam bekende fijn wijf, moeten genomen worden voor: Adam hadde
fijn wijf bekent, gelijck oock in defelve gelegentheyt wort geleien: God
plantende den luft hof, in plaetfe dat'er behoorde gefeyt geweeft te zijn,
God hadde den luft -hof geplant. Iek befluyte dan, om dele en andere
redenen, hier om koitheyts wille nagelaten, dat'er tuffelien Adam en Eva
houweliekfe by- een -komftc is geweeft, even in clen luft-hove (Seripfere de his
Mufeulus in Genef. ad cap. 4. Zanchius in creatronis opere lib. 3. fol. 908.
Parains in Gen. cap. 4. Auguft. in Tom. 3. ad Genef. & lib. 14. de eivilate Der cap. 13. & alii.)
1'nu,. Maer boven allen delen heb ick onder andere faecken noch
al mede mijn gedachten laten gaen op de behendige uytvluchten, die Eva
1I
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hier wort befehreven gebruyckt te hebben, als Adam haer als man poogde
te naderen. Wat dunckt u, heeft het onfe Schrijver wel voor, fells in den
Paradijfe een tegenftrevende Eva uyt te beelden ?
Sorer. Een heufche weygeringe, lieve Philogame, is altijt geoordeelt niet
onfmakelick te wefen ii' dufdanigen gelegentheyt. En gelijek (mijns oordeels)
niet qualick en word gefeyt by een feecker Poéet van de veyers .
Het is aelwaerdigh volek, en van een dwalen geeft:
Al wat het niet en mag, dat wil het aldermeeft ;
so meyne iek dat bynaeft van alle mans, ten aenflen van 't voorfz. werk,
gefeyt kan worden, en 't en dunekt my niet qualick geoordeelt te zijn van
fommige , dat het wijf van Potiphar,, op den jongeling Joseph verflingert
wefende , verkeerde gangen in-ging om hem te trecken , dwafelick uitberftende
in dat haetig. Komm flaep by my , het welek ontwijfelrjk den ecibaren en
goeden jongeling (in plaetfe van aenloekinge) een vollen afkeer van haer
heeft gegeven. Sy moeft met bedeckter en langer fchreden hebben gegaen,
fo gemcynt wort. Vrouwen en vrijfters moeten de ruyters van de Parthen
flachten, en als vluchtende febreten , dat is , al weygerende geven, en
gevende weygeren. Vol op en gemackelijck is alleen voor de vraten , en
verveelt oock in de foetfte faken. Honigh moet alleenlijek met een tipjeu
van den vinger geraeekt, en ten mont gebracht worden : met volle palmen
fuleks te doen en heeft geenen aert. Met handen niet Knet manden te
zaeyen, is hier mede al verre het befte. De dertelfte felfs van de wereltskinderen en willen dien wegh niet te ruym hebben. Let eens op dien
olycken lineker Ovidius Nafo, hoe by dat ftuck opneemt. Hy verklaert opentlijk , in-gevalle de man (wiens wijf by tot zijnen luft misbruyckte) hein dat
bejagte te veyl en te vry toe -liet, en niet beter op de bewaringe van zijn
wijf en pafte, dat hy den fmaeck van die dertelheden (oude verliefen , en
Baer daer laten .
Wilt ghy my met uw wijf loo veyligh laten mallen,
Iek feget openbaer, de luft lal my ontvallen:
Iek kus Baer menigmael, by-naeft dat ghy het fret
Wel Fop, bewaer uw wijf,, of iek en wille niet.
En hier op meyne ick dat in defe befehrrjvinge is gefien by onfen Schryver.
Pr in. Macy defe uw weyger-kunft heeft Baer werekinge, na de lieden
zijn aen wiefe gefehiet , en heeft al dickwils wel een and're uyt-komft als ghy
nu voor- geeft. De Konmginn, Vafthi is door weygeren van den Koninklijken throon afgevallen. Want het is baer tot hertneckigheyt en ongeboorfaemheyt gerekent.
Sorry. Maer de n eygei inge , daer ick van fpreke , moet behendeliek en
kunftelick , niet plompelick en met hertnekkigheyt g ebruykt werden. Die
(nare moet noyt te hart gefpannen weben, anders breecktfe. De deugt is
over-al in de middelmaet , niet in de uytpnylende hoecken gelegen. Vaftin
gingh te hart, Potiphars wijf te facht en te los, om na de kunft te gaen.
Purr.. Wat is dan hier in voor liet befte te houden?
Soya. Wel hoort , maer fonder meer navragen , en delen aengaende
loo wil iek dat ghy u vernoeglrt met een foete fpreucke van een fchrrjver,
die uoyt en is gehout geweeft, macr echter van de trouwe deftiger; fpreekt
als alle getrouden , die rek oyt geleien hebbe. Niet te eyfchen in dele ge
Wat te weygeren is-legnthy(fb)isvrouwelckfhamty.
heufche eerbaerheyt ; maer in het weygeren te volherden , is ftuerfelre moet
ofte (na eyfch van faken te (preken) rechte meyneedigheyt.
-wilgheyt,
PHIL. De fpreucke is deftigh , en ick neme de felve hier in volle belalinge. Maer iek mercke dat de eerfte by- een-komft van Adam en Eva fcbijnt
by dage geweeft te zijn; en by die gelegentheyt diende wel een woort gefproocken, welke in dien gevalle de befte (tonden zijn om wel te doen.
Som. Iek en ben niet gefint dele materie bier te verhandelen , Philogame ,
om redenen , die ick meyne daer toe te hebben. Een woort, en dat wel
fonder meer. Iek weet dat'er treffelicke Medicijnen zijn, die gevoelen dat
buys-luyden, ambachts lieden, en andere, die met den lijve dagelijks wer
ken, fterker kinderen voortbrengen als andere; en haer redenen zijn onder
andere defe: om dat foodanigc lieden des avonts gegeten hebbende, en te
bedde komende, veel van den flaep overvallen werdende (als moede zijnde
van hair dagelijcks bedrijf) de houwelyckfche faken ongedaen laten ; maer
's morgens de fpijfe verteert, en het lichaem door den flaep verquickt
zijnde , doen dan wat behoort om van mannen vaders te worden, en daer
deur worden de felve gefeyt vafter en gefonder kinderen uyt te brengen als
andere, die hiermede ontijdeliek hefigh zijn. De regel fegt5
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't Is foetft wanneer men flapen giet
Gefontft ontrent den dageraet.
Meer en fegh iek niet; oock veifta ick niet vorder geverght te werden op
dele gelegentheyt.
Puin. Iek weet dat men een vrient (fchoon die van fuycker is) niet en
nrioct opeten, waerde Sophronifce , oock het willigh paert niet en moet over
ryden; en deer mede fat ick mijn oorlof van u riemen met danekfeggingc
voor den tijt die ghy niy vergunt, en de berichtinge die ghy my gedaen hebt.
Soper. 't Is etens tijt, Philogame, het middagmael roept ons, en ick
roepe u tot het felve. Soo 't u gelieft, koomt, eet met my. Het kan zijn
dat wy in ofte na den eten nieuwe ftoffe fielen vinden van t'famen fprake

op dele of diergehjeke gelegentheyt.

Pnic. Iek en heb geen wont om fuleks te weygeren, waerde Sophronifee,
en wil u dan tweefins verbonden zijn • eerftelick, dat ghy my den geeft eerft ,
en deer na oock liet hchacm gevoedt Pult hebben. Wel een , ick ga mede.
Als de maeltijt gedacn, God gedanckt, de gatten opgeftaen waren , en
dat Sophromfcns met Philogmnus in den tuyn fick wat gingen vertreden,
heeft, de Jongelingh al dadelick wederom gelegentheyt gelocht, om te komen
tot liet werek dat voor den middagli in handen was geweeft. II v dan, reift
beginnende, feyde:
.

PHIL. Heden morgen, waeide Sophronifce, meyn ick onder andere van
u verftaen te hebben, dat jonge lieden voor dat fe houwelicken, behooren
verfeen te wefen van een ploegh os, dat is , van middelen tot de buys-houdinge dienende ; dat ligt my overdwers in 't hooft en fpeclt , want ick en
kan niet geweer worden dat fuleks by de Ouden in dier- voegen is betracht
geweeft. Tek fie , hoe dat dc Eerts-vader Jacob over de Jordane naer Haien
reisde; en fehoon by niet anders niet hem en droegh als fijncri ftaf, even-

wel foo heeft hy beftaen Eich in houwelicke te verfellen met die fehoone
Rachel, voor dewelcke hy geheele (even jaren gedient hadde fonder anderen
loon te genieten: gelijck hy mede noch benevens de felve tot fijn tweede wijf
aemiam Baer fufter Lea, met beloften van noch eenen anderen fevenjarigen
dienft aen te gaen. Siet daer den goeden man met twee vrouwen beladen,
fonder als noch dien ploegh-os (deer ghy van fpreeckt) ofte genoegfame middelen by der haut te hebben, tot onderhoudt van de felve fijn twee vrouwen,
en 't gene deer uyt (tont te volgen.
Sorrr. 't Is een mis -flagh, Jougman, foo ghy meynt dat Jacob foo rau
heeft aengegaen in 't ftuck van fijn houwelick. Want behalven dat by een
loon was van Ifaac, een gefegent man van den Heere oock in tijdelijeke
middelen, van wien hy benevens fijnen broeder Flau erfgenacm font te worden , foo was hem daer-en -boven alreede een fonderlinge belofte gedaen van
lijnen God, niet alleenlijck van dat by niet hem wonde zijn op de reyfe en
over-al, maer fells dat, by aen hem en zijnen zade het,ganfohe lant (deer op
by geruft en den (teen ouder fijn hoofd geleyt hadde) woude geven (Gen.
2S. 13.); waer op oock is gevolgt dat Jacob (die niet en hadde als een flaf,
toen hy over de Jordene gnam) in 't weder -keeren tot twee heyren was
geworden (Genes. 32. 10.).
Puin. Wel ick mereke dat in de gelegcnthe^ t van de Eerts -vader Jacob ,
fonderlinge ten aenlien van fijn houwelick, veel bedenkelicke faken fick
opendoen; en daerom (oude iek wel genegen zijn hier van wat nader te
hoeren fpreken ; maer Heide dat in dit werek , dat by ons is begonnen te
leien, de befchrijvinge van 't houwelick Jacobs nu is volgende, foo druckt
my (onder veibeteringh) beft te zijn defelve befchrijvinge alvorens af te left-u,
eu daetna deer over onderlinge redenen te wisfelen.
Soru. Begin 't werek, goede Philogame. Want ick houde uwen voor -fagh
voor Boet. macr let u verft neder onder dit groen prieel, op dat de hitte

ons niet en belette in ons voor - nemen.

Purl. Wel een , ick fel my deer toe ftellcn ; en begin aldus
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De vrijfters zijn bcreyt, de vryers aengewaffen.
Tfa, langt het fuaren-feel nyt uwe guide kaffen,
En rept u, Sang-godin. Hier is nu meerder ftof
Ten dienfte van den menfeh en Godes hoogen lof.
Ghy feet aen alle kant de werelt haer verftercken,
Pat heeft het vruchtbaer zaet van Adam konnen wercken.
Brengt hier nu voor den dag een edel trou- geval,
Waer van men eertijts fprack, en eeuwig fpreecken fal.
Wilt heden, na de kunft, een Bruyloft openbaren,
Alwaer de Bruydegom is flaef voor feven jaren;

Al waer de rechte Bruyt, door onbekenden lift,
Wort nyt het feeft geruckt, en in het bed gemift;
Al waer de vrijfter treurt, daer alle vrijfters fpeelen,
Om dat een fufter koomt haer fufters voordeel ftelen;
Al waer een vryer twift, als bijfter ongefint,
Om dat hy nevens hem de fijne niet en vint;
Aen Wien noch even-wel de gramfchap is benomen,
Midts hy'er twee voor een ten heften heeft bekomen.
Een wonder felfaem werck. Biedt ooren, foete jeught,
Hier is het vreemfte (tuck, dat ghy oyt lefen meught.

Als Jacob wert gedreigt (vermidts fijn Vaders fegen
Hem, door fijns Moeders raet, niet Efan, was verkregen)
En dat Rebecca forgt voor eenig ongeval,
Soo wort'et vaft geftelt dat hy vertrecken fal;
Toen wort'er vaft geftelt, dat hy, in korte ftonden,
aer 't hugs van Betuël dient af te zijn gefonden ;
Pat hy naer Haran toe heeft vaerdig af te gaen,
Om door fijiis Broeders liaet niet in gevaer te ftaen:
En midts geen vreemde Maegt , in Cariaän geboren ,
Hem tot een echte wijf en dient te zijn gekoren ,
So wort hem in-gefcherpt (lat hem fijns moeders bloet
Hier in fal nutter zijn, en liever wefen moet.
Paer maeckt fich Jacob óp , en, met bedroefde finnen,
Set uyt fijns vaders Nuys, en gaet de reys beginnen
Hy geeft hem naer het landt, van daer de Sonne rijft,
IIy geeft hem naer het rick, (lat hem fijn Vader wijft.

Hy gaet niet diep gepeys door onbekende wegen
Doch waer hy komen mach, hy vint'er Godes fegen.
Ook toen hy van een fteen fijn hooft-peul had gemaeckt,
I leeft hy in eenen droom des Heeren gunft gefmaeckt :
Hy fag een ladder ftaen, die reyckt tot in de wolcken ,
Geen heyl voor hem alleen, maer ook voor alle voleken.
Hy koord' een helle item, die uyt den Hemel q mm,
En vry al dieper plaets als in fijn ooren nam:
Iek ben des Hemels Vorft, en aller dingen ader,
I)e God van Abraham en Ifack, uwen Vader,
Iek fchenek aen u het recht van riefe wijde kuft,
Daer op ghy defe nacht in ftilheyt hebt geruft.
Iek wil uw vruchtbaer zaet in defen lande veften,
Van 't zuyden tot liet noort, van 't oosten tot het westen
En even als het stof, dat niemant tellen kan,
Sal n tot aen-was zijn veel hondert duvfent man.
;

;
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Noch fal'er boven dien, uyt u en uwen zade,
Ontftaen voor al het volck een wortel van genade,
Een fegen vol gelucks, die, in het aerdfclle dal,
De menfcllen in 't gemeen tot vreugde dienen fal.
'k En wil van haer mijn gunft, noch van u laten fcheyden.
Maer u als wetter hant op uwen weg geleyden.
Het zy ghy vorder reyft, of dat ghy weder koomt,
Weest van geruften geeft, en wandelt onbefchroomt. —
De nacht deed' haren loop, de Mane gaet verdwijnen,
En, naer een korte wijl, de Son begon te fchijnen ;
Dies fprack de Jongeling (midts hem de flaep verliet) :
God is in defe plaets , en ick en wift het niet.
Daer rilt een killig bloet van boven tot beneden,
Daer rijt een koude fchrick door al mijn fwacke leden.
God, God heeft my genaeckt, my, feg ick, enekel ftof.
Van my wort danck vereyft, en voor hem eeuwig lof. —
De fteen, waer op de man fijn nacht-ruft had genoten,
Wort van hem metter daet met oly over -goten,
Die wort van hem gericht, en in het groene velt
Een peyl van ware danck den Heere voor-geftelt.
IIy voegt'er woorden by: Wilt ghy op mijne wegen,
En in mijn ouders lluys verleenen uwen fegen,
Ghy fult mijn eenig God, mijn trooft, en hoogfte goet,
Ghy fult voor eeuwig zijn de luft van mijn gemoet.
lek fal van nu voortaen tot uwer eere leven,
Iek fal van mijn gewas u volle tienden geven,
Die fullen alle jaer u werden voorgeleyt,
En ware teyckens zijn van mijne danckbaerheyt
De kruyn van defen berg die fal een Tempel wefen,
Daer ftaêg uw hoogen Naem fal werden in geprefen ,
En ick fal in der daet, en niet in losfen fchijn,
Mijn leven-dagen lang uw trouwen dienaar zijn.
Icier op befluyt de man en eyndigt fijn gebeden,
En vordert fijner weg met onvermoeyde fchreden ;
Hy geeft hein van den berg, en maeckt een fnellen spoot,
En voelt, al waer hy gaet, den Heer in fijn gemoct.
Daer lag een aerdig dal te midden in den _velde,
Daer hy een fehoonen hoop van witte kudden telde,
Een dal, rontom geeiert met luftig boom- gewas,
En met een aerdig groen, en met een weelig gras.
Hier op tradt Jacob voort tot Narans vette weyden,
Daer oock de Maegden felfs het 'weelig vee geleyden;
Hier fagh hy Herders ftaen, en maeckt hem daer ontrent,
En vraegt daer in het dorp, of iemant Laban kent,

En of daer lieden zijn die van fijn handel weten,
En hoe hy varen mach, en waer lly is gefeten.
Men doet hem goet bericht, en hem wert aengefeyt
Waer Labans wooning is, en wie fijn kudden weyt.
En fiet, dien eygen ftont is daer een Maegt gekomen,
Die heeft hem, door het oog, de finnen in- genomen,
Jnyft als het fwavel-werck, dat aen het vier genaeckt,
En, eer liet iemant denckt, in haeft een vlamme maeckt.
Hy fag haer foet gelaet, haer over-fchoone leden,
Hy vraegt wie datfe was, en prijft haer foete reden,
Hy voelt uyt dit gefleht, hem fteeckt een foete pijn,
Hy fpreeckt in fijn gemoet: 0 mocht ick uwe zijn!
Hy koomt haer naerder by, hy feyt haer fijn belangen,
Hy feit van waer hy komt 'c, en kuft haer friffe wangen.
Het foentjen dat hy gaf, geeft, ick en weet niet wat,
Dat hem den geeft beroert, en aen het herte vat.
Hy weet niet wat'er fehort, hy voelt fijn oogen vlieten,
Hy voelt (eer hy het weet) fijn tranen nederfchieten.
Het is van ouden tijdt en heden noch gemeent,
Dat groote vreugde fchreyt, en reylle liefde weent.
Soo haeft als Laban weet dat Jacob is gekomen,
Gevoelt hy fijnen geeft met blijdfchap in- genomen.
Ily vraegt hem wonder veel, en hoe fijn moeder viert,
En of God heden noch fijn Vader heeft gefpaert,
En wat fijn Broeder maeckt, en wat hem heeft bewogen,
Dat hy uyt Canalin dus eenfaem is getogen,
En of hy verder wil. De goede Jongeling
Vertelt heul wat'er fchort, en feyt hem alle ding.
De tijdt doet haren loop, en Jacob met de knapen
Is befig onder dies ontrent de jonge fchapen ,
En al het ander vee; en wat hy neemt ter haut
Dat doet hy met geluck, en even met verftant.
Als Laban fijn beleyt, en fijn befette gronden
Nu dickmael had gefiele, en in der daet bevonden,
Soo tracht hy met den vrient te komen in verdragli,
Op dat hij fijnen dienst te langer hebben magie.
En daerom, naar een proef van fes of feven weecken ,
Vangt hy ten leiten aen tot hem aldus te fpreecken
't Is onrecht, lieve Neef, al ben ick uwen vrient,
Dat ghy my fonder loon en fonder voordeel dient.
Iek weet hoe licht een man een fake kan verdrieten,
Indien hy voor fijn werck geen winft en fou genieten,
'k En wil in dit geval niet zijn in uwe fchult ,
Dus maeckt'et my bekent, wat dat ghy winnen fult. j
]

1) Al-hoc-wel Moles geen verhael en fchijnt te doen , dat Jacob met Rachel eenige reden heeft gevoert, eer h) hier omhelsde, miser dat uyt den Text fchijnt, dat hy haer eerft kefte, en
daer nae verhaeide wie hy was, too hort nochtans befloteu uyt de oorfpronckelieke Text, dat Jacob voor het omhcllén van Rachel heeft geopenbaert hale onderlinge maegfehap. weleke
ujtleggmge by ons is gevolgt, op dat Jacob niet en icbilne plotfelick een onbekende Jonckvrouw om den hals geallen, en Rachel van een vreemden jongeling, fonder tegenspreken, foodanigen
vr^heyt geleden te hebben. Sie Riset. op liet 20, cap. Genef. Exert. 126, alwaei van verfcheyde Poorten en manieren van kuilen, by de Ouden gebruyckehck, wert gehandelt.
2) Motes, Genef. 20. 11, seihaelt 'sei dat Laban in 't bewellekomen van Jacob leyde: Wel ace, ghy zsjt mijn been en mijn vleelch, maer en fprack met van hein in fijn dienft te nemen,
en min van hem een dochter te vullen geien, voor by een naent lang fijn manere van doen wel grondehek hadde door-tien, gelijck de Text klaencck n't- wijlt, en by de Schrijvers liier wert
aengemerekt. En daer in is Labans exempel na te volgen, lehoon roet in andere faken.
3) Laban íchijnt hier in ganfch vroom en redelick te zijn, niet willende dat Jacob hem dienen (oude fonder loon, als een vry man geen flaue oefende; oordeelende dat een die werekt loon
behoort te genieten, na de leere Chrifti; maer by laet fuicks terftont daeraen ganf'ch leehek leggen, vermidts by lien Dochter (die hy met behoorlmk houwelieks goet hadde behooren trat te
gelen) Boor 1e knete en arbe.ilsloon van Jacob hem toe-eygent, treckende alfoo vnnft en voordeel, daer by felfs hadde behooren uyt te geven.
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Als Jacob (lit verftont , fijn fierte ging hem open,
Hy vont fijn ganfche ziel van foete vreuglit bekropen,
En , na hy fonder fpraeck een weynig heeft geftaen,
Soo fpreeckt hy fijnen Oom in defe reden aen:
Iek wil belofte doen, oock ganfche feven jaren,
:1I ijn leden, mijn vernuft in geenen deel te fparen;
Iek wil niet alle vlijt, oock in de middernacht,
Ten goede van liet vee, my geven op de wacht;
'k En wil noch even -wel geen voordeel uyt de fchapen,
'k En wil my geen gewin uyt uwen acker rapen,
'k En wil voor mijnen dienft geen laat, of vruchtbaer velt,
Geen buys van groot beflag, en min noch eenig gelt.
Wilt ghy my tot een loon uw dochter Kachel jonnen,
Al dien ick feven jaer, het is genoeg gewonnen.
Laet dit mijn huere zijn, en ftel dat lieden vaft,
En ick fal mctter daet gaen treden in den lalt
Iek fal niet alle vlijt ontrent de -kudde wereken,
En ghy felt over-al mijn trouwe dienften mercken
Doch ick en fal niet eer, als na de feven jaer,
Ontfangen tot een loon mijn lieve weder-paer.
hit fprack de Jongeling, enn Laban is te vreden ';
1'.n Jacob is dacr op in fijnen dienft getreden.
Ily gaet'er willig toe, en niet als uyt bedwang,
En diende Irret vermaeck de feven jaren lang.

Hy gaet in grooten ernft een machtig vee beforgen,
By wijlen fonder ruft tot aen den lichten morgen.
Al waer'er iet ontbreeckt daer is by flucks ontrent;
Soo dat fijn wijs beleyt is over-al bekent.
Hy maeckt hem niet gewoon een ganfche nacht te flapen,
Soo dat geen felle wolf kan loeren op de fchapen ,
Soo dat noyt wreede beir een bock of geyte nam ,
Toe-wel hy menigmael ontrent de kudde quarr,
Was oyt het vee verhit door ongewoone qualen.
Ily geeft hem in het bofch, hy gaet'er wortels halen,
IIy foeel.t een heylfaem blat, hy pluckt eene del krnyt,
En jaegt in aller ijl de quade dampen uyt.
Indien'er eenig zeer komt aen de boeken groeyen,
Hy is'er vaerdig by en laet een yfer gloeyen,
Iiy braut de lempten uyt, of, als het wefen moet,
Hy fnijt haer in het vleys; en dempt liet vierig bloet.
En waerom meer gefeyt? by weet hem foo te quijten,
Dat hem geen flap beleyt oyt menfch en kan verwijten:
Dies nam de kudde toe, meer als men wenfchen kan;
De fegen is in hays, als God is met den man.
IIy voelt geen ongelnack, noch in de ftrenge dagen,
Noch in den vuylen mift , hoch in de felle vlagen
En fchoon hy groot verdriet door hit of koude leet,
Hy acht des niet te min fijn moeyte wel befteet.
;

1) Laban evenwel en feyde Jacob op f,pi verfdeck niet anders als het is beter dat ick ze u geve als Bemant anders, blij f by my. Weleke antwoorde emsige meynen niet ter goedei trop ne
by Laban alfoo gegeven geweeft te z In , als of hy van dien fijt aen al voor hadde gehadt Jacob van let ftuek te leyden , en daerom geen klare , maei een twilftelachtige antwoorde gegeven te
Ti

C)

22

HOUWELICK VAN DRIE\.

Hv voelt fijn ongemack van ftonden aen verlachten,
Als hy maer eens gedenkt wat loon hem ftaet te wachten,
En fchoon hy menigmael fich niet te wel en vint,,
Een foet gepeys alleen , dat maeckt hem wel gefint.
Als nu de tijdt verliep, en dat de (even jaren,
Na foo een lang gedult, nu op een eynde waren,
Soo maeckt hem Jacob op ; en gaet tot Laban in;
IIy groet hein na den eyfch, eil tacit na fijn gewin : .
Ghy weet het (fegt de man) hoe ick ben aen- genomen ,,
En dat tot defer uur mijn tijdt is om- gekomen;
Wel aen dan, doet my recht, befcheydt den bruilofsdag,
En maeckt dat ick ter eer mijn Bruyt genieten mag.
't Verfoeck wert toe-geftaen. Men laet de gaften nooden,
Men laet'er menig kalf en vette fehapen dooden;
Men brengt'er in het hliys, men haelt er aen den dag
Al wat'er op de feeft tot vreugde dienen mag.
Een yder is verblijdt, dat twee gelieven paren,
Met hoop alleen gevoedt tot aen de (even jaren;
Een yder is beluft om hen te mogen fien,
En op Boo blijden dag geluck te komen biên.
Hier over wert de wijn in overvloet gefchoncken,
En by het bruylofs-volek in volle maet gedroncken
En, om niet lang te zijn, liet is een groote feeft,
En niemant gaet'er weg als met een blijden geest.
De maeltijt is gedaen, de vreemde gatten fcheyden,
Men gaet de jonge Bruvt tot in de kamer leyden ,
Men fteeckt, na d'oude wijs, den brnylofs-fakkel aen :
Men hiet den woeften hoop te wijcken nyt de baen;
Men hoort meeft al het volek door fang en vrolick juichen,
Door fpringen, door geroep, een blijden geeft betuigen;
Men fag aen alle kant een toe-loop van de jeugt,
Men hoorde groot geraes ten midden in de vrengt.
Men leyde valt de maegt door veelderhande falen,
Gen oog van die haer volgt en kan haer achter-halen;
En, fie! in dit gewoel, en in het woeft geloop,
Soo wert de rechte Bruyt ontfutfelt uyt den hoop,
Getogen nyt het volck, en niet gefwinde fprongen
Wert Lea daer gebracht, en in het fpel gedrongen,
Gekleet in fuyver wit, geeiert met edel kruyt,
En even Boo geftelt gelijck de ware bruyt.
Dit wilt de loofe vos Boo liftig uyt te wercken,
Dat niemant van den hoop de greep en konde mereken.
En, fie! in dit geraes, door gunfte van de nacht,
Wort Rachel weg gelegt, en Lea daer gebracht.
Haer aenficht is bedeckt, (foo plack in oude tijden
;

Het Becht en eerbaer volek een jonge bruyt te mijden
Een fluyer die verbergt de fchaemte van de maegt,
Die by een vreemden man haer teere leden waegt) ''.
De Bruyt die wert gebed, de kaersen weg genomen,
Men roept den Bruidegom, en laet hem binnen komen.
Hy, die hier niet en gaet als niet de befte trou,
Begeeft hein tot de maegt, als tot fijn eygen vrou.
De vreught, de wijn, de nacht, die hier te famen wercken,
Zijn oorfaeck dat de Man geen lift en kan bemereken ;
Soo lang het duyfter is, en weet hy anders niet,
Als dat hy metter daet fijn eigen Bruyt geniet.
Maer als de gulde fon is hooger op- gereten ,
So komt hem daer ontdoen een wonder felfaem wefen,
Hy slaet fijn oogen op, hy fchuyft de bed- gordijn;
Maer by en vint haer niet die hy daer meynt te zijn.
Hy geeft hem noch een reys de Vrijfter aen te fchouwen ,
Hy kan in dit geficht fijn oogen niet betrouwen;
't Is weder als liet was, hy wert te meer verbaest,
Hy twijfelt of fijn oog, dan of fijn herte raest.
Hy fiet ten derde-mael; wel dit fijn vreemde faken!
Hy vint niet dat hy locht, hy weet niet wat te maken ,
Hy mijmert binnens monts, by valt in diep gepeys:
Wel , dit is (na het fchijnt) een murruw kiecken- vlees.
Hoe! kan op eerie nacht de fchoonheyt foo verloopen,
Soo lieb ick defe Maegt te diere moeten koopen. —
Maer fiet, de grauwe lucht die wort ten leiten klaer,
En Jacob vont, eylaes! fijn Nichte Lea daer,
Ach! wat een koude fchrick door-rent hein al de finnen ,
Hy weet niet wat te doen, of wat by ml beginnen
Sijn hooft, dat fityfe-bolt, fijn innig herte faet,
Sijn breyn is op de loop, en by als buyten raet.
Wat fal hy nn beftacn? fat by met Lea kijven?
Of haer doen ]lenen gaen, en nyt den bedde drijven
Offal hy fonder fpraeck gaen tyën op den loop?
Of fal by al liet huys gaen roepen over-hoop?
Of fat hy op een berg of elders loopen malen?
Of fat hy in liet wond of in de boffchen dwalen,
Of fal hy verder gaen, en liefen eenig dal,
Daer hem geen rneufchenkint fijn leven vinden fal?
Wat uytkomft7 vat behulp? wie fat het konnen (eggen?
Wie kan foo vreemden (tuck niet reden over-leggen?
Ten leiten, hy verdwelmt, en, ick en weet niet hoe,
Loopt vaerdig uyt het bed, en foo na Laban toe.
Daer gaet hy dapper af: Wel dit zijn vreemde (treken!
Wel Oom, leert ghy my fell mijn echte trouwe breken?

hebben. Perer. Dan hoe het zy, Jacob heeft ter goeder meeninge het flack opgenomen, en is dier op in fijnen dienst getreden; Rivet. in Genet Exere. 126. Doer zijn cchryvers die (niet
fonder gewichtige redenen) gelooven dat Jacob Rachel heeft genoten firacks naer het verdrag met Laban gemaeckt: fiet Jnuius en Tremelhus op defe plaetfe. Fvenwel ss volgen
hier het gemeen gevoelen.
1) Dit is liet gevoelen van Jofephus, hoewel by andere Baer over berifpt; fiet hier van D. D. Itaveti Exercitat. 28 cap. Gen. Exercitat. 127. Wy volgen niet eerder den Joodselien Tliftmsfchry%er, als dat Jacob siohek zijnde, vermidts hy nn hadde te genieten fijn lang -veiwachte Rachel, en onder de hruyloftgaften door den wij n eeniger maten serhenght werende, des te lichter in
eeu dnyftere nacht heeft bedrogen konnen werden. Ste de p order hedenckmge hier op vallende in de volgende proeve.
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1Taeckt ghy my tot een boef, ook op den eerften nacht?
'k En had van n voorwaer dit onheyl niet verwacht.
lek heb foo langen tijdt, ja ganfche feven jaren,
Mijn leven af-geflonft, om eens te mogen paren;
Iek hebbe menigmael den ganfchen dag gefweet ,
En even-ftaeg geweeft als in geduerig leet.
lek heb de koude nacht, en hare ftuere vlagen ,
lek heb den fonne-brant en hitte moeten dragen,
Iek hebbe mijne jeught , en niet uw goet, verquift ,
Leen menfch heeft aen liet vee een Benig lam gemift.
En nu ick eens mijn loon, na foo een diep verlangen,
Voor al mijn bitter fweet ten leften moeft ontfangen,
Nu ick met groot gedult mijn tijdt heb uyt-gebeyt,
Soo word' ick hier hefpot , en om den tuyn geleyt!
Hoe! heb ick wel gedient, waerom wort ick bedrogen?
Waerom tot mnijner fpijt uw dochter weg- getogen?
Waerom door flim beleyt my Lea toe- gebracht,
Die ick noyt heb begeert, noyt om en heb gedacht?
Hebt ghy dan foo ter fmuyk uw dochter leeren ffnypen ,
En by een ander man in 't duifter onder kruypen?
Dat is van quaet gevolg en al te vreemden flag,
Die noyt een eerlick man voor eerlick houden mag.
Siet! dat ick fchuldig was aen Rachel mijn beminde ,
Aen Wien ick my alleen niet trop verbonden vinde,

Dat hebje defe nacht met lift van hacr gewent,
En die haer deel geniet die is'er door gefchent.
U w dochter is een hoer, en ick een boef gewerden,
En op foo quaden voet en wil ick niet volberden ;
Geeft hier mijn echte deel, mijn recht en wettig goet,
En neemt ghy wederom dat ick niet hebben moet.
Wien is'ct niet bekent, dat trouwen is verkiefen?
En wat men foo bekoomt, dat wil men niet verliefen,
Niet laten aen een vrient, niet ruylen overhant:
Neen, neen, een echte bruyt is al te waerclen pant.
Wel, fonder lang vertreck, herftelt my defe faken,
Op dat ick na den eyfch mijn Rachel mag genaken.
Sy is mijn wettig loon, mijn luft en hoogfte vreugt,
Die ick niet miffen kan, en ghy niet houden mengt. —.
Dit fprack de jongeling met hard' en goede reden,
Als met de nieuwe bruyt in geenen deel te vreden
Maer Laban ftont en fag als iemandt die verfint,
En met dat Jacob (weeg, foo is 't dat by begint:
Wel neef, hoe dus ontftelt? waer tQe uw hevigh fpreken?
Wat mag u, lieve man, wat kan u doch gebreken?
Ghy buldert, foo ick hoor, en fpreeckt geweldig brect
Van uwen (waren dienft en uw verdrietig fweet.
Ghy hebt (gelijck het fchijnt) te wonder veel bedreven,
En, ick en weet niet hoe, bekommert moeten ]even;
;
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Maer fegt my doch een revs, liebt ghy oyt meer gedaeln,
Als die hier nevens ons haer kudde gadeslaen?
Ghy liebt mijn vee geweyt, zijn dat foo fware faken?
Kan u dat licht bedrijf vermoeyde leden maken?
Voor my, ick mein liet niet. Want een die fchapen hoedt,
Die weet men dat voor al geen groote moeyt'en doet.
Daer wert in dat beroep gegraven noch gedolven;
Mijn doggen, niet uw volck, die vechten met de wolven,
Is 't fomtijdts kout geweeft, en dan eens weder heet,
't En quetft uw leden niet, ghy zijt'er na gekleet.
Doch hoe het wefen mag, wat noot hebt ghy te klagen?
Want ghy en hadt vooral geen fwaren laft te dragen.
Iek heb u ftaêgh verfehoont, geviert, onthaelt, gevoet,
Niet als een vreemdeling, maer als mijn eygen Moet.
Ghy hoeft niet alle ding met eggen Handt te rechten,
Daer is tot uw behulp een hoop van rappe knechten,
Die komen op uw woordt , en gaen op uw gebiet,
En 't is uw meefte werck, dat ghy maer toe en fiet.
Voorwaer uw grootfte laft geeft u maer weynig hinders ;
Al wat ick u beveel doen oock mijn cygen kinders;
Al wat ghy oyt bedreeft en was geen fwvare laft,
Iek weet'et voor gewis, ghy waert'er mee gepaft.
Gingt ghy u niet geftaeg vertreden aen der heyden,
En faegt op uw geniack de jonge fchapen weyden?
Hadt ghy niet over-al uw Rachel wetter haut.
Waer ghy in eenig dal ii by de kudde vant?
Was dit niet uw bedrijf by wijlen ganfehe dagen,
Soo haeft als in het groen de geyten nederlagen?
Liet ghy niet aen de Maegt dan weten uw heklach ,
Gelijck de foete jeught van alle tijden plack?
't Is feker, lieve Neef, al waerje zijt gekomen,
Daer hebje nevens haer uw foet vermaeck genomen.
De jeught van al het landt, en menig eerlick man,
Ja 't bofch oock even-felfs dat heeft'er kennis van.
My komt hier in den fin, hoe, niet te lang geleden,
Iek van den naeften berg quam in liet dal getreden,
En hoe ick daer een olm ontrent een beke vont,
In wiens beinofte fchors aldus gefehreven ftont:
a
^^T ft, aerdig boompje, waft; als ghy Pult weder schieten,
])an fal ick mijnen wenfch ten leften eens genieten. —
't Is nu een jaer geleen , dat ghy de letters fneet;
Maer niemant, buyten ons, die recht de gronden weet.
Dies lacht ghy menigmael, wanneer de jonge gaften
Met onbewuften geeft den handel onder-taften:
Sy flaen maer na den fin, onkundig van de faeck,
En dat is (foo ick weet) n beyde groot vermaeck,
Nu fegt eens, lieve, fegt, kont ghy met reden klagen
Van al te (waren werck, of van te ftrenge dagen?
Ja, vindt men in het landt oock wel een ruftig man,
Die foeter tijdt-verdrijf of leven wenfchen kan?
Na ick het ftuck begrijp, ghy klaegt van enckel weelde;
'k En weet geen IIarders kint, dat oit fo luftig fpeelde;

Dat oyt foo vrolick was, en buyten alle dwang,
Als ghy in mijn bedrijf, de feeen jaren lang.
Maer fegt my doch een reys, wat heb ick doch bedreven
Dat ghy my foo berifpt, foo vinnig hebt bekeven?
Heeft u die groote Man, uw Vader, oyt geleert,
Dat ghy geen witten baert of grijfe koppen eert?
Neen, vrient, die wij fe vorft, van yder een geprefen ,
Die heeft u van der jeught al beter onderwefen;
Maer ghy loopt buyten 't fpoor door jong en hevig bloet,
Dat ick niet lijden kan, en ghy niet doen en moet.
Wel , quant , ick feg u dat: Verbetert uw manieren,
En leert met recht gedult bedaegde lieden vieren.
Want ick, hoe dat'et gaet, en wil liet niet verftaen,
En 't fal n voor gewis ten beften niet vergaen.
Maer koomt nu tot de faeck, en opent uwe gronden ;
Wat is in mijn beleydt door iemant quaets gevonden?
Iek heb u (fooje feyt) in 't dnyfter van der nacht
Niet Rachel uwe Bruvt, maer Lea toe- gebracht.
Dit noemje ílim bedrog, on kant'er hevig tegen;
Naer ghy hebt al de nacht in haren fchoot gelegen,
En fy in uwen aria, en niemant heeft geklaegt;
Een teycken dat het werd: u niet en heeft mishaegt.
Want mits gl►y haer terftont niet weder hebt gefonden,
Soo hebt ghy voor gewis den handel goot gevonden;
De daedt, die heeft betoont dat fy u wel beviel,
En dat fy wederom u waert en lieftal hiel.
Gliy hebt haer foete jeiight, Baer teere bloem genoten,
En dat, ct fiertel quant! en heeft u niet verdroten.
Wenft ghy nn wederom een nieuw en verfche Bruyt?
Soo weet dat uwe trouw uyt quade luften fpruyt.
Hoe! fou een jonge laf een teere vrijfter fchenden,
En, als het hem geviel, dan weder mogen fenden,
De vader tot een fmaet, de moeder tot verdriet?
preen, joncker, dat bejag en lijt ons land-recht niet.
Wie hier een nlaegt bef aept , al quam'et hem te rouwen,
Daer is geen feggen aen, by moet de vrijfter trouwen.
De left tot echte min, verfegelt in het bedt,
En is niet van den wert om los te zijn gelet.
Het maeckt een vaften knoop, die met verkeerde ftreken
Niet open is te doen, niet af en is te breken.
Dit is van ouden tijdt een recht hier in het landt;
Het bedde maeckt ons hier een onverbroken bandt.
Maer noch al boven dit is dienftig hier te weten
Een nodig trou-gebruyck, dat noyt en dient vergeten:
Men geeft hier in het landt geen jonger dochter uyt,
Voor dat met vrienden raedt een ouwer is de bruyt.
En waer dat iemant komt , daer vint men vafte wetten,
Die, naer dat iemant wil, niet af en zijn te fetten;
Ghy, fteeckt dan even hier den vinger in het zandt,
En eert, gelijck het dient, de wijfe van het landt.
Ghy fiet, dat, hoe het gaet, ghy kont het niet ontleggen,
Ghy kont u eygen fclfs aen Lea niet ontfeggen,
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Ghy zijt aen alle kant met reden foo betet,
Dat u in volle maet het wijeken is belet.
lek, die hier vader ben, heb li de maegt gegeven,
Om als een echte wijf met u te mogen leven,
Dat is hier in geweeft mijn wit en oog-gemerck,
En 't is in dit geval een gront-ftuck van het wercK.
En gliy hebt haer aenvaert, en zijt tot haer gekomen,
En hebt haer in het bed vry -willig aangenomen.
Ghy liebt den avont-ftont, en al den ganfchen nacht,
Gelijck een echte elan in vreugden om- gebracht.
Mijn dochter insgelijcks, die heeft aen hare wangen
Eert foen, als echte vrouw, van uwen mont ontfangen ;
En is u wederom een foete kus gejont,
Die viel u noyt te beurt als op gelijcken gront.
Zijn wy dan eens geweeft al die hier iet vermogen,
En is ons aller hert op Bellen voet bewogen,
Soo hoort ghy Lea toe, en dat in ware trouw,
En daer en is voortaen geen plaetle van berouw.
Maer ghy, die my beftraft met foo geftrenge reden,
En roept, dat ghy door lift hier onrecht liebt geleden,
Vermidts, gelijck guy fegt, het niet en kan beftacn
Wat iemant door bedrog of dwaling heeft gedaen,
Bedenekt in uw gemoedt, hoe ghy uws vaders fegen
I-lebt door een loofen treck voor u alleen gekregen,
En hoe uw broeders kleet bedroog den ouden man,
En door uw tlim beleydt fijn hert en gunfte wan;
En of fchoon naderhandt de lift wert uyt- gevonden ,
Uw Vader, lijckewel, die hielt fick als verbonden;
En fchoon hy metter daedt den loofen handel fag,
Hy fey, dat hy de gift niet wederroepen mag,
hoe feer dat Efau weent, en woud'et aldus drijven,
Ghy die gefegent waert, die moeft gefegent blijven;
Dat nebje iiteniginael voor defen ons vertelt,

Pntuoc-^^tus. Wel, daer is nu de gefehiedenisfe, en in de felve fchuylen
(foo any dimekt) serfeheyden bedenekelieke inlichten, op alle de welcke ick
uw ooidecl suft hebbe ie verftaen.
1.

Te^flelick, of Jarob u el dede Rachel, een jonger fufler, voor hem tot een
e rouwe te verliefen, en dal orn hoer fehoonheyls w lle ; waer uyl dan
voortdonzt de nage: of men een vroune eygentltck om haer fehoonheyts

wille vermag te
2.

,

3.

4.

verkaefen.

Ten tueeden, of Jacob aen Lea in 't ftuek van trouwe loonde verftien
v erden verbonden te wefen, ter faecke van gemeenfehap van bedde met
had' ggepleegt; wier uyl dan gejien fas mogen werden, van coat were/tinge
het Gt, flapen is onder de jonge en ongehoude lieden.
Ten derden , of Lea cel dede haer by Jacob , haers fufters Brvugdegom ,
in geineenfchap van bedde te begeven; eaaer op dan onderfoclzl kan werden,
of vrienden malicanderen een voordeel vermogen af te Eren in 'l fluch van
ryayte, en hoe verre.
Ten vierden, wat van Laban te gevoelen in, vermidts hij Jacob Jijn
oudfle dochter Lea, voor Rachel de jongfte, quarr toe te fielen; doer
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En Islet een vollen mont uw voor-recht vast gefielt.
Waerom en dient de voet, door n wel eer genomen ,
Niet hier by ons gevolgt, en na te zijn gekomen?
t' En voegt niet dat een man, die na de reden gaet,
Doet tegen fijn bedrijf, en buyten eygen daet.
En dit geldt des te meer in houwelickfe faken,
Die na een quaden flag niet recht en zijn te maken.
Hier is een Maegt onteert, en dat door uw bedrijf;
Wel, handelt die voortaen gelijck een echte wijf.
Daer is geen ander raedt, ghy konfet niet ontvlieden;
Wat ghy een ander deedt, dat moet ook u gefchieden;
Is 't niet gelijckje wilt, foo doet gelijckje mengt,
Maakt trouwe van de tuft, en van den noot een deugt.
Als Jacob overwoeg de grondt van defe reden,
Soo werdt de man getint hier dieper in te treden.
Doch eer by grammer werdt, en op een nieu verhit,
Soo voer hein Laban in, en feyd' hem weder dit:
'k En wil niet dat uw hert in nieuwe gramfchap fteygert;
De loon, by u verdient, en is it niet geweygert:
Houdt Lea nu ter tijdt voor uwe bed-genoot,
En laetfe by u zijn tot aen de bleecke doot.
Iek wil u nevens haer mijn jongfte dochter geven,
Om als een echte wijf met u te mogen leven,
En dat ter naefter week'; maer voegt u , lieve vrient,
Dat ghy noch op het velt my feven jaren dient.
Wat fal doch Jacob doen? het zijn hem vreemde faken ;
Maer Lea was onteert; en hoe van haer te raken?
En Rachel is voor al fijn lieffte weder-paer;
Dies nam by weder aen een dienft van feven jaer.
Daer is de twift gedaen, daer is het ftuck gevonden,
Daer wordt de jongeling aen twee gelijck verbonden,
Maer niet door Benen weg, of op gelijcken voet:
Aen d'een uvt rechte min , aen die vermidts by moet.

uyl te leeren Jul wefen, wal dat dacalinge, vallende on/rent den perfoon
in defe gelegen/hegt, is uyl brengende.
5. Ten s j fden , of Jacob wel dede Lea te behouden, en Rachel noch benevens har,• te nemen; alwaar van de Polygamie, ofte het veel-wijerg
hozrweliek Ie f zreken fal vallen. Gelieft het it , waesde man, n1) gde,• uio
gevoelen fe openen , 't fal my aengenaem zijn.
SorHRoNIsolTs. Sie darr al vry wat veel gefneden welks; niet-te -min ick
en la niet van de handt, maar wil alleene my koitheyt bevlijtigen, om n in
voldoen, foo ick kan.
PirIL. Op liet eerfte en kan iek niet nalaten (met uw verlof) voren uvt
te feggen, dat my jegenwoordelick in den fin koomt een woordt van den
Poset Anacreon, te weten, dat een fnellen loop is het cieraet van een paeit,
een goat oordeel van een man, en de fehjonheyt van een vrouwe. Dit
fonder voor-oordeel gefeit zijnde, fal iek uw oordeel op de eerfte voor-ftcllinge verwachten.
SOPH. Iek fie alreede wat gy feggen wilt, jongeling; maer fonder daer op
te ftaen, foo feg ick op het eerfte bedeneken (te weten, of een houwelick

1) Laban leyt , % olgens onfen Text: Houdt met dele dele weeeke n3 t ; iek eil n dele (dat is Rachel) mede geven , enz. In den Mehrentchen en oock in den Griekfchen feet ftaen dele
woorden t wij felacht g, invoegen dat eenige daer nyt hebben willen belliuten, dat Jacob noch leven jai en fonde hebben gedient, nicer Rachel te genieten, nemende de weecken vooraren (Jofephns
et Chiyfoft.) m a er fuleks went tegengesproken by lheron}mu, e ❑ andere Cmlie geleerden. Slet Thief, in cap. 28. Gelip t. Elercilat. 127.
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eygentlick wel mach gegrondt werden op fchoonheyt), dat in gevalle by
iemant een wijf werdt begeert tot op-weekinge van meer vleefchelickheyt, en
om met grooter welluft de driften van de jeugt in 't werek te ftellen, dat
foodanig bedrijf niet voor geoorloft en kan gerekent werden.
PHIL. Wel ! dat 's immers in 't begin een hart vonnis geftreken tegen
ale lief- hebbers van de fchoonlieyt. Maer eer wy vorder gaen, foo fegt ons
doch, waerom en tot wat eynde is doch de fehoonheyt de menfehenkinderen
van Gode eygentlick toegeftaen?
SoPH. God heeft infonderheyt de menfchehjcke fchoonheydt in de worelt
voort -gebracht, vraegachtige jongeling, om een groat te leggen tot ontfteeekinge
van de hefte tot de Goddelicke uyt-nementheyt, waer door het fehepfel werd
als verruckt tot fijnen Schepper; op dat alfoo de menfehe, de felve met
verwonderinge aenliende, fijn gedachten fonde verheffen tot de befchouwinge
van de ware en wefentlicke fchoonheydt, van de welke het gene wy hier
fchoonheyt noemen niet anders en is als een donkere fehaduwe. Auguftinus
feyde wel, als hem wat fehoons voor quam: Dat dit, mijn ziele niet en
befitte, maer datfe befeten werde van God, die de fchoonheyt gemacckt
heeft : (Non tcueant hwe anmram mcam; teneat earn Deus qui line fecit)
PHIL. Dat wil eck wisfelick alfoo voor goot aen-nemen. Maer om wat
ongelijcker en menfchelijeker wijfe te fpreken, foo fegt my, of een jong
menfch tot fijn vermakelickheyt niet een fchoone vrouwe en vermag te
verkiefen, en of fuleks niet mede en is een recht en wettig gebruyck van
de fchoonheyt.
Sorry. lek antwoorde, mijn seifte voorfiellmge vaft te gaeu; maer evencel,
in gevalle op de fehoonheyt werdt gellen om liet gefelfehap an fijn partuyr
lieh des te aengenamer te maken, tot voortteelinge van kinderen, fonderlinge
als de lichamelicke fchoonheyt werdt bevonden vergefelfehapt te wefen met
rechte deugtfaemheyt, foo kan foodanigen verkiefinge werden toe- gelaten.
Parr,. Dat dunckt my wat by te komen, goede Sophronifee, en 't bevalt
my beter als uw vorig feggen. Hoe! is 't niet alfoo dat goede fpijfe plach
aengenamer te wefen, wanneer de felve in een fuyvere en nette fchotel ter
tafel werdt gebracht? en de deught felts werdt gefeyt meerder lieffelickhcyts
te hebben, foo wanneer de felve uyt een vel- gemaeckt lichaem plach voort te
komen. Daer by komt dan noch dat'er facken zijn in 't Burgerlick leven,
die niet bequaemlick fonder foo iet wat vermakelickhcyts in 't werk en kon
werden, als fpijfe te nutten; kunften te leeren; daer ick fonderhngc-negftl
onder ftelle houwelickfe goedtwilligheyt te oeffenen, en diergelijcke. Maer
iek tic, dat de heylige Moles merkelick te kennen geeft, dat Jacob al vry in
't verkiefen van Rachel op hare fchoonheyt heeft gellen. Laban hadde twee
dochters (feyt hy), de oudfte biet Lea, de jongfte Rachel: doch Lea hadde
een teer gefachte, maer Rachel was fchoon van gedaente, en Jacob kreeg
Rachel lief, Genef. 2 99. 16. 17. 18. Siet, ftracks naer het melden haerer
fchoonheyt voegt hy daer by, datfe Jacob lief kreeg, ftellende de fchoonheyt
als een bewegende reden van de felve liefde. En waerom en fal fuleks niet
op liet exempel van Jacob oock heden geoorloft zijn ?
SoPH. Alle byfondere daden, oock van heylige mannen en zijn niet fonder
onderfcheyt na te volgen. Daer wort al fomwijlen gellen, dat felfs de foodanige fish eenigfins vergrypen in de omftandigheden van goede en deugde
als in de liefde liaerer huyfvrouwen en diergelycke; hoedanige-lickefan,
gebrcekhekhedcn in de felve werden verfchoont door de wettigheyt van den
gebeelen handel. Maer dat de heylige man Jacob de vleesfelickheydt en wel
hier voor geen oogmerck en heeft gehadt, kan uyt fijn matigheyt, in-luft,
deren decle by hem gebrnyckt, ten vollen werden af-genomen, hebbende
feven geheele jaren met fijn beloofde Bruyt fuyverlick, fonder dertelheyt ,
om -gegaen; hebbende mede, boven de fchoonheyt van Rachel, fijn oog gehadt
op de fonderlinge goede gaven in Rachel bevonden, als felts in Baer eerfte
aciifprake hebbende in haer ontdeckt fedigheyt en wijsheyt, als uyt het verhael,
dat hier van werdt gedacn, klaerlick te den is.
Preen. Is het dan niet geoorlooft, in gelijekheyt van andere gaven, een
fehooner fufter van twee voor fish uyt te triefen?
Soper. Iek meyne jae, Philogame. Want dewijle het houwelick is een
geheel langduerige verbintenisfe, daer veel moeyelickheden gewoon zijn in te
vallen, zijnde in aller manieren vermacekelicker fijn tijdt af te leven met een
fehoone en foete gefellinne, als anders, foo en kan ick hier niet byfonders
tegen hebben, fonderlinge acht genomen zijnde, dat wanneer de vrouwe benevens haere fchoonheyt is deugtfaem en gevoegheliek, een man moet verftaen
werden beter te fullen konnen af-weeren alle begeerlickheyt en buyten- luiten
tot andere vrouwen.
PHIL. Iok hoore leer gaerne, waerde man, dat ghy hier nu loo wat
loffeliek gevoelt en oock fpreeckt van de fchoonheyt. Want ick'er doch een
ganifeh godt vricnt bekenne af le wefen. Maer nu fegt my dan, is'et niet

genorlooft op de fchoonheyt als op een hy-fonder oog-merek een houwelick
te gronden
Soprr. In liet aen- vangen van een houwelick alleen te lien op de bloote
fehoonheyt (den vleefche ten gevalle) is, boven de onbetamelicklreyt, een
ganfeh los werek, en heeft niet groats genoeg, om een recht houwelick te
kennen dragen. Iek en fie geen houwelicken (feyt hier op een faseeg man),
die ligtelicker vervallen en ontftelt worden, als die men aenvangt om fehoonheyt en minne -luft. Want tot foo een werek dienen vafter en beftendiger
ftijlen. Voorwaer de fchoonheyt is hier toe te teeren bloempje, en te veel
veranderinge onderworpen, oock in haer felven van foodanigen waerde niet,
als by veele gemeent werdt, en inidtsdien te fwack om loo laftigen en
langduerigen werek (als het houwelick is) na eyfeli van faken te konnen dra
een die hecht werek wil maken, heeft te letten op vafter-gen;darom
ftoffe, daer van hier voren is gefeyt. Je ne vois (feyt hy) des mariages, qui
faillent plutoft et fe troublent, que ceux qui s'acheminent par la beauté et
defers amoureux. II y faut des fondements plus folides et plus conftants.
Michel de Montaigne fur le vers de Vergile. Philippus lib. 1. Iliftor.
Meditat. 10.
Ph IL. lek fie nochtans, dat veel van de voortreffelickste mannen in Godes
woord worden gefeyt fchoone vrouwen gehad te hebben, gelijck men fuleks
leeft van Abraham, van Ifaac, en hier van Jacob, van David, en meer
andere. Hier uyt loo befluyt ick, dat de feboonheyt niet fo verwerpelick en
is als menige ineenen.
Sorx. Maer ick wil vertrouwen, dat Jacob en andere op die nytterlicke
fehoonheyt (foo ghy die noemt) het oogh niet geflagen en hebben, maer wel
op de fehoonheyt die eygentlick den Ileyligen betaemt, te weten, daer wy
te voren van fpraken. En fchoon in den Ouden Teftamente (daer alles noch
in gelijckenisfe vertoont wort) veel van fehoone vrouwen en maegden wort
gewaegt, fo en vindc iek noyt in den Nieuwen Teftamente (daer nu de
faecke felfs is) dat oyt van een fchoone maegt ofte vrouwe gefproocken wert,
felfs met by gelijckenisfe; tot een teecken, hoe weynigh in de vernieuwinge
die fchoonhcyt, daer ghy van fpreeckt, in achtinge komt.
Prrrr.. lek begrype nu hier in uwe meyninge; maer iek en kan u loo
lange op yder point niet honden als ick wel wenfehte. Koomt dan tot onfe
tweede bedenekinge; maer fegt my eerft, hoe heeft Jacob foe ílechteliek
kennen bedrogen worden?
Sorrr. By de Oude, Jongman, is 't een gewoonte geweeft, de eerfte byeen-komft van echte lieden niet alleenlick by nacht te laten gefehieden, mace
ook fonder licht en by donker (Alexand. in problemat. Volaterranus. Erafnuis.
Blondus. et Cyprieus de fponf. 5. § 5. num. 12.) om der eerbaerheyt wille.
Suleks dat Lea in plactfe van Rachel hchtelick den Aertfvader Jacob heeft
toegefteken konnen worden. Lycurgus ging verder in fijn infettinge. Want
na dat de Bruydegom by donker en in 't heymelyck by de Bruyt een kleyne
wijle was geweeft, foe moefte by fish in ftilligheyt van daer maken, en gaen
flapen daer by te voren plagh, en dat moeft alfoo een langen tijdt onder de
nieuw -gehoude na-gekomen worden. Dit diende voor eerie, tot onderhoudinge
van houwelickfe eerbaerheyt, en ten anderen, op dat de lichamen des te
bequamer louden blijven tot de voort-teelinge, dewijle de jonge lieden niet
anders als ftaêg met een nieuwen luft en liefde den anderen geneckten.
(Plutarch. in Lycurgo). Invoegen dat de nieuw-gehoude het houwelicksbedde niet anders en gebruyekten, dan gelijek de Medicijns feggen, dat men
dc tafel moet gebruycken, dat is: altijt met honger en luft ophoudende.
Prrrr.. Nu tot het tweede, waerde Sophronifee, dat is, wat liet byfapen
van Lea voor werkinge heeft uytgewrocht, ten aenfïen van de houwelickfche
verbindtenisfe.
Som. Wat het felve tweede ftuk is belangende, defhalven ftact te let ten,
na rechten kenclick te zijn, dat loo wanneer iemant dwaelt, mift, ofte fiep
mifgrijpt in Benige omftandigheyt ofte hoedanigheyt van de gene met de
welcke hy ter fake van houwelick is handelende, dat al het felve geen hou
belet. By exempel: lemant een fchamele, geringe, en onedele-welikn
deerne meynende te weben een rijcke, wel gebooren, en edele Jonckvrouwe,
verbint fish met defelve in trou- belofte; het houwelick, niet tegenftaende
foodanigen dwalinge, is vaft, bondigh en van waerden, fonder dat'er d'een
of d'ander uyt vermach te fcheyden. Maer ingevalle iemant komt te doolen
ten aenfien van den perfoon felfs, als te weten, dat men d'een voor d'ander
neemt, als by exempel, dat iemant meynt te handelen met Elifabeth, en by
doet fuleks met Catrine, in foodanigen gevalle wort verftaen, foodanigen
houwelick niet te beftaen, om redenen dat geen houwelick en wort verftaen
gemaeckt te konnen worden als met bewilliginge van beyde de gene die
handelen, zijnde kennelijck, dat iemant die dwaclt niet en kan verftaen
worden te bewilligen; waer uit dan volgt, dat, fonder nacrder toeftandighe3t
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van Jacob, Lea hem niet overdrongen en hadde kennen worden; dienvolgende
dat by acn Lea als man niet en is gebonden geweeft, voor en al-eer nader
Laban op dat geval te hebben gefproken, en in 't houwelick van-hantme
Lea bewilligt. Soo zijn dan defe twee echte lieden geworden, niet uyt het
1) (apen , maer u t de bewilliginge naderhant daer op gevolgt. (Fecit ergo
eos conjuges non congresfus prncedens, fed fubfequens. Ut Melchior Kling
in Tractat. de caufrs matrimon. de errore perfonse).
Pn1L. Soo heeft dan Lea eerft bygeflapen, en daer na getrouwt.
Sorri. Van Lea fal ick hier na breeder fpreken, ondertusfehen fegge iek,
dat defe maniere van doen een ganfeh bekommerlick ftuk is, en geenfrns by
iemant na te volgen. Dus leeft men dat Cambyfes een oorloge aannam tegens
9mafis Koning van Egypten, vermidts hy, in plaetfe van fijn eygen Dochter,
een Dochter van een anderen Verft hadde toegefehiekt.
PUIL. Maer is'et waerfchijnelyck, dat Jacob dien geheelen nacht in die
dwalmge heeft konnen wefen? en foud'er niet van harentwegen gefeyt hebben
konnen worden, dat by van 't ftuck moet geweten hebben, en dat hy,
echter Lea den geheelen nacht by hein houdende, moet verftaen worden in
Baer gewilligt te hebben, gelijek oock Laban alfo is ingevoert te fpreken?
Sons. liier kan al wat toe gefeyt worden, als men fuleks van buyten
aenfiet; maer de Schrifture verhaelt het anders, en dat hy fulcks eerft
's morgens is gewaer geworden. En voor Jacob konnen oock veel redenen
dienen: Thant boven dat de Rabbinen hier toe voort- brengen, foo dient
ingefien, dat het in ouden tijd gebruyckelick is geweeft de Bruyt fonder
licht voor de eerfte-mael den Bruydegom toe te brengen; dat het befwaerlick
is in het duyfter d'een fufter van de andere te onderfcheyden; dat midtsdien
fuleks alleen door dc fprake heeft konnen gefehieden, Lea van baer Vader
(als by dit hedrogh ondernam) gelaft kan geweeft zijn haer van fpreken te
onthonden, en dat foodanigen ftilfwijgen by Jacob haer eerbaerheyt in die
gelcgenthe}t reach toegefchreven zijn geweeft, gclijck het mede wefen kan
dat de gefufters malkanderen in fpracke féer gelijck zijn geweeft, ofte dat
Lea foo ftil gefproken ofte gevefelt, dat haer ftemme niet onderfoheyden en
heeft konnen worden, te min vermids ten tijde van de oude eenvoudigheyt
aen een vroom man ((lie met eerlicke lieden meynde te doen te hebben) geen
foo vreemden ftuck te binnen heeft kennen komen. Invoegen, dat Jacob
liter buyten fchult, dient geftelt, als die, met een geoorloofde en wettige
genegentheyt, een ander voor de zijne heeft genomen.
PuiL. Maer by gelegentheyt van de dwalmge, daer in Jacob gebracht is
geweeft door liet bedrijf van Laban, foo hebbe ick noch 't eelt en 't ander
te vragen. Iek hebbe onlangs hooren verhalen, dat hier in Hollant een fake
is gebeurt, daer ick voor defen noyt af en lrebbc gehoort, noch oock gelefen,
te weten, dat een vrou-menfch, gaende in mans-kleederen, heeft onderftaen
voor fiel ten houwelick te veifoecken, en oock in houwelick aen te nemen
een ander jonge dochter, en dat, het (tuck daer na ontdeckt zijnde, het hou
niet alleenlick is gefcheyden, maer de vermeinde man ftrengelick is-welik
geftraft geweeft.
Sorx. Wat de gefchiedenisfe aengaet, my en gedenkt niet, dat ick by
de oude Schryvers daer van eenige exempelen gelefen hebbe; gelijck het oock
een felfaem werek is, dat een vrou-menfch een andere haers gelijcke vroumenfeh fal beftaen te trouwen. Dan iek lebbe onlangs gefien een groot
werek van een geleert Rechtsgeleerde, Bernard Antoine genaemt, die heeft
ondernomen het Romeyns en Frans recht te famen in vergehjekingc te bi-engen. De felve verhaelt (ad L. cum vir mibit. 31. C. ad L. Jul. de adultura).
Dat te Cadillac, niet verre van Bourdeaux, een jonge deerne, Francoife de
Puls genaemt, hadde onderftaen te trouwen de Dochter van fekeren timmer
fes maerrden in de huys-houdinge met defelve geweeft zijnde,-manlder,
en haer niet vindende onthaelt als jonge vrouwen toekomt, wort cyndelijck
gewaer, dat hare fake ten heften niet en was beleyt noch bepleyt, vermids
de byfonderfte ftucken in den fak ontbraken. Ilet ftuck onderkt zijnde,
invoegen als de voorfz. Antoine in 't lange verhaelt, en ten leften voor
recht gekomen zijnde, is defelve Francoife de Puis vermids fy (foo de voorfz.
Schrijver fpreeekt) met het Sacrament des Houwelicks den fpot hadde gedreven, verwefen by vonnis van die van Cadillac gehangen te worden, fuleks
dat'er de dopt na foude volgen. Maer de fake by appel gebracht zijnde aen
liet Parlement van Bourdeaux, is de voorfz. ftraffe van de galge verandert
in een geesfelinge, met een geld-boete. Zijnde 't gene voorfz. is gefchiet
den 27 Jmiy 1570. Busbequius, Gefant by den groeten Turek geweeft
zijnde van wegen den Keyfer Ferdinandus, fegt gehjcke gefehiedenisfen voor
te wefen te Conftantinopelen, ten tijde by fich aldaer in de voorfz.-gevaln
gelegenthe3t outhielt. Dc felve verhaelt, dat feker oud wijf van groote middelen, ganfch fees verlieft wefende op een fchoone jonge vrijfter. en in de
}.Teedinge an een mans-perfoon %ermomt wcfende, te wege hadde gebracht
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dat de felve fchoone dochter met haer, foo fy meynde, in houwelick was
getreden; dan dit werek mede kenbaer geworden zijnde, en beyde de bedgenooten gehoort wefende voor een Colonel van de Janitfaren, in 't afwefen
van den groeten Sultan, hadde defelve Colonel, fonder andere figure van
Proces, 't voortz. oud wijf in een fak doen fteken, en in de riviere ver
als ganfch af-keerigh van foo een felfame t'famen-voeginge van-dronke,
twee vrou-menfchen.
Puin. Dit zijn ongehoorde invallen van vrouwen, en vreemde foorten van
verlieftheden, ganfeh buyten alle regels gaende: en my foude wel luften te
weten, wat uytkomfte de foodanige fich mogen inbeelden van hare liefde.
Of (ouden defelve hen wel laten voorftaen, datfe van vrouwen tot mans fullen
worden? gelijck eenige Schrijvers ons vastelick willen doen gelooven dat
gefchieden kan, en meer-mael gefchiet te zijn, als Michel de la Montaigne,
en andere fehrijven.
Soper. Iek weet fuleks by eenige gelooft te worden; maer dat feggen de
felve dan alleen te konnen wefen juyft op het point , dat do jeught tot haer
volle kracht komt, en nu teyckens begint te geven van hare mondigheyt.
Sulcks dat in allen gevalle dat oude wijf van Conftantinopelen geen hope
daer toe en konde hebben. Dan 't is beter te keeren tot ons vorigh difeours,
als hier dieper in te gaen.
Puin. Iek wou nochtans wel wat naerder befeheyt hier van hooren, en
uw gevoelen verftaen over de wettelickheyt ofte onwettelickheyt van defe
t'famenvoeginge. Hier en wort immers d'een perfoon voor d'andere niet in
't bedde geleyt, ofte t'huys gebracht, maer de felve met de weleke gehandelt
is, en in de weleke de bewilliginge was gevallen, niet alleen ten opiene van
de dochter, macr ook van de vrienden. Sonde liier niet gefeyt koetien
werden, dat de voorfz. perfonen, om de vooifz. redenen, te famen moeten
blijven ?
Sonn. Ghy foeckt ftoffe van drfcours, foo ick fie, Philogame. Iek fegge
dan, oei u te vernoegen, dat ingevalle defe deernen met den anderen een
onderlinge t'famen-wooninge hadden befproken, en malkanderen belooft in
huys-houdinge by te blyven, dat fegh iek, fuleks foude hebben kennen beftaen. Maer 't is immers kennelyck, dat tusfchen de felve meyninge is
geweeft niet als twee fpeel-genooten, maer in 't ftuck van houwelick onder
Tinge te handelen. Nu foo leert de reden, dat geen houwelick en kan worden
gemaeckt, als tusk-hen man en vrou-menfeh. Dies, als een jonge dochter in
eenigh houwelrek bewilligt, fo wort de felve verftaen fuleks te doen, inficht
hebbende op een mans-perfoon; en dien volgende, in gevalle defelve namaels
bevonden wort niet te hebben den uoodigen huysraet, die een eerhek man
tot onderftant van 't houweliek gewoon is te brengen, foo wort de bewilliginge
gehouden van geener waerde, en de deerne, die dan niet genoeg en wort
gedaen, is vry als te voren. Veel meer heeft fuleks plaetfe, wanneer iemant
als een man heeft beftaen te handelen, die namaels een vrouwe wort bevonden. Tusfchen twee vrouwen en wort noyt houwelick gemaeckt, fchoon'er
bewilliginge fehijnt te wefen. God heeftfe man en wijf gemaeckt, als'er
gefchreven ftaet, Marc. 10. 6.
Pnia. Iek verfta dat nu ten vollen met u alfoo te wefen, maer ick hoore
dat gby mede het felve fchijnt te willen feggen van een mans-perfoon die
weten en gedaente heeft van een man, maer die om eenig gebreck uytter
nature ofte anderfins tot de faken des houwelicks wort geoordeelt onbequaem
te wefen. Siet, hier is bewilhginge, en oock een mans-perfoon, en echter
dunckt my dat ghy meynt dit houwelick gefcheyden te moeten worden, als
de vrouwe daer op foude willen ftaen, daer nochtans den man daer toe geen
belofte en is afgevordert; en dienvolgende en is fuleks by hem niet belooft.
Waer op foude dan defe fcheydinge genomen werden?
Sorer. Al hoe -wel, Jongeling, een man in 't ftuck van houwelick met
iemant handelende, niet uytdruckelick en belooft het gene het gelreym valt
het echte bedde vereyfcht, foo wort evenwel verftaen uyt de nature van den
handel (ook fonder befpreck) dat fulcks moet volgen. L. Quxritur. 14. ff. de
lEdil. En fulcks niet konnende uyt-wercken, wort verftaen onbequaem te
wefen om te trouwen. L. ferva 39. § ult. ff. de jur. dot.
PHIL. Maer men magh geen houwelick te niet doen, en mau en vrouw
feheyden, als om overfpel. Wat raet dan hier?
Sorx. Dufdaiiige houwelickeu en worden niet gebroken, goede Philogame,
maer de felve hebben van den beginne af geen howelicken geweeft, en zijn
midsdien in haer felven van geener waerde; en daerom foo wort in dien
gevalle by vonnis verklaert, fodanigh houwelick van onwaerde te wefen,
inner niet te niete gedaen. Want dat noyt en is geweeft en behoeft geen
vernietinge.
PHIL. lek danek u, waerde Sophronifce, dat ghy my heden hebt aengewefen, hoe irk de Rechters, die dufdanige vonnisfen wijten, ontfchuldi-
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gen moet, die ick dickwils hebe hoeren befchuldigen van tegens Gods
woort gewefen te hebben. Macr on tot de faecke van Lea, als te voren
was gefe^ t.

SOPH. Wat Lea in defen aengaet, en of defelve wel heeft gedaen haer
te laten brengen in 't huwelicks bedde, hare Sufter Rachel alleen toe-geeygent, is al vry van bedeneken; evenwel foo wort de felve by verfeheyde
voortreffelycke Schrijvers des verfehoont, foo om het recht van haer ecrfte
Geboorte, en liet gebruyck van den lande, al waer men geen jonger dochter
voor een ouder (fo het fcheen) gewoon was te befteden, als op het bevel
en aendringinge van haren Vader, op wiens gebod zy kan verftaen worden
dat zy Jacob haer felven tot een man heeft toe-ge- eygent. Eenige ftellen
vaft, noch Jacob, noch Lea hier in misdaen te hebben, vermids yder korde
meynen in de armen van fijn eygen en wettigh partuur te leggen. Want
Jacob (leggen zy) heeft Lea bekent, die houdende voor Rachel, zijn wettige
Bed-genoote; en Lea heeft fchuldige goetwilligheyt aen Jacob betaelt, denfelven nemende, too om het recht van haer ecrfte geboorte, als om hier
Vaders bevels wille, voor haren wettigen man. Lombard. diftinct. 30. lib. 4.
Nihil esfe hic a Jacob, nihil á Lea peccatiun, quod uterque exiftimaret, fefe
conjugem amplecti. Nein Jacob Learn cognovit, putans ipfam Rachel esfc,
et illa affectu uxorio fe illi permifit, exiftimans lege primogeniturre et patris
imperio fe illi jure copulatam. Cyprze. de fponf 13. 32.
PHIL. Nu dat is fo wat gefeyt tot verfchooninge van de faeke. Meer

is 't geoorloft, dat d'ecne fufter, nichte of diergehjcke, d'andere, in 't ftuck

van houwelick, een voordeel offie, en eens anders Bruydegogi tot Baer trecke?
Soru. Van defe en diergelijeke gelegentheyt fullen wy elders, daer het
te pasfe fal mogen komen, eens breeder fpreken. Meer tot antwoorde van
uwe tegenwoordige vrage, fegge ick: Sulcks niet meer geooiloft te zijn als
iemant zijn eygen te ontfutselen, en fich toe te eygenen; en daer mede kome
ick tot Laban. En is des te letten, dat nademael Laban aen Jacob, om
den zeven-jarigen dienft by hem te doen, fijn dochter Rachel hadde toe ge
ftaen (immers foo Jacob dat op-nam), fonder eenigh gewagte te maken van
het gebruyck van den lande, ten aenfen van de outfte dochter, en dat
Jacob, fijnen dienst nu hebbende volbiacht, zijnen loon verdient hadde, fee
dede Laban buyten twijffel ganfeh onbehoorlick zijn woort niet te houden,
vallende midsdien in de fonde van trouloosheyt. Hy pleegt onreehtvaerdigheyt
ten verfcheydcn aenfien, als: in Jacob het zijne te nemen, en hem noch in
dienftbaerheyt te houden, en Rachel haren man t'ontvreemden, oock in Lea
hier in peryckel te ftellen van onteert te moeten blijven. Hy was, om foo
te fpreken, als een roffiaen van fijn dochter, en gaf oorfake tot overfpel en
bloet-fehande. Behalven dat dufdanigen bedrijf, d'eene voor d'andre iemant
in 't bedde toe te fteken, orimen ftellionatas naer Rechten foude gefeyt mogen
werden te wefen 3. ff. de Crim. Stellion. het welek ftrafbaer is by de Overig
-heyt.Cprdmai2nu.34
PHi ,. Nu blijft ons over het vijfde ende lefte point, te weten, wat
bedencken dat'er valt op het doen van Jacob, houdende Lea voor zijn huyfvrouwe, en tot haer noch ten wijve aen-nemende Rachel hare Suftor. lek
bidde u, waerde Sophronifce, hier op uw berichtinge.
Soria. Voor eerft is hier voren vaft geftelt, dat Jacob na recht en reden
niet gehouden en was Lea voor zijn wijf te erkennen, als hebbende gedwaclt
in de perfoon, en midtsdien in haer niet bewilligt. Sulcks indien Jacob de
felve hadde verworpen, by noch tegens wereltlicke, noch tegens Goddelicke
Wetten en foude verftaen hebben kennen worden misdaen te hebben; evenwel foo heeft by fielt laten bewegen om de felve te honden, uyt redenen (na
waerfehijnelyckheyt) dat hy, in Mefopotamia alleen wefende onder de macht
van zijnen Oom, geen uytkomfte en fagh om fuleks te kennen ontgaen. Ten
anderen, vermidts zijn nickte Lea, by hem betlapen zijnde, in groote enge
te vervallen, fo by de felve hadde verftooten. Maer infou--legnthyfo
derheyt vermidts hem zijne Rachel (die by foo ganfch feer begeerde) hier
door onfeker wiert geftelt, en licht af- handig foude hebben kennen gemaeckt
werden, ingevalle by weygerig hadde gebleven om Lea ter eeren te brengen.
PmL. Dat is tot daer toe goet. Maer nu is de vrage, of by buyten
fuleks heeft vermogen dat te doen, dat is, tot een vrouwe, die`hy alreede
hadde, noch een te voegen?
Sores. Iek antwoordde, dat veel voortreffclijeke Mannen hier op feggen,
dat neen, en dat hy de felve (na dat by met haer Sufter in echte was
getreden) niet en heeft vermogen te behouden. Indien hier alleen verfchil
ware, of iemant, hebbende gemift in den perfoon, zijn dwalinge naderhant
ontdeckt wefende, of (feg ick) hy met de felve fonder fonde een houwelick
mag beffuyten, 't ware licht te belichten, en in dat geval foude fonder
fwarigheyt te (eggen zijn, dat ja. 't Is waer, dat de dwalinge blijvende,
't houweliek niet en foude hebben beftaen; meer de dwalinge ontdeekt zijnde,

en onderlinge bewilliginge dacrby komende, foo fonder een wettig honweliek
van gewerden. Maer in dit geval ryft de fwarigheyt uyt de omftandighe^ t
van de perfoonen, en de faken die te voren waren gebeurt. Jacob hadde
eerfteliek in 't ftuck van houwelick niet Rachel gehandelt, en fehoon by
haer Sufter bewilligde te behouden, fo en was evenwel fijn meyninge niet
van fijn voorgaende trouwe te wijeken. Blijvende dan fijn houwelickfe genegentheyt tot Rachel in baer geheel, fo en ftont by niet vry met een
tweede te handelen, 't en zy men wil toeftaen, dat aen de Oud- vaders
toe-gelaten zy geweeft meer als een wijf te mogen hebben, daer op verfeheyde
bedenckingen by de Geleerden worden by-gebracht. Dan of fehoon by

eenige Schrijvers het gebruyek der by-wyven, midtfgaders het veelwyvigh

houweliek der Eerts- vaders op verfeheyde manieren wort verfehoont, en als
geoorloft wort voor-geftelt, ofte als voor de Wet gefehiet (Ambrof. lib. 1.
de Abrah. 4. Durand. in fentent. libro 8. 33.), ofte door heymeliek in -geven
Godes, gelijck het gevoelen is van Perer. in cap. 16. Genef. difp. 1., ofte
om dat'er fokere verborgene geheymenisfe door is voorgcbeelt geweeft, daer
van gefproken wort Galat. 1. naer de meyninge Ambrof. lib. 1. de Abrah.
ofte om meerder voortteelinge van kinderen, in 't begnifel van de Weielt,
als aengewefen wort door Auguft. lib. 3. de Doctrina Chrift., ofte om dat
fuleks toen ter tijdt wort gefeyt gebruyckelyck geweeft te zijn, mede na de
meyninge Auguftini ter felver plaetse; too is nochtans (ons oordeel) voor
liet gefontfte gevoelen te houden, dat fnleks in de Eerts- vaderen zy geweeft
een menfchelicke fwackheyt; nochtans alfoo dat de felve hier in niet en fondigden tegens haer gemoet, maer alleenliek uyt onwetentheyt, als fuleks te
dien tijde haer by Gode noch niet geopenbaert zijnde. En al is'et fee , dat

God het felve uytdruckehcken heeft veroordeelt; fo is'et nochtans fulcks, dat

de felve God, door een goedertieren en vaderlicke oogluyekinge, in ftillieyt
fuleks genadeliek in de felve heeft voorbygegaen, gelijck de Apoftel op een
ander gelegentheyt feyt, dat God de tijden der onwetenheyt heeft overgeien.
Act. 7. 30. Willet ad 15. Genef. Num. 5. enz. of, gelijck leftehck. D.
Rivet zijn gevoelen hier op heeft verklaert, dat nicer wijven te trouwen
onder de Vaders des Ouden Teftameuts voor geen fonde en is te rekenen
geweeft, niet om dat van den beginne de regel van twee in één vleefch niet
valt en foude hebben gegacn, macr om dat de felve voor een tijd ftille moet
verftaco werden geftaen te hebben onder Gods volck , door des lIeeren
goedertieren toelatinge: het welek alfoo zijnde, fo kan Jacob tot dien aenfiene
werden verfchoont van Lea en Rachel te fernen voor hem behouden te hebben,
niet om zijn luften een losfee toom te geven, mier om zijn zart in zijn
rijpe jaren (daer toe by alreede gekomen was) tijdelijek noch te vermeerderen.
Al het welcke tegenwoordelick buyten twijffel geen plaetfe en kan verftaen
werden te grijpen. Rivet in 29. Genef. Exere. 127 et auto Exere. 26.
PHIL. Meer komt hier niet mede in bedeneken, dat Rachel op Jacob
recht verkregen hebbende, by fijns lijfs niet meer machtig en was, en midtsdien en vermocht niet (fonderlinge tegen of buyten haren danek) noch een
tweede vrouwe in huys te brengen, en tot hem te nemen?
SOPH. 't Selve is wel aen-gemerckt, foete Philogame, meer het blijckt
niet dat hier op by Rachel is geftaen, maer in tegendeel dat de felve door
haren vader vermoedelick bewogen zijnde, in 't houweliek van hare Sufter
heeft bewilligt, immers met ftilfwijgen fuleks heeft toe geftaen.
Pun. 'k En weet heden niet veel fufters, die Baer in delen deele foo
gevoegelick louden ftellen, waerde Sophronifee. Die patientie en waft in
yders tuyn niet. Meer hier blijft nu noch over de tweede fwarigheyt in dit
houwelick vallende, te weten, bet trouwen van twee gefufters. Wat is hier
van uw gevoelen, waerde Man?
Sorx. Het is te letten, dat al-hoe-wel vele van gevoelen zijn, dat twee
gefufters ten wijve te nemen oock voor de Wet, als met de natuere ftrijdende,
fonderlinge ten tijde van Jacob, moet verftaen ongeoorloft geweeft te zijn,
en daerom de Eerts-vaders wel in den geheclen grout hares levens, meer
niet in alle byfondre gevallen te volgen zijn; dat evenwel in allen ge% alle de
Eerts-vader Jacob geen geyle dertelheyt hier en kati werden aengewreven;
dewijle by meer eene van de Dochters van Laban hadde voor hem ten hou=
weliek verfocht, en in eene maer hadde bewilligt, maer dat by dooi het
bedrijf en arghftigheyt van Laban tot de tweede was gebracht, daer by dan
noch komende de over groote genegentheyt -in de Eerts- vaders tot vermeerderinge van haer geflachte. Hoe het zy, dewijle de Eerts -vader Jacob buyten
twijffel is geweeft een man Gods, hebbende een uytgedruckte belofte des
Heeren van een fonderlinge forge over hem op fijn reyfe, en hy allenthalven
hebbende getoont een fonderlingen yver tot de Godsdienftigheyt en liefde van
fijnen naeften, dat daerom nootfakelick moet verftaen werden, dit by een
fonderlinge toe-latinge en oog-luyckinge van den goeden God gefchiet te zijn ,
en at de Eerts -vader in fijn gemoet is i erfekert gen-eeft, Gode in dien
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decle niet mifhaegt te hebben. Adde quofdam Tlreologos diftinguere inter
exempla herorca et moralia. Hnc imitanda esfe illa non, ut Martyr, et
Lavaterus, cui confentit et Rivetus, ad Genef. Exere. 127.
Puir,. Gewisfelick het was een groot voorrecht, dat de Eerts•vaders had,len, van meer vrouwen als eene te mogen tot hen nemen.
Sorrr. En waerom is dat, fo grooten voorrecht, jongeling? Mijns oordeels,
is noch te letten, of het meer vernoegen geeft, een of meer Vrouwen te

mogen

lieb

hen.

PHIL. lek en wil daer aen niet twijffelen. Wat dunekt u?
Sorx. Iek fegge rondt uyt, dat neen. Want 't is onmogelick dat verdeelde
liefde foodanigen foeten vermakelijekheyt kan geven, als wel liefde op eenen
perfoon alleen fijn oognierek hebbende; behalven alle de krakeelen en andere
ongelegcntheden, hier uyt ontftaende in de huyshoudinge. 't En is niet lange
geleden, dat in den Hage is geweeft een Ambasfadeur van de groote Vorft
van Perfen, die ick daer gehen, en gefproken, en oock mede gegeten hebbe.
De felve, onder andere faken, zijn gelegentheyt rakende, verklacide, in zijn
landt vier Vrouwen voor fijn rekeninge te hebben. Gevraegt zijnde, of by
die lief hadde, en of by gelijckheyt in zijn liefde koude houden, verklaerde,
dat het zijn ofte oock andere mannen werek niet en was haer Vrouwen lief
te hebben, maer wel dat de Vrouwen de Mans moeften lieven. Siet, wat een
(eggen, en wat een felfaem wefen. Ey lieve, wat vermaeck isfet Vrouwen
te hebben en te gebrnycken, als'er geen liefde en is? Liefde en wil maer
liet getal van twee, fonder meer; en onverdeelde genegentheyt kan vernoegen
geven, niet die fweeft op verfcheyde perfoonen. Maer eer wy noch eyndigen,
foete jongelingh , nadien iek mereke dat ghy feer helt na fehoonheyt, en
waerfchijnelick het ooghe moet geflagen hebben op eene die in uwe oogen
fehoon is, foo wonde iek u hier, tot befluyt van defe gefehiedenisfe, dit eens

gevraegt hebben.

Wie

dat heter doet, die een fehoone deerne,

doch

fonder

verftant; of een die leelick is, doch verftandigh, hem tot een Huys vrouwe
verkieft°
PHIL. Dat is een ftuck dat al wat fehrap ftaet, en foude my licht in
pointen van twijffelmoedigheyt ftellen. De fehoonheyt foo diere te knopen,
dat men om der felver wille altijt met een onverftandigh wijf gequelt foude
zijn, dat heeft dapper fijn fwarigheyt. En altijt een leelijck gelichte te
moeten hebben, om fomtijts wat goets door Ixet gehoor te genieten, dat
dunkt any mede al viv verdrretigh te wefen: fitleks dat iek den wolf (foo
men feyt) hei bv de oormi Nebbe; evenwel feg ick noch, dat ick al wat
^erftants in de mijne foude willen misfen, om wat meerder fehoonheyt in
liner te mogen genieten.
Sore. Maer foudt ghy niet liever al vry wat feboonheyt in haer willen
misfen, om wat meerder verftants in haer te mogen vinden?
PHIL. Nadien ghy my dus na komt, waerde Sophronifce, foo wil ick rond
en klaer fpreecken, en (egge: Indien iek immers een geheel leelijck wijf,
inner verftandigh, oft een geheel fchoone Vrouwe, doch wat onverftandigh foude
moeten nemen, dat ick gewisfelick de fchoonfte mijn ftemmne foude geven.

Sores. 0 Jongeling!

Puma. Wel, Sophronifee, komt u dat too vreetut voor? my dunekt
nochtans dat ick de reden voor my hebbe.
Sortr. Eu hoe foo doch, goede Man `-

iI

Püia. Kies ick een leelijcke, foo ben ick doch fekei, dat ick die altijt
foo fal moeten houden, dewijle noyt Vrouwe, die tot op haer twintigh jaren
leelick is geweeft, daer na tot fehoonheyt en fal komen: maer neem ick een
fehoone, al-hoe -wel fonder verfant, foo heb ick te hoopen, dat door vlijtige

onderwijfinge, loop van jaren, en meerder ervarentheyt dat gebreek eyndeliek

in 't geheel, of ten deel fal werden gebetert; webende de fehoonheyt en
verftant daer in verfehillende, dat het eene metter tijt geduerigliek vermindert, het ander van tijt tot tijt geftadelick vermeerdert.
Sorer. Wel, lieve Philogame, nadien ghy valt (telt, en iek geloove het
oock eens - deels, dat even van de twintigh jaren af de fchoonheyt in alle
Vrouwen af-neemt, vermindert, en eyndelyck te niete gaet, en dat het
verftant in tegendeel van dage te dage toe-neenmt en meerder luyfter bekoomt.,
too verwonder iek my, dat ghy too een licht vergaenden bloempjen wilt gaen
verkleben, voor too vaften en lang-durigen diamant.
PinL. Iek bidde u, waerde Sophronifce, en toetst my niet vorder op defe
maniere. Iek gevoele ten alderhoogften van liet verftant, 't welek het byfonderfte is dat den menfche van ardere dieren af -fcheyt, en weet het felve
een ganfeh heerliek juweel te weben, maer even -wel een wijf dat alreede
wanfchapen en leelijck is in haer jonekheyt, en noch leelieker ftaet te worden
in baren ouderdom, voer fijn eenigh deel hier op aerden voor altijt te moeten
hebben, dat dunekt my een hesfeliek ding (als de Hoogduytfehe (preken) te wefen.
Soria. Waer liet dan niet beter die groote uyt-eynden te behouwen, en
liever in heyde op middel -mate te Gen, dat is • een Vrouwe te verkleben niet,
te teer uytmuntende in fehoonheyt en oock niet te hoog -fwevendc in verftant,
en too van beyden wat te laten vallen, en wat te behouden'
PHIL. Iek wil uw redenen in achtinge nemen, en my des vat nader
bedeneken. Maer ick fie, dat hier noch een bedencking in dele gefeluedemsfe
fteeckt, van my te voren niet aengeroert, te weten, of een Vader wel doet ,
zijn dochter aen iemant nyt te geven als een prijs van verdienfte, ofte als
een loon voor arbeyt, ofte diergelijeke. De Vryers van onfen tijt willen nu
niet alleenlijek geen dienften doen, om daer mede een Vrouwe te bekomen,
maer willen noch al gelt toe hebben.
Sortr. Het bedrijf van Laban in defen deele en is geenfins prrjsfelick, en
't moet gebonden worden voor een ftuck wereks van dien ouden en rauwen
tijt; maer onder Gods Volek en meyne iek niet fuleke exempelen gevonden

te worden.

PHIL. IIoe' is fuleks niet mede gedacn geweeft by Kaleb, eeu voornamen
voorftander van Godes Volk, ten tijde dc werelt vry ouder was, te weten,
in 't jaer 1449 na den Stint- vleet:?
Somit. 't Is waer, dat Kaleb fiju dochter Abeba ten wijve heeft belooft aen
den genen die de Stadt Kiriat-Sepher foude winnen; maer niet met dat
anficht, om den overwinner alleen zijn Dochter ten wrjve te geven fonder
meer. Het bhjckt ter contrarie , dat den overwinner van Kiriat Sepher niet
alleenlick de Jonkvrou Abeba is gevolgt met de gewonne Stadt, maer dat
Kaleb haer boven dien ten houwelick heeft gegeven een hoogti en droogti ,
en daer na noch een water-rijek lant

PHIL. Wel aen, laet ons die gefchiedenisfe, die iek fie vol goede be-

denekingen te weben, even nu by der hallt nemen, te meer, dewijl de felve
in den Toet -fteen van den Trouw -ringh jegenwoordelick volgt.
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Ten tijd' het machtig lleyr, van Jacob her- gekomen,
Nn had een groot getal van fteden ingenomen ,
Oock vleeken uytgerocyt , en floten afgebrant,
Soo dat liet nu betat het lang beloofde laut,
Doen liet de forse Nun , nu leyder van de fcharen ,
Met uyt -roep door liet heyr, aen yder openbaren,
Hoe dat men hier een bergh, en daer een luftigh dal,
Of elders, door liet lot, de floten deelen fal.
Hier op trad Kaleb toe, en, op befette reden
Van dat liy had gedaen en voor den Staet geleden,
Kreeg Hebron tot fijn erf, vermits fijn vrome ziel
Op God geduerigh ftont en noyt in twijfel triel.
Doch, wat oyt Ifraèl voor defers had begonnen,
Wat naem van Hebron droeg en was toen niet gewonnen;
Maer Kalebs edel ftam , en fijn vermaert gefin,
Bekrijgde defe ftreeck, en nam het lantfchap in.
Arbas gelijeke-wel , een ftadt niet vafte mueren ,
Die fteunt op haer gewelt, en fpot met llaer gebueren ,
En, mits haer deftig floc en menigll krijgfbaer man,
Stelt fleh ten vollen krijg, foo vinnig alsfe kan.
Maer Kaleb nu hedaegt, en moede van te ftrijden,
En moede van het velt gedlierig om te rijden,
Hoort ftaêg van fijn gefin: Ruft, oude Vader, ruft,
En laet van nu voortaen heil vechten dien liet luft;
Laet jong en wacker volck haer rappe leden roeren.
't En paft geen grijfen baert foo ftagen krijgh te voeren.
Men prees in ouden fijt een vryers fpitfe lans;
Maer vwwijsheyt, goet belevt, en raedt van orde mans.

Hier op (tont Kaleb (til, en woelt met rijpe linnen,
Hoe, buyten fijn gevaer, het lantfchap is te wilnen.
Hy voedt in fijn gefin een nvt- geleien Maeght ,
Van wien, tot haren lof, het ganfche leger waeght.
Sy was een frisfche bloem, en in haer foctfte jaren,
Van leden recht bequaem om wel te mogen paren.
Sy wert al ftaeg verfocht by menigh luftig quant,
De hefte van het volck, de rijekfte van liet laut.
Sy wert van Blek gewilt, èn om haer frisfche leden,
En om haer foet gelaet, èn om haer reyne feden ,
En om haer vader felfs, èn om haer machtig goet,
Dat hier en over-al een Vrijfter achten doet.
Maer echter wert de Vorft geduerigh weder-houwen,
En menigmael belet fijn dochter uyt te trouwen.
Is 't niet een felfaenl dingte der vryers groot getal
Maeckt dat een vader ducht, wien by verkiefen fal.
Wanneer een machtig volck , of veelderhande menfchen ,
Den ingang van een plaets met grooten yver wenfchen ,
De wil, de groote ernft, de loft om in te gaen,
Maeckt dat meeft al het rot moet buyten blyven ftaen.
Dit eggen ongeval, dat feet men hier gefchieden,
Ten aeniien van de Maeght en van de jonge lieden.
Want t'wijl dat al de jeught het ftuck geweldig drijft,
Soo is 't dat yder een geheelick buyten blijft.
Die keur heeft is beducht, en moet de firnen fcherpen ,
Wie dat verkoren dient, en wie men fal verwerpen,
De man is ongeruft, en dubt in fijn gemoet,
En wiggelt even-ftaeg gelijck een weeg-fchael doet.
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Wanneer een Maeglit ontfeyt de befte van den lande,
Soo wort'et menigmael gerekent groote fchande;
Dies rijft'er veel gebelgs en fpijt en onluft uyt,
En eyndigt menigmael tot ondienft van de Bruyt.
Dit woeg de wijfe man; hy laet de jonge lieden,
Om yder wel te doen, in fijn paleys ontbieden,
En als by daer de jeught fiet voor fijn oogen ftaen ,
Soo fpreeckt hy in 't gemeen aldus de vryers ad:
Ghy hebt wel eer gemeent (doch fonder vafte reden)
Dat ick te geener tijt mijn dochter wou befteden;
Maer hoort, manhaftig volck , ick ben nu vaft gefint
Te fcheyden in der daet van dit mijn weerde kint.
Ghy Piet hier defe Maeght, die wil ick over-geven,
Om met een ruftig man, haer dagen af te leven;
En ick en wil voor haer geen ftaet of machtig gelt,
Iek wil een ftrijtbaer man, een onverfaegden helt.
Wie Sepher met gewelt fal kennen overvallen,
En planten even daer lijn vendels op de wallen,
Wie Arbas deftig Ilot fal leggen op den gront,
En ftaen in volle macht daer eertijts Enack ftont,
Die fal, door mijn behulp, tot ftaet en eere (tijgen,
En fal tot fijnen loon mijn dochter Afcha krijgen;
Die fal, niet met den naera of in een loofen fchij n ,
Maer in de ware daet mijn lieve fwager zijn.
\Vie luft, die gae te werck. Dit was terftont geweten,
Eu door de fnelle Faem door al het lant gekreten.
Stracx prijft'er een de daet, foo deftig als hy kan;
Een ander wederom die fpreeckt'er leppigh van.
1) us gaet'et in 't gemeen met aller menfehen faken
\Vie kan liet yder een in all's te pasfe maken?
1Vat hier ganfch enge fchijnt , wort elders wijt gereckt;
Een yder vogel fingt na dat by is gebeckt.
De lieden, die liet ftuck met reden over-leggen,
En weten niet als goet van dit beleyt te feggen,
Sy noemen dit een aes, dat jonge (innen treckt,
En even gaende maeckt, en tot de deught verweekt.
Wie falder niet terfont een kloecke daet beginnen,
Dacr prijs en machtig goet, ja vrijfters zijn te winnen?
Gewis, die nu ter tijt geen wapens aen en doet,
En heeft geen Ridders hert, en is geen edel bloet.
Een ander, tot den krijg niet al te feer genegen,
Die brengt'er wederom verfcheyde reden tegen,
Fly maeckt een lang verhael van ick en weet niet wat,
Daer by , uyt eiekel nijt, de fake mee beklat:
Wel! Kaleb onfe Vorft die heeft'et wel te maken;
Hv waegt alleen de fchaer, en wry het ganfche laken:
\Fant foo het wel geluckt, fijn Dochter krijgt een Man,
En foo liet gnalick valt, wie lijt'er fchade van?
Wie? — ghy, onwijfe jeught,'die uwe rappe leden
Gaet uyt een losfen drift in defen krijg befteden,
Ghy ftelt u in gevaer, en waegt uw jeugdig lijf,
En, fegt eens, waeroni doch? — op hope van een wijf.
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Maer denckt, wat fal het zijn indien ghy wort geflagen?
Geen menfch fal immermeer uw malle daet beklagen;
En fehoon ghy wont de ftadt, noch is'et niet gefegt,
Dat even dan voor u de vrijfter is bereyt.
U kan een ftompen arm, een hou in 't aenficht deren,
Soo dat de fchoone Bruyt u niet en fal begeren.
Of foo in uw bedrijf de Vader iet mif haeght ,
Hy fal fijn onfchult doen, en leggen 't op de Maeght.
En denckt niet dat het flot is fonder harde flagen,
Of dat de vafte ftadt in haeft is wech te dragen:
Neen, vrienden, meenje dat, voorwaer ghy zijt verdwaelt;
't Is hier juyft daer men vecht, en diepe wonden haelt.
Al is Ahimai doot, en Talmai over-wonnen,
En Schefinai neêr-gevelt, noch is het maer begonnen;
Daer reft vry menig Slot, en menig hoog kafteel,
En Sepher is voorwaer al vry het hartfte deel.
Hier toe en fent de vos geen van fijn eyge knechten,
Hy laet flechts buyten hem fijn dochters fchoonheit vechten;
Hy prijft de rijcke ftadt, haer ftant en vruchtbaer erf,
Maer feat een ander heen, daer by niet gaen en derf.
De Ridder Atniël, een van de jonge lieden,
Die aen de fchoone Maegt haer trouwe quamen bieden,
Ging anders hier te werck, wanneer hy dit verftont,
En fprack in fijn gemoedt, of met een open mont:
Men fegge wat men wil, de tijt is nu gekomen,
Die my voor alle ding is noodig waer genomen.
Tfa , breng hier, wie ghy zijt, mijn wapens aen den dagli,
Op dat ick heden felfs het ftuck beginnen magh.
Een ander vecht om gelt, of fpant de ganfehe fronen,
Om ftaet, om eer, om faem voor heil te mogen winnen;
Iek fal den krijg beftaen om u, o weerde Maeght, —
Of nu, of nimmermeer, foo dient het ftuck gewaeght.
Vat fal my tegenftaen? hier moeten hooge wallen
Of wijcken als ick koom, of plat ter aerden vallen.
Iek lieb tot heden toe gevochten voor 't gemeen;
Maer dit manhaftig werck , dat is voor my alleen.
Laet moppen fonder hert, laet bloode pimpel-meefen
Den vyant fijn gewelt en harde flagen vreefen,
'k En pas op geenen reus, al is by bijfter groot;
Iek ben bereut te gaen te midden in de doot.
Met bloet wort eer gekocht. Iek fal de kanfe wagen,
Iek fal verwinner zijn, of neder zijn geflagen.
En, lieve, waerom niet? win ick maer eenen ílagh,
lek hebbe by gevolgh al wat ick wenfchen magh.
Dit feyt de jongeling, en laet de fpotters rafen,
En doet van ftonden aen den fellen horen blafen:
Hy maent fijn Vaders huys en alle vrienden aen,
Om in dit deftigh werck bv hem te willen ftaen.
Hy vint een gragen hoop, van ruyters, fchutters, knechten,
I-Iy vint fijn eygen hert genegen om te vechten;
En fonder lang verblijf foo treckt de Ridder op,
Den fluyer oni het lijf, de pluymen op den kop.
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Maer eer hy wil van buys en nvt den leger fcheyden ,
Gaet hy fijn wacker heir voor Kalebs deur geleyden.
Daer fpringt hy van het paert, en t'wijl het leger ftont,
Ontlhtyt by voor de Maeght aldus fijn heufchen moat
0, bloem van alle jeught en peerel van de Maegden,
Die aen een edel hert voor defen oyt behaegden!
Siet hier een moedigh heyr voor uwe deure ftaen,
Ten krijge toe- geruft, en veerdigh om te flaen.
Iek fal haer leyder zijn, en geenfins achter blijven;
Maer niet dit eygen lijf de dichtfte rotfen klijven.
En is'er noch een reus te vinden in het laut,
Dien fal ick d'oorlogh doen, en dat niet evger haut.

Nu bidd' ick maer alleen, mijns hertfens foet verlangen ,
Laet my eens defe fpies van uwe hant ontfangen.
Set my eens op den helm, die hier mijn fchilt-knecht draeght,
Soo word' ick lieden Pelf uw Ridder, wacrde Maeght.
En foo het n belieft een knfjen my te jonnen,
My dunckt, van nu af aen het flot dat is gewonnen:
Maer foo u dat mishaegt, of acht liet al te vroegh
Siet my eens gunftigh aen, en 't is my noch genoegh.
De Maeght die kreeg een blos en laet haer oogen dalen,
Die hein noch des te meer tot in het herte ftralen ,
En roeren hem de ziel maer Kaleb daer ontrent,
Die heeft den jongen helt met woorden af- gewent

hoe, fevt 1w , lieve vrient ! wie geeft'er loon te voren?
Ghy liaeft ni wat te feer, uw recht is niet geboren.
Ey, laet voor defe mael de Maeght in haer geheel,
Tot God de daet befinyt, en wijft haer echte deel.
Verwijt u, zijdy wijs, uw vrienden op te houwen,
En laet haer moedig hert niet dralen niet vertrouwen.
De tijt, die maent n felfs dat ghy te velde gaet;
Dit is een dagh van doen en niet van losfen praet.
Het edel hart, getergt door fo een fchamper fpreken,
Gevoelt 'k en weet niet wat in lijn gemoet ontfteken,
Gevoelt een heeten brant, gevoelt een hevig Moet,
Dat hem, met ftilleii moat, een velt-flag wenfchen doet
Hy nam de Juffers hant, by kuft haer teere vingers,
Idy noemtfe fijn vermaeck, lijn fpoor, en hertedwingers,

En 't vyer dat hem ontfteeckt en , naer een derde kus,
Soo berft hy vorder uyt, en fprack ten lesten dus:
Of heden, op den dag, fal ick met eere fterven,
Of heden fal ick trooft en uwe gunft verwerven.
Iek feg 'et ander-mael: of heden zijdy mijn,
Of heden ben ick Boot en buyten alle pijn.
En daer op treckt hy voort. Maer Afcha ftont verflagen :
Sy kent haer vaders fin, fy niag geen liefde dragen;
Noch feytfe binnens monts : ô 'perel van de jeught!
lek wenfche nevens u dat ghy verwinnen meught.
't En leed' als geenen tijt Elbafmagh had vernomen,
Hoe dat een moedig helt te velde was gekomen
En dat fijn vafte ftadt fou werden aengetaft,
En dat een fchoone maeght is aen den handel valt.

;

;

;

;

;
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Maer dat verfchrickt hem niet. Hy roept fijn naefte raden,
Hy roept met vollen mont: geen menfch en zy beladen;
Ey, let geen malle vrees', maer houdt een goeden moet,
't Is maer een jonge wulp die ons den oorlog doet;
't Is maer een jonge laf, een popje voor de vrouwen,
Die niet en heeft geleert als Juffers t'onderhouwen,
Die niet met al en weet, als hoe men vrijfters mint,
Niet hoe men eenig flot of vafte Steden wint.
Iek weet een goede greep, om hem en fijne gaften
Te treffen daer het dient, en op haer Peer te taften;
Ghy die met fweerden hout, of fchiet een harden fchicht,
Befteet uw flag alleen ontrent haer aengeficht,
Ontrent haer weecke neus, en ongebaerde monden,
Dat zijn voor defen hoop voor al de befte wonden:
Want foe dit maer een reys de nieuwe velt-heer fiet,
'k En wil geen Koning zijn, indien hy niet en vliet.
Wie is die niet en weet, dat foo gewisfe flagen
Hem fullen metter daet de Vrijfter doen mifhagen?
Wel houdt dan defen voet ontrent dien jongen hoop;
Sy fullen voor gewis gaen tyen op den loop.
Al die op defen tijt ontrent den Koning ftonden,
Verhieven fijn verftant, en prefen defe vonden.
De Vorft, die wort bedanekt voor fijn bedachten raet,
En dit wert even doen verkondigt over ftraet:
Wie aen den Atniel fal houwen in de wangen,
Soo dat men hem de tong fiet in de wonden hangen,
Die fal, tot fijnen loon, ontfangen voor de daet
Een krans van enckel gout, hein tot een hals-cieraet.
Maer wie met fijnen kop fal konnen weder keeren,
Dien fal de groote Vorft een ftreecke lants vereeren,
En noch een deftig Slot, omcingelt met een wal,
Soo dat hy licht een wijf voor hem bekomen fal.
Noch vorder wort belaft aen al de rauwe knechten,
Hoe dat men met befcheyt den vyant fal bevechten,
En dat geen ander lit aen iemant dient gewont,
Als flechts een weecke neus, of wel een teere wont.
Dit houdt des Konings Raet voor wonder nutte faken,
En ftraks gaet al het volck haer wapens vaerdig maken.
Men roept'et over al, men houdt'et voor gewis,
Dat Jacobs ganfche jeught alreê geflagen is.
Als nu de Ridder koomt te midden op den velde,
Eer hy fich vorder geeft, of ome te vechten ftelde,
Soo doet hy voor een tijt het ganfche leger ftaen,
En roept op defe wijs den God Hemels aen:
Beftierder van den krijg, en Heerfcher aller voleken,
Die legers henen drijft gelijck als losfe woleken,
Die met een kleyn getal, en door een fwacken hoop,
Doet menig duyfent man verdwijnen in de loop;
Ghy hebt dit vruchtbaer laut aen onfen ftaet gegeven,
Ghy hebt'er menig volck met krachten uyt-gedreven,
En dat uw gunftig woort niet al en is vervult,
En is niet uw, (3 Heer! maer onfer Ponden fchult.
-
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Wy komen nu ter tijt met ootmoet aengetreden,
0, neygt te defer uur het oor aen ons gebeden!
Ons fteunfel in den ftrijt en is geen moedig paert,
Geen lans, geen fnelle pijl, geen fpies, of vinnig fwaert;
Ghy zijt ons heyl alleen. Leert onfe vuyften krijgen,
En doet dit moedig volck voor ons ter aerden Tijgen.
Verftroytfe door het velt gelijck als nietig kaf,
En ftort haer poorten om, en ruckt haer grendels af.
Dan fal zich Ifraël in uwe gunft verblijden,
En met een danckbaer hert uw grooten naera belijden,
En melden uwen lof, en fingen t'uwer eer;
Want als men fteden wint, 't is uwen fegen, Heer! —
't Gebedt is nau gedaen, men fiet den vyant komen;
Die hadde voor den dagh de wegen in- genomen,
Die had een hoogen berg aen alle kant betet,
Waer door dat aen de ftadt den toe-gang wert belet.
Dit was het dat den Helt ten eerften wat verftelde;
Dies hielt hy achter-raet te midden opten velde.
Maer eene van het volck, die al het landtfchap kent,
Die heeft de bleecke vrees met reden afgewent.
Hy feyt een enge padt, betet met dore-hagen,
By hein te zijn ontdeckt, wanneer hy plagh te jagen,
Een padt die niemant kent, een rechten hafen-padt,
En die een uyt-gang heeft tot onder aen de ftadt.
De Ridder let'er op, en fent bequame lieden,
Ten eynde fy den berg tot aen de ftadt befpieden.
De rappe_ mannen gaen, en vinden ha "ren wenfch ,
Dat is een open weg, en niet een eenigh menfch,
De poorten flecht bewaert, geen ruyters aen de ftraten.
Het blijckt dat al het volek fich op het heir verlaten,
Het heir dat opten berg de wegen had betet,
Soo dat'er niet een menfch op delen ftreeck en let.
De Vorft doet-onder dies de fteyle rots genaken,
En Tact een groot gewoel ontrent den vyant maken.
Hy gaet hier wonder fel en uytter-maten rou ,
Als of hy met gewelt een door-gang maken wou.
Maer ftracks fo kieft hy uyt vier hondert rappe gaften,
Die op een rijcken buyt, niet op haer leden paften;
Tot dele feyt hy felfs : Iek wil uw leyts-man zijn,
Of midden in de vreught, of midden in de pijn.
Hy geeft noch vorder Taft, tot onder aen de bergen
Den vyant even-ftaeg met alle vlijt te tergen.
Hy ftelt tot dit beflag Bildad fijn ouden vrient,
En feyt hem vorder aen wat onder-nomen dient.
Hier mede treet hy voort, en laet hem van der heyden
Tot op den hoogen berg, tot aen de ftadt geleyden.
Daer houdt hy fish bedeckt, en biet de mannen ftaen,
Tot dat hy naerder weet wat dienftig is gedaen.
Hy fent'er twintig uyt, gekleet als flechte boeren.
Die geeft hy vorder lalt den aenflag uyt te voeren.
Sy raken in de poort, en, eer het iemant dacht,
Zijn boven op den burg, en meefter van de wacht.
9
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Daer op komt Atniël in haeften aen- gevallen,
En treckt met al het volck te midden op de wallen.
Hy plant van ftonden aen fijn vendels op de poort,
En doet den horen flaen, en treckt geduerig voort.
Soo haeft de quade maer is door de ftadt gevlogen,
Soo komt meeft al het volck tot op de mart getogen,
En meynt daer met gewelt te ftuyten delen flag,
Tot dat het buyten-heir te rugge keeren mag.
Maer hun en wert geen tijt van Atniël gelaten,
Vermits hy fich verfpreyt door al de groote ftraten.
Doch als fijn kleynen hoop foo grooten Ichare vont',
Die midden op de plaets in volle wapens ftont,
Soo was liet rot verbaeft; maer hy, te meer verbolgen,
Treckt op den vyant aen, onfeker wie hem volgen.
Als hem de fchoone Maeght maer eens in 't herte koomt,
Geen pijle die hy vreeft, geen wapen dat hy fchroomt.
Spits-broeders, feyt de Man , hier is'et tijt om vechten,
Hier is de rechte ftont ons faken uyt te rechten.
Tfa, treet nu luftig aen, maer houdt u van den buyt,
Of flaet'er met gewelt voor eerft den vyant uyt.
Hier mede geeft by moet aen fijne rot-gefellen,
Die wat hen tegen is ter aerden neder-vellen:
Soo dat nu i\lidian den moet geheel verlieft,
En, voor een harden ftrijt, een fchendig vluchten kieft.
Waer toe een lang verhael? — de ftrijt is nau begonnen,
De vyant is gevlucht, het mart-velt in-gewonnen.
De God van Ifraël, die voor de fijne ftrijdt,
Geeft heyl door weynig voleks, en al in korten tijdt.
Tfa, wilt u (roept de Vorft) noch dele mael verkloecken,
Wy moeten buyten felfs den vyant gaen befoecken.
Tfa, maskers, noch een keer; God fal de vyant flaen,
Tfa, noch een kleyne ftoot, en 't oorlog is gedaen.
De tijding onder dies was in het heir gekomen,
Dat Jacobs dapper volek de ftadt had in -genomen,
Dat Atniël alreê de wallen had betet,
En dat fijn vorder -toght in haeften dient belet.
Elbafmagh, die liet hoort, feyt dat de boden liegen,
En dat des vyants heir niet machtig is te vliegen;
Maer t'wijl hy ftaet en fwetft, en al het (tuck ontkent,
Soo fpoet hein Atniël, en vint hem daer ontrent.
Sijn mannen vallen aen gelijck als jonge leeuwen,
Met wonder vremt gebaer en met een moedig fchreeuwen.
Een yder vordert weg, en roept al even fel:
Wijck, onbefnede, wijck den Heer en Atniël.
Stracks heeft de bleecke fchrick ganfch Midian bevangen;
De ftoutfte van den hoop die krijgen bleeke wangen,
Niet een en heeft'er luft of is'er om begaen,
Om loo een fluckfe jeught in 't aengeficht te ftaen.
Alduinai onder dies, met uyt-gelefe gatten,
Die poogt in grooten ernft den Ridder aen te taften;
Hy toont hein wonder (tout, fchoon hy van binnen fucht,
Op dat by noch het volek mocht honden van de vlucht.
-
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Maer Kenas rappe soon die koomt op hem gereden,
En velt een ftijve lans, en ftoot hem door de leden :
Siet daer een Ridder -ftreeck, ter eeren van de Bruyt;
De Koning gaf een fchreeuw,, en blies het leven uyt.
Daer niede valt'den moet van al de Philiftijnen,
Die als een lichten roock van ftonden aen verdwijnen
Sy (weven al-te-mael als fchapen op het velt,
En niet een eenigh menfch die fich ter weere ftelt.
Dat over-moedig volck, fo hoog gewoon te trotfen ,
Verhaeft fijn eygen doot in 't fpringen an de rotfen
Soo dat'er in het velt geen tegen-ftant en blijft.
Hoe licht verftuyft een heir als God den vyant drijft
Soo haeft als Kaleb hoort de bootfchap van de fegen,
Hy maeckt hein vaerdig op, en komt den Ridder tegen
Te midden op het velt. De nieu-gewonne Bruyt,
Die quam benevens hem getreden voren uyt.
Daer voegt fich by den fleep een rey van jonge maegden ,
Die met een geeftig liet van al den toght gewaegden,
Die prefen Kenas soon met fang en fnaren -(pel ;
Maer loofden boven al den God van Ifraël.
Soo ras als dele ftant is by den helt geweten,
Is hy niet eenig volck in haeften op-gefeten.
Het ganfche leger volgt met al het krijgs-cieraet,
Een yder in 't gelit, en op de rechte maet.
Hier fiet men op een rij in lange drachten komen
Het fchoonfte van den buyt, den vyant af-genomen,
Gout, perels, diamant, juweclen, oude fchat,
En menig kunftig werck, en menig aerdig vat;
Voor al des Konings helm, fijn fchilden , fpiesfcn , fwaerden,
Sijn kroon en gulden ftaf, fijn uytgelefe paerden,
Sijn Princelick karos, fijn dochters boven dien,
In delen tocht alleen voor flaven aengefien.
Een gifte voor de Bruyt, om haer tot kamer -maegden
Te dienen na den eyfch, loo die haer ílechts behaegden.
Siet, dus treckt Atniël, tot Kaleb hem ontmoet,
Die eerft met bly gelaet den over-winner groet:
Zijt welkom, edel Helt, die, niet uw vrome leden,
Hebt voor den ganfchen Stact en uwen God geftreden,
Hebt door uw kloecken arm gewonnen dele maeght ,
Die u van heden af dc Vader over-draeght.
Koom hier, ontfangt uw loon, die God u heeft gegeven,
Mits ghy door kloeck beleyt den vyant hebt verdreven.
Sy is uw eygen goot, uyt kracht van ons verbont
Ontfangtfe, waerde vrient, fy is u wel gejont.
Dit feyt hy, en met een loo koomt hy toe getreden,
En voegt hem na den Helt, en tot fijn vrome leden.
Hy leyt fijn dochter met, en neemt haer rechterkant,
En feyt noch andermacl: Siedaer mijn eenig pant;
Siedaer mijn dierfte fchat, voor u alleen geboren,
Die zy van heden af uw lief en uyt- verkoren.
Siedaer, benevens haer, mijn toe- genegen hert,
Dat even met de maeght aen u gefchoneken wert.
;

;

;

IHOUWLLICK VAN STATE.

De Ridder, in den geeft van blijfchap over- goten,
Een blijfchap dien by noyt voor defen had genoten,
Ontfangt de jonge Maegt, en, naer een heufchen fen,
Beftaet by voor het volek fijn woort aldus te doen :
Iek danck u, machtig God! die Jacobs groote fcharen
Uw gunft foo menigmael hebt willen openbaren;
Die met een hoog beleyt en wonderbare macht,
In dit foo rijcken Landt ons Vaders hebt gebracht.
lek dank u, groote God! niet al mijn ganfche krachten,
Met lijf, gemoet en ziel, met woorden, met gedachten.
Iek danck u, groote God! dat ghy, in dit gevecht,
Hebt met een volle gunft gefegent uwen knecht.
lek danck u boven al van uwen milden fegen,
Dat my dit waerde pant ten letten is verkregen,
Dat my nu defe maeght, dit wonder fchoon juweel,
Is voor mijn cygen lot en voor mijn echte deel.
Geeft, dat wy nu ter tijt, met onderling vernoegen,
Ons handen over een, ons herten mogen voegen.
Vergunt ons, t'uwen lof, vergunt ons vruchtbaer zact,
Ter eeren uwes volcks, en voordeel van den Staet.
Iek danck u, moedig Verft! die God hebt voorgefproken,
Then aen het ganfehe volek de moet was af-gebroken,
Aen wien op defen gront is Hebron toe-gefeyt,
Aen wien, tot fijnen loon, is Sepher toe-geleyt.
lek danck u, deftig man, en waerde vrient des Heeren!
Van uw geftreckte gunft, en van foo grooter eeren:
lek danck u noch eenmael, ick danck u rmenigfout,
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Dat ghy uw befte pant op heden my betront.
Iek danck u, fchoone Maeght, 0 blom van onfe tijden,
Dat ghy oock heden fells mijn herte koomt verblijden,
Dat ghy oock hier verfehijnt, en wel te vreden zijt ,
Tot mijn vermaeck alleen te leven uwen tijt,
Te geven uwe jeught, en uwe teere jaren,
Voor mijn gebruyck alleen, voortaen te willen fparen.
Iek danck u, fehoone Maeght, 0 lang-gewenfte bruyt!
Die al mijns hertfens luft in u alleen befluyt.
Iek fal, wat my belangt, ick fal mijn leven-dagen,
lek fal van nu voortaen u reyne liefde dragen,
Iek fal u eygen zijn in vreught en tegenfpoet,
En noyt fal ander' min verrucken mijn gemoet.
Noyt fal'er ander wijf mijn vafte finnen buygen,
Des neem ick al het volek ons heden tot getuygen,
En uwen Vader felfs , en onfen grooten God:
Ghy zijt van heden aen mijn deel, mijn echte lot.
En, om met eenig pant mijn woorden vast te maken,
Gelijck men veeltijts doet in diergelijcke faken,
Siet hier tot uw gebruyck, fiet hier een groote fehat,
Siet hier tot uwen dienft de íleutels van de ftadt;
Die hoort u eygen toe, met al haer groote palen,
Daer in een wacker oog ten vollen fou verdwalen.
Dat fal de trouw-ring zijn, die ick u heden geef,
Dat fal uw trouw-ring zijn, oock als ick niet en leef.
De Maeght in dit gewoel en kan niet over-leggen
Wat dat'er is te doen, of watfe dient te feggen;
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Sy voelt in haer gemoet de fchaemte van de jeught,
En etter feytfe wat, verwonnen van de vreught:
Ons huys is overftort, door veelderhande wegen,
Met Godes rijeke gunft en alderhande fegen:
Maer dat ick meeft verhef, en voor het hoogfte weeg,
Is, dat ick tot mijn deel u, edel Ridder! kreeg
U, puyckje van de jeught! 'k en wil u niet gelijcken
By gout of grooten (chat, ja ganfche Koninckrijeken;
Ghy zijt al dat alleen, ghy zijt, in mijn gemoet,
Naeft God mijn eenig heyl, mijn alderhoogfte goet.
Wel, koomt dan, edel Helt! ghy, kloeckfte van de mannen,
Die met een Itijven arm dé ftale bogen (pannen,
Befit mijn innig hert, befit mijn jeugdig lijf

Iek ben van defer uur uw lief, uw echte wijf.
Met dat de Juffer fwijgt, fo komen duyfent menfchen,
Die aen de jonge Maeght geluck en fegen wenfchen,
En brengen uyt het heir, en leggen voor de Bruyt
Het befte van den roof, het puickje van den buyt:
Tapijten, naelde-werck, hayr- banden, arrem- ringen.
Hals -fpangen, gout, korael, en duyfent moye dingen,
En koppen voor den dranck, en fchotels voor de fpijs,
Al konftig uyt- gewrocht en op een vreemde wijs.
En t'wijl de ganfche ftadt van defen fegen melde,
Soo wort'er twee gekroont te midden op den velde:
De Maeght van 't vrouw-geflacht , de Ridder van de mans;
Sy kreeg een roofen-hoet, en hy een lauwer-krans.

PHILOGAMUS. Wat is uw oordeel van dit houwelick, weerde man?
SorxxoNiscus. Iok mereke dat daer verfcheyde bedekkingen uyt konnen
genomen werden, als te weten:

PHIL. Iek hebbe oock even de felve aen-merekingen uyt dele gefehiedenisfe
te gemoet geflen, en maceke valt een vergelijckinge met dit werek, en met
het gene Laban dede.
Sour. 't Is vry een loffelicker maniere van doen, die alhier by Kaleb
wort gebruyckt, als wel is de voet by Laban te voren gehouden, gehjck ghy
wel oordeelt. Men viut in de oude Hiftorien, dat in voorlede tijden by de
groote dit wel meer in 't werek is geftelt geweeft; invoegen dat by wapenen,
en door middel van lichamelieke fterckte en wackerheyt, edele jonek-vrouwen,
jae groote Prineesfen, by wijlen zijn te winnen geweeft.
PHIL. .'t Is foo ghy fegt, waerde man. En iek felts (niet van de
ervarenfte in de oude gefchiedenisfen) kan exempelen bybrengen, daer alleen

met fnelligheyt van loepen in die gelegentheyt groot voordeel is te doen
geweeft. I7anaus heeft in de vorige eeuwen op dien voet op eenen tijt
acht -en-veertig dochters als prijfen voorgeftelt aen die gene die bellte (oude
bevonden werden geloopen te hebben, wefende altijt het voorrecht van eerft
te mogen kiefen by de gene die heft gedaen hadden. Even het felve is
gepleegt by Anteus in een ftadt van Libyen, Irasfa genaemt; want
hebbende defelve Vorft een geheele fchoone en bevallige dochter, die veel
verfoecks hadde, heeft de belie in de loop-bane der felver ftadt neder doen
ftellen, en openbaerliek doen uytroepen, dat defelve als een prijs met fuel
loopen te winnen ware, en dat de gene die na den loop eerft haer hooft
(oude bevonden werden metter bant aengeraeckt te hebben, haer ten-cierat
wijve wech foude mogen leyden. Het derde exempel, dat ick hier van gelefen hebbe, is te vinden by de Poeten uyt de Hiftorien in hare fchriften
over-gelet, en (na hare maniere van doen) met fabulen verbloemt. Onder
andere vinde ick de gefchiedenisfe van Atalante by Ovidius befchreven, in
fijn boecken van de Veranderinge, die ick leftmael in onfe Nederlandfehe
tale hebbe leeren fpreken, om mijne penne wat te oeffenen.
Sores. Laet ons die uwe oefl'eninge eens hooren, al eer voort te gaen.
Want 't felve en fal hier niet buyten onfe ftoffe, of tegens ons voornemen
wefen, maer eer het felve helpen.
PHIL. Iek en wil des niet fparig wefen; wilt ghy maer verweerdigen my
een weyiiig uwe oiren te leenen, en dan weder te komen tot ons begonnen werek.
Soul. Iek ben fuleks wel getiooft te doen. Begint ffechts, en leest. Wy
willen dan van dele foorten van honwelicken nader reden kavelen.
PHIL. Wel aen, ick beginne:

Koomt hier, nieuwsgierig volck, een felfaem loop-fpel kijcken,
Daer een behaelt den prijs, en hondert in befwijcken.
Men wint hier fchoone verw, of wel een duyfter graf:
De vrijfter is de loon, de doot een wisfe (traf.
Hier is een rappe Maeght, die kan geweldig loopen;
Maer wie verwonnen is die moet'et dier bekoopen.
Het is een vaft befluyt: al wie er blijft te kort,
Dien wort fijn jeugdig bloet, als water, uyt-geftort.
Daer is geen (eggen aen, wie achter is gebleven
Die mift den hoogften prijs, die snift fijn eygen leven;
En fchoon het dunckt u wreet, men doet hem geen gewelt,
Het (pel dat heeft'et in, de wet is foo geftelt.
Noch zijn'er even -wel, die met haer fnelle leden,
Die met een moedig hert, in delen handel treden,
Die fpotten met gevaer, en trachten na gewin.
Soo veel heeft onder hen een fchoone vrijfter in.
Maer niemant van den hoop en kander trooft verwerven;

Dies is'er menig helt gedwongen om te fterven.
Ach! voor een blijde feeft, met diepe luft verwacht,
Soo wort de jeught betreurt, en in den kuyl gebracht.
De ganfche werelt Tucht, vermits de jonge lieden
Den hals van ftonden aen ten fwaerde moeten bieden:
Te meer om dat de wet niet eens gedoogen wou,
Dat yemant aen de Maeght een kufjen geven lou.
Een kufjen voor het left. Dat fnijt hun in de zielen;
Maer des al niet-te-min fy moeten neder-knielen.
Al dunckt het iemant hart, en uytter -maten (traf,
Sy reyfen uyt'et vleefch, en vallen in het graf.
Juyft onder dit gewoel foo is'er een gekomen,
Die heeft de ftrenge wet noch een-mael aengenomen,
Hy fprack met bly gelaet, en uyt een vollen mont,
Dat hy daer om de doot, of om de vrijfter ftont.
Het was een ruftig quant van boven tot beneden,
Een yder had het oog ontrent fijn rappe leden,

-
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Of men houwelicken mach gronden op gaven des liehaems, als: fnelheyt,
fingen, fprangen, en deergelijeke.
2. Wat eggentlwck houwelicken van State genoemt werden, en hoe die aen
dienen gegaen.
3. IVat van Kalebs maniere van doen te gevoelen ftaet, in 't beffeden van
fijn dochter.
4. floe groot de macht is van de ouders ontrent het uythouwelicken van hare
kinderen.
5. Of vader en moeder Legde hier in moeten bewilligen, en wie derhalve
meerder macht moet verftaen werden te hebben.
1.
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Ilet bleeck aen fijn geftel, en uyt fijn rijcke dracht,
Dat hy was af-gedaelt var, eenig hoog geflacht.
Veel menfchen zijn bedroeft, veel jonge lieden klagen,
Dat by foo flucxen lijf aldaer beftaet te wagen.
Veel feyt'er, dat de Man wel licht een fchoone vrou,
Oock fonder dat gevaer, voor hem bekomen fou.
Doch by ftont niet alleen op fijn gefwinde gangen,
Maer heeft een beter raet van feker vrient ontfangen:
Ghy (fo het lijf befwijckt) brengt my den geeft ter baen;
Het befte meefter-ftuck wort door verftant gedaen.
De Moeder van de Min, van defen Helt gebeden,
Was in der Goden hof, op fijn verfoeck, getreden;
Daer heeftfe, t'fijnen dienft, drie appels uyt-gebracht,
Van wonder fchoone verw en wonder groote kracht.
Sy fagh de vruchten aen, en waer iet mocht ontbreken,
Daer heeftfe metter hant een weynig aengeftreken ;
En t'wijl fy op liet ooft met fachte vingers dout,
Soo blonck het over-al, gelijck als enckel gout.
Sy heeft het aerdig fruyt den Jongeling gefchoncken,
En heeft'er ingeftort den keeft van hare voncken:
Yet ick en weet niet wat, iet dat men niet en kent,
Yet dat een foet vergif tot in het herte Pent.
Sy leert hem boven al, door onbekende reden,
Hoe dat hy dit gefchenck met voor-deel lal befteden.
Hier op loo trat hy voort, en gaf hem in het velt,
En heeft hem tot den prijs of tot de doot geftelt.
Daer floegh liet friar trompet. De frisfche jonge lieden
II
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Beginnen tot den loop haer leden aen te bieden.
Men blaeft noch anderwerf, en met den derden flagh
So fchiet een yder uyt foo vaerdig als by magh.
En fchoon de Vrijfter liep gelijck de fnelle winden,
Noch weet Hippomenes haer gangen in te binden;
Want 't geen dat aen de Maeght de fchreden weder-hout,
Dat is de fchoone vrucht, geciert niet edel gout.
Hy goyt het aerdig fruyt te midden op den velde ,
Als hem de rappe Maeght den prijs in twijffel ftelde;
En t'wijl fy nederbuygt, en na den appel taft,
Soo is 't dat hy te meer op fijne gangen paft.
Hy liep gelijck een hart, en quam foo weder voren,
En won het wederom al wat'er is verloren;
Maer, fchoon hy dapper fnelt, de Vrijfter niet-te -min
Die haelt van ftonden aen den moeden looper in.
Sy (weefde door het velt, gelijck de paerden hollen;
Dies liet de Jongeling den tweeden appel rollen,
Die had noch fchoonder glans als d'eerfte gulde vrucht;
Dies ftremtfe wederom de Maeght in hare vlucht.
Want als fy fag het ooft, het fcheen fy wert gedwongen,
Te ftaken haren loop en ongetoomde fprongen.
Sy greep het vaerdig op, en wedèr even fnel
Loopt in der haeft voor-by haer droeven loop-geld.
De Jonck-heer wert bevreeft, onfeker wat te maken,
Hy Piet den letten peyl, hy (iet het eynde naken,
Hy feyt in fijn gemoet: ick fie de bleeke doot,
Of win ick defen loop loo ben ick uyt den noot.
10
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Wel aen nu, Venus, help, en ftijft mijn fwacke leden;
Want ick heb over lang om defe kans gebeden.
't Is nu de rechte tijdt. Want blijf iek nu verftelt,
Soo word' ick hier onthalft te midden op het velt.
Hier gaet de Jongeling den leften appel werpen,
Maer ging noch boven al fijn ganfche finnen fcherpen ,
Op dat hy voor het left den voor-tocht houden magh,
En goyt daerom de vrucht oock verder als hy plagh.
De Nimphe fiet het gout en fijn vergulde ftralen;
En fchoon het verre rolt, fy gaet den appel halen,
Sy fteeckt het aerdigh ooft in haren teeren fehoot,
En fiet (door Venus lift), het woegh gelijck een loot.
Dit gaf den Vryer tijdt om voor de Maeght te komen,
Soo dat hy wederom heeft nieuwen moet genomen;

Want hoe by verder quam, en rasfer henen liep,
Hoe dat de blijde jeught met luyder ftemmen riep:
Nu loopt, 0 vryer, loopt, en dat met alle krachten;
Nu loopt, ey lieve, loopt, de prijs ftaet u te wachten
Nu loopt, 0 Ridder, loopt, ten eynde van de baen
Wy fien de fchoone Maeght voor u als eygen ftaen.
Dit was den Jongeling een dapper fpoor gegeven,
Dies liep hy over wegh, als van den wint gedreven,
En fchoon fijn herte flaet, en dat hy dapper hijgt,
Hy maeckt dat hy de Maeght voor hem ten Toone krijgt.
Daer juycht al wie het fagh met uyt-gelate keelen,
Daer komt de foete jeugt het bruylofs- deuntje quelen,
Daer hoort men fnaren-fpel en ander foet geluyt,
En al wat fpreken kan dat groet de jonge bruyt.
;

;

Siet daer mijne Hollantfche Atalanta. Maer fegt my nu, wat uw gevoelen
zy van dele houwelieken, en voor al van die vorenverhaelde gefchiedemsfe.
Sopji. My diuickt, dat de Poeten door dat gedichtfel hebben willen aenwijfen een gebreek van onfe, en misfehien mede van de vorige eeuwen, te
weten, dat de gout appels, dat is gelt en goet, op de vryfters foo veel
vermeugen, datfe hier in de loop-bane der liefde laten overwinnen van de
gene olie voorraet hebben van foodanige ftralende fruyten, loopende alle andere,
die haer daer mede niet en kennen belaften, ganfch fnelliek voor -by.
ßin,. Dat is een goede op-meickmge, roerende het geheym, dat de
foeten onder dele gefchiedenisfe ofte gedicldfel hebben vermomt. Maer ick
wenfte te weten, wat ghy van defen flagh van houwelieken oordeelt.
Soar. Wat dele leite gefcluedemsfe aengaet, die feg iek geheel en al van
minder ftoffe, en (echter van beleyt te wefen als 't gene by Kaleb is gedaen
geweeft. Want iek fie, dat alleen op het fnel loopen dit houwcliek is gegront
geweeft, en dat dunekt my weynig redens te hebben; dewijle geen man van
too hoogen ftaet en gelegentheyt (als de voor -feyde jonge lieden waren) gebruyckt kan werden tot een loopende bode ofte poftillion, om alto door
fnelligheyt het Laut ofte iemant iu 't byfonder dienft te doen. Oock en
fie eck niet wat in-ficht fuleks kan hebben, om een goet houweliek te maken.
Mijns oordeels, behoevender al vafter gronden, om een fo gewichtigen werek
op te bouwen; en daerom dunekt my onwijsfehck gedaen te zijn van de
ouders, en oock van de bonge lieden, datfe door foodanige middelen fiele tot
een hounelick lieten bewegen.
Ph IL. Maer is het niet een aengename faceke, foo rappen en welgeftelden
lichaem ten houweliek te krijgen? heeft men oock niet gefien, dat veel
Jonek- :rouwen daer op liet ooge hebben laten vallen? weet ghy niet dat,
noch niet feer lange geleden, in den Hage een fekere in fehoonheyt wel
vermaerde Jonck- vrouwe (die eck niet en wil noemen) (ende in een kamerfpel een rappen Jongeling op een houten -paert geeftig op en affpringen (dat
men voltigeren noemt) too Peer haer aen fijn wackerheyt quam te vergapen,
datfe haer finnen ganfch en al op den felven liet nedervallen, too dat'er meer
op is gevolgt als eenige meynden haer wel te betamen? Dat, en diergehjeke
gevallen en kennen u, waerde man, (nae ick meyne) niet onbekent zijn.
Sorte. 't Is too ghy fegt, lieve Philogame. Iek Nebbe al mede vrijfters
en vrouwen gekent van gelijcke in- vallen, dat is, die om eenige lichamelicke
wackerheyt ofte behendigheyt op jongmans zijn verlhngert geweeft. Daer is in
mijn jonckheyt in Zeelant een wel -geftelde Weduwe te vinden geweeft, die een
flucksen jongeling, uyt faecke van een wedfpel, over een koets -wagen
hebbende fien fpiingen, too grooten genegentheyt daerom aen den felven
leyde, datfe hein (een gering geldi wefende) tot haren man verkoos, ja felts
daer toe verlockte. Een andere rijcke Weduwe is'er in een ftadt van Hol
landt by-nae op dien eygen tijt gevonden, die een Man aen-floeg, vermits
fy hem op een maeltijt foet aerdiglilick hadde hoeren fingen. En dit beyde
met ongeluckige uyt komfte en ganfch weynigh genoegens, als ick omftandelieker (des noot zijnde) (oude kennen verhalen. Derhalven fo verklare ick,
my foodanigh bedrijf geenfins aen te ftaen.
PHIL. Wel hoe, waerde man, zijt ghy dan een grijns -pens, en geen
liefhebber van fo edele kunften 2 Seyt niet de oude en vermaerde leernieefter
in de hooge fchoole der hefden van dele frayigheden aldus:
,

Sangh dient tot het minne-fpel;
Laet de vrijfters leeien fingen
Laet de vryers leeren fpringen ;
Want het voeghit de maeghden wel.
Sorte. Dat iemant een fris en wacker lichaem heeft, of een goede bequaemlieyt van fingen, of diergelijeke, dat weet ick aengenaem en foet te
zijn, fonderlinge in jonge lieden oogen en ooren; maer daer op een houweliek.
als op een gront-(teen, te willen bouwen, dat vinde iek ganfch ongeraden.
En tegens het vaersken, by u verliaelt, let ick een ander, en van meerdere
vaftigheyt, dat aldus luyt:
Wie een vrijfter om haer fingen,
Om haer fpringen heeft getrost,
Acht het eerft voor moye dingen;
Maer als noot begint te dringen,
Is de liefde (tracks verkout.
Daer behoort en behoeft beter ftoffe (als ick te voren leyde) tot een wettige
by- een -komfte van man en vrouwe, als foodanige lichameheke byvallen (want
daer voor mogen dele dingen maer gerekent worden), dewijle de felve niets
als weynigh en konnen bybrengen ten goede van het gefelligh leven; en in
aller maniere zijn 't al faken die licht vervallen. En als'er dan niet inwendighs over en blijft, dat het werek ftaende kan houden, boo rijft'er licht
een jammerlicke geftalte onder too lichtgevoegde perfoonen, gelijck de droeve
ervarentheyt niet dan al te veel uyt en wijft.
PHIL. Hoe! wilje dart het middel, by Kaleb gebruyckt tot het houweliek
van Aloha, mede (als onwijsfelick ter haut genomen) verwerpen?
Sopir. Dit is een geheel andere fake, lieve Philogame; en foodanigh
beleyt noeme iek een bouwelick van State. Want foodanige worden in 't
werek geftelt ten dienfte van 't gemeene befte, en om met uyt te doen
voeren, daer van de geheele Staet voordeel kan genieten. Soo dede Saul
openbaerlick uytkondigen, dat hy, die den trotfen Goliad (oude verflaen,
's Konings Swager (oude zijn, om alfoo dat monfter ('t welek het heir -leger
Ifrahls dagelicks quarr befpotten) van kant te helpen. Even too beloofde
by aen David fijn Dochter Mrchal, mits hondert voorhuyden der Philiftijnen hem overbrengende. Van gelijeke ftoffe is geweeft het middel dat
Kaleb hier ter haut nam, ten aenfen van het winnen van Kiriat Sepher,
(teilende tot een prijs van de overwinninge fijn Dochter Aloha, als de
hiftorie uytwijft.
PliIL. Maer ick en kan daer al too groeten wijsheyt mede niet in fies,
magh iek met eerbiedigheyt alfoo fpreecken van too ouden faecke. Want
openbaerlijck te belooven een 's Konings of Vorften dochter te Pullen gewor.
den tot een wijf aen de gene die too een Reute fah verflaen, ofte too een
fterekte tal in-nemen, is dat niet geheel vol gevaers? Hoe en (oude niet
licht een vreemde fnaeck, ja fells wel een rouwe ftruyck-roover, immers een
flecht ofte veracht perfoon, fulcks konnen ter haut nemen en uyt-wercken?
En (oude men dan niet verftelt ftaen?
Sopir. Men Nindt doorgaens, dat in oude tijden dufdanige manieie van
-
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doen is gebruyckt geweeft, en dat'er dickmaels voorname vrijfters, ja Vor
vrouwen, zijn voor-geftelt geweeft tot vergeldmge van kloecke-ftehckjon
daden van wapenen. Agarifte, dochter van Cliftenes, Koning van Sicyoniën,
is by haren Vader openbaerlicken gedaen uytroepen, een prijs te fullen zijn
aen den genen die heft foude bevonden worden met de lance gerent te hebben.
Tot welcke Ridder -fpel meeft al den Adel van de Griekfe jeught wort gefeyt
te famen gekomen te zijn. Te Numantien (als in voorleden tijden aldaer
twee jonge edel -lieden met groeten ernft gehjekelijek (tonden naer eene van
de voortreffehjekfte Jonck -vrouwen van den lande) heeft de Vader verklaert,
dat by de felve ten wijve foude geven aen den genen , die eerft de rechter
een Romeyn foude af-kappen, en hem t'huys brengen. Hippodamia,-handv
dochter van Oenomaus, Koning van de Eleken, is eertijts met een openbaer
vecht-fpel te winnen geweeft, onder befpreck, dat de gene, die overwon, de
jonge Princesfe foude genieten; en die overwonnen foude werden, dadelijek
foude moeten fterven. En is alsdoen Phelops door behendigheyt eyndelick
overwinner gebleven, en heeft alfoo de jonekvrouwe, als lijnen prijs, met
hein geleyt. Maer in allen defer is waerfcbijnehjek het gene eenige van de
oude gemeynt hebben , namentlijck, dat in dufdanige voorftellinge een ftilfwijgende voorwaerde of befpreck fcheen begrepen te zijn geweeft, te weten,
in gevalle in de voor-geftelde maeght geen merekelicken af-keer van den
perfoon, die overwinner mochte blijven, en werde bevonden. Want anders
indien fuleks gebeurde, foo foude het ganfch hart zijn geweeft aen een vrye
Jonek vrouw tegen danck iemant op te dringen, ten ware fake dat de voor
prijs niet in 't gemeen aen alle, maer alleen een feker getal-ftelingva
van jonge lieden (aen de vrijfter te voren bekent) ware gedaen geweeft, en
dat niet voor-weten van de felve. Want in foodanigen gevalle foude fy
veiftaen moeten worden in den perfoon bewilligt te hebben, en dienvolgende
geen na -klachte te mogen in-breiigen. Wy willen dan gelooveli dat oock
Kaleb, in voegen als voren is gefeyt, dit ftuck fel hebben beleyt: en vinden
oock de gefchiedemsfe hier in diervoegen ingeftelt. En ick befluyte dien
dat fulcks by Kaleb wel is gedaen, en dat dufdanige houwelicken-volgens,
zijn ten goede van den Staet en ten gemeenen befte aengeleyt.
PRIL. Wat Kaleb hier gedaen heeft, en kan uyt de gefchiedemsfe (gelijck
die kortelyck in liet boeek der Richteren verhaelt wort) niet geflen werden.
Maer dat Saul fonder eenige bepalinge fijnen uitroep heeft laten doen, kan
daer uyt werden af- genomen, dat aen David, een gering Schaep-herder
wefende , is toe- gelaten de kansfe te mogen wagen, felfs met wel-weten van
den Koning.
Sorx. 't Is foo ghy fegt, Jongeling. Maer fchoon David den Reufe al
veiflagen hadde, foo en is van liet beloofde houwelick oock niet gevallen.
Want (gelijck het bleeck) foo en hadde Merob, de oudfte Dochter van den
Koning Saul, geen gevallen aen David; en foo en heeft het houwelick niet
niet hem, maer inetAdriel den Meholathiter voortgangh gehadt, 1 Sam. 18. 19.
Pnir,. Maer echter kreeg David daer na Michal , een jonger Dochter
van den Koning Saul, als de Schrift getuygt.
Sopn. Dat is mede waer, Philogame; maer dat en fcheen niet foo feer
in vergeldinge van het over- winnen van den Philiftijnfchen Reus geweeft te
zijn, als vermits David daetna hondert voor-liuyden der Philiftijnen den
Koning t'huys brachte (1 Sam. 19. 25.), en oock vermits Michal tot David
genegen was; waer uyt fcliijnt mede te blijcken, in dufdanigen verkondigen
een ftil-fwijgende befpieck van der Vrijfters bewilginge begrepen geweeft te
zijn, als ick te voren feyde. Het kan oock gelooft werden, dat Saul, ecrft
uyt een kleyne gelegentheyt Koning gewerden uefende, foo veel fish heeft
gelegen laten wefen een 't verflaen van den Reufe, dat by (terwijl de noot
drong) te vredes is geweeft, fijn Dochter te geven aen den genen die den
Reufe foude verflam, wie het oock foude mogen wefen, offerende en overgevende alfoo fijn dochter (als het fchijnen mochte) ten dienfte van den
Staet, en achtende Benen foodanigen de Princesfe waerdigh, die fee groeten
lieyl het volek van Ifrael foude toe- brengen. Defen even-wel niet tegen
ftaende, lieve Philogame, foo oordeel ick, dat het, na den aert en nature
van liet houwelick, beter is, dat het felve blijve in fijn volle vryheyt onder
de jonge lieden, om melkanderen met minne en vrientfehap daer toe te
bewegen. Oock meyne ick dat een Prins (willende eenigh heerlick ftuck,
ten dienfte van den lande, uyt-gevoert hebben) beter foude doen, daer toe
te ftellen treflicke vereeringen van Adel, ftaten, rijckdom, of diergelijcke,
en niet fijn dochter. Lamers indien by goet mochte vinden fuleks te doen,
dat by dan niemant daer toe en riepe, als die hem wel mochte betamen, en
fijn dochter wel bevallen, om alfoo haer tot geen ongehjek ofte ouwaerdelijek
houwelick te brengen. Houwelicken van State mogen wel fomtijts dienen
ten goede van een landt, felden tot vernoegen van de genen die het meeft
aengaet. En te dien eynde feyde de Philofooph Plato feer wel, dat men
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wel een houwelick te wege mach brengen door liet lot, mits dat fuleks gefchiede tusfehen de goede, en niet in 't wilde. En daer mede genoegh van
defer handel.
Pxta. Meer feght my doch, foude oock Kaleb de macht hebben gehadt
hier in te befluyten, en fijn dochter alfoo ten houwelicke uyt te geven tegen
haren danck? Wat dunckt uP
Sorx. Defe vrage komt een op de macht der ouderen in 't uytgeven
haerder dochteren, die in den ouden tijt, en fonderlinge in den ouden
Teftamente, over-al feer groot wert bevonden; na dien men de geheele
Schrifture deur kan bemereken, dat het met befluyten van Houwelicken in
dufdaniger manieren heeft toe-gegaen, dat iemant, die een Dochter ten hou
wilde verfoecken, hare Ouders daer over aen-fprack, en dat de-welick
Ouders (foo het hun goedt dochte) het geheele ftuck af-handelden, fonder
dat men bevindt de Dochters daer in eenig gefegh gebadt te hebben; maer
wel datfe fchijnen haer gevoecht te hebben nae den wille haerder Ouderen.
Abraham geeft laft om Rebecca voor Ifaäc fijnen foone tot een vrouwe in
te halen, en de felve wert hem toe geftaen, door bewilginge bares Vaders.
Jacob bekomt op gelijcken voet de twee Gefufters Lea en Rachel: In weleke
gefchiedenisfe fonderlinge is aen te mercken, dat Rachel, voor by gegaen
zijnde, niet en klaegt, dat Lea aen Jacob in 't duyfter wort toegebracht, en,
fuleks gefehiet' zijnde, deer tegens niet en ftreefde, tot een teycken dat zy
haer voeght, en haren vader alles laet beleyden. Wie in Ifraél een vrije
Maeght befliep, moeite den Vader van de felve vijftig fickel livers uytreycken, en moefte noch de felve ten wijve nemen, zoo den Vaders fuicks
beviel. Van der Dochters bewilginge geen gewag met allen, Deut. 22. 29.
Tobias ontfangt Sara op haer Ouders toeftaen, fonder meer. Het Houwelick
van een befapen Dochter wert in 't geheel een haer Vader geftelt, Exod.
22. 17. En op gelijcken voet neemt Agar, als zy van Abiaham was uytgeftooten, een wijf voor haren fone, by gebreke van een Vader, Gen.
22. 21. Wat den tijt van het nieuwe Teftament belangt, aldaer wert klaer
Ihek gellen, dat alle de macht van een Dochter uyt te houwelicken den
Vader wert toegefchreven, 1 Cor. 7. 38. In voegen dat niet een exempel
in de Schrifture te vinden en is, deer een Dochter, buyten confent van
Ouders, door het houweliek haer heeft verplicht. Indien men vorder het
ooge wil laten gaen over andere uatién buyten Gods volek, men vint over-al
liet felve. Tyndarus, Vader van de vermaerde Helena, voor hem eenige
ongelegentheyt vreefende, indien by een fwager voor hem, en een man voor
fijn dochter verkoos uyt al hare menigvuldige vryers, gaf de felve fijne
dochter de macht om een uyt de felve voor heer te mogen kiefen. Daraus
en Belus, voortreffelieke Vorften, vindt men, dat de houwelicken van hare
dochters en fonen hebben beforgt. Oock doen de oude Poëten fulcks by
hare gefehriften over-al klaerlick bhjeken. Onder anderen is het felve
volkomenthck te lien by feker bruylofs- gedicht van den Poeet Catullus, deer
by den Bruydegom invoert tot fijne Bruyt aldus te fpreken:
,

't Is lieden oefen bruylofs-dagh;
Dus ftaen uw faken wonder flecht.
Ghy daerom, wat ick bidden magh,
Want van dat teer en foet juweel
En ftrijt niet met uw lieven man,
En komt u meer een derden-deel.
Vermits liet niet beftaen en kan.
En ftreeft dan niet, ó foetfte kint,
Maer fegt, waerom dus lang gewacht' Nu ghy u dus vermeeftert, eint;
Uw Vader geeft my volle macht,
Maer geeft uw bloempjen als het dient,
Uw Moeder heeft my toegeftaen
Maer geeft'et een een lieven viient.
Met n te bed mogen geen.
Ey, gunt het my, en fcheyd'er af,
Het ftuck bevalt hun beyde wel,
Nadien het my uw Vader gaf,
En ghy ftaet onder Baer bevel.
Nadien het my uw Moeder jont.
Uw Maeghdom hoort u niet geheel; Wel biedt my dan u rooden mondt;
Uw Vader komt een derden-deel.
Want dus (gelijek een ieder weet)
Uw Moeder heeft gelijcke recht,
Soo is de Maeghdom wel befteet.
In voegen dat hier en over-al bhjckt dat de macht, om kinderen ten
houwelieke te befteden, eygentliek der ouders en niet der kinderen werek
is geweeft.
PRIL. Maer hoe is dat te verftaen, SophronifceP Mochte fulcks tegen
heugh en meugh van de Dochters gedaen werden?
Sorx. De ouders vermochten, en vermogen als noch niet hare macht over
hare kinderen in liefen te mifbruycken, en een de felve, tegen wil en danck,
vrou of man op te dringen; maer de bewilginge, van de gene die men uyt
wil geven, moefte deer by komen. Immers deer en moefte geen onderlinge
tegenheyt wefen. En hier mede houde ick voldaen de voor-geftelde poincten.
PRIL. Meer of Vader en Moeder gelijeke macht en gefach hebben, in 't
befteden van hare kinderen, weet ick al mede fijn Ledeneken te hebben, en
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woude daer op insgelijcks uwe berichtinge, en van gelijeke; of beyder bewillginge bier van noode is, of dat des vaders alleen genoegh zy.
Soria. De tijt jegenwoordeliek verre gegaen zijnde, en kan ick hier op
niet ftaen; miser fal u op dele vrage verfenden aen de Schrijvers die daer van
wijt -luchtig handelen. Onder andere fiet Tarnov. de Conjugio hb. 1, pag.
428 et 429. Maer wat fehrijvers dat ghy leeft, ghy Pult vinden, dat de
Vader over-al in dufdanigen gelegentheyt de Bove-fang toe wert gelaten, dat
is, de hoogfte macht wert gegeven.
PuiL. Wel, dat is tot daer toe; en ick wil het daer nu by laten. Maer
ink mereke boven al het gene dat tot noch toe uyt defe gefchiedenisfe by
ons is aengemerekt, noch eenige byfondere en nieuwe bedenekingen die fiele
hier aenhieden. Want doen iek las de weygeringe, die Kaleb aen Atniel
dede, als by een gunftigen ben van Abeba vereyfte, tot fijn affeheyt, en tot
op-weckinge van een manreliek herte, en dat de goede Jongelinek dies
ongetrooft moeite henen gaen; foo quarr my te binnen dat hier de rechte
plaetfe was om te fpreken, wat gunfte een maeght aen een jongelinck, een
vrijfter aen een vryer, een Bruyt aen haren Bruydegom vermach toe te ftaen,
en hoe verre die gaen magh ofte niet. En daer in zijn (mijns oordeels) veel
foete aenmerkingen te vinden, indien de felve met een vernuftige tonge
verhaelt quarren te werden.
Sores. Hoe! en is al die ftoffe niet genoeg over-gehaelt in de eerfte
deelen van het Houwelick, en ooek in den Spiegel van den ouden en nieuwen
Tijdt? Sekerliek, foo ghy die beyde recht infiet, en met aendaelit doorleeft,
ghy fult'er in vinden al dat ghy hier noch fehijnt te foecken.
PHIL. Maer ink wou'er noch wel by hebben, hoe verre de oudeis mogen
en behooren te gaen in de vrylieyt te Vieven aen hare dochters, ten aeuflen
van de jonge lieden die de felve dagelicks komen onderhouden.

Oock dat felfs is te vinden daer iek u gefeyt hebbe.
Wel, dien alle onvermindert, wat my belangt, my dunekt , dat
Kaleb hier te deun en te hart was tegens den Ridder Atniél, hem weygerende foo kleynen gunft, als by (tont te gaen tot foo groeten aenflagh.
Gewisfelick de jonge lieden van onfe eeuwe en laten haer foo niet vernoegen.
Want als by den anderen verftaen (fehoon de ouders fich niet en willen
voegen tot hare genegentheden) by lieden rechten hen felven, en uyt een
engen dwang foo berftenfe uyt in een volle veyheyt; gelijek wy daer van
onlangs al eenige exempelen onder ons hebben gefien, en felfs by de aenfienlickfte
van den lande. En dewijle tot noch toe is gefproken van houwelicken, die
met bewilginge van ouders ofte voogden, immers van eenige der felver zijn
aengegaen, foo woude iek jegenwoordeliek wel eens hooren uwe bedenekingen
op foodanige houwelicken , die buyten of tegens de bewilginge en toeftandigheyt
van vrienden ter bant worden genomen.
Soeu. Wel aen, Jongeling, oock dat en is u niet geweygert. En tot
dien eynde fal ons alvoren dienen geleien de vierde gefchiedenisfe, die in
dit nieuw werek nu volgt: want daer in wert verhandelt de Maeghden-roof
by de Benjamyten aengerecht tot Scilo.
PHIL. Dat is de rechte plaetfe, waer uyt mijn finnelickheyt voldaen fal
konnen werden, waerde Sophronifce. Iek bidde u, ftaet my oock liet leien
toe, foo als te voren meer is gefchiedt.
Sopn. Suleks doe ick gaerne, lieve Philogame. Want terwijle ghy leien
Pult, wil ick myne gedachten laten gaen op de vraegh-ftueken en de aenmerekingen, die uyt het verhael van de voorfz. gefchiedenisfe fuller komen te
vloeyen, om u derhalven nader-bant, foo veel ick kan, vernoegen te geven.
PHIL. Wel aen, waerde Man, fonder langen nyt-ftel te nemen, ink
beginne:
SoPH.

PHIL.
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IIet wijf uyt Ephraim, in Benjamyn gefcllonden ,
Was door het ganfche landt by ftucken om-gefonden,
En, mits het vreemt geval en fchandelick gewelt,
Was Gibea verbrant, en tot den gront gevelt.
De bloem van hare jeught, haer uytgelefe mannen,
Die lagen door het vyer of door het fwaert verbannen.
Ses hondert, fonder meer, gevloden in het wont,
Die ftonden in gevaer om noyt te zijn getrout.
Haer Vrouwen, fchoon bevrucht, en in haer befte dagen,
Haer Maegliden even-felfs , die waren doot geflagen;
Soo dat om dit verderf de ftam van Benjamijn
Was op den naeften trap om uyt-geroeyt te zijn.
Te meer, vermits het volck ten dierften had gefworen,
Dat voor lien niet een wijf en mochte zijn gekoren
Uyt al des Heeren erf of Jacobs edel zaet.
Soo diep was Ifraèl verbittert in den haet.
Maer na dat al het landt was over-hoop gefmeten,
Soo is het hevig bloet ten leften eens gefeten.
De granlfchap, en liet doen van foo geftrengen eet,
Is meeft aen al het volck tot in haer zielen leet.
Men focht dan Benjamyn als weder op te bouwen,
En aen het treurig volck te geven nieuwe vrouwen.
Siet ! na een harden ftorm foo wort het weder ftil;
En even vrientfchap waft by wijlen door verfchil.
De ganfchen omme-loop van alle werelts faken
Beftaet in neder -flaen, en weder op te maken.
De nacht verdrijft den dagh, en, naer een korten (tont,
Soo rijft de dageraet, en toont liner rooden mont.
I1

Men fiet'et menighmael dat oock de vafte wallen,
Door ick en weet niet wat, in haeft ter neder vallen;
Men fiet'et wederom, dat oock een eenfaem wout
Wort uyt het ftof gelicht, en tot een ftadt gebout.
Waer eertijts koren wies daer vint men dorre zanden,
En uyt een barre ftrant ontfpringen vette landen.
En waerom meer gefegt? men fiet in alle dingh
Een route fonder eynd', en als een ftagen ringh.
God flaet by wijlen hart, en, naer het is gelegen,
Soo geeft by wederom een onverwachten fegen.
Hy is niet altijt gram, niet ftaeg al even (traf;
Hy waft, na langen rou, de droeve tranen af.
De ftam van Benjamyn die was geheel verdreven,
En in een ftant gebracht om niet te konnen leven.
Nu poogt de ganfche Staet, en wat'er onlangs vocht,
Dat Jacobs jongfte Soon in wefen blijven mocht.
In Jabes kreeg het volck vier hondert frisfe Maeghden,
Die noch den onder-gang van bare ftadt beklaegden;
Die zijn van ftonden aen, in wettig trou-verbont,
Die zijn van hooger hant aen Benjamyn gejont.
Noch is het niet genoeg. De refte, fonder vrouwen,
Dient (toffe toegebracht, om oock te mogen trouwen.
En als dit by den Raet is naerder overleyt,
Soo wert hun al gelijck een uyt-komft aen-gefeyt.
Te Scilo was een feeft om defen tijt te vieren,
Met reuck- en offer-werck van alle reyne dieren:
Daer quamen, na den dienft, de vrijfters aen den dans,
En reyden om een mey, of om een roofe-krans.
11
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Hier op wert doen gelet. En 't is de jonge gatten
Geoorloft, door den Raet, om toe te mogen taften,
Te kiefen uyt den hoop, en uyt een groot getal,
Een die ben tot een wijf voor eeuwig dienen fal.
Noch wert hun toe-gefeyt, dat (of misfchien de Magen,
Een Oom of Vader fells, hier over quamen klagen)
Men yder, dien het raeckt, voor eeuwig houden fal
Bevrijt van alle ftraf, en buyten ongeval.
De jeught, hier op geruft, die gaet haer vaerdig maken
Tot foo een blyden roof en too gewenfte faken.
Een yder komt geeiert ten beften dat hy mach,
En geeft fich tot het werek, als tot een Bruylofs-dagh.
Daer was een luftig dal geeiert met fchoone boomen,
Omringt aen alle kant met klare waterftroomen,
Met heuvels, aerdig groen, en wijngaert tusfen bey,
En dit was doen de plaets befcheyden tot den rey.
Hier fet hem Benjamyn, en in de groene ftruycken,
Daer gaet de rappe jeught in ftilheyt neder-duycken ,
En loert op haer bejagh en op een gunftig lot,
Gelijck een loofe vos ontrent een hoender-kot.
Maer iemant uyt den hoop, die gaet fijn met-gefellen
Een voor-flagh open doen en in bedencken ftellen:
Hoort, fegt hy, vrienden, hoort: Hier dient een goet verdrag,
Daer op in dit bedrijf een yder letten mach.
Want, foo wy fonder gront en buyten alle wetten
Ons geven in het velt, en tot een grabbel fetten,
Naer ick het ftuck begrijp, daer is geen twijfel aen,
Of daer fal, om de keur, een harden twift ontftaen.
Licht (alder twee gelijck op eene Vrijfter wachten,
Tot eene Vrijfter gaen, naer eene Vrijfter trachten,
En dan fal (tracks het volek daer liggen over-hoop,
De vrienden tegen een, de Vrijfter op de loop.
Hier tegen dient voor al een voet te zijn genomen,
Op dat wy tot het wit van onfen aenflagh komen.
Indien het u behaegt, dat hier op zy gelet,
Laet ons dit heden zijn een onverbroken wet:
Als iemant op het velt een Vrijfter heeft genomen,
Schoon dat een ander poogt ontrent den roof te komen,
Laet hem de naefte zijn, die eerft de Juffer nam,
Niet hy, die naderhant ontrent den handel quam.
Maer als'er twee gelijck tot eene Maeght genaken,
Noch dient men even-wel in geen verfchil te raken;
lily, wie de Vrijfter heeft aen hare rechterhant,
Die leyde nae fijn huys het uyt- gekoren pant.
Maer kan men op het ftuck noch efter niet verdragen,
Noch dient'er even-wel gevochten noch geflagen.
Kiest liever fachter wegh, S jeught van Benjamijn!
En dien de Maeght verkieft, laet hem de naefte zijn.
De voorflag dus geraeint, die wort terftont geprefen,
En even vaft geftelt een wet te fullen wefen.
En dit noch koomt'er by, dat niemant grijpen moet,
Tot dat haer over-man voor eerft een teycken doet.

De Maeghden onder dies, die op den velde quamen,
Beginnen vaft het werck, en voeghden haer te famen ;
Sy fpelen fonder ergh, en reyen in 't gemeen,
Doch fonder Manne-volck, en Vrijfters onder een.
Daer fagh men Benjamyn in ftilte fitten loeren,
Wien yder tot den roof met hem lab mede voeren.
D'een laet fijn oogen gaen ontrent een fieren gang,
Een ander prijft de item en hout hem aen den fang;
De gene kieft'er een met wel-gevoede wangen,
En delen laet het hooft nae teere leden hangen
Een derde foeckt'er een die trots en deftig gaet,
Een ander wenft een mont die wat na 't lachen ftaet;
Van defen wort alleen een blonde maeght geprefen,
Een ander houd voor al een bruyntjen fchoon te wefen;
En waerom meer gefegt ? Het oog dat wort gevat
Door iet, 'k en weet niet hoe en ick en weet niet wat:
Het trecken van den mont, het ftellen van de fchreden ,
Het fwieren van den arm, het reppen van de leden;
Yet, waer op niet een menfch voor delen heeft gelet,
Heeft daer in menigh hert de liefde vaft gelet.
Op tafels aen-gedift met dranck en rij eke fpijfe,
En nae de kunft bereyt op alderhande wijle,
Daer eyfcht d'een ouden wijn, een ander nieuwen nioft,
Een dat de tonge bijt, een ander foete koft.
Een wilder heet geback, een ander eyfcht gebraden,
Na dat de mont hem leyt of na hem dunckt geraden.
En noyt en is'er iet foo felfaem toe-gemaeckt,
Of daer is eenig menfch, aen Wien de fpijfe fmaeckt.
Daer zijn in alle ding, byfonder in het minnen,
Daer zijn in alle ding verfcheyde tuymel- firnen.
Siet, hoe in dit geval des menfchen herte malt;
Een vrijfter wert gewilt, naer dat het ooge valt.
Maer als te rechter tijt het teycken wert gegeven,
Daer liep de rappe jeught, als van de wint gedreven,
Daer viel aen alle kant, daer viel de jonckheyt uyt,
Als arents op het aes, en byen op het kruyt.
Hy, die eerft fijn gerief heeft uyt den rey genomen,
Was Hafor, van den berg in fnelheyt af gekomen,
Niet een van al den hoop die hem foo reppen kon;
Soo dat hy op den tocht de voorfte plaets gewon.
En fchoon hy met gemack een vrijfter mocht verkiefen,
Hy wou noch even-wel geen tijt hier in verliefen;
Hy greep'er een ter loops, die hy de naefte vant.
Maer fy, geheel verbaeft , begaf haer in het zant,
En toont, aen haer gebaer, geheel te zijn verbolgen,
En niet te willen gaen, en niet te fullen volgen.
Hy, fiende dat de maeght de fchoonfte niet en was,
Nam elders fijnen gang, en liet haer in het gras.
En midts hy vaerdig liep, en paft op alle wegen,
Soo had hy metter haeft een nieuwen roof gekregen;
Die ftont hem beter aen, en was foo vinnigh niet,
Het fcheen aen haer gelaet, dat fy haer vangen liet.
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Maer t'wijl by befigh is om defe wegh te krijgen,
Soo hoort hy daer ontrent een aerdig meysjen hijgen,
Dat quarr daer aen gevlucht. Hy fag haer roden mont,
Hy fag hoe net haer kleet, hoe foet haer wefen ftont;
Iíy fag haer fieren tree, hy fag haer rappe leden,
Hy prees al wat hy fag, en vry niet fonder reden.
Dies liet hy metter haeft de tweede vrijfter daer,
En koos al wederom een ander weder-paer.
Stracks liet hy wederom de derde vrijfter glippen,
En die hem fchoonder dacht, die greep hy by de flippen;
En dit niet in der haeft en voor een reys alleen,
Maer als na rijp beraet, en dickmael achter een.
Siet, als een grage duyf is om haer aes gevlogen,
En met een fnel gefwier de velden om getogen,
Sy eet al watfe krijgt, of gerft, of ander graen,
Dat fy vint op het lant, of aen de wegen ftaen;
Maer koomtfe naderhant een beter vrucht te fmaken,
Soo weetf' haer vorig aes ter keelen uyt te braken,
En als haer dicke krop fijn ballaft heeft geloft,
Soo wort het gulfig dier gefpijft met nieuwen koft.
Dus gaet de quant te werek. Daer leggen al de wetten,
Niet eene van den hoop en meynt'er op te letten ;
Een yder grabbelt toe, al waer hy maer en kan;
En wat'er iemant krijgt daer fcheyt hy nimmer van.
Eu of fchooii Amos roept: Iek ben hier eerft gekomen,
En hebbe defe maeght tot mijnen buyt genomen;
Iek bid u, vrienden, wijckt en houdt u aen 't verdrag!
Nahuftan draegtfe met, en paft op geen geklag.
Het is van outs gefeyt: Het leen is voor den outften,
De heft voor die hem rooft, de vrijfter voor den ftoutften.
Geen wet of keur en gelt in foo een raeu gevecht;
Wie meeft hier in vermach, die heeft het befte recht.
Daer is het dansfen uyt, daer fcheuren alle reyen,
Daer legt de roofe-krans vertreden in de weyen,
Daer rijft een vreemt getier, daer valt men overhoop,
Daer tijt in alderhaeft de fpeelman op de loop,
Daer vlucht het Maeghden-rot, gelijck verjaegde duyven,
Daer vliegen in de lucht de fijnfte doecken-huyven,
Daer valt een arrem-ring, een dop, of hals -cieraet,
Daer wort de befte kap geflingert over ftraet.
Wie dat een open fiet, die ftelt haer om te vluchten,
En wie gevangen is begeeft haer om te fuchten:
D'een valt en d'ander rijft, d'een krijt en d'ander hijgt;
D'een fchelt en d'ander vleit, d'een fpreeckt en d'ander fwijgt.
Veel die gegrepen zijn die poogen yet te feggen,
Om met een foet verfet den grijper af te leggen.
Ruth fprack: Ey, laet my gaen; ick ben een eenig kint.
Maer ick ben, feyde Jor, te meer tot u getint.
En wilt, 8 frisfche bloem, mijn aenflag niet beletten,
lek fal uws Vaders buys op vafter gronden fetten;
En weeft niet onbefint, of buyten reden gram:
Een is te kleynen hoop, u dient een grooter ftam.
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Als Ela dit verftont, fy liet haer niet genaken,
Sy dacht in haer gemoet, fy wou het beter maken.
Dies is 't dat fy in ernft ontfluyt haere teere mont,
En beet den fchaker toe, als op een vafter gront:
Wy zijn veel kinders, vrient, op my is niet te visfen.
Uw moeder, feyde Knas, kan u te beter misten;
't Was noyt de quaetfte wolf, indienje my gelooft,
Die uyt een grooten hoop maer flechts een fchaepjen rooft.
Seraphnis veynft haer manck, en klaegt van trage gangen;
Geen noot, wert haer gefeit, ghy moet geen hafen vangen.
Kir riep: ick ben te jong en noch te lijdig groen;
Vriendinne, feyt haer Sein, wie kan het beter doen?
De waerheit, fchoone Maeght, die kan het u betuygen,
Dat teer en jeughdig rijs is beter om te buygen.
Maer Thimna riep geftaeg: Eylaes, mijn jeught verout!
Wel aen, wort haer gefeyt, 't is tijt dan datje trout.
Dinhafpa feyt haer fwack en dickmael fleck te wefen.
Men antwoort, dat een man een vrijfter kan genefen
En t'wijl Amana klaeght van al te zwaren lijf;
Riep Abner: Vet te zijn dat maeckt een handig wijf;
'k En wil te geener tijt voor u een ander kiefen,
Men fal u in een you van 't laken niet verliefen;
Van achter wel bevleeft, van voren wel geborft,
Dat is de rechte ftant daer nae mijn herte dorft.
Riep Afnach: Wie je zijt, wilt elders henen treden;
Iek ben te bijfter fchrael, en mager aen de leden.
Haer wort daer op gefeyt: Ghy fult vry dicker zijn,
Eer dat de tiende maen fal geven haren fchijn.
Ham fag een frisfche Maeght, die, mits haer fnelle gangen,
Niet aen en was te doen, niet op en was te vangen.
Maer t'wijl haer bouwen fweeft, foo vats' een fpitfen braem,
En dat was aen den vrient ten hoogften aengenaem;
Want, t'wijl fy befich is om los te mogen raken,
Liep Zepho wonder fnel en quarr tot haer genaken;
Hy fey: Mijns herten wens, ick bid ontvlucht my niet;
Ghy voelt dat oock het velt aen my fijn gunfte biet.
De braem, al is het fcherp , die laet hem noch bewegen,
Tot trooft van mijn verdriet, tot my te zijn- genegen.
Wel, zijt dan dat ick wenfch. Maer fy riep overluyt:
Uw bede koomt te laet, dewijl ick ben de Bruyt.
De vryer op het woort begon alreê te wijcken,
Sijn herte gaf een fucht, fijn handen die befwijcken;
Maer als hy recht befagh haer oogh vol foeten braut,
Doe greep hy weder toe, en vry met vafter haut
En weder: Frisfche bloem, ghy zijt aen my verbonden
Iek heb u aen den rey, en niet in huys gevonden.
Geen wet heeft oyt gefeyt, dat iemant fich verloopt,
Die op eene vrye marekt bequame waren koopt.
En waerom meer verhaels? Hoe dat de vrijfters waren,
Kort, lang, getont en fleck, van veel of weynig jaren,
Van witt' of bruyne verw, het wort'er al gewilt,
Tot dat den gragen hoop ten leften is geftilt.
;

;
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Hier gelt geen deerliek fiep. Wat onfchult datfe naken,
Voor haer en is geen kans om los te konnen raken.
Geen lijm of Frans vernis, geen peck en hout fo vaft,
Gelijck een vryers liant, die na een vrijfter taft.
Hier wort'er een gewilt, om datfe weet te Luchten,
Daer wort'er een begeert, om datfe fchijnt te vluchten;
Hier wort'er een ontfchaeckt, vermits fy is befehaemt,
En mits dat even fulcks een vrijfter wel betaernt ;
Hier wort'er een gevat, om datfe konde vleyen;
Daer wort'er een ontvoert, vermits fy weet te fchreyen.
En waerom lang verhael? Wat maeght of vrijfter doet,
Een vryer uyt den hoop die vint haer wefen foet.
Men hoort in dit gewoel te midden in de velden,
Men hoort een gramme maeght op haren roover fchelden :
O guyt, 0 fiel, 0 fchelm, 0 boef, en menfchen dief!
Wat antwoort? Hoeje fchelt, ghy blijft mijn waerde lief;
't Sal t'avont beter zijn. Schoon iemant wort geflagen,
Hy kan het met gedult, en fonder morren dragen.
Maer hoe de faken gaen, of wat'er oyt gefchiet,
Wie vangt, laet lijnen roof, fijn waerde proye niet.
Indien men hoort een maeght om hare moeder krijten,
Men hoort in tegen-roep van onfe Benjamijten:
Vriendinne, weeft geruft; ick ben uw lieve man,
Die fal u beter zijn als iemant wefen kan.
Of is haer wrange fpijt met woorden niet te blusfen,
Soo wort haer mout geftopt met duyfent foete kusfen.

De vryer breeckt den fchreeu met foo een (tagen foen,
Dat fy door haer gekrijt geen hinder weet te doen.
Siet, als men honig rooft, fchoon iemant wort gefteken,
Noch dient'er van den korf in 't minfte niet geweken.
Het is een out gebruyck, dat hope van het foet
Het bitter of verdrijft of minder fchijnen doet.
Maer Tirfa, rap te voet, als by de rauwe gatten
Sag vallen uyt den berg, en na dc vrijfters taften,
Begaf haer op de vlucht, loo vaerdig alsfe kan,
Soo datfe netter haeft een ruyme ftrate wan,
En frrelde na de ftadt. Geen duyf kan harder fweven,
Wanneer de vogel Piet, het gelt haer aen het leven,
Vermits een fnelle valck hem in de lucht genaeckt,
En nu met lijnen beck haer langfte veeren raeckt.
Niet verre van de ftadt foo koomt haer Ophel tegen,
Die tot de jonge maeght ten hoogften is genegen.
En fy, oock even-felfs aen hem alleen verpant,
Gevoelt in haer gemoet gelijcken minne-brant.
Hy fret de vrijfter aen, by Piet haer naerftig vluchten,
Hy Piet haer bleeke verw en hoortfe dickmael fachten,
Hy Piet haer ganfch alleen, eu fonder kamer-maeght,
Hy Piet, hoe datfe fnickt en met den adem jaeght,
Hy fret haer geeftig hair en ongebonde vlechten
Gedreven in de lucht, en met de winden vechten,
Hy fret haer fonder krans, en fonder hals -cieraet,
En by is onbewuft van dat'er omme gaet.
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Hy koomt met grooten ernft, en met gefwinde fchreden ,
Hy koomt tot haer gegaen, als met de ganfche leden;
Hy vraegt, mits hy de maeght aldus verheyftert fagh,
Wat dat'er is gebeurt, en wat'er fchuylen magh,
Waer dat haer kamer-maeght en haer gefpelen bleven,
En wie haer uyt het wout foo vinnig heeft gedreven,
En waerom datfe vlucht? De moede Juffer fwijgt,
Vermits haer moede ziel noch foo geduerig hijgt.
Hy grijpt haer in den arm, en kuft haer roode wangen,
En vraegt noch ander-mael, met even groot verlangen
Hy leyt haer van de wegh en wat betijden af,
Daer fy hem op het left het ftuck te kennen gaf:
Hoe dat'er in het wout zijn roovers aen- gekomen,
En hoe daer met gewelt de vrijfters zijn genomen,
Hoe dat het ganfehe rot verftroyt daer henen liep,
En met een droef gefchrey om hare moeders riep.
Mijn nichte, fey de maeght, die was alreê gegrepen,
Iek fag haer door het ftof en na de paerden flepen.
Iek fag aen d'ander zy een onbefehoften gaft,
Die had een teere maeght wel felfaem aengetaft.
Een ander daer ontrent die had'er een geladen,
En kond' hem, foo het fcheen, met kusfen niet verfaden.
Wat dat hy meer bedreef en fag ick vorder niet;
Sy, denck ick, weet'et beft al wat'er is gefchiet.
Iek onder dit gewoel, en in het felfaem ftroopen,
Begaf my na de ftadt, en fteld'et op een loopen,
Iek rende wat ick mocht, en liet oock nimmer af ;
Het fcheen dat my de vrees gefwinde vleugels gaf.
Als dit de vryer hoort, men fiet den man befterven,
Hy greep haer in den arm, hy kuft haer menig werven,
Hy danekt den grooten God, dat hy de vreught geniet,
Dat hy fijn waerdfte pant alleen behouden fiet.
Maer yder, die een maeght heeft van den rey genomen,
Maeckt fish in haeften wegh, eer vrient of ouders komen.
Want yder weet genoeg wat hein gebeuren fal,
Indien hy langen tijt bleef dralen in het dal.
Doch wie fal Benjamyn op lijnen roof beknippen?
IIy doet gelijck de wolf: hy gaet in haeften glippen,
Eer dat den Herder koomt; hy geeft hem in liet bos,
Eu, tiet , dan is het dorp en al de boeren los.
Een yder van de jeught die heeft een fnellen wagen,
Of muyl, of vaerdig paert, om fijnen roof te dragen.
Een yder maeckt hem op, en niemant is geruft,
Tot dat by koomt gerent ontrent fijn eygen kuft.
Terwijl nu al het volek hen om te reyfen ftelde,
Bleef Egla daer alleen te midden op den velde.
Sy had haer niet geroert, niet uytten wegh gemaeckt;
En niemant even -wel en had haer aen-geraeckt.
Sy Hoeg haer oogen om, en fag de vryers reyfen,
Sy ging in haer gemoet den handel over-peyfen,
En t'wijl fy daer alleen ontrent de beke fit,
Soo berft de Vryfter uyt, en feyt ten leften dit:
;
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Hoe vreemt gaet hier het werek, hoe felfaem alle faken!
Wie kan in dit geheym de rechte gronden raken?
Het is een duyftre wolck, al waer men heenen fiet;
En wat de werelt is, en weet de werelt niet.
Hoe rolt het los geluck! Daer zijn verfcheyde menfehen,
Die krijgen haren wil, en hebben datfe wenfchen
Sy leven buyten forg en hebben geenen noot :
Want Piet, liet hoogfte lot dat valt hun in den fehoot.
Hoewel fy met gemack in hare kamers ruften,
Sy krijgen 't innig wit van hare ganfche luften;
En waer dat hare fuyck ter neder is gefet,
De vang, by haer begeert, die valt haer in het net.
Een ander wederom, hoe feer hy plash te woelen ,
En kan in fijn bedrijf geen voorfpoet immer voelen,
Hy weet van geen geluck, oock niet door enekel droom,
En waer hy iet begint, daer roeyt hy tegen ftroom.
Dit heb iek menigmael, en op verfcheyde ftonden,
Dit heb iek metter daet noch heden onder-vonden.
'k En weet in wat planeet dat ick geboren ben:
Iek weet dat ick geftaegh niet als verdriet en ken,
De ftam van Benjamyn is heden af-genomen,
En heeft, tot haer gerief, ons maeghden weghgenomen
Dit heeft, gelijck ick weet, veel Juffers wel geluckt;
Die zijn, als tegen danck, met eeren wegh- geruckt.
Iek ken'er meer als een, fehoon fy haer vreemt gelieten,
En met een droef gebaer de lieden roovers hieten,
Die blijde zijn geweeft ontfchaeckt te mogen zijn,
En in haer bed te fien de jeught van Benjamijn.
Maer 't is oock foo gebeurt, dat even fchoone maeghden,
Die onfe fteedtfe jeught ten vollen wel behaeghden ,
Zijn mede wegh-gevoert, en vry een groot getal,
Daerom de ganfehe ftadt in rouwe wefen fal.
Iek had een foete nicht, aen wie de jonge lieden
Om ftrijt, meeft alle daeg, haer trouwe quarren bieden;
En, tiet, dat aerdig dier is van een rouwen quant
Gegrepen op het velt, getogen uyt'et lant.
Mijn buer-meyt, nu gereet om alle daeg te trouwen,
En heeft de grage jeught niet konnen weder-houwen.
Sy wort van hier geruckt, niet fonder groot verdriet,
En fy noch even-wel en was de fehoonfte niet.
Daer zijnder boven dien wel hondert weghgenomen,
Die hebben tegen danek een rijeken man bekomen
Maer iek ben hier alleen gelaten op het velt,
Dat my door enekel fpijt tot in het herte quelt.
Wat is dat my ontbreeckt? Wat fehort my aen de leden,
Dat my geen menfeh en vraeght, geen vryer heeft gebeden ?
Heb ick dan niet met al aen lijf of in de ziel,
Dat iemant geeftig docht, dat iemant wel beviel?
Ben iek foo vreemden fpoock, onwaerdig om te paren?
Of is mijn jeught voorby, vermits de lange jaren?
Of ben ick maer een romp, een onbelompen ftuck?
Neen, neen, ü droeve ziel, het is maer ongeluck :
;

;
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Iek ben foo leeliek niet, ick hebbe my bekeken,
Iek hebbe mijn gelaet gefpiegelt in de beken,
Iek hebbe daer gehen , dat ja, een eerlick man
In my, gelijck ick ben, vernoegen vinden kan.
Daer zijnder vry genoeg op defen dag gegrepen,
Die ick fag henen gaen, of uytten velde liepen,
Niet frisfcher in gelaet, als ick op heden ben,
Gelijck ick vry genoeg van defe Juffers ken.
Maer Piet, de rauwe jeught, die quarr met loste fprongen
Gevallen aen den dans, en in den rey gedrongen,
En greep gelijck het viel, èn rijp, èn bijfter groen,
Gelijck noch over-al de meefte vryers doen.
Als iemant in een tuyn de roofer komt te naken,
En wil tot fijn gerief een aerdig tuyltjen maken,
Hy pluckt niet jnyft de bloem, die by met oordeel koos,
Maer treckt dat hem ontmoet, of wel de naefte roos;
Soo is het hier gegaen. Waerom fal ick my quellen?
Iek wil mijn droeven geeft in rufte neder ftellen.
Ben iek niet met den hoop hier op het velt gevat,
Mijn kans is nu ter tijt verbetert in de ftadt.
Daer mift nu al liet volck twee hondert witte doecken;
Dies moet'er menig man een ander vrijfter foecken.
Iek ftelle voor gewis, dat my dit ongeval,
Tot trooft van mijn verdriet, een vryer geven fal.
Iek moet noch even-wel het ftuck alfoo beleyden,
Dat ick niet fehijnen mach gelaten aen der heyden,
Verlaten van de jeught, als die niet eenen man,
Oock by foo gragen hoop, tot haer bewegen kan.
Het fou my nadeel zijn, indien men komt te weten,
Dat ick hier op het velt alleene ben vergeten.
Het dient dan op- gekropt en niet te zijn verbreyt.
Noyt tijt en is foo goet, dat alles dient gefeyt. —
Maer als dit felfaem werck tot Scilo wort geweten,
Soo is de vreemde daet ganfch hatig uyt- gekreten.
Men wil het liftigh rot, vermits het ftout bedrijf,
Men wil de rauwe jeught al weder op liet lijf.
Maer ftracks den breeden Raet, en d'outfte van de ftammen,
Die dit aenftaende vyer alreede fagen vlammen,
Die waren daer ontrent, en quarren in de ftadt,
En vinden al het volek in gramfchap op- gevat.
Daer ging het klagen aen, daer roepen alle menfehen,
Dat fy al weder krijgh en nieuwen oorlog wenfehen;
En, mits nu Benjamyn fijn oude wegen gaet,
Dat fijn vernieude lift verdient een nieuwen haet.
Den Raet des niet te min die wil hen neder fetten,
En bid hen op het ftuck met vlijt te willen letten.
Men feyt, hoe Benjamyn te voren is geplaeght,
En dat haer frislche jeught is in het graf gejaeght,
Haer mannen uyt-geroyt , feer weynig uyt- genomen ,
En dat de ganfche ftam niet om en dient te komen.
Dat Jacobs edel zaet niet al en dient verdruckt,
En tot den wortel toe ten vollen uyt-geruckt.

Dat aen het Heydens volck, dat aen de Philiftijnen
De nier-verweekte krijg fou wonder felfaem fchijnen,
Als of des Heeren erf fijn eygen broeder at,
En met inlantfchen haet gedurig befig fat.
Dat even dit gewoel hun oorfaeck mochte geven,
Om tegen Ifraël te werden aen- gedreven,
En tegen Godes volck, als op een vaften gront,
Te maken onder hen een Natig krijgs-verbont.
Hier dringtmen wonder op, en geeft haer in bedencken,
Of nut en dienftig is fijn eygen bloet te krencken.
Men feyt, hoe defe ftam is uytter -maten rijck,
En dat in al het landt is niemant haers gelijck.
Men feit, dat maer ontrent fes hondert jonge menfchen
Zijn Heeren van het lant, en hebben datfe wenfchen;
En of 't niet beter is (dewijl het is gefchiet),
Door onderling verdrach te ftillen dit verdriet?
Men feyt, dat in de ftadt veel hondert Maeghden waren,
Genegen tot de trou, en vaerdig om te paren;
Maer dat het manne-volck, door krijg en ongeval
Of doot óf buytens lands, is minder in getal.
Men feyt, dat even nu verfeheyde jonge Maeghden,
Die (foo het fchijnen mocht) geen vryer oyt behaeghden,
Stracks fullen zijn gewilt, vermits den fchaerfen tijt,
En foo van hare fmact ten leften zijn bevrijt.
Naer dit en meer gefprecks, de vrienden, ouders, magen
Die fehijnon met gedult het legit te fullen dragen.
De rijckdom van het volek verfoet het ongeval;
Men hoopt dat fich het ftuck tot vrede wenden fal.
Maer onder dit gefpreck zijn Vryers aen- gekomen,
Agin Wien een lieve Bruyt of Vryfter is genomen.
Daer ging het over-kant, daer roept men over-hoop,
Daer raken wederom de finnen op de loop.
Daer riep men over-luyt, oock fonder iet te mijden:
Hoe fal men dit gewelt noch vorder konnen lijden?
Veel liever Benjamyn met voeten doot getrapt,
Of niet een felle bijl de leden af-gekapt.
Och! had men dit gefpuys doch leftmael doot gefineten,
Sy waren altemael op heden al vergeten ,
Sy hadden even ons die fpijt niet aen-gedaen,
Noch hier tot Scilo felfs too fnooden daet begaen.
Hoe fal een eerlick hert dit vuyl bejagte verdragen,
En lien de vrijfters felfs als fehapen hellen jagen,
En fien een eygen bruyt, een uyt-gelefen pant,
Geflingert door het ftof, en fleuren door het laut?
Zijn niet om minder quaet ons Helden op- getogen,
En hebben totten krijg het ganfche lant bewogen?
Is niet heel Ifraël, van Berfeba tot Dan,
Verfamelt tot den krij gh , gelijck een eenigh man?
Heeft niet het wettig fwaert veel duyfent man verffonden,
Vermits in Benjamyn een hoere was gefchonden,
Een floir die by hen quam, en die hun tot gemack
Haer man ten beften gaf en uyt den huyfe ftack?
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En hier koomt dit gebroet en naerdert onfe kuften,
Om met ons befte jeught te boeten hare luften.
Ons maeghden zijn gerooft en uyt het lant gevoert.
Hoe fit dan nu het volck hier dus en koeckeloert?
Waeroin het ftuck verfchoont door eiickel faly- vouwen?
Ey, laet ons defen hoop doch eens ter neder houwen,
Laet ons gaen royen uyt het fchuym van Benjamijn;
Het laut en al het volck fal maer te beter zijn.
Dus gaet de jonkheyt aen, men flaet'er op de fwaerden,
Men fpreeckt'er even-ftaeg als boomen uytter aerden.
I Iet fchijnt dat hy liet hert aen defe menfchen breeckt,
Die met een enckel woort haer heden tegen-fpreeckt.
De Raet is fonder raet en weetfe niet te ftillen
Sy fchreeuwen over-hoop, en feggen datfe willen.
De vader wort gepacyt, hoe feer hy is ontftelt,
Maer niemant weet'er riet, als 't iemants vrijfter gelt.
Wat is dan beft gedaeii? De faken uyt te fetten,
En door een ftil beleyt den eerften tocht beletten.
De Raet die neemt vertreck, en fcheyt'er lieden van.
De tijt geeft menigmael , dat reden niet en kan.
Terwijlen nu het volck en al de vryers wachten,
Wat dat hier op de Staet fal nut en dienftig achten,
Een yder die het raeckt, die luyftert wat hy mach;
Maer, fiet! uyt Benj amy n en hoort men geen geklach.
Als eerftmael in het wout een vogel is gevangen,
En dat hy in de koy moet op- gefloten hangen,
Soo fpringt hy fonder ruft, en maeckt een groot gefchal ;
Het fchijnt dat hy den kop aen ftucken loopen fal.
Maer als hy koy-vast wort, en fich nu gaet bedaren,
Dan laet hy fijn getier en harde fprongen varen,
En, naer een kleynen tijt, by fingt een vrolick liet,
En van fijn eerfte leet en weet hy vorder niet.
Dtis even gaen te werck de weg- gevoerde vrijfters,
Sy doen in dit geval gelijck gevange lijfters;
Sy varen mette mans, fy rijden door het lant,
Eerft droef en ongefint, maer vrolick naderhant.
Hier toe doet yder man al wat by kan bedeneken,
Hy fpreeckt fchier alle tijt van koopen, geven, fchencken.
Van alle vroiiwen-tiiyg, van kleêren, van cieraet,
En wat de jonckheyt prijft en wel te finne ftaet.
Veel gaet'er op het laut, en fpreken mette vrouwen,
Hoe eenig cierlick huys of ander flot te bouwen,
En of liet open dient, of om en om bewalt,
Of immers hoe het werck haer alderbeft bevalt.
Hoe wijt fy is gefint de kamers uyt te (trecken,
Hoe verre fy den hof wil in de velden trecken,
Waer fy een boomgaert wenfcht, en waer een groene laen
En watfe maer en feyt, dat is terftont gedaen.
-
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Een ander leyt fijn lief, en toont haer fchoone dreven,
En groote ftreken lants, hem by het lot gegeven.
Hy wijft al wat het oog van daer bereycken kan,
En feyt: Hier ben ick Vorft en ghy Vorftinne van.
Een ander wederom, die laet fijn trouwfte Haven
Gout, koper, diamant uyt ftof en asfchen graven,
Verduyftert in den brant, of anders daer vervuylt,
Of even in den noot van iemant daer gekuylt.
En als'er dan een klomp wort in den puyn gevonden,
Dat wort van ftonden aen de vrouwe toe-gefonden ,
En haer wort af-gevraegt, wat kop of ander vat
Sy liefft, tot haer vermaeck, hier uyt gefineden hadt.
Maer onder dit beflag, en naer een weynig dagen,
Soo vont men menig wijf die kint begon te dragen.
Sie daer is nu de man geduerig ongeruft,
Hy vraegt wat datfe wenfcht, of wat haer herte luft.
En als haer jet bevalt, dat laet hy vaerdig koopen,
Al fou men door het laut en alle Reden loopen ;
Geen inoeyte wort ontfien, geen gelt en wort gefpaert,
Tot eens de jonge vrou ten leften heeft gebaert.
Dan gaet'et weder aen. Men denckt om nieuwe vonden,
Waer door de jonge vrou wert aen den man verbonden,
Hy voegt hem tot haer bed, hy danckt haer van de vrucht,
Hy toont haer nieuwe gunft , en vry al meerder fucht.
Hy feyt met blijden mont: Dit zijn de rechte banden
Van ons gewenfte trou, dit zijn de zoete panden.
Hy toont haer dat het kint, waer met hy is verrijckt,
Sijn Vader wel bevalt, fijn Moeder wel gelijckt.
In 't korte, wat hy weet haer vreught te fullen geven,
Of nut te mogen zijn om wel te mogen leven,
Dat haelt hy met beleyt en brengt'et aen den dagli ,
Waer hy het vinden kan, of immer halen magh.
De vrouwen, tot befluyt, die hebben datfe willen;
En dit kan boven al verftoorde finnen ftillen.
Een wijf, aen wie de man geftage gunfte biedt,
Denckt aen haer Vaders huys, of om haer Moeder niet.
Soo is 'et hier gegaen. Nae dat men vint befchreven :
Het ftuck, hoe vreemt het was, dat is'er by gebleven.
Niet eene die ick weet, al fcheenfe bijfter gram,
Die van haer man ontvloot, en tot haer moeder quam.
Maer foo'er iemant vraegt, wat al de vryers deden,
Die 't hoogfte ziel-verdriet uyt defen handel leden ?
De tijt verfoet het leet. Wat fal een deftig man,
Wat fal een vryer doen, als hy niet meer en kan?
De noot is fonder wet. Wat baet hier vinnig belgen?
Het is een hoog gemoet, dat onluft kan verfwelgen
Het is een billick hert, dat fich na reden voeght,
En, als liet wefen moet, hem in den tijt vernoeght.
;
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2. Houwelicken, door middel van ontfchaecken te weye gebraeltt, mifprefen.
2. Wat tot onfclzult van het ontfchaken van de Dochteren van Seilo door
de Benjamyten gefeyt kan werden.
3. Swariyheden ontftaende uyt gedwongen houwelicken, en droevige exempels
op die geleyentheyt.
4. Vreemde fenijn-menyinge, ende de werckinge van de felve.
5. Of iemant, die een jonge deerne met haren walle vervoert , moet vei ftaen
werden een ontfchaker te wefen, en daer voor mach gestraft werden?
6. Of het too is, dat een jonge deerne uytter aert dien liefkrijgt, die haer
eeaft van haren maeyhdom ontfet, gelvjek fommige voorgeven '
7. Of een vrou-menfch, willende trouwen met haren on fehaker, fulex by de
Overigheyt behoort te werden toegeftaen P

hoe my dunekt dat het aenftootelicker is; en des te meer , als fulex gefchiet
met toeftandigheyt ofte oogluyckinge van de hooge Overheyt, deweleke in
dien gevalle fchijnt als een koppelerste (met eerbiedigheyt moet ick zoo
fpreken) van foodanige onwettige t'famenvoeginge;
Te hooger iemant is verheven,
Die eenigh boef-ftuck heeft bedreven,
Te vuylder is de boote daet,
En daerom waerdigh meerder haet.

,

Sorxtioxiscus. Wel Philogame, wat is uw gevoelen van defen handel?
PHILOGAMUS. Dit werek gaet regel-recht aen tegens de gronden van al,

dat Houwelick genoemt wort. Want nadien het felve te rechte wert gefeyt
te weten een wettige by -een komfte van Man en Wijf , met onderlinge bewilginge van de felve: too fen wy hier een ganfch onwettige t'famenkomfte,
als aengegaen tegen danck van de gene , fonder wille van dewelke fulex niet
en kan ofte en behoort te gefchieden. En wat kander meer gaen tegens alle
goede wetten, als dat iemant het fijne ontweldigt en een ander toe-gecygent
wert, als in defen is gefchiet? En wat kander ongeregelder in een lant
bedreven werden, als dat aen een Vader fin Kint, aen een Vryer fijn geminde, en aen een Bruydegom fijn Bruyt af- handig wert gemaeckt? gelijck
iek niet en wil twijffelen, of daer zijn onder de tweehondert ontfchaeckte
maeghden van Seilo, Vrijfters van andere bemint en Bruyts aen andere
verlooft, vermengt geweeft; too als men na alle waerfchijnlijckheyt kan
afnemen. Nu too is het bekent, dat niet door het byflapen, maer door een
foete onderlinge bewilginge, het echte bont volmaeckt en tot fijn recht
oog-merek gebracht wert. En t'wijle al dit werck door minne en vriendelick
ontbael, en niet door gewelf is te vorderen, too verklare iek rondelick, dat
my dit geheel beleyt ganfeh niet en bevalt.
SoPH. Maer dunekt u geen onderfeheyt te weten tusfchen ontfehakinge ,
die by een byfonder man, ofte by eenige weynige jonge lieden wert gelaen,
en tusfchen een foodanigh beleyt, dat van hooger hand en by de machten
van het lant weit aengevangen, en om eenige redenen van State te wege
gebracht?
PHIL. Ja gewisfelick, ick fie daer in een merkeliek verfchil te wefen.
Maer hoeder meer Dochters ontfchaeckt en geweldelick wegh werden gevoert,

De Romeynen in haer begin hebben dit werek mede eens ter haut genomen,
en doe wicrt op dat mael bevonden, dat'er 683 jolige deernen geweldeheken
waren ontfehaeckt, felts mede door beleyt en bewilginge van haren nieuwen
Koning Romulus. Maer hem is oock te dier ooi faecke een rechtvaerdigen
oorlog aengedaen by de omliggende voleken, fish hier door gehoont en
mishandelt vindende. In voegen dat by licht fijnen nieuwen ftaet t'eenemael
te gronde foude hebben geworpen, door zoo ftouten vermetelheyt, ten ware
eenige wijfe en hefcheydene onder de Vrouwen fuleks hadden af-gebeden en
belet. En gewisfelick, ware het mijn fake geweeft (als het doen ter tijt der
Sabinen was) ick hadde acu dien rouwen hoop haren moetwil wel dapper
uytgewet, en aen de felve Baer ongelijck met de wapenen fcherpelick doen
gevoelen, tot wraecke van haer bedrogh en roeckeloofe ongebmidenheyt.
Sorx. Maer, lieve Jongeling, dat heeft al mede fijn bedeheken, de fake
wat dieper zijnde ingefen. Hoe! dunckt u niet, dat het ontfehaken al te laet
gewroken wert, zoo wanneer het gewelt alreede in liefde, en het wegti-voeren
in een houwelick verandert is? Ja, too wanneer dat alreede uyt dat felvige
houwelick kinderen zijn voort - gekomen? wat baet'et doch den genomen
maeghdom te gaen wreken, als die gene, die onlangs maeghden waren, tot
vrouwen , ja moeders geworden zijn? foude niet foodanige wrake de wrekers
en de hare meeft befehadigen?
PulL. Iek mereke, dat dit bekommeriicke gevallen zijn, en van fonderlinge
inlichten; even-wel ick (egge als noch, dat ick defe manere van doen ganfch
ftrijdigh achte met de gronden van een wettigh houwelick (immers na dat
ick het werek i.nfe). Maer 't heeft u gelieft mijn invallen hier over te
hooren , die ick rondelick hebbe verklaert. Laet my nu verftaen , wat uw
gevoelen op dote gelegentheyt weten mach.
SorTE. Wat ontfchakinge van maeghden ofte vrouwe - kracht aengaet, iek
ben met u van het felve gevoelen, dat fulcks een eerliek houweliek regel
tegen is, alfoo alle houwelicken op onderlinge bewilginge nootfakelyck-recht
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gegroet moeten werden. Maer die dit ftuck van de Benjamyten wat dieper
mfien, die meyncn hier geen ontfchakinge, en min gewelt gefehiet te zijn,
maer iet fulex , dat foo eemge goede redenen van onfchult voor fish is
hebbende.
PIIIL. Hoe kan fulex met eenigen fehijn van redenen gefeyt werden ?
daer wy ganfch anders uyt de gefchiedenisfe koenen af-nemen. Seght my
doch eens, wat glimp hier toe gebracht wortP
Sore. Men hout, waerde Philogame, dat de Benjamyten de maeghden
van Scilo fich niet en hebben toe-geeygent, om de felve ofte haer ouders
onluft, gewelt, of fehande aen te doen; maer bier is te letten, dat defelve
(van hooger bant des gemaghtigt zijnde) de Dochters van Scilo tot hen
hebben genomen, om te bate te komen en als te vervullen de onmacht
doen ter tijt in de ouders wefende, die om des gedanen Eeds wille (als ghy
weet) haer dochters niet en vermochten de Benjamyten tot vrouwen uyt te
geven , fchoon de felve wel hadden gewilt fulex te mogen doen. In voegen
datfe vermoedelick blijde zijn geweeft, dat de faken na haren wenfch quam
uyt te vallen, fonder fitte aen meyneedigheyt fchuldig te maken, dewijle dat
Let bhjckt uyt bet geheel verhael van de gefchredemsfe, dat fy luyden, door
den onbedachten Eedt verftrickt zijnde, niet anders als een bequame uytkomft en fochten, om van den felven Eedt ontflagen te zijn, en alfoo de
bedorven en vervallen (tamme haerder Broederen weder op te rechten; en
het felve is gefchiet even door den aenflagh van de Benjamyten.
Ptrw. Iek en kan dit niet foe geheel voor goede en gangbare munte
ontfangen. Want te (eggen, dat de Benjamyten van hooger haut gemachtigt
zijn geweeft, om den eenen fijn vrijfter, den anderen fijn kint, den derden
fijn bruyt af-handigh te maken , en weet ick niet of fell jn van reden heeft,
te min, dewijle dat'er doen geen hooge macht by dat volek te vinden en
was. Want te dien tijde (feyt de Schrift) en was'er geen Koning in Ifiael,
en yder dede wat hem wel geviel. Soo is dit werek dan veel eer voor een
dom gevoel van een ongeregelde gemeente, als een wettig befluyt van do
Overheyt te reeckenen.
Sorir. Het zijn evenwel de oudfte en aenlenliekfte van den voleke geweeft, die het ftuck hebben aengedreven, en voor eon grontflagh (fee het
bhjckt) hebben gemeynt gcleght te moeten worden, dat de wclftant van den
Staet de hoogfte Wet is, en dat dufdanige groote gevallen veeltijts loo wat
rouwigheyt en onbdliekheden in fitte hebben; doch verbeteren het al met den
dienft van 't Gemeene befte.
PriL. Wel, om hier op niet langer te ftaen, loo wil ick dat nu niet
dieper onderfoecken, tot naeider gelegentheyt. Maer dit veifiaen zijnde gelijck men wil, 't is even -wel de waerbeyt, dat de Dochters van Scilo, hier
van niet wetende, gewelt is gefeluet, en ten dien aenfien en zijn de Benjamyten van Vrouwe -kracht niet onfeliuldigh te houden.
Sopu. Iek weet niet of dat alfoo vaft gaet, als het wel fehilnt ten eeiften
aenfien. Goede Philogame, ghy weet dat de Rechten duydehck (eggen, dat
een Dochter ontfchaeckt zijnde, fehoon het bleecke, ja fchoon fy fells ver
klaerde fulex met haren wil gefchiet te zijn, dat fulex den fchaker geenfins
en foule verlosten van de ftraffe des doots, uyt redenen, dat by niet en heeft
gehad de bewilgmge van de ouders, ofte de geene die macht over de Deerne
waren hebbende. (L. Unie. C. de rapte virgin, live voleiitibus, live nolentibus virginibus, five alijs mulieribus, tale facinus fuerit perpetiatum). Indien
nu iemant, foodanigen macht hebbende over een jonge Dochter, aen eenigen
Jongeling toe (tont, de felve tot hein te mogen nemen, fehoon zy daer tegen
ftieefde, en dat fulex in 't veerek (telde, (oude niet de Jongeling kennen
(eggen, by hem geen ontfchakinge te zijn gepleeght, als niet kennende gefeyt
worden by hem met gewelt ontvoert te zijn, dat hem te voren al eygen was
gemaeckt door den genen, die fulex vermochte te doen? Want koomt de
bewilgmge van de Dochter in geen achtinge, als hy die met haren wille
ontfchaeckt heeft, om hem van de ftraffe des doods te verlosten, vermits by
niet en heeft gehad dele toeftemminge van de Ouders, zoo en moeit (loo het
fchi„nt) aen de andere zijde de onwille van de Dochter niet befwaren den
foodanigen, die gehad heeft den wille van de gene die over baer lichaem te
figgen hadde. Doch hoe men fulex kan of (oude mogen duyden, ick houde
verre bet befte te weben, dat alle dele en diergelijeke faecken met bewilginge
en goot-vinden niet alleen van de Ouders, maer oock van de jonge lieden
ter eender en ter anderer zijden gedacu worden, anders fietmen veel ongemacken uyt het tegendeel, en veeltijts een gaufeh droevigh befluyt.
I'iiin Iek fie, goede Sophromfce, dat ghy my fomtijts wat oeffent, en in
mijn (eggen wat fpelens geeft; maer dat ghy, dies met tegenftaende, de
gronden - an een eerlick houwelick let in een wettige bewilgmge van Man
en Vrouwe.
Sore. In trouwen ja, goede Philogame. En hoe anders P In gedane
II
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faken wort men fomtijts gedwongen, niet na iaet, maer na noot te doen;
doch het (tuck noch in fijn geheel wefendc, en moet geenfins afwijcken van
de oude grond -flagen van eenigh ding. En tot beveftinge van 't gene ghy,
nopende de droevige nyt-komfte van 't gewelt van delen aert, te voren
gefeyt hebt, koomt my te binnen een gefebiedenisfe, die ick, tot naei der
beleheyt van ons gevoelen, hier wil verhalen.
Ladiflaus, Koning van Napels, een kloeckmoedigh Krijgs-man, maer evenwel mede een in- volger van fine dertele welluiten, door een wel aen-geleyt
belegte hebbende benaut de ftadt van Florencen, in foodaniger manieren,
dat de felve alle ure ftont, door verdragh ofte gewelt, in fijn handen te
vallen, liet hem even-wel payen, en nam aen op te breecken, indien men
hem liet toe komen een jonge Deerne in de felve ftadt woonende, vermaert
van fonderlmge fchoonheyt. De Overheyt, het (tuck in beraet hebbende
geleyt, vont ten letten geraden, door het ongelijck van eenen Borger, het
ongeluck van de geheele ftadt af te koopen. De Jonekvrouwe, by den
Koning begeert, was een dochter van een voortreffchjck Medicijn, en fijner
konft halven leer vermaert in dien tijt. De felve vervoert en als uytflnnigh ,
vermits loo fchandelij eken ongelegentbeyt, hens in fijn Dochter op- gedrongen,
nam by fich felven op een felfaem en hart voor -nemen. Want terwijle dat
een yder befigh is fijn dochter met kleederen, juweelen, en andere verererselen fehoon voor te doen, om haer alfoo den overwinner toe te lenden, en
de felve aen hem dies te aengenamer te maken, loo bracht hy onder andere
te voorschijn een koftehcken neusdoeck, in reuck en kantwerek uyttermaten
behaegelick, ten eynde om haer te dienen ni de eerste by- een-komfte met
den voornoemden Koning, een (tuck huyfiacts, dat in foodanigen gelegentheyt
in die landen van groeten gebruyck is, en dat daerom noyt of Pelden vergeten wert. Dele neusdoeck innerlijck zijnde vergiftight, na de hoogfte kunfte
van den voornoemden Medecijn, en niet te min van Peer aengenamen geur,
gewreven zijnde aen de beroerde en geopende leden, loo van den voorfz.
jongen Prins als van de ongeluckige Maeght, ten tijde de felve te (amen
in 't bedde verwermt waren, fchoot de felve neusdoeck het vergift loo vinnrghlicken uyt, dat harer beyde hittigh (weet terftont in een koude en klamme
vochtraheyt quarr te veranderen. Wat meer?
Te midden in den braut en in de vuyle luft,
Soo is hun bey gelijck het leven uyt- gebluft
Haer geeften zijn beroert, haer ganfche leden open,
En ftracx is hun liet gift door al het lijf gekropen,
En aen het hert gegaen
Daer lagh het jeughdig paer,
En uyt een vroliek bed loo rees een droeve baer.
(Siet een (onderling exempel by Plutarch. in Erotico, nempe Cammie,
Sinati Gallatise Reguli uxoris, et Sinorigis quern illa veneno fuftulit, quia
ipfe Sinatum oceiderat, ut ipfa potiretur)
Siet hier den rechten loon voor de gene , die anders als met minne een
aen- lockende fchoonheyt fish foecken toe te eygenen. En daerom befluyt ick
met den Franfman. Tout par amour, rien par force.
Wilje vrouwen -herten winnen,
Doet het door een geeftigh minnen.
Wat door kracht hier in gefchiet:
Is de rechte middel niet.
PHIL. Maer dat was een uytfumgc wrake in den Medecijn. De kunft
hadde foodanigen werekmge moeten doen, dat fijn dochter buyten gevaer
hadde gebleven, en dat de geweldiger alleen de ftraffe van fijn overmoet en
vuyligheyt hadde gedragen.
Sopu. Ghy liet, waerde Philogame, hoe diep aen de ouders foodanigen
oneere van haer Dochter ingaet, en datfe haer eygen vleefch en bloet in
dien gevalle niet en veifelwonen. Gedenekt eens aen het gene Vnginius dede,
als Appius Claudius (Valer. Max. libro 5. esp. 1 ) fijn Dochter mede door
gewelt (fchoon onder fchrjn van recht) Eich meynde toe te eygenen, om zijn
luft daer aen te plegen. Sneet by Baer niet met een vleefch- houwers mes
den (trot af, fonder den genen, die het quaet broude, te raken? houdende
den felven genoegh geftraft, hem van fijn verhoopte luft te beroven, en liever
hebbende doot-flager te zijn van een Maeght, als Vader van een gefehoffierde.
PHIL. Maer lek einde, dat eenige Natien het fenijn al konftiger hebben
weten te handelen, als de voorfa. Medeere dede. Want eenige (loo men
13
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verhaelt) wiften te woge te brengen, dat een fchoon Vrouwen lichaem wetter
tijt foo koude vergiftiglit werden, dat bet felve, gefont en fxifeh blijvende, de
gene die liet felve in oneere wilden genaken, dadelicken den luit en het
leven met een quarren te verliefen; gelijck verhaelt wert, dat Alexander de
Groote , by een feecker Indiaenfchen Koning , een foodanige jonge Deerne is
aen- geboden gewecft, wel fchoon tot verwonderens toe, maer in de leden
door fenijn foo meefterliek doorwrocht, dat zy, felfs fonder letfel blijvende,
Alexander den doet foude hebbe aengebracht, in gevalle by maer eens beftaen hadde haer in 't bedde te genaken; het welck vermoedelick foude
hebben gefehiet, indien Ariftoteles fulex niet tijdeliek en hadde ontdeekt,
en den held van den liftigen aenflagh hadde gewaerfehout (Cam. 3. part.
hift. med. cap. 69.) ; daer by verhaelt, dat foodanige lichamen foo Peer door
het vergif kannen negenomen werden, dat de felve onbefchadight blijvende,
de vloyen die daer aen komen te fuygen dadeliek fterven. Maer do kunft
van femjn-menginge van mijn voor-nemen niet wefende, wil iek die daer
laten, en vorder gaen tot nutter faken, en die hier beter op flaen. Hier
voren dunekt my van u gehoort te hebben, dat de Rechten, too wanneer
een jonge Deerne (oock met haren wille) vervoert wert, den Jongeling fuleks
doende efter niet ontfcliuldigh en houden van ontfchakinge en Vrouwekracbt.
Dat klmckt my al vry wat vreetut in de oeren, en is tegen den gemeenen
regel, mede - brengende, dat de willigen geen ougehjek en gefchiet.
Sorir. En lact u dit too felfaem niet deucken, lieve vrient. Want iek
ftelle raft, dat een Jongelingh ofte ander Mans-perfoon een jonge Deerne
vervoerende, fchoon zy fulex felfs bewillight heeft, ja fehoon zy felfs mochte
verfocht hebben, echter voor een ontfehaker moet gehouden worden, en de
Itraffe daer van naer Rechten verdient heeft, gelijck ick hier te voren daer
van wat begon te gewagen.
PHIL. Maer dat is een ongerijmde wonder -reden na my dunckt. En waer
fagh men oyt foodanigen exempel `??
Soper. Een ongerijmnde wonder- reden, Jongeling? En waerom foo? Of
en weet ghy niet, dat de Rechten uytdruckeliek alfoo fprceeken, waft ftellende, dat de bewillinge van een ontfehaeckte Deerne den ontfchaecker niet
en verfchoont, dewij le foodanige Decrnc, onder Ouders ofte Voogden zijnde,
met en wont verftaan te mogen willen, als geen wille hebbende, ofte haers
willens niet machtigh wefende; gelijck als hier van belangt, het gedenckt
any teer wel, dat hier in ons land is geweeft een dochter van een voortieffehck perfoon, en doen ter tijt een aenfienlijeken (tact bedienende, dc wcleke,
na Baer vervoeiinge, met den perfoon, die Baer vervoerde, gevangen zijnde,
verklaerde de waerheyt fuleks te weten, dat fy felts een wagen hadde gehuert, en, niet haer Kamer-maeght darr op fittende, den Jonek -heer (die
haer werde gefeyt ontfchaeckt te hebben) felfs hadde verfocht de reyfe met
baer te willen doen, too als liet naderhant gefehiede. En des niet tegen
vader van dc felve Jonekvrouwe feherpeliek aenhoudende, ten-ftaend,
eynde dat'er recht en ftraffe gcoeffent foude «orden, hadde het flock foo
verre gebracht, dat het Ilof in poiuten (tont, om den Jonck-heer van levende
lijve ter loot te wijfee, en fulcks ware fekeilick al gefcluet geweeft, ten
ware de Vader, door tusfchen (piekende Vrienden verfacht fijnde, af hadde
gelaten van fijn vervolgli, en dat daer op veigeeffche brieven voor hein
bekomen waren geweeft.
PRIL. Gewisfelick, Sophioiufce, is het alfoo gelegen met jonge Deernen,
foo dienen alle jonge-lieden de handen wel t'Iniys te bonden, immers niet te
beftaen, dan met wille en voor-weten van de gene die hier inne te (eggen
hebben. Maer nu vrage iek: Of na rechten of om goede redenen van State,
tusfchen een ontfehaeckte Dochter en haren ontfchaecker een houwelick (fulex
verfocht werdende) behoort te worden toegelaten?
Sorx. De vrage is wel te pasfe aengeroert, en dienftigh ondertocht te
worden, lieve Philoganie. En hoe -wel daer op veel gefeyt kan worden, too
is dit mijn rent gevoelen, te weten. too al is liet too, dat voor foodanige
houwelicken uy t de geeftelmke Rechten al eenige plaetfe konnen worden ingebracht (als cop. uit, extra de raptorib.), by weleke fchijnt toegeftaen te
werden, dat tusfchen den ontfchaecker en de ontfcbaeckte Houwehek magh
vallen, by too verre de onwilligheyt van de ontfehaeckte in bewilgmge koomt

le veranderen; dien nochtans niet tegenftaende, too meyne ick dat het Keyferhek Recht beter doet, fuleke houwelieken geheel en al af te fchaffen (L.
Uwe. C. de rap. Virg. 1Vovell. 143. et 150.) en de felve niet toe te ftaen,
fchoon de ontfehaeckte Deerne fuleks naderhant Boet mochte komen te vinden;
gelijck oock eenige plaetfen in de geeftehjeke Rechten daer toe leggen
(c. platuit. et e. de puellis 36. 4. 2). De redone daer van is rechtvaerdigh,
dewijle ontfchaecker vyantlicker wijle, en niet na den aert van 't Houwelick,
fijn faken heeft aen-gevangen, het welek oock den febaecker ganfch hatigh
moet maken in het herte van de gene, die met gewelt haer eere ontnomen is.
PHIL. Maer my dunekt, by de Philofophen gelefen te hebben een anderen
regel, die een feker Poeet aldus heeft uyt gedruckt:
Het is van outs gelooft, dat alle jonge Vrouwen
Hem, die haer maeghdom nam, in eer en waerden houwen;
Maer dat een jongh Gefel het wijf gemeenlrck haet,
Dat uyt een geyle luft met hem te bedde gaet.
Ad heee Job. Nevifanus in Sylva nuptiali lib. 2. num. 41. Mulier (inquit
Philofophus 4. parte, Problem. 11.) Temper plus diligit virum , à quo deflorata
fait, quia ab eo perfectioncm fuam accepit; imb et locum diligit, in quo id
factum. In vino vero eontrarium obtinet.
Sopsi. Maer dat wert hier ganfch qualiek in-gevoert : want het felve en
is niet te verftaen, dan als een jonge Deerne, geprickelt van een gulle
jeught, haer vernoeghen ontfangt van een, diefe daertoe uyt liefde verkoren
heeft, en niet die hare eerbaerheyt gewelt doet.
PRIL. Dat boude iek de waerheyt te zijn, Sophronifee, en daerom foo
keert weder tot fake.
SoPH. Boven dat nu gefeyt is, too is het oock van Peer gnade gevolgen
in een Staet, iemant een Dochter te laten geworden door gewelt, die by
wetter minne en behoorhjcke middelen niet en heeft konnen bekomen. Weleke
redenen van State (mijns ooideels) behooren te overwegen de muichten van
iemant in 't byfouder, ten eynde de woefte en onbetoomde jonekheyt geen
aenleydinge en worde gegeven tot foodanige onbchoorlicke manieien van
doen, die wy met droefheyt in onfe tijden by widen hebben nioeten aenfien
PIJL Iek gevoele mede alfoo, lieve Sophronifce. Want al is 't too, dat
ick de dat dit hart is, ten aenfien van een deerne die haer eere heeft ver
liet Houwelick met haren ontfchacker af te fnijden; foo fie iek-loren,ba
wederom aen de andere zijde, dat het goet is voor liet gemeen. En 't is
feker , dat men hinder doet aen de vrome, too men een booswicht niet en
ftraft. Maer daer nu de Rechten, ofte 't ghebmyek an den lande foodanige
houweheken toe- laten, feght my doch, is het, na uw meyninge, een Vroumenfch oock geladen haren fchaker voor halen Man aen te nemen 2
Soria. Die vrage is vry mede van bedencken, en waerdigh onder focht te
werden; mier alfoo wy na defen in dit werck noch een andere gefehiedenisfe
Pullen ontmoeten, daer dele en dicrgehjeke ftoffe met beter gelegentheyt
verhandelt tal konnen worden, too meyne iek beter te zijn, het vraegh-(tuck,
by u aengeroert, voor als noch daer te laten, en te letten, water nu in
het werek, by ons begonnen te lefen, is volgende.
PRIL. Daer volgt nu, naer ick fie, het Houwelick van den Koning David
en Abigail, weduwe van den ftuerfeben Nabal.
Sorer. Die gefchiedenisfe, hoe -wel niet beftaende in teer uytmuntende
gevallen , is mede van foet bedencken Maer de tijt nu teer verloopen zijnde,
dunekt my beter te zijn, het werek hier by te laten, tot op een andere
gelegentheyt.
PHiz. Iek bid u, waerde man, laet ons dele gefchiedenisfe ter haut
nemen, en de bedeneking, daer uyt riefende, op de preuve fetten. Want
daer mede tullen wy de gefehiedemsfen, die uyt de Schrifture ontleent zijn,
uyt gelefen en ten eynde gebracht hebben; en dan mogen wy op een anderen
tijt 't ooge laten over faken, die uyt andere fchrijvers haren oorfprong nemen.
Sore. Wel aen, den-ijle het u too gevalt, Philogamc, too gaet oock voort
tot dele gefchiedenisfe, doch last ons der kortheyt beshjtigen.
Puma. lek ben des te vreden, Sophromfee, en daetoin begin eek:
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Als David in het woudt, gelijck een velthoen, fweefde,
En fchier te geener tijt in vafte fteden leefde,
Had Nabal groot beflagh te Maon op het velt,
Soo dat men nau den hoop van fijne fchapen telt.
Sijn laminer, uyt-gebreyt door al de naefte palen,
Gaen op een vlacken berg of aen der heyde dwalen;
En t'wijl het dertel vee ontrent de bochten fpeelt,
Soo is 't dat Coridon een harders deuntjen queelt.
Hy liet om defe tijt een maeltijt toe bereyden,
En nooden tot bet feeft fijn harders uytter heyden,
En mits het wacker volck fijn ruyge kudden fchoer,
Soo teerd' hy als een heer, al was hy maer een boer.
Sijn eygen huys-gewas en dat de fcllapen gaven,
Was machtig fijn gefin , na vollen eyfch, te laven.
Hy kond' een maeltijt doen met ongekochte fpijs;
Maer hy was bijfter ports en uytter maten vijs.
En fchoon de man genoot des Heeren vollen fegen,
Noch was hy lijckewel tot ruften niet genegen.
Hy had een foete vrou; doch, mits fijn onverftant,
En finaeckt hy noyt den geur van foo een waerdigh pant
Maer David, doen ter tijt van Saul wegh gedreven,
En wift nau wat te doen of hoe te fullen leven;
Sijn leger fcheen een berg, gefmeet van enckel ftael,
Wel vaerdigh totten krijgh, maer uytter maten kael;
En daerom vont hy goet, tot Nabal af te fenden
Tien gatten uyt den hoop van fijn gefwinde benden,
En als het happig volck ontrent den harder ftont,
Ontfloot een over-man aldus fijn heufchen moat:

De God van Ifraèl wil u een vrolick leven,
Wil over uw bedrijf een rijcken zegen geven,
0 Vorft van dit gefin! Wy zijn van Davids rot,
En komen uyt het heyr, en dat op fijn gebodt.
De Faem heeft ons gefeyt, dat ghy voor uwe knechten
Op heden hebt beftaen een maeltijt aen te rechten,
En David weet oock felfs, dat ghy te defer tijt
Met al het dienftbaer volck in luft en vreughde zijt.
Uw Harders, waerde man, die hebben lange dagen
Haer hutten in het wont benevens ons geflagen,
Haer kudden even-ftaegh ontrent het heyr geweyt,
En even niet gemack in uwen ftal geleyt.
Geen menfch en heeft uw volck oyt qualick toe-gefproken,
En niet een eenigh fchaep en heefter oyt ontbroken.
Bevraeght u daer het dient. 'k En weet niet eenen man,
Die Eich met eenigh recht van ons beklagen kan.
Wel dan, mits al 't gefin met u fal komen eten,
Nu wilt in defe feeft uw knechten niet vergeten
Sendt aen den gragen hoop, fendt David uwen vrient,
Dat ons voor hongers noot, en hem ter eere dient.
Wy fullen wederom op uwe kudden letten,
En oock ons leven felfs voor u te pande fetten.
D'een gunft lockt d'ander uyt en fet de vrientfchap vaft
Het is een foet bedrijf, als d'een hant d'ander waft: —
Nae dat op dele wijs' de lanfert had gefproken,
Is Nabal in der haeft in gramfchap uyt- gebroken :
Wat David (feyt de man) brengt ghy hier in het fpel?
Men kent doch over-al fijn lofen handel wel.
;

;

;
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Daer zijn maer al te veel van defe fnoode lieden,
Die rechte muyters zijn en van den Koning vlieden;
En wie oyt oproer maeckt, verdient in 't minfte niet,
Dat iemant hun behulp of trouwe gunfte biedt.
Uw rot is, naer ick hoor, een fchuym van alle boeven,
Die niet als hinder doen en alle man bedroeven ,
Die, om haer flim bedrijf of om haer groote fchult,
Geen Rechter in de ftadt of op het lant en duit;
Sal ick u fpijfen doen, en laten hen ontbeeren,
Die met gevoeghde macht mijn fchapen heden fcheeren?
Neen, linckers, denckt'et niet. Wie met ons niet en werckt,
En hoeft met onfe koft oock niet te zijn gefterckt.
En waerom eysje dit? ontdeckt ons eens de reden.
'k En heb door uw bedrijf geen hinder oyt geleden,
Geen fchapen oyt gemift. Dit wort van u gefeyt;
Maer 't is, na mijn verftant, een losfen gront geleyt.
Geen quaet doen noemje deught; zijn dat niet moye faken,
Kont ghy hier op een eyfch tot uwen voordeel maken?
IIet fchijnt, 't is groote gunft, gelijck als ghy gelooft,
Indien ghy niet en ftroopt of eenig huys berooft.
Flucx, fchuymers , pakje weg, en gaet den vyant tergen;
Hier woont maer vreetfaem volck aen defe groene bergen.
't Is beft, dat ghy het lijf voor uwen Koning waeght;
't Heeft lang genoeg geduert, dat ghy de boeren plaeght.
Men acht hier in het landt geen ongenoode gaften:
Want die zijn anders niet als flechts gewisfe Taften.
Van hier, onguren hoop, die van den Koning vliedt;
Gaet voor een ander deur: want hier en deelt men niet.
Daer ftont de jeught bekaeit en kreeg befchaemde wangen,
En voelt een diepen fpijt haer op de finnen prangen.
Dies keert liet rot te rug, en feyt den Koning aen
Wat hun voor ongelijck by Nabal is gedaen.
De Vorft, op dit verhael, die wort geheel verbolgen,
Hy gort fijn wacker fwaert en doet het leger volgen,
Hy (telt hem op de reys en feyt in fijn gemoet :
Nu fie ick Nabals huys een badt van enckel bloet.
De vreck heeft onverfeert fijn landen mogen bouwen:
Want ick heb door bedwang mijn gaften weder- houwen.
Al ben ick fchrael geweeft, ja fchier in hongers -noot,
'k En hebbe niet een bock van fijnen hoop gedoot.
Sal hy met vollen luft fijn vette fchapen eten,
En even geenen danck voor onfe dienften weten?
Sal mijn onfchuldig volck met fchelden zijn geloont,
Voor al de trouwe gunft aen defen hoop getoont?
Neen feker, defe trots en ftaet my niet te lijden,
Hy moet een Konings heir al beter leeren mijden.
Wie aen die wapens draeght, dat billick is, ontfeyt,
Die heeft als voor het fwaert een blooten hals geleyt.
Iek wil den norferi kop, ick wil fijn huys bederven,
En wat een man gelijckt, dat moet op heden fterven.
Tfa, mackers, gort liet fwaert, en paft op uw gewin
Hier fteeckt ons grooten roof en enckel voordeel in.
;

Het woort is nau gefeyt, men feet de rappe gaften
Of naer een fwacke lans of naer een degen taften,
Haer breyn is op de loop, haer tanden zijn gewet,
Haer oogh is naer het dorp en op den roof gefet.
Maer een van Nabals volck, die al de faken wifte,
En niet als enckel leet uyt defen handel gifte,
Gingh na Abigil toe en feyde: Waerde Vrou,
Iek fie voor defe vreught wel haeft een groten rou.
Hoort, watter is gefchiet. 't En is als niet geleden,
Dat hier ontrent het lot tien mannen quamen treden,
Van David af-gefcliickt. Sy fpraken met befcheyt,
Maer Nabal heeft het volck ten hartften af-gefeyt.
De lieden even -wel en al haer met-gefellen ,
Zijn wonder nut geweeft aen al de naefte ftellen,
Haer rot heeft onfe koft of voeder niet gequift,
En daer en is noyt fchaep van al den hoop gemift.
Sy waren aen het vee gelijck als vafte muren,
En daer en mocht geen wolf ontrent de kudde duren ,
Sy waren nevens ons, oock in de middernacht,
Met vlijt en ftage forg gedurigh op de wacht.
lek houde voor gewis, het fal den Nabal gelden,
Dat hy gewapent volck foo vinnigh dorfte fchelden.
Iek wou hem dit gevaer wel hebben aen -gedient
Maer hy is my te fors, en het hem niemants vrient.
Wil iemant daer het paft een woort ten beften fpreken,
Hy fal hem (foo het fchijnt) den kop aen ftucken breken.
Hy is (gelijck ghy weet) een wonder haeftigh man,
Die veel geen tegen-fpraeck of reden lijden kan.
Dit fchaet hem menighmael, vermits fijn trouwe knechten
(Wat onheil dat men vreeft) hem noyt en onderrecliten.
Men feyt hem niet een woort, al wierd'et al gerooft,
En feet, dat is de loon voor fijn ontftuymig hooft.
Maer guy dient in der haeft op dit geval te letten,
Om u en al het huys niet in gevaer te fetten:
Ey, denckt, hoe fou het gaen, als hier een leger quam;
Wel feint dan, t'wijl ghy meught, de fchapen voor den dam.
Iek bidde, laet het dorp geen onheyl overkoomen;
Een die gewapent bidt, die is voor al te fchroomen.
En wie een Vorft ontfeyt, dat hem de reden geeft,
Die ftelt'et in gevaer, oock dat hy feker heeft.
Abigil greep het woort en fprack in haer gedachten:
Den raet oock van een knecht en wil ick niet verachten.
0 Al is fijn wefen flecht, des efter niet te min,
De reden die hy fpreeckt, die hebben kruymen in.
Sy tradt befijden af en gingh haer wat bedencken,
Hoe fy, ter better eer, den Koning fal befcheneken ,
En hoefe , na den eyfeh, haer _ woort beleggen fal,
Om vry te mogen zijn van druck en ongeval.
Hier dient geen lang beraet, fy moet de kansfe wagen.
Dies (fonder haren man hier over iet te vragen),
Soo neemtfe broot en wijn, en fruyt, en fchapen vleys,
En packt liet altemael, en geeft haer op de reys.
;
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Sy laet voor eerft de knechts haer efels henen drijven,
Maer wat dat haer belanglit, fy wil wat achter blijven;
't Gefchenck gingh voren uyt, en fy quarr alderleft:
Het licht dat voren gaet, slat licht fijn meefter beft.
Het dacht Abigil goet haer gaven eerft te fenden,
Om onder slat beleyt liet onheyl af te wenden.
Sy had (gelijck het fchijnt) van Jacob dit geleert,
Die heeft eens Efaus haet op defen voet gekeert.
Daer reet de jonge vrou, verfelt met feven knechten,
Om wat'er qualick (tont door goet beleyt te rechten.
En t'wijl fy van den bergti en na ele laeghte fpoet,
Soo is 't dat hier de Vorft niet fijnen hoop gemoet.

Daer zijghtfe van haer beeft, en valt hein aen de voeten,
En vanght met ootmoet aen den Vorft aldus te groeten:
„Ick bid n, machtigh Prins, geeft uwe maeght gehoor,
En gunt tot defer uur aen my een gunftigh oor.
Uw knechten (ick beken 't) is fmaetheyt over- komen:
Och! dat foo losfen daet niet qualick zy genomen.
Gelooft'et, edel Vorft, al dat'er is gefchiet
En komt van mijn beleyt, van mijn bevelen niet.
Iek heb een vielen man, een los -hooft fonder reden,
Die niet beleefts en heeft in al de ganfehe leden,
Hy graut een yder toe, hoe -wel het niet en tluyt,
Het is een rechten nar , fijn nacm die wijft'et ist.

En wilt om fijnent wil uw herte niet ontfetten,
't Is niet de pijne waert op fijn bedrijf te letten:
Geen leen befteet fijn macht ontrent een kleyne muys ,
Geen anent jaeght een vliegh, of ander vuyl gefpuys.
't Is wijfe lieden werck een dwaes te konnen vieren,
En wat by qualick doet tot nut te konnen ftieren.
Weeft niet op al het dorp om Benen dwaes geftoort,
En doet, geduchte Vorft, geen onverdienden moort.
Ghy zijt alreets gefalft , en fult in korte dagen
De kroone van het Rijck op uwen hoofde dragen.
Befinet dat heyligli ampt met geen onfchuldigh bloet,
Dewijl uw wettigh fwaert de moorders ftraffen moet.
Bewaert uw handen reyn, dat fal een vreedfaem leven,
Dat fal u aen de ziel een ftaegh vernoegen geven.

Dal fal u dienftigh zijn en ftellen buyten fchult,
Als ghy des IIecren volek als Koning rechten fult.
't Is vry een groote faeck , en over-al geprefen,
Met onfchult voor den Heer een Vorft te mogen wefen,
En noyt door onverftant, of fellen overmoet,
Te hebben uyt-geftort het edel menfchen bloet.
't Is ja des Heeren werck, dat iek hier ben gekomen,
Op dat het ongeval wegh mochte zijn genomen,
En dat ghy niet en foudt (al is de mis -flagh groot)
Ons ftorten over-hoop, en geven aen de doot.
Ghy, die wel eer den Reus hebt konnen overwinnen,
Verwint te defer uur uw omgeroerde (innen :
En die den vyant fact, dat by te rugge vliedt,
En wijckt, o machtig Prins, voor uwe tochten niet.

II

11

54

DAVID TROUWT ABIGAIL.

Iek heb een klein gelehenek uw knechten aen te bieden,
Laet dat tot voetfel zijn van defe jonge lieden.
Iek weet het is geringh; maer efter, groote Vorft,
Het koomt uyt ware gunft, en uyt een reyne borft.
Ontfangt'et ons te gunft, too wil God uwe faken,
Uw Rijek, uws Vaders huys in all's beftendigh maken.
Iek weet, 't en is geen roof waer op ghy Koning loert;
Het is des Heeren krijgh dien ghy van herten voert.
Laet ftropers uyt het wout, laet onbefchofte boeven,
Met rooven , met gewelt het ganfehe lant bedroeven;
Ghy, hooger van bedrijf en beter van gemoet,
En (treckt geen handen uyt tot ander lieden goet.
En fchoon daer eenigh menfeh is tegen u verbolgen,
Die met een vinnigh hert u, Koning, fal vervolgen ,
Uw ziele niet te min, die fal in Godes handt
Ganfeh valt verfegelt ftaen, ten goede van het landt;
Maer die u tegen zijn, en fnoode rancken drijven,
En lullen voor den Heer niet ftaende kennen blijven.
Hy, die haer ihm bedrogh en lagen onderwint,
Sal wat u deeren kan verftroyen in den wint.
Maer als des vyants macht fal eenmael zijn gebroken,
Sal God ten vollen doen wat door hem is gefproken;
En als dan uwen Throon fal valt en feker ftaen,
En dan uw hoogen naern fal tot den Hemel gaen ,
Dan fal uw ftil gemoet niet angftigh liggen wroegen,
Vermits te defer tijt uw knechten iemant floegen,
Of dat hier eenigh menfeh is in het landt verkort,
Of dat'er eenigh bloet uyt nioet -wil is verftort.
Iek weet, ghy Pult den Heer hier over namaels prijfen,
En met een vrolick hert hem danck en eer bewijfen.
Iek weet, dat ghy met ernft, door luft en heyl vervult,
Mijns, uw geringe maeght, oock dan gedeneken full".—
Met dat Abigil fweegh, gingh David overleggen,
Wat op haer foet gefpreck tot antwoort is te (eggen :
„Lof Gode (feyt de Verft) die in der hooghten fweeft,
En u te defer ftont tot my gefonden heeft.
Gefegent zy het woort door uwen mont gefproken,
Dat juift te rechter uur mijn opfet heeft gebroken;
Gefegent zijt ghy felfs, die heden hebt belet
Dat iek, door menfehen bloet, my niet en heb helmet.
Daer is geen twijffel aen, waert ghy niet aen- gekomen,
Soo had iek uwen Man het leven af-genomen,
Iek hadde door het fwaert gedoot, op eenen dagh,
Al wat in uw gein een man gelijcken magh.
Maer fiet, om uwent wil, om uwe wijle reden,
Soo wil iek delen hoop te rugge laten treden.
Iek wil noch boven dien ontfangen uw gefehenck,
Vermits ick over u geen onheyl meer en denck.
Ghy, keert dan wederom, en hebt geruite tinnen.
Ghy kondt oock fonder fwaert een leger overwinnen.
Siet, wat een foete tong en haer beleeft geklagh,
Siet, wat een wijfe vrou oock op een heir vermagh".

Als David dus befloot, een deel van fijne gatten,
Die nu als wetter haut in Nabals have taften,
En zijn in haren geeft ten beften niet gefint,
Vermits de jonge vrou by hem genade vint.
Gewis, too haren raet maer hadde mogen gelden,
Daer hadde bloet gevloeyt op al de naefte velden,
Daer was maer ftofs te veel (foo wert het ftuck gevat)
Te geven tot een buyt, wat Nabal oyt befat.
En hadden fy geweeft beleyders defer faken ,
Sy wouden onder een aldus haer deelingh maken:
Dat voor hen Nabals goet, en dat de jonge vrou,
Tot luft en tijt- verdrijf, aen David wefen fou.
De Vorft noch even-wel geboot de rappe benden,
Te keeren van den tocht en naer het heir te wenden.
Hier deylt hy aen het volek al wat Abigil gaf,
Doch nam'er (haer ter eer) voor hein een weynigh af.
Daer fehickt Eich al het heir ontrent de dichte boomen,
En in het groen gewas, en aen de koele ftroomen
De tafel is het velt, en ftoelen 't jeughdigh gras,
En niet een menfeh en fcheyt voor dat het avont was.
Abigil, onder dies in haer bedrijf gekomen,
Die vint het ganfch gein met blijtfchap in- genomen,
Bevint door al het buys gelijck een Konings feeft,
Een yder is verheught; maer Nabal aldermeeft.
Die hadde fonder maet en boven meugh gedroneken ,
Soo dat fijn grillig breyn ten vollen is befchoncken:
Ey fiet, wat delen man en menigh menfch gebeurt,
Hy fwom in enekel vreught, wanneer hem dient getreurt.
Abigil fagh het aen al wat de gaften deden,
En hoefe' gaen te werck, en in de bouten fneden;
En hoe het maeghden-rot een harders deuntjen fongh,
En in het groene fat of aen der heyden fprongh;
En hoe dat Nabal woelt, en yder dede drin eken,
En ftracks al wederom een vollen becker fchincken.
Maer fy, terwijl hy braft, en feyt hem niet een woort,
Wat David had beftaen, en hoe hy was geftoort.
Doch als hem naderhant en aen fijn rauwe knapen,
De brocken zijn verteert, de dampen uytgellapen,
Soo tijt het wijf te werck en feyt, met heusfen ment,
Dat hem geweten dient, en haer te feggen ftont:
„Het is genoegh bekent, hoe Davids rappe benden
Ons vee geen hinder doen, ons kudde niet en fchenden ,
Maer datfe vreedfaem zijn, en dat'er niet een beeft
Voor diefte, voor gewelt, of ander hinder vreeft.
Noch weet ghy, waerde vrient, hoe David al te voren
Is uyt des Heeren naem als hooghfte macht gekoren;
En dat hy metter tijt, nae menigh ongeval,
Eens Rechter in het landt, ja Koning wefen tal.
En ghy noch even -wel, wanneer fijn boden quamen,
En met een heus gelaet tot ons haer toevlucht namen,
Hebt fijn manhaftigh volek ganfeh qualick af-gerecht,
En David nyt-gemaeckt gelijck een hoofen knecht.
;
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Hoe! was 't niet beft geweeft (nadien uw dienaers faten,
En met een vollen mont van onfe kudden aten)
Te (enden eenigh deel aen een foo trouwen vrient,
Die al het ganfche landt en ons ten goede dient?
't Is ja een niitte kunft, voor die by menfchen leven,
Te fehenken als het dient en wegh te konnen geven:
Want die te rechter tijt fijn hant ontfluyten kan,
Dat is een wel-gewilt, een wijs en geeftigh man.
Ghy weet'et even felfs, dat uwe rauwe zeden
By niemant van het volck en konnen zijn geleden;
En dat uw grilligh hooft in vollen brant ontfteeckt,
Soo haeft als eenigh menfch u niet te pas en fpreeckt.
Iek Nebbe menighmael , oock met géftorte tranen,
U tot een foeter aert bevlijtight aen te manen;
Maer wat ick oyt begon, ghy houdt uw wrangen aert,
En blijft juyft even foo, als ghy te voren waert.
Is 't niet een oude les, dat heus en wel te fpreken
Kan twift en ongemack, en quade flagen breken;
En dat in tegendeel een fel en vinnigh woort,
Oock fachte lieden felfs en ftille firnen ftoort?
Iek heb het metter daet en op gewisfe gronden,
Iek heb het even felfs ten vollen ondervonden;
Iek heb het bey gelijck gefien op eenen dagh:
En wat een vinnigh woort èn foete tael vermagh.
Mijn hert dat fchrickt'er af, wanneer ick gae bedencken,
Hoe dat het leger quarr om al het huys te kreneken,
Om ons en ganfeh het dorp te brengen in den noot,
En u voor alle dingh te geven aen de doot;
't En ware Godes hant, tot ons behout genegen,
Het quaet had af-gekeert door onverdienden zegen;
Gewis het ganfeh gefin, dat lage nu vermoort,
En ghy in ftof gedruckt en in uw bloet gefmoort.
Want als ghy vinnig fpraeckt tot Davids trouwe knechten,
En dat fy haren Heer des gingen onder -rechten;
Doen wert fijn geeft verruckt, foo dat de goede Vorft
Na wraeck, en ons bederf, met al de (innen dorft.
Hy liet van ftonden aen den fellen horen blafen,
En deed' het ganfche rot van fpijt en wrevel rafen,
En daer quam flucks het heir met rasfe fchreden aen,
Met opfet ons gefin, en u voor al, te flaen.
lek, hier van onderrecht, ben, na mijn kranck vermogen,
Tot David af-gereyft en tegen hem getogen,
En God heeft mijn gefmeeek gegeven defe kracht,
Dat by is van den fpijt tot beter fin gebracht.
Wel, geeft den Heere danek en vry met volle leden,
Dat u des levens-draet niet af en is gefneden;
En, wat ick bidden magh, betracht een beter aert,
En wort een wijfer man, als ghy te voren waert.
Men leert uyt ongeval, uyt druck en harde flagen,
Hoe dat men leven moet en fich behoort te dragen.
Doet hier dan voordeel mee: want die uyt droefheyt leert,
Die vint fijn ongeluck in blijtfehap omgekeert".
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Als Nabal 't ftuck door-fagh gelijck het was gelegen,
Soo is een konden fchrick hem op het hert gezegen,
't Schijnt dat het levens-vocht hem in de borft vervrieft,
Soo dat by neder zijght, en alle kracht verlieft.
Siet daer een menfch, vervremt van alle goede zeden :
Hy danekt de vrouwe niet voor haer befette reden,
Noch voor haer wijs beleyt, noch voor haer kloeke daet,
Soo dat haer foet bedrijf als roock daer henen gaet;
En, dat het ffimfte was, geen item en wert verheven,
Om voor des Heeren gunft een danckbaer hert te geven.
Noch min ftelt Nabal vaft, dat hy na defen tijt
Sal toomen fijn gemoet en hoeden voor den fpijt;
Dat hy fal wijfer zijn, en fachter leeren fpreken,
Dat by fal beter doen, en weeren fijn gebreken.
Dit had hem wel betaemt; maer neen, ó leyder, neen!
Sijn liert is als een block, fijn geeft een harden (teen.
En eer de tiende fon quam aen den Hemel fehijnen,
Soo fagh men als een roock fijn bange ziel verdwijnen:
God floegh hem dat hy ftierf. Siet hier, 0 vrienden, fiet!
Dit heeft de werelt in, de vreughde baert verdriet.
Stracks ging'et door het landt, dat Nabal was geftorven,
En dat de jonge vrou haer vryheyt had verworven;
Dit riep de fnelle Faem, als met een vollen mont,
En Kenas hoord'et eerft, daer by op fehilt-wacht ftont.
Hy was een hups gefel en hadde, lange dagen,
Met David ongemack en enckel leet gedragen;
Hy ftont doen op den wegh een weynigh uit het heir,
Hy lett' op fijn beroep, en paft op fijn geweir.
Hy wandelt aen den bergh en gingh een deuntjen fingen,
Ten eynde dat de flaep hem niet en fou befpringen.
Al is het landt in roer, by voed' een ftillen geeft;
Het blijckt uyt fijn gefangh, dat hy den Heere vreeft:
;

GESANG VOOR EEN KRIJGHSMAN OP
SCHILDWACHT STAENDE.
Voys. Jamais ure fa belle Dame, etc.

O ghy, die noyt gewoon te flapen,
Noch echter ftage ruft geniet,
Weeft, Heer, een Harder uwer Schapen,
En op uw knechten neder fiet.
Eylaes! ons waken
En kan niet maken,
Ten zy ghy ons uw gunfte biedt.
Wilt u tot onfen Leger wenden,
Waer dat by fich ter neder (telt
En houdt de wacht voor onfe benden,
Wanneer wy trecken in het velt.
Ey laet ons wallen
Niet overvallen,
Noch door verraet, noch door gewelt.
;
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Ghy kent des weerelts groote werckeii ,
Als Schepfels van uw eygen hant.
Ghy kont oock in der haeft bemercken
De gronden van het ganfche landt.
Laet uwe ftralen
Maer neder dalen,
En, Heer , wy zijn in goeden ftant.
Ons fwaert en kan ons niet befchermen ,
Daer in beftont noyt onfe kracht.
Ghy wilt maer onfer, Heer, erbermen ,
En houdt voor ons geftage wacht;
Soo kan noyt quellen,
Noyt ons ontftellen.
Al wat'er hindert in der nacht.
Laet noyt den flaep mijn oogh bekruypen,
Terwijl ick hier dus eenfaem fta;
En laet noyt vyandt komen fluypen ,
Dat hy my in het duyfter í1a;
Laet my de (innen
Niet overwinnen,
Dat ick verkeerde wegen ga.
Maer 't wijl ick hier ben om te wachten,
En dat ick vlijt noch moeyte fpaer,
Beftiert, 8 IIeere ! mijn gedachten,
Dat ick mijn eygen ziel bewaer.
Sendt uwen fegen
Op mijne wegen,
En hoedt mijn geeft voor hels gevaer.
Terwijl de krijgsman fongh, begon de fon te rijfen,
Om al wat duyfter is de menfchen aen te wijfen;
En feet, een harders knecht, die na fijn kudde gingh,
Die fprack de lanfert ad, en feyt hem alle dingh;
En feyt hem boven -al, hoe Nabal is getreden
Den wegh van alle vlees, en, van de doot beftreden,
Den leften adem gaf; en dat fijn jonge vrou
Is, fonder eenigh kint, gelaten in den rou.
Juyft op dien eygen dagh was David op-gerefen,
Om vroegh op fijn bejagh en in het velt te wefen:
Hy ftont alree begort met fijn manhaftigh fwaert,
En fagh voor hein getoomt een fris en moedigh paert.
Maer fiet, in defen ftant is Kenas aen- gekomen,
En fcheen aen fijn gelaet met blijtfchap in- genomen;
By buygt hem voor den helt, hy biedt hem goeden dagh,
En (tort hem in de borft, dat op fijn herte lagh:
„Geluck, ó machtigh Vorft! uw leet is nu gewroken,
Uw fchaemte wegh gedaen, ons fmaetheit afgebroken;
Siet, Nabal is gereyft na 't onder-aertfche dal,
Soo dat hy ninmmermeer ons weder hoonen fal.

Het was hem aengedient wat ghy had voor-genomen ,
En daer uyt is een fchrick hem vaerdigh over- konten
Een fchrick vol diepen angft, foo dat hy neder viel,
En is te defer ftont een lichaem fonder ziel".
Soo haeft de Vorft het woort quam in fijn oore zijgen,
Soo voelt hy fijnen geeft tot in den Hemel ftijgen:
„Lof, zeyd' hy, zy den Heer, die mijnen wegh bewaert,
En even wrake doet aen Nabals harden wert".
Dien eygen oogenblick voelt hy fijn jonge linnen ,
Door feker diep gepeys, in ftilheyt overwinnen.
Hy fagh Abigail en haren rooden mont,
Als of de jonge vrou hem voor het ooge ftont;
Hy dacht aen haer gelaet, aen haer bevalligh fpreken,
En hoe haer foeten mont fijn gramfehap wilt te breken,
En hoe fy rechten kon, door heus en wijs beleyt,
Al wat door onverftant by Nabal is gefeyt.
By voelt in dit gepeys fijn ganfche ziel bewegen,
En al fijn innigh mergh , dat wort tot haer genegen.
En, waerom langh verhael? Hy maeckt een kort befluyt,
En ftiert dien eygen dagh een deel gefanten uyt;
Die gaen tot Maon op, die gaen Abigil groeten,
En met een blijde tael haer droeven ftaet verfoeten;
En Sem, aen wien de Vorft den laft had op-geleyt,
Die boogh hem voor de vrou, en heeft'er dit gefeyt:
„iTw wijsheit, fchoone bloem, heeft onfen Prins bewogen,
Dat hy fijn hoogen geeft tot uwaerts heeft gebogen,
Soo dat fijn innigh hert u waere liefde draeght
Dies naeckt u groot geluck, indien het u behaeght.
Wy hebben vollen laft u dit te komen feggen;
Ghy, wilt het deftigh ftuck na reden overleggen:
Een Prins die biet u aen fijn onverbroken trou,
Indien het u bevalt, ghy wert fijn echte vrou.
Hy, die uw gunft verfoeckt, is tot de kroon geboren,
Is tot een Vorft gefalft en tot het Rijck gekoren;
Soo ghy hem gunnen wilt uw trouw en rechter-kant,
Ghy zijt van heden aen Princesfe van het laut.
Denckt waer ghy voortijts waert, en waer ghy ftaet te komen,
Indien maer defe kans door u wert tvaer- genomen.
Weet, dat u dit geval tot hooger ftaet verheft,
Soo verr' Jerufalem uw Maon overtreft.
Ghy, die te voren ftaet te midden in de fchapen ,
Sult woonen in het hof en by een Koning flapen,
Sult harderinne zijn van Jacobs hoogen ftam ,
En van des Heeren volck, het zaet van Abraham.
U fal geen nortfe kop, geen wint -geck meer onlftellen,
U fal geen grilligh hooft de teere finnen quellen
Een wijs, een deftigh Vorft, een fpiegel van de denght,
Die fal een troofter zijn, een leyder uwer j eught.
Bedenckt, hoe veelder zijn, oock van de grootfte vrouwen,
Die wenfchen van den Heer, aldus te mogen trouwen,
Maer foo een hoogh geluck en is voor yder niet.
Ghy, daerom, neemt'et aen, dat u de Koning biet".
;

;

57

DAVID TROUWT ABIGAIL.

Abigil, op het woort, die liet haer neder zijgen,
En fcheen een diep gepeys op dit verfoeck te krijgen
Sy weet wie David is, al lijdt hy tegenfpoet,
En ftelt het voor gewis wat hem geworden moet.
Sy weet dat alle daegh geen goede ftonden komen,
En dat een fchoone kans dient waer te zijn genomen.
Sy weet noch boven al, dat God is metten man,
En datfe met den Vorft niet qualick wefen kan.
Sy fpreeckt dan in haer felfs : God geve fijnen zegen ,
Iek vinde mijn gemoet tot defen Helt genegen;
Iek fie hoe dit geluck my van den Hemel daelt,
En dat op defe kans niet langh en dient gedraelt.
Het is des Heeren werck, dat foo een machtigh Koning
Sijn oog heeft laten gaen op mijn geringe woning,

li

Dat David over my fijn edel herte ftreckt ;
Wel aen, ick neem den gangh daer my den Hemel treckt.
Sy keert haer tot het rot van David uyt-gefonden,
Sy fpreeckt de mannen aen daer fy te famen ftonden:
„Ick ben, manhaftigh volek, voor uwen Vorft bereyt,
Waer dat hy trecken fal, of waer hy my geleyt:
Iek wil op fijn bevel, op fijne dienften pasfen,
En aen fijn knechten felfs haer moede voeten wasfen;
Iek wil hem eygen zijn in vreught en (waren rou,
En, met een woort gefeyt, ick ben fijn echte vrou."
Terftont, na dit gefpreck, de Bruyt gaet haer bereyden,
En kieft vijf maeghden uyt, en doet haer foo geleyden.
Sy tijt tot David in, foo vaerdigh alsfe kan,
En hy onthaelt de vrou gelijck een echte man.

is

T'SAMEN- SPRAKE,
OP 'T HOUWELICK VAN

DAVID EN ABIGAIL.

1. Of een man wel doet, een wijl te trouwen die wipfer als by is; er of
een vrou wel doet, een man te nemen minder in verftant als fy is?
2. Of een vrouwe de fchuldige goet- williyheyt aen een drone/-en man ver
te betalen
-bondeas
3. Of een vrouw ietl mayh verfehencken fonder weten van den man?
4. Of een vrouw qualick van haer man mayh fpreken, en wanneer?
5. Wat van weduwen te trouwen te gevoelen is?
6. Wat'er beter is, een quaet of goet mans na -gelaten weduwe ten w^^ve te
nemen ?
7. Of het goet is docr tusfchen-geftelde perfoonen een houwelick te Weye te
,

brengen

?

8. Fan houwelieken van State, en bruyls in harnas te bejlapen.
9. Of een gehoude vrouwe iemant mayh beloven te trouwen als haer man
ftl geftorven zijn, en of, fulex yefehiet^e^nde en de man geftorven
wefende, fy uit krachte van foodanigen beloften gehouden as de trouwe
te voltree/cen ?
10. Of een man fijn w^^f by testamente aen een ander magh byfelten.
PRIL. Neemt my ten goede, waerde Sophronifce, dat iek u geen tijt en
gave, na 't lefen van defe gefchiedenisfe , set te feggen. Want iek oordeelde,
dat ghy, hier op uw bedencken openende, dadelick fout fpreken op de
gelegentheyt van 't houwelick van David en Abigail, daer van wy de IIiftorie
hebben gelefen; daer íck wel eerft een weert wilde hoeren over het houwelick van Nabal en Abigail, en dat op defe twee vragen, te weten eerftehek,
of Nabal wel dede een wijf te nemen fneger en wij fer als by felver was:
en ten tweeden, of Abigail wel dede, een man te trouwen minder in
verftant als fy, dewijle fy hem voor haer hooft en voegt hadde te kennen,
gelijck alle vrouwen fulex toeftaet te doen?
Sorx. Hier foude veel op te feggen vallen ter eender en ter anderer zyde,
waerde Philogame; maer om daer op niet lange te ftaen, als buyten onfe
hiftorie wefende, foe is het kennehjck, dat in alle manieren Nabal in defen
ganfch wel heeft gedaen voor hem en de fijne. Want ten ware fake geweeft
dat fijne Abigail van meerder befeheydentheyt ware geweeft als hy felts, foo
hadde hy en fijn geheel huys gewisfelick in den groat uyt-geroeyt en bedorven geweeft, gehjek ons de jegenwoordige gefchiedenisfe klaerlick uytwijft.
En wat het geheel beleyt van dit houwehek aengaet, my dunekt, dat het
felve een geftalte heeft gehad na de regels, die eemge geleerden, en onder
anderen oock Erafmus, gaerne in de houwelicken tagen in-gevoert.
PHIL Wat ghy door de regels verftaet, waerde Sophromfee, en weet iek
eigenthlck niet. Maer wat my aengaet, foo mcyne ick, dat dat houwelick

ftrijdigh is geweeft met de gemeene gronden, in gelijcke faken altijt geprefen
en voor de befte geoordeelt. Want fehoon de meefte gehjekheyt van ge
befte houwehe- -legnthy usfelindoghpre
ken wert geoordeelt te maken, foo de iek hier een fear groote ongchjekheyt
tusfchen dele twee. Want aen de acne zijde fie iek A bigaal verftandigh ,
befeheyden, vriendehek, en gefeggelick, oock aen d'ander zijde Nabal dwaes
en onredelijck, daer-en -hoven norts en dwaes En of fee grooten ongehjckheyt tusfehen de gehoude een goet houweliek kan maken, dunekt my ganfeh
bedenekeliek te wefen.
Somt. Erafmus en eenige voortreffelileke mannen zijn van gevoelen, dat
die houwelicken, in dewelcke de gebreken van den Benen door een beter
geftalte van den anderen kennen geholpen, ofte immers verfacht worden, te
prijfen zijn, en daerom meynen de felve, dat fee wanneer een man te open
van hant ofte te quiftigh is, dat hem eene vrouwe dient die wat valt-houdende
en fchaers is. Als de man te haeftigh en oploopende is, dat hem dan een
vrouwe behoort toe-gevoeght te worden, die facht, koel, en lauglimoedigh is.
Als de man uyt-huyfigh ende woelende is, dat hem een wijf dient die ftil en
gefet is. Als de man wat te dom, van weynig begrijps, of te flap gezouten
is, dat hem in dien gevalle een gauwe, fnege, dappere en deftige vrouwe
van node is; oordeelende vooits in 't gemeyn, dat een huysgefin niet wel en
is fonder fee een bequame vermenginge.
Pim. Maer foudet niet beter vrede in huys geven, indien man en vrouwe
eens gefint en van Benen aert waren, na den ouden regel?

Sorn. Wat den uyterheken vrede en de rufte van 't huys aengaet, die

geloove iek, dat door gelijckheyt van aert en gelegentheyt beter gehouden
kan worden; maer wat den oirboir van 't huyfgefin en den welftant van 't
gemeene raeckt, meyne rek, dat het gevoelen van Erafmus beter is. En op
dat de vrede van de huys-houdinge niet geftoort en werde door dufdanige
ongehjekheyt van aert, fee isfer groote befeheydentheyt van noode, op dat
yder fijn partuur magh doen begrijpen, wat heft is voor de huys-houdmge.
PRIL. 't is fee ghy feght, waerde Sophronifee. Want iek hebbe wel
ervaren en wife lieden hoeren feggen, dat een ander te doen gevoelen als
ghy gevoelt, een van de meefte kunften ter weerelt is. Dies fee mereke
iek, dat my aen alle kanten in dele gelegentheyt voorkomen dingen, die
naerder te bedeneken zijn, en onder de felve ftel iek oock dele uwe aenmerekinge, die iek tot een andere gelegentheyt daer nu wil laten blijven.
Maer nadien wy nu in Nabals huyf- houding zijn getreden, fee komt my

jegenwoordigh hier noch te voren een vrage, die my door de dronkenfehap

Nabals ter eenie, en door de wijfheyt van Abigail ter anderer zijden in den
fin wert gebracht. Iek lie dat Nabal na fijn gebouden macltijt ganf(h van
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van den dionck is o'eivtionnen geweeft, en foo in fijne kamer en by fijn
wijf is gekomen; hier op vrage iek, of een echte vrouwe, des geverght zijnde,
aen haren befchoneken man de gemeenfchap van haer lrchaem magh weygeren, tot op een ander tijt?
Sorx. Tot antwoorde fegte ick, dat foodanigen verfoeck met behendigheyt
af te keuren ganfch prijsfelick is; en dat een echte vrouwe in die gelegentheyt
niet alleenlick en vermagh, maer oock behoort weygerigh te wefen van gemeenfchap van bedde.
Pair.. Hoe dat, en moet niet de wille van het wijf den wille des mans
onderworpen zijn?
Sorg. Ja in trouwen. Maer hoe fal de vrouwe haren wille den man
onderwerpen, ten tijde de man felfs geen wille, ja geen redchck vernuft
en heeft?
Een droneken man die is van buys,
Dus vrouwtjen, hout uw leden kuys.
Hier by gevoeght, dat het kennelick is, wat vrucht dat'er voortkomt uyt
het gefelfchap van een droncken man, daer de natuer-onderfoeckers, met
goede redenen, vry wat veel van (eggen, hier nu te lang om te verhalen.
en, om hier van te fcheyden, ick houde dit vers een goede lesfc te wefen
voor een man in foodanigen ongeftalte:
En raeckt geen jonge vrou, wanncerje zijt befchonken;
Ghy zijt dan niet bequaem, als om te leggen roncken.
Wat kan het anders zijn als fchuym van lichten aert,
Dat Bacchus heeft geteelt, en Venus heeft gebaert?
PRIL. Maer het is tijt te komen tot defe onfe jegenwoordige gefchiedenisfe, daer op ick vry wat te vlagen hebbe, en ghy al vry wat te doen Pult
vinden, om my te vervoegen. Voor eerft hoor ick, dat ghy Abigail teer
geprefen, en als tot den Hemel verheven hebt, om veifcheyde redenen, daer
toe bvgebracbt, maer ick beelde my in, veel dingen in defcn handel te fen,
die (mans oordeel;) vry al wat op-fpraecke en tegen -fpraecke onderworpen zijn.
Voor eerft loo fie ick, dat Abigail heftact haers mans goederen, fonder fijn
weten, wegh te fcheneken, en daer pasfe ick op een goet Duyts fpreeckwoort: Es feind bode Hinnen die aufz legen; 't zijn quade Hennen die
haer eyeren buyten huys gaen leggen. En dit dunckt my te meer hier te
pasfe te komen, vermits fchenekagien, komende van een vrouwen-bant, van
allen tijt als verdacht zijn gehouden geweeft.
Geen vrouw en kan aen iemant fchencken,
Of wis fy moet haer eere kreneken.
Ten tweeden merck ick, dat Abigail qualick fpreeckt van baren Nabal,
ten aenbooren van David on fine mannen, en gedencke daer by dit Frans
fprecck-woort: Quand une femme blafme fun man, eile demande la dance
de Ion voifin.
Als 't wijf fpreeckt qualick van de man,
Gevoelt 'er niet ten heften van.
En noch is my te binnen gekomen, in 't lefen van dele gefchiedenisfe,
dat het onbetameliek was, datfe foo haeft vaerdigh was om ja te feggen, en
David fijn verfoeck toe te ftaen, als hy haer ten houwelicken dede ver
gelet, dat fulex gefchiede ganfch onlangs na haers mans-foeckn,drlig
overlijden. Ooek kan ick noch al meer (eggen tot haren lafte; maer wil het
voor ditmael hier by laten, verwachtende hoe ghy al dat mi gefeyt is voor
haer goet Pult maken.
Sorx Iek bekenne, goede Philogame, gelijck al het gene, dat ghy hier
tot nadeel van onfe Abigail hebt voort- gebracht, vry wat bedenekens heeft;
dal, aen de ander zijde al het felve, tot hare verfchooninge, wel is wegh te
nemen, als men inficht wil nemen op de omftandigheden van de geheele
fake. Want wat aengaet, dat ghy voor eerft meynt by Baer qualiek gedaen
te zijn, de goederen hares mans buyten fijn weten wegh te geven: daer
tegen koomt in aenmerckinge, dat de wrj fe Abigail hier in niet erger en
heeft gedaen, als een koopmans dienaer, fchipper, of diergehjeke doet, die
ten tijde van een groot tempeeft over boort werpt een deel van fijns meefters
befte koopmanfehappen , om de relt te mogen behouden. Wat het tweede
belanght, en dat fy haren man mifprijft, hem een dwaes noemende, dient
gelet, dat, gehjek fomtijts iemant kan geprefen werden tot fijn bederf, dat
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van gelijcken iemant fomtijts gelaeekt kan werden lot fijn behoud. De vos
(leggen de fabulen) prees eens den haes, ten bywefen van den leeuw, vermits
fijn leckere bouten en nialfche lendenen, en mifprees ten felven tijde fijn wijf,
datfe mager en tay was. Wie van beyde meynt ghy wilde by behouden of
bederven? De fake fpreeckt felfs. Dat Abigail baer man een dwaes hiet,
en ftreckt tot geen anderen eynde, als om hem te behouden en op dat
David geen haut aen hem en foude leggen, als desfelfs gramfchap onwaerdigh
wefende, hebbende liever haren man voor een dwaes te doen achten, en alfoo
uyt liet gevaer te trecken, als hem voor een wijs man te laten dooden.
Soo hadde oock David, ontrent dien eygen tijt, liever voor een nar aengefien
te worden in 't IIof van Achis, Koning tot Gath, als voor een wijs man in
't felve Hof om den hals te raken, (I Sam 21. 13). Beroerende het derde,
van dat ghy meynt datfe te vaerdigh is geweeft de aenbiedmge van David
aen te nemen; daer tegen is te letten, dat men in oude tijden de veyagrdn
fee grooten fwrer niet gewoon en was te geven als wel hedendaeghs, bhjckende
uyt de houweliekcn van Ifade en Rebecca, Moyfes en Siphora, Obcd en
Ruth, Tobias en Sara, die al fonder groot beflagh zijn toe gegaen. Het
welek, ten aenfen van Weduwen en groote Prmsfen, infonderheyt plaetfe
heeft gehad en noch heeft. Maer of dit is gefchiet korts of lange na het
over lijden van haren man, en kan niet fekerlijck uyt den Text werden
beflooten, en is te deneken, dat David hoer eerft heeft laten uyt•treuren,
en dat by haer daer naer ten Wyve heeft verfocht, gehjck by hem ten
aenflen van Berfeba is gehandelt. (De jure aan. luctus fervandus mulieribus
L. 2. C. do fecundis nupt. Seneca Epift. 63). Nee obftare dicta Apoftoli
Rom. 7 et I Cor. 7. contra communera Canoniftarum opnuonem, Armfaeus
in tractat. de Jure eonnub. cap. 5. feet. 4. num. 5. multis asferit. Sed
principes illa non eurasfe et gravidas ad fefe traxisfe ibidem exemplis teftatur).
Of misfchien mach by gedaen hebben als het Franfch fpreeck-woort feyt,
daer mede het oud feggen van de Spaengiaert over een koomt: La vefve
aver le deuil, et la falle avec le morveau.
Pnia. Wel, Tact ons dan van Abigail ons affcheyt nemen, en het ooge
eens werpen op David. Voor eerft dunckt my bedenokelick geweeft te zijn
voor David, een Weduwe voor fijn partuur te verkiefcn, en dat van een
loo feltfamen hooft als Nabal is geweeft, wrens gebacken fijn Weduwe
lichtelick aen David ten houweliek foude hebben mogen brengen, gehjek by
de oude gelooft is, dat Weduwen niet alleenlrek haer eggen, maer cock haer
voor-leden mans feylen ten tweeden houwelick veel plachten in te brengen.
Iek fie oock, dat de Ifraeliten van de honwelicken van Weduwen ten bebten
niet en hebben gevoelt. Van haer Priefter wert gefeyt, dat hy geen Weduwe,
noch verftootene, noch gefehoffierde, noch koere, maer een maeght fijns
voleks ten wijve moet nemen (Levit. 21. 14. Ezech. 44. 22). Oock lefe
ick, dat de Ifraehten, eemge fteden ofte landen innemende, veel zijn gewoon
geweeft, alle vrouwen, die by mannen gelegen hadden, om hals te helpen,
en de maeghden alleen voor haer te behouden. (Ne memmerint prrftinarum
voluptatum, art Hier. ad Fabiolam). Het welek felts mede by hun is ge
als te den is uyt het verdelgen-pleghtnafivreygolk,
van de ftadt Jabes in Gilead (Recht. 21. 12). Soo is dan de vrage, of
David, alrede zijnde een gefalft Koning over Ifrael, wel dode een Weduwe,
en (onderlinge van den roeckeloofen Nabal, ten wijve te nemenP
Somit. Ghy opent hier een deure tot een wijt- loopigh gefpreck, dat viy
onderfoeckens waerdrgh is. Macr voor cent, wat het trouwen van een
Weduwe belangtet, ick bevinde, dat veel geleerde daer van loo al-keerigh
niet en zijn, als fommige naeu- keurige Jongelingen, die meer op welluft,
als op den wel -ftant van de Huyfhoudinge het oogh zijn gewoon te flaen.
lek hebbe in fecekesen Brief van onfen Eiafmus, gefchreven aen een
Penfonaus van Haerlem, geleien, dat Thomas Moms, die groote Cancelier
van Engelandt, gewoon was te feggen, dat, fchoon by hondert Vrouwen voor
hem te trouwen hackle, by niet een Jonge Dochter, maer al Weduwen foude
verkielen, fee wel hadde die foete Man Eich by de Weduwen bevonden. Hy
oordeelde van de Vrouwen, als van de paerden, en meynde, dat het beter
is, een betet en getemt, welgeniaeckt Huys -wijf tot hem te nemen, als een
dertel, onervaren, en weeligh Meyfjen in buys te brengen.
PaiL. De fprceck- woorden (van de weleke ghy al vry wat veel pleeghit
te houden) die en zijn nochtans loo gunftigh niet voor de Weduwen: ick fie
dat men dit mceft al voor valt (telt:
Een buys dat is gemaeckt, een vrouwe noch te maecken,
Dat acht men overal voor wonder nutte faecken.
Een fchoen, die al-reede na eens anders voet haer bochten genomen heeft,
moet niet alleen harr eeiften Randt veranderen maer oock een anderen
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aen- nemen, het weluk boyde niet fonder moeyten en gefehiet. In 't korte
gefeyt, ick en geloove met, dat ghy het met den Caneelier van Engelandt
hier houden fout, waerde Sophronifce.
Sorrí. Maer dat nu daer latende, loo fegtet my doch, wat van beyden
beter zy, of dat iemant fick ten Wijve neme een Weduwe van een goet en
fachtfinnigh man, ofte wel van een harden en rauwen quaft, gelijck Nabal
befehreven wert?
PHIL. Voor my, iek houde dat de keule van die beyde licht te doen is,
en (oude wel valt derven ftellen, dat een Weduwe by een foet en befcheyden
man een tijt langli geweeft zijnde , en by gevolge desfelfs reckelieken en
gevoegelicken acrt haer felts toegeeygent hebbende, ontwijffelick een eerlick
man nutter fel wefen in de by-woninge, als een Vrouw-menfeh dat, by
eersen herfeloofen kop hebbende geleeft, vermoedelick voor een goet deel van
desfelfs norsfelie iancken fal erfgenaem gebleven zijn, gelijek het qualiek
anders kan gefchieden, of iemant, die bij den krepelen woont, moet leeren
hincken.
Sopii. Meer, bete Philogame, fonde men aen d'ander zijde niet viel
glimpelick kennen feggen, dat iemant, een Weduwe ten wijve nemende van
een ftraf en nerts man, en die haer te voren qualick en hardeliek heeft
bejegent, veel meer daneks fal begaen, en haer veel ftereker aen hem tal
kennen verbinden, too wanneer by de felve heusfelick, en met foete befcheydenheyt fal handelen, dan of by eene hadde getrout, die al te voren als op
ioofkens heeft getreden en een geduerigh foet onthael by een beleeft man
ten vollen heeft genoten? Voor my ick ;oude wel exempelen kounen aenwijfen, deer do uyt-komft heeft geleert 't gene ick nu hebbe gefeyt waer
te zijn.
I'iiiL. Iek bilde u, waerde man, en laet ons voor ditmael niet dieper
gaen in de onderfoeckinge van dele gelegentheyt. Want ick ben getint, dit
voor een Tafel-reden eerft-dacghs op te werpen onder een goet Gefelfchap,
daer ick weet, dat reden voor en tegen niet en tullen ontbreecken, en dan
wil ick eens naorder hier van met u handelen. Nu bid ick u, my een
woort te willen (eggen op de gelegentheden van de Houwelicken, die niet
door de eygen perfoonen diele aengaen, maer door een derde pcifoon werden
gedreven en gefloten, en wat uw gevoelen derhalven mach weben.
Sorer. Om kort te fpreken, Philogame, geen bode beter als de man
felts. In de, eerfte mfettinge des Houwelicks fchiep God niet alleen de
Vrouwe, maer brachtfe en fteldefe voor Adam (Genef. 11. 23.) ten eyude by
fie" mochte met Wien hem te verfellen ftont. My dunckt, dat een vrouwe
ofte oock een man een te nemen door boden, door gefanten, en diergelijcke
tusfehen geftelde perfoonen, fonder malkanderen gellen en beademt te hebben,
een ganfeh bek ommerhek ftuck wercks is, en veelderley ongemacken onder
woipen. Want neemt, dat iemant left heeft gegeven om uyt fijnen naera
een houwelick te gaen verfoeeken en oock te fugten, en dat by daer na
herouw krijglit, en fchrijft fijn laft op, als het Houwelhek al gefloten is,
wat dunckt u, fal het Houwelick beftaen? Ofte in gevalle hy aen een
Jonge Deerne gefchreven heeft, dat hy haer fijn trouwe aenbiedt en dat by
fulex aennecmt, niet kemiisfe felfs van getuygen; maer eer by fulex hem
kan laten weten, fchrijft haer, dat by van fn verandert is. Siet, wat een
ongelegentheyt
Prot.. Even -wel too vinden wy niet alleenlick fulex by de oude veel
gefchiet te zijn, gelijek ten aenfen van Ifaac en Rebecca (Gen. 24) een
merekelick exempel wert gevoxden, meer hedenf-daeghs onder de Grooten
noch gefchiet (Cypr. cap. 9, l3. 22). Gehjck men weet, dat de felve op andere
lieden oogei en op het gefleht van een contrefeytfel alleen, veeltijts haer
houweliek zijn gewoon aen te geen:
Oratum mit proceies, qui proxima nobis
Jura tenent; fateor, Stilico, non parva popofei.
Iek heb hier uyt het hof veel Prinsfee afgefonden,
Die hier benevens my in vollen luyfter ftonden;
Op dat mijn hoogh verfoeck door hen mocht zijn gedaen:
Iek wenfeli een deftigh ftuck, God laet het wel vergaen!
Sopw. Aengaende het exempel van Ifaäe en Rebecca, in al dat werek
fiet men als Godes eygen bent en beleyt, behalven liet na-bloetverwantfchap,
en vermoede kennisfe tusfchen de felve twee perfoonen; fulex dat daer uyt
geen regel te trecken is. Maer wat belanght Prinsfen, Koningen, en dierge
eke uyt-muntende perfonagién, dewijle de felve als een hier Rijeken-lij
gebonden zijn en dat der felver afwefen ganfeh kommerlick is voor haren
Stact, zoo en kennen der felver Houwelickeu niet wel anders beleyt werden,

als door tnsfchen-gaende perfoonen, en onderlinge af-beeldinge, ter wederzijden toe-gefonden. Meer onder -tusfchen hoort men al diekmael • ce diable
de peintre m'a tromp. En ten moet niet vreetut geacht werden, dat
foodanige Houwelicken in 't af-weten van den Biuydegom werden gefloten,
dewijle de Bruyd, Dock in 't afwefen van den Bruydegom, by andere, doch
uyt desfelfs neem, dickmael wert beflapen.
PHir,. Wel! hoe dat?
Sopx. Door ecaigh treffelick Af- gefast, fouderlinge deer toe gelebt van
wegen fijn Meefter.
PnlL. Iek en wil niet gelooven, dat eenigh Prins oyt Ambasfadeur tot
fulex (oude willen gelaften, ten ware de felve van gevoelen mochte weben,
als die van Lacedemonien eertijts werden gefeyt geweeft te zijn, alleen, too
men meent, forge dragende om deftige Boigers den Staet voor te brengen,
en initfdien wel mogende lijden, dat hare vrouwen by eenige treffelieke
perfonagien bevrucht wierden (Plutarch. in Cie.); gelijck oock Alcibiades eens
Konings Gemalinne, ten tijde by balling was by die van Lacedemomen, ten
eynde als voren, toe werde geftaen, gelijek Plutarchus in fijn leven verhaelt.
Sorx. Het gene iek fegge, getuygen ons verfcheyde hiftorien; maer deer
komen by fceckere fondeilinge omftandigheden, die de fake buyten verdacht
stellen, dewijle het gebruyck van die van Lacede--heytvanobmlik
monien by ons in gebruyck is gegaen.
Pnix. En boe doch, waerde Sophronifce?
Sopii. De Bruyt, na gehouden maeltijt, danferyen, tournoyen, mommeryen
en diergelijeke, wert in 't gefichte van de aenficnlickfte van 't Rijck in haer
Kamer gebracht, ontkleedt en in 't bedde geleydt, waer by dan wert gehaelt
den Abgebaut in 't volle Harnas, die in foodanigen geftalte in den neem van
fijn Koning mede te bedde wort geholpen en by de Bruyt geleyt, eer. been
tot de knye toe onder, en fin ander been buyten het deekfel zijnde. In
defer voegen is Maria van Valois, als by aen Maximil.iacn, Aerts-bertogh
van Ooftenrijek, trouwde, beflapen geweeft by Lodewijck van Beyeren, als
Pontus Heuterus en andere verhalen. Gelijck Dock Polydorus Virgilius in
fijn Engelfche Iliftorie gehjeke exempelen verhaelt, daer uyt blicken magh,
hoe de Groeten door andere perfoonen haer Bruyts plachten te doen beflapeii.
(Sic Maria Valefla in Ludovici Beve ri legati primarn et Maximiliam Auftriee
Archiducis manum conveniente, ac folemni principum more in Bodem thoio
ills dexteram tibiam armato accumbente, conjugium initun fuit. (Marchantu
Flandiia lib. 3). Pontus Heuterus in Auftriacis de eo verba faciens, dicit,
Bavaruin femi armatuur, nomine Maximilian, cum Maria, pincipum more,
concubuisfe. Polydorus Hiftor. Angl. lib. 26. flub Henrico VII, feribit,
Maximihanum id tempoiis coelibem nuptias cum Anna, Francifei Ducis filia,
per procuratorem fecisfe. Et ut puella (mquit) quod promiferat fervare rehgione
teneretur, novo mode rem fuisfe peractam. Nocte emm infequente Annam
nadam thorum conjugalem, matroms nonnullis ac principibus teftibus fuisfe
ingresfam et procuratorem mariti vice, eu j us in eo negotia vicarius erat,
alteruin crus genu tenus intra ftragula injecisfe, perinde quafi ita puellai
notitie habita matrimonium pro confummato haberetur. Quod tarnen ahquando
in controverflam vocatum eft).
PHIL. Dit kan ick nu voor de waerheyt op- nemen, waerde Sophromfce.
Want fee doende en lijden de faken geen labt, daer iek te voren bedeneken
op hadde. Maer waerom fee veel fatfoens, dewijle men doch niet en verftaet
te laten gefehieden, dat men nochtans fchijnt te willen doen?
Som. Het gebehiet daerom, lieve Philogame, op dat de handelmge des
te bondiger en vafter zy, en dat daer niet alleen den koop, meer oock een
leveringe mochte verftaen werden gefchiet te zijn. En 't fohijnt dat men
hier het oogh heeft gelagen op lekere wet in de Roomfche Rechten (L.
mulieres ff. de nuptiis) mede brengende, dat'er gcoorloft is door een gemach
een Vrouwe te trouwen, behoudens dat de felve wert overgenomen in-tigde
desfelfs hays, en dit overnemen' fehijnt na- gekomen te werden door 't gemaeckte byflapen, voren geroert.
PHIL. Maer is dit al hecht werek en wort de trouwe, zoo doende, gehouden als of die met waerachtige gemeenfehap van bedde beveftight, en
dien-volgende een houweliek in fijn volle leden gemaeckt ware? My dunekt
verftaen te hebben, dat het fomwijlen noch al wat gehapert heeft.
Sorx. 't Gedenekt my geleien te hebben, dat Maximiliaen, Aertsbertogli
van Ooftenrijek, willende ten wijve nemen een jonge Princesfe, Anna genaemt, zijnde een Dochter van den Hertoogh van Bretangien, defelve hadde
doen beflapen door fijnen Afgefant, zijnde deer toe fonderlingh gelebt, en dat
na der Pimsfen wife en in der manieren als voren is verhaelt. Sulex dat
de voorfchreven Gefant Dock het eene been onder het deekfel nevens de
Princesfe hadde geftreckt en voorts gedacn volgens fijn volle macht; maer
delen al niet tegeuftaende, fee heeft Care] de achtfte, Koning van Vrank-
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rijck, de voorfz. Princesfe (die in voegen als voren getrout en beflapen
was) fich (elven toe-geeygent en niet als voor beufelingen geacht alle de
geniaeckte fanfaren, heeft mede de felve vry met een vafter en naerder
gemeenfchap van bedde de fijne gemaeckt, gelijck Polydorus in fijn fes-entwintigfte boeck en oock meer andere getuygen.
PniL. Dat koomt'er van, lieve man. Saecken die metter daet felfs moeten
voltrocken worden, en zijn niet raft te maecken met hooffehe viefe-vafen en
foodanige kromme -fprongen , als voren is verhaelt. 't Is dan beft (als ghy
wel hebt gefeyt), dat de man felve fijn faken doet, en dat hy 't op geen
waen en laet aen -komen in dufdanige gelegentheyt. Maer dewijle by u
jegenwoordelick eenige (onderlinge manieren van doen, ontrent der Prinsfen
Houwelicken, zijn acngemerekt, foo koomt my by die gelegentheyt in den
fin, dat foodanige grote perfonagien diekwils houwelicken aengaen tot beveftinge van eenige verbonden onderlinge gemaeekt, ofte om eenige oude
verfchillen alfoo te heelen. Soo focht fich Pompejus met Cato en Cnfar met
Pompejus te verfellen. (Suet. in Auguft). Auguftus nam op dien voet ten
wive Claudia, voordochter van Automus Gemalinne, eerie fchier houbalr
was. Ptolomnus Philadelphus , volens poft multos annos moleftum finire eer
faam Berniren Antiocho uxorem dedit (inquit Hieron. ad Daniel.-tamen,fil
11). Wat dunckt u van foodanige houwelieken?
Som. Dit zijn mede houwelicken van State, daer wy te voren wat van
feyden, dat is: ten goede van 't gemeene helfe in-gevoert, maer dickwils
niet met het meefte vernoegen van de Princesfen, die, in foodanigen geval,
werden befteet niet naer haer eygen wel - genoegen, maer na de faken van 't
Rick, ofte Immers de driften van heer ouders fcllijneii te vereyfchen. Siet
oock hier de ongemacken van de Groeten in de weerelt. Priiisfen- en Koningen-Dochters vinden diekwils maer een of twee in een geheel gedeelte van
de weerelt, met develeke fy, na de grootheyt van haer huys, vermogen te
verfellen en dan werden fy aen de felve diekmael daer henen gegeven, fonder
malkanderen eens te voren gefien te hebben en mitsdien fonder genegentheyt
of liefde. Ooek foo worden de felve dickmael befteet aen iemant van een
vreemde geftalte van lichaam ofte verftand, en dit al uyt redenen van State,
(als gefeyt wert) daer de Dochters van gemeene ofte middelbare lieden in
dit geheele werek niet anders en doen als met een veye verkiefinge, na met
malkanderen een tijt langti te hebben omgegaen en eyndelick na gefette liefde
en genegentheyt. En hoe fulex foeter en aengenamer is als het andere, kan
yder hehtelick by fish bedeneken.
Pun. Maer my valt hier in (by de gelegentheyt, dat David foo vaerdigh
fick vertoonde in 't verfocek van liet Houwelick van Abigail) dat hy, al van
den tijt al dat fy hein quam ontmoeten, en door heer wijs en deftigh gefpreck
(Melhta oratio mirabilis fmminae, feyt hier een geleert Schrijver) fijn oplet
ontriet en belettende, vry al wat wel- gevallens in heer moet gehad hebben,
en dat van doen aen de liefde haren grout heeft geleyt, die na de doot van
Nabal heer opeutliek heeft veitoont. En dit gepeys doet my indachtigh
worden een feecker geval, dat irk onlangs ontient dele ftadt weet gefchiet
te zijn, daer op Irk wel een weert met u foude willen verwisfelen, als het
u behaeghde.
Sopir. Wat is dat voor een geval, daer van ghy gewaeght?
PHIL. 't Is noch maer weynige maenden geleden, dat een gehouwt vroumenfch hadde een fehrlflelieke Trou- belofte gegeven aen fekeren jongelmgh,
met toe-fegginge hare belofte te fallen voltreeken, foo haeft als haer man
foude mogen komen te fterven. De man eenigen tijt daer na ovethjdende,
too quam de Jongelingh niet het voorfz. gefchrifte en verfocht, volgens den
inhout van het felve, de voldoeninge van de voorfz. trouw- belofte. De
Weduwe (too het fchijnt) het oogh en genegentheyt alreede tot een ander
gekeert hebbende, toonde haer weygerigll fulex na te komen, en behielp
heer tegens de voorfz. hare fchriftclijcke belofte met al de middelen die fy,
en al die van haren raet waren, konden bedeneken, drijvende boven al, dat
een getroude vrouwe foodanigen belofte niet en vermochte te doen , en dat
de felve mitfdien gehouden moefte werden voor krachteloos en van onwaerde.
De fake en is noch niet gewefen (dat Irk weet) dies wilde irk wel uw
bedeneken bier op in 't korte verftaen.
SOPH. Om rond te fpreken en fonder om-wegen bier in te gaen, lieve
Philogame, iek koude foodanigen trou- belofte onbetamehek en tegen alle
goede zeden te weten, en irk oordeele, dat foo wanneer een getrout vroumenfeh foo verre is komende, datfe belooft een iemant anders te fellen
trouwen, als haer man fel komen te fterven, by fulex niet en doet, of fy en
heeft alreede binnen haer gevoelt een ftillen wenfch van des felfs doot; en
als irk in dit verfchil als Rechter hadde te wijten, too en wilde irk niet
alleenlick foodanigen trou- belofte krachteloos en van onwaerde verklaren;
maer woude cock de gene die de felve onderlinge gemaeckt hadden, beyde
II

de man en vrouws-perfoon, niet fonder harde beftrafinge naer buys laten
keeren. En in gevalle iek een wijf hadde, die iek bevond fulex ondernomen
te hebben, gewlsfehek iek en foude van de felve niet ten befte gevoelen.
De begeerten van Echte lieden behooren in malkanderen ftille te ftaen en
daer vernoegen te vinden, fonder het oogh ofte genegentheyt vorder te laten
gaen. Als men mosfelen eet, too hout men goot te weben: een in den mout,
een in de bant, en een in 't ooge te hebben; met echte mans en vrouwen
en dient'et too niet te geen. Prinsfen en gehoude lieden en willen van heer
na-volgers in 't gemeen niet hoeren fpreken. Die riefende Sonnen flickeren
aen de felve al te Peer in 't ooge, en konnen, fonder quetfinge van de felve,
niet geleden werden.
PHIL. 't En is dan (neer ick hoor) aen gehoude Vrouwen niet te raden,
too voort-varende te wefen in hare Trou-belofte. Maer ick hebbe nochtans
wel gehoort, en oock met goede nyt-komfte geflen, dat een vrouw aen haren
man, en een man aen fijn vrouwe (oock in Baer leven) een toekomende
partuur heeft aen-geweten, ja by uyterfte wille heeft toe-gefebiekt, en het
is by de felve, en by een yder, voor goat gekeurt geweeft.
SoPH. Maer dat is een geheel andere gelegentheyt, als de gene deer wy
nu van fpreken. Want deer verkielt de ftervende man of vrouwe een partuur
voor fijn over- blijvende wederhelft, uyt foodanigen bedencken, dat de perfoon,
by hem aen-gewefen en niet by de overblijvende verkoren, voor fijn achter
ofte vrouwe een bequaem gefelfchap tal wefen, het welek niet-gelatnm
als uyt een goede voorfoige, en foete toe-genegentheyt is her- komende: daer
uyt het geval, by u te voren verhaelt, niet als gedachten van quaet en
konnen rufen.
PHIL. Hoe! vermagh dan wel een ftervende man fijn wijf by Teftamente,
ofte andere uytterfte wille, aan een ander over te fetten en wegh te maken,
gelijek iek mede leftmaul daer van een exempel hebbe hooren verhalen?
Sorg. Een yder is man en vooght van fijn vrouwe too laugh by leeft;
maer hy ftervende, too is het wijf vry van de Wet des mans, en dienvolgende
too en gaet fijn wille over haer niet langer, dan als hy leeft. Derhalven,
al hadde fchoon een man by teftamente fijn wijf gemaeckt aen eenen fijnen
vrient, de man den adem uyt den mond gegaen zijnde, too is de vrouwe
vry en trout diente wil
PHIL Maer, of het wijf in de uytterfte wille van haren man hadde
bewillight, foude fy neer fijn dooi deer van niet wreken mogen, foo fulcx
heer goat dachte?
Sopu. Als fulex gefchiet ware buyten weten en in het af-weten van den
vrient, too en lie irk niet, waarom de vrouwe verboden foude zijn te trouwen aen iemant die fach een heer niet en heeft verbonden, maar in fijn
vryheyt is gebleven.
PHIL Maer of het gebeurde, dat een man, kranck webende, fijn vrouwe
dode beloven een too een vrient, deer jegenwoordigh zijnde en daartoe bewilligende , na fijn doot te trouwen; foude de vrouwe, na fjn overlijden
andere finnen krijgende, ofte een aengenamer perfoon haer voor-komende,
van de gedane beloften niet mogen wieken?
Soper. In dat geval, Philogame, is de mate vry wat naerder geleyt, als
in den vorigen gevalle; en even wel too vinde irk daar bedeneken in.
PHIL. Leet ons hier doch wat omftandeheker van fpreken. Want dit
geval is in der daet onlanghs my voor- gekomen, en de weduwe wilde wel
weder in haar vryheyt zijn, too der middel toe ware.
Sopu. Wy moeten dit daar laten tot op een ander tijt. Want irk ben
genootfaeckt hier nu onfe t'famen-fprake te eyndigen, vermits irk om een
gewichtige fake, my nu voor-gekomen, van hier moet vertrecken.
PRIL. J te beletten van grooter faken, waerde man en wil irk niet
onderftaen; en daerom, befiuytende met danekfegginge, tal irk naerder gele
verwachten, om noch eenmael van dit werek t'famen te (preken.-genthy
Wy hebben nu niet meer als vijf trou-gevallen, en daer over onfe bemerekingen en t'famen-fpraken laten gaen. Maer liet eens hoe veel bedenekelieke
en nutte vraegh-ftucken dat'er alreede in achtrage zijn gekomen.
Sores. Soud ghy defelve by verhaal wel konnen vernieuwen, en alfoo
onfe memorie derhalven ververfehen?
PHIL. My dunckt, dat ja, waerde man. Mijn finnen hebben daer op in
onfe t'famen-fprake als geduerighliek gefpeelt; en al-hoe wel irk mijn memorie
door geen kunft en heb geoeffent, gelijck irk weet dat fommige van mijn
bekende hebben gedaen, too kan irk u reden en rekenfchap geven van het
gene irk jegenwoordelick van u gehoort hebbe. Voor eerft vinde irk,
BY GELEGENLTHEYT VAN ADAMS HOUWELICK,
verhandelt de volgende faken en vragen:
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Of het dienftigh is te trouwent
Of het beter is getrout of ongetrout te weten°
Of Kerckelijcke perfoonen behooren te trouwen?
Of iemandt God om een goet partuur biddende, en daer na een opfet
nemende, om het eerfte vrou-menfeh dat hem tegen komt tot een wijf te
kiefen, een goet middel is om wel te mogen trouwen?
Of het wijfheyt is, op fehijn van Godfaligheyt, plotfeliek iemandt te
trouwen ?
Of iemandt behoort te trouwen, die geen middel en weet om de huyfhou-

dinge voor te ftaen?

Of alle mant-perfoonen in het fweet haers aenfichts haer broot moeten
eten, en wat fulcx eygentlick feggen wil?
Of het beter is, dat iemant met ge-erft goet fijn huyfgefin onderbout,
ofte wel door middelen by hem felfs gewonnen?
Of vrouwen, die meer tot de huys-houdmge door haer veiftant ofte vlijt
in- brengen als de mans, de herfchappye ofte vooghdye over de felve toe-komt?
Of het beter is te trouwen met of fonder houweliekfe voorwaerden?
Of'er in de Schrifture eenigh houwehek kan aengewefen werden, dat onder
houweliekfe voorwaerden is aen-gegaen 2
Of, indien Adam niet en hadde gevallen, onder de menfehen voort teelinge
plaetfe foude hebben gehadt 2
Of de woorden : waft en vermeenighvuldight, by God tot de eerftgehoude

gefpioken, een gebodt in- hebben, dan niet?

Of Adam Eva beflapen heeft noch in den Paradijfe wefende?
Weyger-kunft met heufehe eerbaenccyt, gebruyckt ontrent het geheym des
houwelicks, de vrouwen aen geprefen.
Ten wat tijde houwelickfe by- een- komfte beft is'

BY JACOBS HOUWELICK MET LEA EN RACHEL
Of Jacob wel dede, Rachel, een jonger fufter, voor hein tot een vrouwe
te verkiefen, en dat om haer fclioonheyts wille; waer uyt dan voort-komt de
vrage, of men een vrouwe eygenthck om haer fehoonheyts wille vermagh

te verkiefen?

Of Jacob aen Lea in 't ftuck van trouwen kende verftaen werden verbonden
te wefen, ter fake van gemeenfchap van bedde met haer gepleeght?
Wat van Laban te gevoelen, vermits by Jacob fijn oudfte dochter Lea,
voor Rachel de jongfte, quam toe te fteken 2
Of Jacob wel dede Lea te behouden, en Rachel noch benevens Baer
te nemen?

OP 'T HOUWELICK VAN ATNIEL EN ASCHA:
Of men houwelicken magh gronden op gaven des lichacros, als fnelheyt,
fingen, en diergeh^cke?
Wat eygentliek houwelicken van State genoemt werden, en hoe die aen
dienen gegaen?
Wat van Kaiebs maniere van doen te gevoelen ftaet, in 't befteden van
fijn dochter?
Hoe groot de macht is van de ouders ontrent het uyt-houwelicken van
hare kinderen?
Of Vader en Moeder beyde hier in moeten bewilligen, en wie derhalven
meerder macht moet veiftaen werden te hebben?

OP DE ONTSCHAKINGE BESTAEN BY DE BENJAMYTEN:
Houwelicken, door middel van ontfehaken te wege gebracht, of dienftigh
en nut zijn?
Wat tot onfehult van het ontfchaken van de dochteren tot Scilo door de
Benjamyten gefeyt kan werden.
Swarigheden ontftaen uyt gedwongen houwelicken, en droeve exempels op
die gelegentheyt.
Vreemde fenijn-menginge, en de werekinge van de felve.
Of iemant, die een jonge Deerne met haren wille vervoert, moet verftaen
werden een ontfchaker te wefen, en daer voor magh geftraft werden?
Of het foo is, dat een jonge Deerne uytter aert dien lief krijght, die eerft
haer maeghdom ontfet, gehjek fommige voor-geven?
Of een Vrou menfch willende trouwen met haren ontfchakcr, fulex by de
Overigheyt behoort te werden toegeftaen?

Sorry. Ghy hebt de memorie geef en vers (foo ick mereke) lieve Philogame, en hebt in goede ordre verhaelt al ons vorigh verhandelde.
Prrrr.. Maer zijnder oock veel meer diergehjcke bedenckehekheden ontrent
het houwelick te vinden, als wy alreede aengeroert hebben, waerde Sophronifce°
Sop. Meer Philogame? — ja, by -na fonder getal.
Puin. Hoe! is liet houwelick fee lange in de weerelt geweeft, waer:'e
man, en zijnder noch fee veel faken ontrent die gelegentheyt te vinden, die
heden noch in twijffel ftaen 2
Sorry. Iek (egge u ja, Philogame, en op dat ghy des een proeve mooght
fien, fee let voor eerft op het point by ons aengeroert: wie dat'er behoort
te trouwen; en merekt doch dat veelderhande vrager- (alle hebbende redenen
ter wederzijden) defhalven kennen werden by- gebracht; en even -wel en wil
iek'er niaer eenige verhalen, die my nn voor -komen, als te weten Of een oudt man behoort te trouwen a
Of een geleert man behoort te trouwen?
Of een arm man behooit te trouwen?
Of lieden, verfcheyden in gefntheyt van den Gods-dienft onderlinge wefende,
behooren te trouwent
Of het beter is dat twee gebieckige, als, by exempel, twee ftomme, blinde,
of halve-geckcn te famen trouwen; of wel dat een fprekende, tiende, en
verftandtgh perfoon trouwe met een ftomme, blinde, ofte ongefont meufche.
Noch wijder :
Of een veroude vrijfter behoort te trouwent
Of een weduwenaer , een goede vrouwe hebbende gehadt, behooit te trouwen
Of een man of vrou-perfoon, boven vrucht zijnde, behoort te trouwenp
Of ftervende menfchen , nu den doet op de lippen hebbende, vermogen en
behooren te trouwen 9
Pari. Hoe! al dit ontrent dat eenigb point?
Sovn. De meufchelicke faken, lieve Philogame, zijn by-naeft alle too geftelt,
dat de felve met voor- en tegen - (preken in twrjffel zijn te trecken; ja, dit
point felfs: of alle dingen in twijffel getogen kommen werden, kan oock felfs
acu werden getwrjfelt. Maer even wel, daer zijn oock onder eenige vatte
en blrjekclieke grontftucken , daer men op ftaen mach, als men plaets wil
geven neu menfehehcke redenen.
Pxiz Maer zijnder oock foodanige twijffelachtigheden ontrent den ingang
van het houwelick, darr ink te voren van gewaeghde?
Sorry. 't Is al het felve, lieve Philogame, en misfchien fonder noch al een
meerder getal te vinden zijn.
Pnrr,. Iek bidde, lact ons daer mede al eenige ftaeltjens van hebben.
Sorg. 't Is nu al een geruymen tijt, dat ick de gedachten daer over niet
en hebbe laten gaen, weet- gierige Jongelingh, daerom en hebbe ick de
memorie over die faken too vers niet, als wel voor delen; inner dien onvermindert, too gedenekt my, dat ick in mijn jonckheyt over dele gelegentheyt
in bedeneken plagte te nemen defe of diergehjcke vraegh-ftucken, als te weten.
Of iet lief te hebben, ofte te begeeren, een en defelve fake zyP
Of de liefde voort -koomt uyt eygcn verkiefinge, ofte uyt heymelieke
invloeyinge?
Of liet verbieden van de geminde te mogen genaken , een belet is van
voortgangh van de liefde ?
Of de liefde jonge lieden dienftigh of ondienftigh is?
Of het beter is uyt voorgacnde onderlinge liefde te trouwen, of door
verkiefinge van ouders en vrienden?

Of het beter is lange of korte vryagién te maken?

Of het beter is een vrijfter te nemen, die veel of weynigh vryers heeft gehadt P
Of het goet is malkanderen voor het tiouwen met trop- belofte te verbinden?
Of men dan niet malkanderen van trou- beloften magh qurjtfchelden?
Of men liefde kan fetten ter plaetfe daer men wilg
Of men fijn liefde kan in- trecken en af-leggen als men wil?
Of het af-wefen, van dat men bemint, de liefde vermindert of vermeerdert?
Of het verkrijgen en beftten, van dat men lieft, de liefde uytbluft of

grooter maeckt?

Of men op eenen tijt twee te gelijck kan lieven?
Of het footer is te lieven, of gelieft te werden?
Of iemant die gelieft wort is gehouden tot weder- liefde?
Of jaloufie of yver-tucht een teycken is van ware liefde, dan niet?
Of het trouwen beter is voor een man of voor een vrou-menfcha
Of een droeve of een blyde verlieftheyt bequamer is?
Of in 't begin van de vryagie eerft de ouders of een vrijfter dient aengefproken ?
Of het geraden is voor een vrou-menfch een vryer te trouwen, die noyt 't
gefelfehap van een vrouwe te voren gehadt heeft?

LATER TE VERHANDELEN.

Of een jongelingh by een jonge deerne bevonden zijnde, en aldaer gedwon
gen werdende haer tiouwe te belooven, des verbonden is, dan niet?
Of tusfehen een mau en vrou-perfoon vrient-fchap kan gehouden werden,
fonder inlicht te hebben op gemeenfchap van bedden
Of men nau-keurigh magh zijn om te onderfoecken, door waer-feggers
ofte drergehjcke, wat man of vrouwe men voor fijn echte-deel fal bekomen,
en of men meer als een man of vrouwe hebben fal?
Of trou beloften moeten gedaen werden ter weder-zyden, en of een vrijfter,
belovende te trouwen aen fuleken eenen, daer in verbonden is, fchoon fy
van haerder zyde geen beloften en doet?
Of het beter is, dat jonge lieden, eerft ten houweliek gekomen zynde,
ftraex op haer felven gaen woonen en felfs huys- houden, dan of het beter
is dat gehoude kinderen by haer ouders by gehoude kinderen haer wooninge
blijven houden?
Of men aen iemant, die niet tegenwoordigh en is, magh trouwe beloven,
en belovende, of men daer in gehouden is?
Hoe verre dat iemant, het houwelick van een derde belovende, verbonden is?
Of trou beloften, uyt fake van eenige fonderlinge mrfmaecktheyt, d'een of
d'ander van de verloofde over- gekomen, mogen gebroken worden?
Of iemant in het gevoelen zijnde, dat een deerne groote middelen heeft ten
tijde by haer ten houwelieke veifoeckt, een Vader ofte Vooght, foo het anders
wefen mochte, fuleks den vryer gehouden is te openbaren?
Of een deerne, haer mifgaen hebbende in haer eere, verfocht werdende ten
houwelick, een Vader ofte Vooght van fulex is gehouden den verfoecker te
waeifehouwen?
Of een man, noch bequaemheyt hebbende om kinderen te teelen, magh
een vrouwe nemen die boven vrucht is?
Of iemant laft gegeven hebbende, om een houwelick voor hem te verfoec.
ken en te fluyten in een ander plaetfe, indien hy fijn laft (daer by is) quame
te weder -roepen, of liet houwelick fa] voor gefloten gehouden moeten werden,
dan niet ?
Of een verloofde vrijfter iemant trou- belofte dede, om uyt fchrpbreucke of
een ander merekehjek perijekel behouden te werden; wie voor foude gaen,
de eeifte of de lefte?
Of een recht verlieft jongelingh teftament mach maken?
Of liet beter is, een weduwenaer of een vryer van gelijeke jaren te trouwen
Of het betamehck is, dat een vrijfter een vryer te galt noodt?
Of een jolige deerne, van vryagie aen-gefproken zijnde, fulex aen hare
oudeis teiftont dient te openbaren?
Of iemant left hebbende ten houwehcke te verfoecken de kameniere, en
kans Lende tot de juffer felfs, fulcx foude vermogen te doen?
Of een deerne, met oneerlick aen -raken mifhandelt zijnde, aen den Rechter
haer dient te beklagen?
Of het geraden is te trouwen op een fchilderye van de vrijfter fonder
haer te fien?
Of tweede en voordere houwelicken prijsfelrck zijn?
Of de ouders even groote macht hebben om een houweliek door te dringen,
als liet felve te beletten?
Of vader en moeder gelijeke macht hebben in 't toeftaen en afflaen van
de hour Blicken haeider kinderen 2
Of iemant, by een bonge deerne fijn troutjen verquackelt hebbende, magh
naderhant feggen, fulex alleen om 't jocks gefelnet te zijn, en daer mede
magh ontílagen welen?
Slet daer, Philogame, een deel voor-loopers van mijn vraegh-ftucken op
defe gelegentheyt.
Plain. Gewisfelick, ick en hadde noyt gedacht, dat in het werek der
jonckheyt foo groeten ftoffe was om de verftanden te oeffenen; maer ick
achte, dat bier mede de Schat kamer van uwe memorie is uyt- geput, of
dat, de faken uyt de verwerrmge van de vryagie gebracht zijnde, geen ofte
weynigh foodanige bedenekehcke vraegh-ftucken meer te vinden zijn.
Sorn. 't Is al mede een mrsflagh, foete jongelingh. Want, foo vóór het
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maken, in het maken, als na het maken van houwelicken, komen allenthalven
dnfdanrge twijffelachtige bedenekingen voor den dagh; en, als iek mijn
nmemorie wat ververfchen mochte, ick louder u een groote menigte uyt
kennen brengen, op alle de gevallen by u voor-geftelt.
PEIL. Zijnder dan Dock eenige na den in-ganck van het houwelick?
Sorx. Ja niet weyuige, foete jongeluigh, en ontfanght my dele ter goeder
rekenige. Voor eerft:
Of een vrouwe, merekende dat haer fchoonheyt iemant gaende maeckt,
gehouden is die te bederven?
Of een man, belovende aen fijn Vrouw Baer mifdaet te vergeven, foofe
haer fchult wil bekennen, en daer na overfpel bekennende, hy de felve
magh verlaten?
Of een vrouwe, die in 't heymeliek verkracht is, wel doet fulex te openbaren?
Of de natién, die veel wijven trouwen, meer vernoegen hebben uyt veel
vrouwen, als men hier uyt eerre doet 2
Of een vrouwe verlaten magh worden, die voor haer houwelick haer in
haer eere heeft verloopen?
Of een bruyt verlaten magh werden, mits fy bevonden wert fogh in haer
borften te hebben?
Of men magh bedingen, voor het houweliek, dat het wijf fal vooght zijn;
en fulcx gedaen zijnde, of, een van beyde de gehoude daer van willende
af-wijcken, de tweede fulex magh weygeren?
Of een mans-perfoon kan ontfchaeckt werden'
Of men onder conditien een vrouwe magh trouwen, te weten, indienfe een
Pone knight, ofte indienfe macght bevonden wert, of diergelijcke 2
Of het tot een fekeren tijt geoorloft is te trouwen?
Of d'Overheyt haer borgers magh dringen en dwingen om te houwelicken?
Wat het eygentlick te (eggen is, dat men Vader en Moeder lal verlaten
en den man aen- hangen?
Of een vrouwe haren Vader ofte haren Man moet toe -vallen in eenigh
verfchil, daer haer man ongehjck in heeft?
Of een vrouwe haren man mach verlof geven, om een ander wijf te ge
indien fy onvruchtbaer is, of diergelijcke?
-bruycken,
Of een man of vrouwe in haer t'famen-komft een fchoonder fich mogen
inbeelden P
Of om oneerlick en derlei harrt-gefpel een beloofde vetlaten magh weiden?
Of een Vafael, het wijf van fijnen leen-heer oneerlick betaft of gekuft
hebbende, van fijn leen kan verftaen werden vervallen te zijn?
Of een vrouwe, hertneckehek weygerende haer in redehckhe5t te voegen,
verlaten magh werden?
Of een man, moetwilligh fich ontmannende, van de vrouwe magh verlaten
werden?
Of een vrouwe magh trouwen met een man, diefe weet onmachtigh te zijn
totte voortteehnge; en fulex gewetende, effe naderhant, om de felve redenen,
van hem vermagh te feheyden?
Of een vrouwe gehouden is te volgen een man genegen tot lantloopen?
Meer wat raet om de gronden defer faken, immers van de byfonderfte der
felver, wat naerder te onderfoecken; op dat ick niet alleen de vragen, maer
oock de redenen der (elver voor en tegen, en eyndelick uw gevoelen over
de felve moge veiftaen?
Soria. Een groot getal van de felve foude verhandelt kennen werden, by
gelegentheyt van de volgende trou-gevallen; maer het is nu eenmael genoegh
voor delen tijt de tough en finnen daer op geoeffent te hebben.
PRIL. Dewijl het dan, waerde Sophromfce, u alfoo gelieft, foo wil ick
hier een eynde maken. Meer weet, dat ick jegenwoordeliek van u fcheyde,
niet gelijek leeuwen of beeren, ofte ander wilt gedrertel, hare banden afgebroken hebbende, naer liet wout loepen,, om noyt weder te komen; maer
even loo als hoenders of duyven, en diergelijeke tam gevogelte uyt fijn kot
gaet of vlicght, houdende ftaegh een opfet en voornemen om baeft weder
te keeren.
Sorx. Iek verfta wat ghy (eggen wilt, jongelingh; doet loo, en vaert wel.

Al is een fake noch loo go er,
Weet dat j'er mact in houden moet.

PROEF-STEEN VAN DEN TROTJ-RINGH.
IIET

TWEEDE DEEL.

INLEYDINGE.

Het was alreede over den middagh, en de fonne hielt haer noch bedeckt onder een duyftere wolek, de welche haer
eyntelick ontfloot in een dichten mot-regen, fonder dat'er eenigh hemels-blaeu , door 't fcheyden van 't fwerck , fich
feheen te willen openbaren. Philogamus, defe geftalte des luchts bemerckt hebbende, oordeelde daer uyt, dat by
fijnen vrient Sophronifcus vermoedelick t'huys foude vinden, en mitsdien gelegentheyt (oude hebben, om met den felven
voort te gaen in de t'famen-fprake, op de Trou- gevallen ende Houwelickfche Bedenckingen, voor defen onderlinge
gehouden; en daerom uytgaende, quam den felven vinden in feker ftil vertreck, daer by gewoon was in fijn eenigheyt
de (innen by wijlen innewaerts te trecken, om fich de uytterlicke dingen te ontrecken. Hy dan, den felven alvorens
gegroet hebbende, verklaerde daer te zijn gekomen tot vorderinge ende voltreckinge (koude het gefchieden) van haer-lieder
vorige aenmerekinge op de houwelickfche faken.
Den regen juyft ontrent den noen
Is om den ganfchen dagh te doen,
(feyde Philogamus), fulcx dat ghy, belet zijnde om in uwen tuyn te gaen wandelen, en van gelijcke om de ftraten te
gebruycken, maer eenfaem wefende in dit uw ftil vertreck, foo kome ick u aenmanen tot vol-voeringe van ons begonnen
werck, u en my bekent. Is dat alfoo, vrient? feyde Sophronifcus. Voor delen hebt ghy my hier toe verfocht by
gelegentheyt van een fchoonen dagh en een vermakelicke plaetfe, en nu gebruyckt ghy, in de felve faecke, voor een
aenradende reden dit regenachtigh weder, en delen verfchoven en eenfamen hoeck van mijne wooninge. Hoe meenje dit
rout te fehieten? Genegentheyt (antwoorde Philogamus) maeckt gelegentheyt, en een die iet Peer begeert, die weet
oock alderhande tijden en ftonden daer toe te pasfen en bequaem te maken. Iek bidde u, waerde man, laet ons geen
tijt verliefen, dewijl ick gemerekt hebbe, dat de felve in aengename faecken altijt fchaers uyt komt te vallen. Wel
aen (fprack Sophronifcus) , fet u neder, en begint te lefen, als ghy voor defen plaght te doen; ick wil u dat ampt als
noch laten. Wy fullen jegenwoordelick van Paleftina na Grieckenlant overgaen, in den draet van dit werck, foo ick
d'ordre van onfen Schrijver wel gevat hebbe. Wel aen, lact ons dat lantfchap mede eens doorwandelen (feyde Philogamus),
om daer na te dalen tot bekende rijeken en tijden. Iek fitte dan neder, neme het boeck in handen, en beginne te
leben, met verwachtinge, wat invallende gedachten u hier door Pullen werden verweekt.
II
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CRATES
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Vernuftigh Grieckenlant, wilt heden laten varen
Wat in u is gebeurt in menigh hondert jaren,
Al wat het eerfte volck eens felfaenm heeft gedacht,
En wat een jonger tijt te voorfchijn heeft gebracht.
Wilt, door een langh verhael, hier niet te famen rapen:
Noch hoe, door ílim bed rogh , Alcmene wert beílapen ;
Noch hoe dat Ceres kint by Pluto was ontfchaeckt,
En van den fwarten poel Princesfe wert gemaeckt;
Noch wat Pafiphaë voor defen heeft bedreven,
Dat van den ouden tijt niet recht en is befchreven;
Noch hoe dat over langh een ganfch verfcheyden aert
Te famen is gebracht, en door de trou gepaert.
Laet ons een ander ftuck op heden gaen bemercken ,
En laet op dit verhael de jonge finnen wercken.
't En is geen wonder meer, al troude Galatee
Een dodden uyt het wout, of monfter uyt de zee.
Siet hier een jonge maeght, tot hoogen drift genegen,
Die ftelt haer teere voet op ongebaende wegen;
Sy doet een felfaem werck, en, met een vreemt beleyt,
Sy fchouwt die haer begeert, fy wil die haer ontfeyt;
Sy vleyt een bultigh man , fy vliet de fchoonfte menfchen,
Sy haet'et altemael, dat jonge lieden wenfchen.
Op, op, gefwinde pen, befchrijft ons dit geval,
Dat aen ons Hollants volck een wonder fchijnen fal:
Hipparchia, geftreelt van al de jonge lieden,
Meer als'er eenigh menfch te voren fagh gefchieden ,
Is quelligh in den geeft en bijfter ongefint,
Als haer een jongh gefel met foete woorden mint.

HIPPARCHIA.

Ilet is haer meerder luft gedurigh iet te lefen,
En in een ftil vertreck alleen te mogen wefen,
Om door een rijp gepeys te toornen haer gemoet,
Wanneer liet buyten fpoor verkeerde gangen doet.
Sy vint in haer geen luft, gelijck de maeghden plegen,
Sy vint tot naelde-werek haer firmen niet genegen,
Sy wil geen tijt-verdrijf gelijck de losfe jeught,
Sy wil geen mal geraes of ongefouten vreught;
Haer geeft ftijght hooger op, fy geeft haer om te foecken
Al wat'er fchuylen magh in ongemeene boecken
Sy fpot met fpelde-werck en al het aerdigh doeck,
En laet het vrouwen -tuygh verfchoven in een hoeck.
Een fchrift dat hooge fweeft, en boven alle vrouwen,
Dat ruft op haren fchoot en leyt in haren bouwen
En fchoon het duifter wort, fy draeght de boecken met,
En leytfe nevens haer oock in het fachte bedt.
Al wat de jonckheyt acht, dat is in haer verdwenen:
De befte van het landt die loopen blaeuwe fchenen;
Een joneker uyt het hof en fijn uytwendigh kleet,
Dat is haer als een walgh en enekel herten -leet.
Maer des al niet-te -min, de grage jonge lieden
En laten efter niet, haer gunft te komen bieden,
En hoe de Juffer meer de veyers weder-hout,
Hoe meer fy wort geverght om haeft te zijn getrout.
Meeft al haer naefte bloet is befigh haer te raden,
Sich met geen droeve forgh te willen overladen,
Maer liever bly te zijn, gelijck de jonckheyt plagte,
Terwijl liet haer betaemt en oock gebeuren magh.
;

;
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De moeder is gefint hier fpoedigh uyt te geven,
Om in den echten ftaet haer dagen af te leven;
Sy roept fchier even-ftaegh: „Het is my groote fpijt,
Dat ghy foo bijfter ftil en ongefelligh zijt.
Ghy fpaert uw jeught te langli, dies word ick onverduldigh,
Ghy zijt aen onfe ftam een nieuwe jonckheyt fchuldigh,
Ghy moet voor al het Rijck gaen brengen aen den dagh,
Waer door het even ftaegh in wefen blyven magh.
Ontíluyt den waerden fchat in uwen fchoot verholen
Uw Vader even felfs die heeft'et u bevolen.
Kieft uyt de ganfche ftadt een ruftigh edelman,
Die tot foo nutten werck u dienftigh wefen kan.
Om lant- koop wel te doen, en wel te mogen paren
En koomt nau eens 't gelnck in feven ganfche jaren;
En mits die fchoone kans foo wonder felfaem valt,
Soo dient hier vaft gegaen , en niet te zijn gemalt."
Maer wat haer iemandt met, fy gaet haer oude wegen,
'lot vryers niet gefint, tot vryen ongenegen,
En fy en kent voor al geen aengenamer dag,
Dan alsfe boecken leeft, en eenfaem wefen magh.
Het viel op defen tijt, haer vader hadde gaften;
Maer hy en liet met dranck geen vrienden overlasten,
Een yder eyfte wijn foo veel het hem geviel,
Soo dat ineeft al het volck de firnen nuchter hiel.
De vreuglide lijcke -wel en is niet wegli genomen:
Want na het derde glas begonder praet te komen,
De wijn heeft yders breyn tot fpreken op- geweckt,
Een yder vogel fongh na dat hy was gebeckt:
Hier gaet Archidamas, met wonder hooge ftreken,
Van fijn doorluchtigh huys en grooten Adel fpreken,
Hy roemt hem af-gedaelt van Cadmus oude ftam,
Die (fchoon het Bacchus fpeet) den draeck het leven nam.
Maer Hylas pooght het gelt, het lant, en oude renten,
Als vry van meerder nut, de gaften in te prenten;
Hier weyt hy wonder breet. Arifto prees de jacht,
Die hy van grooter vreught voor rechte mannen acht.
Maer Hedon valt'er in, en looft de fchoone vrouwen,
En wil, tot fijn vermaeck, maer defen acker bouwen.
Candaules loegh hem uyt, verhief den koelen wijn,
En noemt fijn hooghfte goet, te leven fonder pijn.
Phryx fweegh een langen tijt, terwijl de gaften aten,
Maer berft ten leiten uyt, en prijft de groote ftaten,
Hy meynt dat ftaegh te zijn in 's Konings vafte gunft
Is verr' het hooghfte luck, en vry de meefte kunft.
Doch Calchas, om den twift in dit geval te mijden,
Gingh halen aen den dagh den loop van oude tijden:
Hoe dat eens over laugh Leander had gevrijt,
En door de baren drongh met onvermoeyde vlijt;
Wat Thaïs heeft gedaen in haer ontuchtigh leven,
En wat oyt Canace voor defen heeft bedreven;
En meer van defen aert, waer van hem yder prees,
Tot dat'er op het left een groote ftilte rees.
;
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Wat lager aen den difch, daer jonge lieden faten,
En niet als van een bruyt of van het vryen praten,
Daer gingh een yder aen, nae dat hy is gefint,
Of nae de reden leyt, of naer hy ftoffe vint :
Accetes, uytter aert een hater van de Vrouwen,
Befpot al wat'er fcheen genegen om te trouwen;
Hy noemt het echte bed een jock, een laftigh pack,
Een ftage flaverny, een willigh ongemack;
Hy fwoer, noyt tot een wijf fijn hert te fullen geven,
Al wou de Wijfheyt felfs met hem in echte leven.
Dit hielt meeft al de jeught al wat te rau gefeyt,
En meynt dat hy te breet in delen handel weyt.
Maer Areas wederom, genegen om te paren,
Hielt trouwen wonder nut voor fijns gelijcke jaren;
Hy noemt het echte bed de werelts hooghfte vreught,
Een fteunfel voor den Staet, een haven voor de jeught;
Hy riep: Iek wil een wijf, ick (alder een belefen,
Al fou de Sotheyt felfs mijn by-flaep moeten wefen.
Siet daer een groot verfchil, door ongelijcken aert,
D'een wenft te zijn getrout, en d'ander ongepaert.
Maer onder dit gewoel quam Celon tusfchen beyden,
En hielt'et fonder grout al wat de vryers feyden ,
Hy fprack: Indien ick oyt fal komen tot de trou,
'k En wil geen flechte duyf, 'k en wil geen wijfe vrou.
Siet dus fwetft al het volck en weet bequame reden,
En wat hem dienen magh, tot fijn gebruyck te fmeden;
D'een doet het in der daet en d'ander in den fchijn;
Dus fiet men over al de krachten van de wijn.
Hier na gingh Crates aen, onaerdigh in de leden,
Maer geeftigh in verftant en deftigh in de reden.
Eerft fprack hy van het ooft, dat op de tafel ftont,
Maer uyt een diepen geeft, en op een vaften grout.
Doen trad hy vorder uyt, en quam tot hooger faken,
Soo dat hy menighmael den Hemel fcheen te raken;
Hy fprack van waer de vorft , van waer de donderffagh ,
Van waer dat ebb' en vloet met beurten komen magh.
Hoe dat het met de lucht en aertrijck is gelegen,
En wat het wonder Al geduerigh doet bewegen
En hoe een hooger geeft bewoont dit machtigh lijf,
Die al dit groot beflagh heeft onder fijn bedrijf
En of geheel de menfch, wanneer hy komt te fterven,
Sal in het graf vergaen en in het ftof bederven;
Of dat fijn innigh deel fal fweven in de lucht,
En komen even-felfs daer noyt en wert gefucht.
Hy koomt ten leften af, en ftraft de vreemde ftreken,
Waer toe van langer hant de menfchen zijn geweken;
Hy ftrijckt de rancken deur, by fchelt de losfe waen,
Waer meed', in fynen tijt, de lieden fwanger gaen.
Hy leert, dat geen bejagh magh nut of voordeel hieten,
Indien der goede trou geen deel en magh genieten.
Hy fchaft den rijekdom af, vermits de middel -maet
Al wat. ter werelt is in prijs te boven gaet.
;

;
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Hy leert, hoe dat de geeft ons tochten moet betoomen,
En dat al 's menfchen doen beftaet in losfe droomen.
Hy fpreeckt van 't lompe vleefch en van de rappe ziel;
En meer van defe ftof, na dat de reden viel.
Hier in fchiep onfe maeght een wonder groot behagen,
En fcheen in dit gefpreck als buyten haer gedragen;
Haer dacht, dat zy niet meer by fwacke menfehen fat,
Maer in des hemels troon en by de Goden at.
De maeltijt is gedaen, de gatten gaen vertrecken ;
Maer fy gaet des te meer haer ganfche finnen ftrecken
Tot Crates hoogen geeft; fy witkt en over-leyt
Wat Crates heeft gedaan, wat Crates heeft gefeyt.
Sijn ftant, fijn wijs gefpreck, en fijn manhaftigh wefen,
Dat is in haer gemoet als in een boeck te leien;
Dat is in haer gemaelt en wonder diep geprent,
En waer de Juffer gaet, daer fcheen de man ontrent;
Hy fweeft haer voor het oogh, hy leyt haer in de finnen,
En fy en kan geen ruft op haren geeft gewinnen,
Sy noemt hem menighmael, oock tegen haren danck,
En dus maelt haer de ziel geheele nachten lanck.
Doch fchoon een foete flaep komt over haer gevallen,
Noch wortfe nimmermeer genegen om te mallen;
Haer breyn is even dan met reden in-getoomt:
't Is tucht al watfe prijft, en wijfheyt datfe droomt.
Sy, geenfins door het oogh, maer door het oir gevangen,
Gevoelt in haer gemoet een wonder foet verlangen;
Sy prijft den Jongeling en fijnen hoogen geeft,
Sy prijft fijn diep vernuft en fchoone reden meeft.
„Wel! wat is dit gefeyt (dus gaet de Vrijfter fpreken)
Wat voel ick voor een brant in dit gemoet ontfteken?
Word' ick nu minne -fleck van foo een viefen man,
Die 't my niet vragen fal en ick niet vragen kan ?
Siet , wat een felfaem werck! de befte van den lande,
Die ftellen hare trou aen mijne jeught te parade,
Die bieden my geftaegh haer trou en rechter-hant,
En ick en bood hun noyt een eenigh minne-pant.
Iek worde t'aller tijt gevleyt, geftreelt, gebeden,
En deftigh aen-gefocht en wonder hart beftreden;
En des al niet -temin ick blijve die ick ben,
Om dat ick niet een man voor my bequaem en ken.
Hoe! fal dan nu een menfch van wonder ftrenge feden,
Die geen cieraet en lijt ontrent fijn rauwe leden,
Ontftellen mijn gemoet en roeren mijnen geeft,
Daer voor ick vander jeught ten hooghften heb gevreeft?
Ach! dat fou voor het volck een vreemden handel wefen,
En daer in d' oude tijt noyt van en wert gelefen;
En om foo vielen gril en ongehoorden brant,
Sal ick een ftraet-maer zijn door al het ganfche lant.
Maer neemt, ick vond het goet foo harden aert te minnen,
Komt, feght eens mijn vernuft, hoe fal ick dit beginnen?
Ach! Crates is van outs een hater van de vreught,
Hy kent geen foete min, geen luymen van de jeught;

Sijn hert is even-ftaegh als buyten hem gevlogen,
En boven aertfche draf ten Hemel op- getogen,
Hy voed een hoogen geeft, van alle tochten vey,
Erkent niet wat de jeught of wat het minnen zy.
Wil ick hem voor een man, ick fal 't hem moeten vragen,
En met een groot gevaer mijn eere moeten wagen;
Ick fal hier moeten doen al wat een vryer plagh,
En dat noyt teere Maegbt met eere plegen magh.
En foo iek dit beftae, hoe fal de werelt fpreken!
Hoe fal het fchamper volck met felle tongen (teken !
Hoe fal de fteedtfche jeught verfoeyen mijne daet,
Als die ganfch buyten fpoor en uyt den regel gaet!
Ey, wat ick bidden magh, bedaert uw losfe finnen,
En wilt foo vreemden ftuck uw leven noyt beginnen.
Kieft liever, wijl ghy meught, een man, een echten vrient,
Die foet, die geeftigh is en u tot vreughde dient.
't Is vry een wijt verfchil te werden aen- gebeden
Door iemant van de jeught, vertiert met frisfche leden,
Als aen te moeten doen een fchaem-root aengeficht,
En af te moeten gaen van alle maeghde-plicht;
Als too een vielen kop, verflingert op de boecken,
Te ftreelen met den mont, tot vryen aen te foecken.
Ach! fiet doch, mijn gemoet, dat ghy die klippen mijt;
Een menfch die leelick is, hoe kan hy zijn gevrijt?"
Sy wou na dit gefpreck haer geeft in rufte ftellen,
Maer voelt al wederom haer ziel gedurigh quellen
Dat hoogh verheven brein, dat fweeft haer in den kop,
En, waer de Juffer gaet, het draeyt gelijck een top.
Sy gaet als wederom hier over liggen malen,
Soo dat in dit gewoel haer ganfche (innen dwalen:
„Wel hoe! befehroomde ziel, is dit foo vreemden ftuck,
Dat oock een Juffer vrijt en let op haer geluck ?
Of moet een jonge maeght haer finnen laten binden,
Daer niet als tegen-aert en leet en is te vinden?
Moet ick en mijns gelijck voor eeuwigh zijn befchroomt,
En trouwen naer liet valt en nemen, dat'er koomt?
Neen, neen, na mijn begrijp; dit zijn maer viele grillen,
Die ons, als voor een wet, de menfchen ftellen willen.
Een vrijfter heeft de macht, foo wel als eenigh man,
Te nemen haer gerief, daer fy het vinden kan.
Medea, weggeruckt door Jafons fchoone leden,
Heeft met een foeten mont den Ridder aen -gebeden,
Den Ridder op-gedaen haer toe- genegen hert,
Tot dat fijn frisfche jeught tot haer genegen wert.
Heeft Dido niet gevrijt, en met geheele finnen
}Eneas aen- gelegt om haer te komen minnen?
Heeft Sappho boven dien niet Phaon aen-gefocht,
En, door een foet gevley, tot haren wil gebrocht?
Hoe! fal ick dan ontfien, dat hondert fchoone Maeghden
Eens ftelden in het werck en fonder fchromen waeghden ?
Hoe kan het hedenfdaeghs alleen my qualick ftaen,
Dat in den ouden tijt too dickmael is gedaen?
;
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Soo ick op luften fagh, dat waren vuyle faken ;
Maer nu ick wijfheyt beck, wie kan mijn voorftel laken?
Iek die een man begeer, niet foo de jonckheyt plagte ,
Magh doen in dit geval, dat yder niet en magh.
Maer Crates is mifmaeckt. Dit hoor iek op hem fchieten;
Hem dien de deught vertiert, wie kan dien leelick bieten?
Maer hy is bijfter arm en uytter maten kael;
Die wijle finnen heeft befit het altemael.
Maer by en heeft geen ftaet om van te mogen leven;
Al wat op aerden waft, dat kan hem voedfel geven.
Maer hy is noyt geiet en dwaelt aen alle kant;
Al waer den Hemel ftreckt daer is ons Vaderlant.
Maer wat heeft foo een menfeh als enckel leet te wachten?
Een wijs en billick hert kan alle dingh verfachten.
Maer hy wort ftaegh befpot, dat hem tot fchande ftreckt;
Wie dat den wijfen fchimpt noch wort by niet begeckt.
Maer ghy zijt bly van aert en hy een rechte fuffer;
Jae hy een deftigh man, en ick een flechte Juffer.
Maer hy een vuyle ílons en ghy een nette Maeght;
Ghy fpraeckt een ander tael, foo ghy hem innigh faeght.
Waer woont oyt kloeck verftant in foo mifmaeckte leden?
Iek bidde vraeght my niet, maer hoort fijn wijle reden.
Maer 't is niet dat alleen, want hy is oock gebult;
Geheel dat groot gefwel is met verftant gevult.
Maer 't is een vielen kop, hy kan geen vrouwen ftreelen;
Hy kan my fijn vernuft en deughden mede-deelen.
Maer by is ftaegh alleen in eenigh felfaem dal
Wat raeft liet fchamper volek ! is God niet over-al?
Maer hy baft yder toe, geen menfch kan hem behagen;
Dat is een vafte peyl, dat fy hen qualick dragen.
Maer by veracht het gelt, een teycken dat hy raeft;
Wie daer niet op en paft, die koomt de Goden naeft.
Maer by lijt ftaegh gevaer met veel in 't wout te fweven;
Al wie geen doot en vreeft, die kan eerft ruftigh leven.
Maer hy komt in geen huys, oock op een verre revs;
Des hemels fchoon verwulf, dat noemt hy fijn paleis.
Maer by en drinekt geen wijn, wat kan hem oit vermaken?
Wie drinekt wanneer hem dorft, dien kan oock water fmaken.
Maer hy nut flechte fpijs en dickmael niet een beet;
't Is goet al wat hy nut, die maer uyt honger eet.
Maer by en lijt geen kunft of cierfel aen de leden;
Een wijs en deftigh Man vernoeght hem met de reden.
Maer dit is enekel leet voor uwen teeren aert;
't Is my meefte vreught met hem te zijn gepaert.
Maer hy waeckt inenighmael, oock dickwils ganfche nachten;
Wanneer hy niet en flaept, dan voed hy fijn gedachten.
Maer foo een felfaer hooft en dient geen jonge vrou;
'k En name Crates niet, indien sek mallen wou."
Daer ftaet de Vrijfter vaft, by roept haers vaders knechten,
Sy laet in haren Tuyn een hooge ladder rechten,
Sy gaert in haren fchoot het fchoonfte boom- gewas ,
Dat oit een finnigh menfch van fchoone boomen las
;
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Die lietfe nae de kunft met aerdigh kruyt befteken,
En wrocht'er rooien om met hondert minne-treken.
Een yeder, die het werck maer eens niet oordeel fagh,
Verftont waer heen het wou en wat'er onder lagh;
Verftont in volle daet, wat dat de groene kruyden,
En wat het bloem-gewas in delen wou beduyden.
Men fagh'er fneegh beleyt, men fagh'er vonden in,
Vry teyckens van verftant, en van een diepe min.
De fchotel boven al, daer in de fruyten lagen,
Die fcheen oock even-felfs haer foeten noot te klagen;
Men fagh'er menigh hert bezijden op gemaeckt,
Met pijlen (loo het fcheen) tot in de gront geraeckt.
Sy geeft het reyn gefchenck een van de kamenieren,
En hiet het by den Man met heufche woorden eieren;
Doch hoefe fpreken moet en wat'er dient gefeyt,
Dat wort haer voor-gefpelt en in den mont geleyt.
De dienftmaeght doet haer werek, ten beften datfe konde,
Hoe -wel by metten geeft de faken niet doorgronde.
Ten valt haer geenfins in, dat aen de foete maeght
Soo vielen hooft bevalt, loo ftrengen aert behaeght.
Sy koomt dan met het ooft tot Crates in- getreden,
Sy groet den Jongeling en feyt hem dele reden:
„Mijn Juffer, waerde man, (ghy kentfe loo ick denck),
Die biet u goeden dagh, en Pent u dit gefchenck..
't Zijn fruyten, na de kunft geciert met verfche roofen,
Die wy, tot uwer eer, uyt meer als duyfent koofen;
Vermits ghy gifter noen loo wel en bondigh fpraeckt,
Van al dat 's menfchen oogh en oock den mont vermaeckt.
Hipparchia die wenft, loo ghy het wont gehengen ,
Eens meerder herten -luft u toe te mogen brengen;
En, om u kond te doen haer toe-genegen hert,
Soo is 't, dat dit gefchenck u toe-gefonden wert."
De man die hoort'et aen, maer hielt Eich onbewogen,
Vermits hem even doen de linnen elders vlogen;
By hem wert, fonder flot, 'k en weet niet wat gefeyt,
En hy gaf even-felfs geen drinek-gelt aen de meyt.
Sijn fwaer en killigh breyn, dat blijft gelijck vervrofen,
Te midden in de jeught van al de frisfche rofen;
Hy laet de fruyten daer en hy en proeftfe niet,
Het fchijnt, dat hy geen kruyt of fchoone vruchten Piet.
Dit fpeet de kamer-maeght, en mits fy konde mercken ,
Dat aen de Jongelingh de finnen elders wercken ;
Soo keertfe wederom, en feyt de Juffer aen
Wat dat'er is gebeurt, en hoe de faken ftaen :
„Uw fruyt, begon de Meyt, dat fwaer-hooft toe-gefonden,
En heeft in fijnen geeft geen luft met al gevonden:
Want of men delen kluts al moye dingen geeft,
Hy weet van buyten niet of by van binnen leeft.
Hy is als ftaegh van huys. Ghy, Nebje wat te fchencken,
Wilt niet om delen bloet, maer om een ander dencken.
Een gifte (na my dunckt) is fonder groat befteet,
Als hy, dien ghy befchenckt, aen u geen danck en weet."
-
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De Maeght had uyt-gefeyt. De Juffer is verflagen ,
Sy geeft haer na den Hof om daer te mogen klagen:
„Ach! feyfe, 't is een block en niet een geeftigh man,
Aen wien mijn groen gefchenck geen luft verwecken kan;
Ach! 't is een deufigh brein, dat niet en kan bedencken,
Wat dat het feggen wil, als jonge vrijfters fchenken.
Ach! had ick defe gunft aen Lycias getoont,
Iek ware metter daet door weder-gunft geloont;
Had ick het aerdigh fruyt Eudoxus toe-gefonden,
Iek hadde voor gewis fijn hert aen my gebonden;
Iek weet, by had vereert aen mijne kamer-maeght
Vry meer als dit gefchenck en al het fruyt bedraeght.
Had ick aen Eutrapel het minfte dingh gefchoncken,
Hy kreegh in fijn gemoet wel duyfent minne -voncken
Sond ick hem maer een blom of maer een verfche roos,
Wat is'er dat fijn hert voor mijne gunft verkoos?
Een peer hem toe-gefchickt, een appel hem gegeven,
Die fou als van der doet hem brengen in het leven;
Die fou den Edelman verfraeyen fijn gemoet,
Gelijck een foeten dau de flauwe kruyden doet.
Voor minnaers is het ooft van alle tijt geprefen,
Cydippe kan voor al my des getuyge wefen.
Een appel heeft wel eer een ongetemde Maeght
Tot in den lieven arm van haren vrient gejaeght.
Door ooft en fijn behulp, foo maeckte Pluto zijne
Den roof by hem ontvoert, de fchoone Proferpijne;
En koomt'er aerdigh fruyt van eenigh Herders kurt,
Het is van outs een peyl, dat hy van herten mint.
Dit al, gelijck ick weet, heeft Crates wel gelefen.
Hoe kan dan fijn gemoet foo ongevoelick wefen?
Voorwaer hy is te ftuer, daer is geen foetheyt in,
Daer is in fijn gemoet geen woon -huys voor de min.
Ghy wilt dan uwen geeft tot foeter vryers geven,
Verkieft een Edelman, die beter weet te leven
Verkieft een foeter aert, die op uw dienften wacht;
't Is dwaefheyt gunft te doen een diefe niet en acht."
Sy heeft na dit gepeys een langen tijt gefwegen,
Maer heeft al wederom haer oude luym gekregen:
,,Ty, feytfe , grilligh menfch , hoe gaeje dus te werck?
Iek bidde, fegte een reys, wat is uw oogh-gemerck ?
Wilt ghy een jongen laf tot uwe gunft verwerken?
Wilt ghy een Venus -wicht tot uwe liefde trecken?
Neen, dat is niet gemeent, ghy foeckt een deftigh man,
Die, met een hoogli gemoet, fijn tochten dempen kan.
Wel aen dan, grilligh breyn, en wilt u niet bedriegen,
Het is van outs gefeyt: geen arent jaeght'er vliegen
Geen man foeckt kinderfpel en wieder hooge fweeft,
Weet dat hy geen vermaeck in flechte dingen heeft.
De meyt die quam daer aen, en gingh de Man befoecken ,
Daer hy ganfch befigh fat te midden in de boecken;
Sy ftelt hem fruyten voor met roofen overdeckt;
Voorwaer, bedenckt'et wel, het is niet hein gegeckt.
;

;

;

;

Hy was met fijnen geeft tot in de lucht gevlogen,
En by de goden felfs ten hoogften op- getogen;
Hy wift u grillen niet, noch hoe het Meyfjen ralt,
Vermits fijn hoogh gemoet fee lage niet en valt.
En fiet, vermits de Man veracht foo kleyne dingen,
En niet en is gewieght met flechte beufelingen;
Daerom verflaeut uw geeft, en krijght een dwarsfen fin,
En 't is nochtans de gront van uw begonnen min:
Om dat geen oogen-luft fijn hert en kan bekoren,
Uni dat de leckerny by hem is af-gefworen,
Om dat geen fehoonheyt felfs fijn reyne finnen treckt,
Dit is 't dat uw gemoet tot fijne gunft verweekt.
Om dat hy niet en doet gelijck geringe menfehen,
Die rijckdom , die vermaeck , die fachte dagen wenfehen ;
Om dat hy over langh fijn tochten overwan,
Siet, daerom wil ick hem, en anders geenen man.
Maer Baer is boven dien een mis -flagh hier bedreven:
Iek hebbe defen Taft een losfe Meyt gegeven;
En die heeft (na ick merck) mijn gronden niet verftaen,
En daerom, als het diens , haer bootfchap niet gedaen.
Wie fleck is van de min, en foeckt te zijn genefen,
Hy die de pijne voelt, die moet de boode wefen;
Hem is het droevigh leet tot in de ziel geprent,
Dies is hy flecht bedacht, als hy een ander feat:
Iek wil mijn eygen felfs aen Crates gaen vertoonen,
Soo fal dit kloeck verftant mijn gunften wel beloonen.
Wat doet ons wacker oogh en geeftigh wefen niet,
Wanneer het op een man gefwinde pijlen fehiet
Maer hoe fal ick, een Maeght, tot Crates nu genaken ?
Sal ick in volle daet den vryer moeten maken?
Sal ick met ftout gebaer hem vallen in den fchoot,
En met een vollen mont hem klagen mynen noot?
Kan dit een Vrijfter doen? kan dit mijn tonge fpreken?
Gewis mijn eerbaer hert, dat fchijnt'er af te breken;
Mijn bange geeft verdwijnt, mijn teere ziel verfehlet,
En mijn bevreefden aert en heeft de ftoutheyt niet.
Maer fehoon ick had de kracht mijn voorftel uyt te brengen,
Misfehien en fou de Man mijn ftreelen niet gehengen,
Misfehien fal hy terftont, niet hert en ftuer gelaet,
My ftellen buyten trooft en buyten alle raet.
Maer hoe! bedruckte ziel, wilt ghy geduerigh hellen,
Om dit onruftigh hert met fwaren anghft te quellen?
Waerom geen fachter wegh en beter raet bedacht?
Waerom niet wat gemack tot uwen druck gebracht?
'k En hoef in dit geval mijn eere niet te wagen,
Noch met een open mont mijn herten -leet te klagen;
Men kan in dit geval bedeckt en feker gaen,
Mijn eer en dit verfoeck, dat kan te famen ftaen.
Wie geeft het in de borft, die kan, oock fonder fpreken,
Aen iemant doen verftaen al wat haer magh ontbreken.
Al fwijght een Vrijfter ftil, een winek, een foete lagh
Die feyt, oock fonder tael, al wat Baer fehorten magh."
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Sy gaet, na dit gepeys, in hare kamer treden,
Sy neemt een fuyver glas en fpiegelt hare leden;
Sy doet haer koffers op, en haelt'er aen den dagh
Al wat tot meerder glans haer leden dienen magh:
Sy troft haer geeftigh hair, en ciert aen alle kanten
Haer vlechten met Topaes en rijcke diamanten;
Met paerels haren hals, dat net en geeftigh ftaet,
Mits fy het aerdigh tuygh in wit te boven gaet.
Een tabbert, na de kunft gefchildert met de naelde,
Daer in een wacker oogh met groot vernoegen dwaelde,
Die fweeft haer om het lijf en, mits haer rijcke ftof,
Vertoont, in bloem-gewas, gelijck een vollen hof.
Maer fchoon fy is geciert met hondert moge dingen,
Die 't oogh van al het volck als tot haer leden dwingen,
Sy heeft noch beter glans: want al het fchoon cieraet
En is foo luftigh niet gelijck haer foet gelaet,
Gelijck haer geeftigh hair en roos-gelijcke wangen,
Al net en recht bequaem om harten in te vangen.
En dus foo treetfe voor en geeft haer in de ftadt,
Doch meeft ontrent de plaets daer Crates dickmael fat;
Daer Crates befigh was fijn finnen op te fcherpen,
Daer fiet men onfe maeght het oogh geduerigh werpen;
Maer offe fomtijts lacht en fomtijts deerlick fiet,
De mau is onbeweeght, en hy en groetfe niet.
Hier op fpreeckt haer gemoet: „Het ftuck moet verder komen,
Want hy is met den geeft te bijfter opgenomen;
Iek wil hem naerder gaen, en, met een heufen mont,
Hem feggen dit geheym tot in den diepften gront.
Dat is de rechte ftreeck die my fal konnen baten,
Waer fchaemte fchade doet, daer dientfe na- gelaten;
Dit is een nutte fpreuck, beveftigt van den tijt:
De wijfheyt is het waert, dat haer een maget vrijt."
Sy koomt op dit gepeys tot Crates ingetreden;
Maer Piet, een koude fchrick die rijft haer in de leden,
Haer in nigh herte klopt, haer ganfche lichaem drilt,
Sy weet niet watfe doen of watfe laten wilt.
Sy gingh tot driemael toe om aen de klinck te roeren;
Maer fy voelt haren geeft als uyt de leden voeren,
Het fchijnt dat fy in fwijm ter aerden neder-finckt,
Of dat de ftrate felfs haer in het aenficht fpringht.
Sy keert dan wederom en gaet vaft overleggen ,
Of fy dit niet en dient haer moeder aen te feggen.
Dat vontfe voor het left, na laugh bèdencken, goet;
Dies gaetfe tot de vrou en opent haer gemoet.
„Vrou-moeder (feyt de maeght), het is een wijl geleden
Dat ghy hebt in der ernft gelet op mijn befteden;
Ghy hebt my duyfentmael tot trouwen aengemaent,
Maer ick en fagh den wegh daer geenfins toe gebaent.
Mijn ongevoelick hert en mijne tuymel-finnen,
Die waren even-ftaegh onluftigh om te minnen,
'k En wift niet éénen man die my too wel beviel,
Dat ick aen fijn beleyt wou gunnen dele ziel.
II
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Maer fiet, hoe alle dingh ter werelt kan verkeeren!
Iek voele door de min mijn finnen over-heeren;
Iek voele, dat mijn hert nu anders is geftelt,
En dat een felfaem vyer mijn teere finnen quelt.
Indien het u belieft my des verlof te geven,
Iek wil van nu voortaen, ick wenfch een ander leven,
Iek wil oock heden felfs verkiefen eenigh man,
Die mijn onftuymigh hert in rufte ftellen kan;
Die mijn onrijpe jeught ten goede fal bereyden,
En tot de ware deught mijn driften fal geleyden.
Ghy, doet in dit geval gelijck een moeder plagh,
Op dat ick dit begin ten eynde brengen magh."
De moeder is verheught van foo gewenfte reden,
En foeckt van ftonden aen hier naerder in te treden.
„Wel dochter (feyt de vrou), zijt ghy aldus gefint,
Soo opent even hier, wie van u wert bemint;
Iek fal, eer dat de fon is in de zee geweecken,
Iek fal noch beden felfs met nwen Vader fpreecken,
Iek weet, geen meerder vreught en fal hem oyt gefchiên,
Als u, fijn hellte kint, getrout te mogen fien."
De maeght gaet weder aen: „Iek hebbe lange dagen
Mijn (innen om-gevoert, mijn oogen om-geflagen,
Op dat ick met befcheyt ten letten vinden fou ,
Aen Wien ick mijn gemoet fou binden in de trou.
En naer ick menighmael, met alle mijn vermogen,
Het (tuck heb overleyt en dickmael overwogen;
Soo oordeelt mijn gemoet, dat Crates is de man,
Die my in dit geval alleen vernoegen kan.
Indien het u behaeght ten echte my te geven,
Iek ben met hem gefint mijn dagen af te leven;
En dat in vreught, in pijn, in luft, in ongeval,
En wat my voor een lot den Hemel gunnen fal."
„Hoe, Crates? (feyt de vrou) wel, dat zijn viele grillen,
Die ick niet kan verftaen waer henen datfe willen;
Hoe, Crates, lieve kint? dat is een felfaem menfch,
Hy kent geen lief of leet, geen luft of herten wenfeh.
Hy heeft ja vleys en bloet te famen uyt- getogen,
De gronden van den menfch, de werelt uyt-gefpogen,
Hy heeft fijn eygen aert en alle vreught verfaeckt,
Soo dat ghy boven al daer qualick zijt geraeckt.
Soo ghy fijn lichaem fiet, hy heeft mifmaeckte leden,
En waer men hem ontmoet daer gaet hy eenfaem treden,
Sijn aenficht ftaet geftreckt en als in (tagen rou;
In 't korte, defen man en dient geen jonge Vrou.
Ghy, in het tegendeel, zijt prachtigh op- getogen,
En hebt geftaêgh verkeert by luyden van vermogen
Ghy zijt van ons geciert en van der jeught gekleet,
Niet uyt een fchaerfe beurs, maer uytter maten breet.
Ghy zijt een fchoone maeght, en hondert jonge mannen
Die hebben t'uwen dienft haer finnen ingefpannen;
Of too ghy rijckdom foeckt, de rijekfte van de ftadt
Die zijn door uwen glans ten vollen opgevat.
;
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Soo ghy op Adel fiet, de befte van den lande
Die bieden hare trouw aen uwe gunft te pande.
Ghy daerom, frisfche bloem, gaet, neemt een luftigh man,
't Zy edel, rijck, of fchoon, ghy hebt'er keufe van.
Maer foo een viefen aert voor u te willen kiefen,
Dat is met eygen wil fijn lieve jeught verliefen,
Dat is het malfte ftuck en wel de vreemfte flagh,
Die ick in dit geval van al mijn leven fagh.
Hy is een leelick menfch, en ghy van fchoone leden,
Ghy van een foeten aert, en hy van fture zeden.
Hy wonder ron gekleet, ghy net in uw gewaet,
Hy droef in fijn gebaer, ghy bly in uw gelaet.
Hoe fal dit groot verfchil fich oyt te famen voegen?
Hoe kan dit ftrydigh werck oyt herten vergenoegen?
Gelooft'et, waerde kint, foo ongelijcken aert
Kan noyt als met verdriet te famen zijn gepaert."
De moeder had gefeyt. De dochter gingh beginnen,
Niet door een fchielick hooft, maer wel bedachte finnen:
„Met oorlof, feyt de maeght, al wat men fchoonheit hiet
En heeft foo goeden naera in mijn gedachten niet:
En dat ghy leelick noemt en kan ick niet verfoeyen,
Maer voel in tegendeel mijn liefde dieper groeyen.
De fchoonheyt, na my dunckt, byfonder in de mans,
En geeft noyt ware luft, en heeft geen rechten glans.
Ulysfes hadde noyt de gaef van fchoone leden,
Noch wan by menigh hert door fijn befette reden,
Noch heeft hy Nymphen felfs tot fijne min gebracht;
Soo dat ick kloeck verftant voor alle dingen acht.
Al is een lichaem fchoon, wat vreughde kan het geven,
Om daer aen vaft te zijn voor al fijn ganfche leven?
't En is maer een gefacht. Wat kan 'er meer gefchiên ?
Al wie het eens bekijckt, die heeft'et al gefien.
Of fooder naderhant jet anders is te vinden,
Soo blijckt'et, dat de tijt de fchoonheyt kan verflinden:
In voegen dat men noyt, als met een groot verdriet,
Het af-gaen van de jeught en van de fchoonheyt fiet.
't Is anders met de geeft: die kan tot alle tijden
Verfraeyen ons gemoet, en op een nieu verblijden,
Die weet, tot onfe vreught, geftaêgh een nieuwen vont,
Of met een deftigh fchrift , of met een foci en mont.
En als dat Hemels vyer genaeckt fijn alderlefte;
Dan koomt de meefte glans, en verr' het alderbefte,
Het is, in dit geval, de witte fwaen gelijck,
Die finght haer foetfte liet ontrent haer droevigh lijck.
Een geeft van hoogh vernuft, die kan, op weynigh uren,
My (torten in de borft, dat my fal eeuwigh duren;
Daer my het frifte lijf, oock van den fchoonften man,
Noch wijfer in verftant, noch beter maken kan.
Het lijf, hoe fchoon het is, en kan my niet vermaken;
Goet, adel, fchoone verw en zijn maer beufel- faken.
Het lijf is maer een block, een ongefonden romp,
En, met een voort gefeyt, niet als een aerden klomp.

Indien ghy my een man oyt zijt geneyght te geven,
Iek ben met delen vrient alleen gefint te leven;
En daerom, tot befluyt: Vrou -moeder, weeft geruft,
In dat ghy leelick noemt, daer is mijn herten-luft.
Al wat de goede vrou hier tegen quarr te feggen,
Dat kon de jonge maeght met reden weder-leggen.
De Vader even-felfs die is hier in ontftelt,
Als hem, gelijck het lagh, fijn Vrouwe dit vertelt.
Hy, naer het ganfche ftuck te hebben overwogen,
Meynt dat hier Crates felfs wel meeft in fou vermogen,
Hy voeght hem by den man, hy opent fijn verdriet,
En bidt met grooten ernft , dat hy 'er in verfiet
Dat hy (die niet en is genegen om te trouwen)
Het opfet van de maeght wil krachtigh weder-houwen,
Dat hy (die met een woort veel menfchen beter maeckt)
De Vrijfter neder fet, en hare luymen ftaeckt.
Dit wert van ftonden aen by Crates aen- genomen ,
Hy feyt dien eygen dagh by haer te willen komen;
Hy feyt, dat hy den loop van loo een vreemt geval,
Oock in een oogenblick, in ftilte brengen fal.
In 't huys waer Clito woont, daer was een ftille kamer:
Hier tijt de man te werck, en, niet een fluckfen hamer,
Soo maeckt hy daer een gat, loo dat hy konde fen
Al watter omme gingh, en watter magh gefchien.
Maer eer hy wederkomt, gaet hy fijn Dochter fpreken,
En pooght met alle macht haer voorftel af te breken;
Doch fy blijft onheweeght en fet haer even vaft,
Soo dat haer vreemde luym geduerigh hooger waft.
De man, als uyt- geput, gaet nu fijn befte reden,
Gaet al fijn ganfche kracht op haer gemoet befteden;
fly klopt aen haren geeft met loo een harden flagh,
Als oyt een felle tongh aen iemant geven magh:
„O wat een fchendigh ftuck! waer fijn uw teere jaren,
Waer is uw fedigh hert, uw fchaemte wegh gevaren?
Waer is het eerbaer root, der vrouwen hooghfte deught?
Dat ghy uw reynen plicht aldus vergeten meucht!
Waer rolt uw los verftant? waer dwalen uw gedachten?
Dat ghy wilt onderftaen een man te gaen verkrachten!
Een man ganfch tegen aert te dringen in de trouw,
Dat noyt en wort gedaen als van een geyle Vrouw!
Quelt u een heeten brant, of worden u de leden
Van krevel aengeritft, of van het vleys beftreden,
Soo malt, gelijck het dient, en kieft een ruftigh man,
Die met een foet onthael uw jeught vernoegen kan
Maer by een viefen Grieck uw luft te willen foecken ,
Die noyt geen luft en vint als in vernufte boecken;
Dat is het fotfte ftuck, dat iek mijn leven fagh,
En dat oyt menfchen breyn met reden lijden magh.
Hoe! fal een bultigh vent een fehoone maeght vervoeren?
En, die geen liefde kent, uw finnen konnen roeren?
0, monfter van de ftadt en van het ganfche Rijck!
Wie fagh'er immermeer, wie kend'er uws gelijck?"
;
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Juyft op dit eygen woort, foo komt de moeder binnen,
Die feit: „Verdwaelde ziel, wat mooghje doch beginnen?
Ghy hebt in groeten ernft op my wel eer verfocht,
Dat ghy eens met gemack tot Crates fpreken mocht;
Komt nu, en neemt de proef van fijn verkleumde finnen,
En fiet, wat uw gefpreck op hem fal konnen winnen.
Hy is hier binnens huys, in feker ftil vertreck,
Gaet, fpreeckt hem, fooje wilt, en opent uw gebreck."
Als dit de Juffer hoort, al is haer geeft verflagen,
Sy is noch even -wel het ftuck gefint te wagen;
Sy weeght in haer gemoet het onverwacht geval,
En peyft een korte wijl, hoe fy het maken fal.
Maer alsfe Crates fiet, haer ganfche leden beven ,
Soo datfe geen geluyt voor eerft en konde geven;
Sy ftaet gelijck verbaeft van foo een deftigh man,
Maer groet hem lijcke-wel ten beften datfe kan:
„In wijfheyt, kloeck vernuft, en luft tot hooge faken
Daer in, ó waerde vrient, beftaet mijn ganfch vermaken;
En fchoon ick ben gevleyt van al de frisfche jeught,
'k En vinde geen vermaeck in al die malle vreught:
Want naer ick even hier u left eens hoorde fpreken,
Ben ick van fotte min ten vollen af-geweken,
Iek ben, na dat gefpreck, gedurigh ongeruft,
En feet, in u alleen befluyt ick mijnen luft.
Soo ghy het, waerde man, nae defen wilt gehengen,
Iek fal al wat ick kan tot uwen dienfte brengen,
Iek fal al wat ick heb u ftorten in den fchoot ,
En blijven u getrou tot aen de bleecke doot.
Iek heb van u geleert in tucht alleen te (preken ,
En al het los gevley ten vollen af te breken;
Iek heb van u geleert te lijden met verdrach,
Al wat het fchamper volck op iemant feggen mach;
Iek heb van u geleert, niet meer te willen achten
Dat yder een begeert, dat alle menfchen wachten,
Dat oyt een prachtigh wijf om hare leden droegh,
Iek heb van u geleert, dat weynigh is genoegh.
lek heb van u geleert in voorfpoet niet te fwellen,
En , als liet qualick gaet, fijn herte niet te quellen.
Iek heb van u geleert, dat ons de bleecke doot
Stelt boven alle forgh, en buyten alle noot.
Iek heb van u geleert mijn los gemoet te dwingen,
lek heb van u geleert, dat God in alle dingen
Sijn woon -plaets heeft gefet; dat God is over-al;
Dat God te fijner tijt de werelt rechten fal;
Dat, waer Hy is ontrent, geen quaet en dient bedreven,
Geen boofheyt aengerecht door al het ganfehe leven:
Want hy vervult het Al. Iek heb van u geleert,
Hoe druck en tegenfpoet ten goede dient gekeert.
lek heb van u geleert, dat ftil te mogen wefen
De menfchen voordeel is, en driften kan genefen.
Iek heb van u geleert, dat gullen overvloet
De leden niet en helpt, maer enckel hinder doet.
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Iek heb van u geleert, en wilder in volherden,
Iek heb van u geleert een menfch te konnen werden;
Iek meyn het metter daet, en niet in loofen fehijn ,
En, acht ick uwe leer, foo moet ick uwe zijn."
Met fy haer reden fluyt, haer ganfehe wangen bloofen,
En gloeyen even foo gelijck als verfehe rooien :
Daer was een ftoel ontrent, waer op fy nederfeegh,
En fiet, haer wefen fprack, fchoon dat haer tonge fweegh.
De Man, op dit geficht, voelt fijn gewrichten drillen,
Sijn geeften overhoop, onfeker watfe willen:
Sijn over-ftrengen aert wort facht in dit geval,
En weet niet wat hy doen, of wat hy laten fal.
Hy ftaet dan fonder fpraeck, verftelt in fijn gedachten,
Hy voelt in dit gewoel fijn herte fehier verkrachten.
Ten leften, wat bedaert, foo leyt hy fijnen ftaf,
Sijn af-gefleten mael, en rauwen mantel af.
Daer (tont hy doen ontbloot. Hy toont fijn ganfche leden,
Hy toont fijn kranck geftel van boven tot beneden;
Hy toont de jonge maeght fijn heymelick gebreck,
En let, in defen ftant begon hy dit gefpreck:
„Het komt my felfaem voor, o fehoonfte van de maeghden,
Die oyt door foet gelaet aen eenigh man behaeghden,
Het koomt my felfaem voor, S bloempje van het lant,
Dat ghy, fehoon onverfocht, my biet uw rechterhant;
Dat ghy (des noyt geverght) aen my wilt over-geven
Uw frisfche maeghde- bloem, uw foet en jeughdigh leven;
Dat ghy my zijt gefint, als uwen bed- genoot,
Te bieden uwen mont, te jonnen uwen fehoot.
Wat koomt u in den fin my dit te komen feggen?
Gewis ghy moet het ftuck vry naerder over- leggen.
Bedaert u, foete maeght, en kent, eer datje mint,
En eer ghy door de trou uw vrye finnen bint.
Iek wil u nu ter tijt, iek moet het u ontdecken,
Dat ick geen man en ben om vrouwen aen te trecken;
Iek ben een flecht gefel, en van geen hooge ftam,
En 't huys is fonder glans, daer uyt ick oorfprongh nam.
'k En heb geen koren-lant, geen klaver -rijcke dalen,
Geen heuvels in het wout, daer duyfent fchapen dwalen;
Iek heb geen boomgewas, geen wijngaert op het velt,
lek heb geen prachtigh buys, en min noch machtigh gelt.
Dees' male, die my dient om boecken in te fteken,
En wat my op den wegh noch vorder mach ontbreken,
En delen ftaf alleen, dat is mijn eenigh goet,
Mijn fehat, mijn ganfche kraem, die my vernoegen moet.
En wat mijn lichaem raeckt, 'k en fal u niet bedriegen,
Oock ben ick niet gewoon aen iemant oyt te liegen,
Iek heb my bloot geftelt voor u, beroemde maeght,
Op datje mijn geftel en fwacke leden faeght.
Men hout'et voor gewis, dat, als mijn moeder baerde,
Iek haer en al het volek niet delen romp vervaerde;
Iek word' als voor een fpoock van yder aengefien,
En ick en heb noyt vrou mijn leden willen biên.
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Daer is een ronde bult my op den rugh gewasfen;
Hoe kan dat immermeer uw frisfche leden pasfen?
Hoe fal uw geeftigh lijf, uw aengename jeught,
In my, onaerdigh menfch, oyt vinden hare vreught?
Hoe fal uw hoogh gemoet Eich neder konnen geven?
Hoe fal uw vrolick hert foo ftrengh oyt konnen leven?
Ghy fult, voorwaer, ghy fult, indienje my gelooft,
Vertreuren uwe jeught by foo een felfaem hooft.
Iek ben meeft alle tijt genegen om te dwalen,
Nu in het naefte lant, en dan in verre palen.
En dit is mijn gebruyck: al is mijn lichaem fwack,
Noch doe ick even -wel mijn leden geen gemack.
In 't holfte van de nacht, als vee en menfchen flapen,
Of by haer weder -paer haer foete luften rapen;
Dan leyt mijn befigh hert, mijn deufigh hooft, en maelt,
Soo dat het even dan in verre landen dwaelt.
Mijn huys is fonder glans en fonder guide vaten;
Iek hebbe dat beflagh al lange na - gelaten.
Een kamer fonder pracht, die acht ick voor geluck,
Een paert, al waer het blint, en brack'er niet één (tuck.
Een kleet is my genoegh, kan 't maer de leden decken,
En, fchoon der iemant lacht, ick laet de werelt gecken.
'k En foeck geen leckerny, geen mont of oogen-luft,
Iek noem het goede fpijs al wat den honger bluft.
Aen tafel, daer het volck fijn hooghmoet plagh te toonen,
Daer nut ick enckel moes, of dickmael rauwe boonen.

Iek flape daer het valt, en ben oock dan alleen,
En, voor een fachte peul, neem ick een harden (teen.
Voor wijnen, die het breyn met heeten damp ontfteken,
Soo les ick mijnen dorft met water uyt de beken
En voor een gulden kop, of ander rijcker vat,
Soo fchep ick metter hant een fchrael en killigh nat.
Iek leve foo ick magh en na de faken vallen,
Vol hoogh en diep gepeys, terwijl de lieden mallen.
Maer hoe een jonge Vrou dient aen te zijn geraeckt,
Daer heb ick noyt mijn werck voor defen af-gemaeckt.
Denckt nu, ghy die foo teer van jongs zijt op- getogen,
En uit uws moeders borft maer weeld' en hebt gefogen ;
Denckt, wat ghy maken fout by foo een viefen man,
Die aen het echte bed geen vreughde brengen kan.
Indien ghy zijt geneyght ons regels aen te vaerden,
En leeren nae de kunft de gronden van der aerden,
En hoe in ouden tijt de werelt is gebout,
Soo bleefje, foete maeght, al beter ongetrout.
Dan zijn de finnen vry om hoogh te mogen fweven,
En nutter tot de kunft als die gefelligh leven :
Want al waer Kinders zijn, daer is het nimmer ftil,
En wieder Moeder is en doet niet datfe wil.
Maer wat dat u belanght , 8 perel van den Lande,
Doet ghy met uwe jeught aen Hymen offerande:
Want als ick u bemerck, en uwen foeten aert,
Soo dient u geen beroep, als wel te zijn gepaert.
;
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Ghy moet met eenigh Prins in echte banden leven,
En aen het Vaderlant van uwe vruchten geven;
De loten uwer jeught, uw gul en edel zaet,
Dat moet hier namaels zijn een fteunfel van den Staet.
Het root van uwen mont, het wit van uwe borften —
Een wenfch van al de jeught, en hondert jonge vorften,
En daer van yder fpreeckt door al het ganfche Rijck -En is niet voor een romp, als ick of mijns gelijck.
Wy fitten menighmael veel uren op-getogen ,
Het fchijnt dat ons de ziel is uyt het lijf gevlogen,
Maer van het echte bed of vrouwen geen gewagh:
En wat is edel fruyt voor die het niet en magh?
Wat is u, fchoone blom, aen dit beflagh gelegen?
Gaet, kielt een luftigh man, gelijck de vrijfters plegen;
Gaet, neemt tot uw behulp een foeten bed-genoot,
Soo magh een aerdigh kint vertieren uwen fchoot.
Dat fal u beter zijn, als, in geleerde Boecken,
Den aert van alle dingh te willen onderfoecken.
Al dat en is geen werck, dat jonge vrijfters raeckt;
Het fchepfel dient gebruyckt daer toe het is gemaeckt:
De Man betaemt de forgh, de kinders moeten fpelen,
Een vrijfter dient gepaert om vrucht te mogen telen.
Ghy daerom, frisfche roos, gaet, neemt een edel-man,
Die u tot echte luft en vreughde dienen kan.
Dit loom en bultigh lijf voor u te willen kiefen,
Dat is uw foete jeught, uw foete vreught verliefen;
Dat is uw jeughdigh lijf te brengen in den noot;
Dat is by een geleyt het leven en de doot.
Daer zijnder in de ftadt die hen geluckigh achten,
Dat fy tot in der nacht op uwe dienften wachten;
Al geeftigh, edel, rijck, en rappe jonge liên,
Voorwaer het is u beft op een van haer te fien.
Kieft daer wat u bevalt, dat Tal u beter voegen:
Want met een edel paert en magh geen ezel ploegen.
Niet dat met vafter knoop twee herten t'famen bint,
Dan als men haren aert in één geftalte vint."
De vader hoort'et al wat Crates heeft gefproken,
(Vermits hy door een fpleet, te voren op- gebroken
Aenfagh het felfaem fpel) ; by dan met fijn gemael
Koomt onder dit gefpreck getreden op de zael.
Het dacht hem tijt te zijn fijn dochter aen te fpreken,
Om al dit vreemt gepeys haer uyttet hooft te (teken ;
Hy feyde: „waerde Kint, hoort nu den leften raet,
Ghy feet aen alle kant hoe dat uw fake ftaet :
Uw moeder raet 'et af, uw vader is 'er tegen,
En Crates even felfs tot trouwen ongenegen;
En dan noch boven al, Too meynt de wijfe vrient,
Dat ghy hem niet en voeght, en hy u niet en dient.
Ghy wilt dan even noch uw losfe finnen ftillen,
En doet dat u betaemt en dat de vrienden willen:
Wie na geen Vader hoort, en na geen raet en doet,
Die haelt fich op den hals gewisfen tegenfpoet."
II
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De maeght in dit gewoel, bedroeft tot in der zielen,
Gaet, met een bangen geeft, voor haren vader knielen;
Sy geeft een diepen bucht, als in den leften noot,
En toont in haer gelaet gelijck een volle doot:
„Ach vader! 't geen ick eyfch , dat moet ick hier verwerven,
Of laet my nu terftont en hier ter plaetfe fterven;
Of, foo oock dit verfoeck my niet gebeuren magh,
Hout delen even-wel voor mijnen leften dagh.
Iek Tal veel eer een fwaert in defen boefem drucken,
En mijn bedroefde ziel üyt hare woon -plaeis rucken;
Als dat mijn treurigh hert fal fcheyden van den man,
Die ick niet misfen wil, en noyt verlaten kan."
Sy keert haer met het voort en laet haer vader blijven,
En laet haer broeder "ftaen, en laet haer moeder kijven:
„0 peerel van het Rijck, ick fweere by de Ton,
Iek wou uw dienft-maeght zijn, indien ick maer en kon.
Iek ben met al mijn hert tot u alleen genegen,
Maer niet om mijn vermaeck met u te mogen plegen;
Neen, neen, gelooft 'et vry, ick heb een ander wit,
't En is geen geylen brandt, die mijn gemoedt verhit.
Zijt ghy, naer uw gebruyck, genegen om te waken,
En echter niet geftelt om vrouwen aen te raken,
Ey lieve, weeft geruft; ick fie maer op den geeft,
En met u wijs te zijn, dat is mijn bruyloft-feeft.
Dat is mijn hoogfte luft. ick Tal niet anders wenfchen ;
Gemeenfchap in het bed is voor geringe menfchen.
'k En acht 'et niet een fier al wat men daer geniet,
't Is al maer water-verw voor een die hooger fiet.
Schoon ghy my niet en raeckt, noch Tal ick uwe blijven,
Laet op mijn graf alleen den naem van Crates fchrijven ;
Dat is voor my genoegh. De groat van mijne vreught
En heeft fich noyt gefet op rancken van de jeught.
Hoogh oordeel, diep verftant, en wel bewrochte finnen,
Die konnen maer alleen my krachtigh overwinnen;
Daer ben ick op verlieft , daer ben ick om beluft,
En, fonder dat vermaeck, Too blijf ick ongeruft.
Hoe! kan oock niet een vrouw haer finnen overgeven,
Om met een deftigh man haer dagen af te leven
In vrientfchap , fonder meer? kan niet een billick menfch
Ontfangen, bnyten luft, fijn vollen herten-wenfch?
Voor my, ick fegge ja. Gy fult 'et haeft beproeven,
Dat ick tot mijn vermaeck geen man en fal behoeven,
Geen man en heb gefocht. Noemt my flechts echte vrou,
En ick en wil van u geen plichten van de trou,
Geen wel -luft in het bed. Iek Tal my konnen geven
Om, als een deftigh man, naer uw gebruyck te leven
Iek Tal mijn hooft -cieraet, geboort met diamant,
Iek fal mijn rijck gefpan gaen leggen uytter bant,
Iek Tal dit edel kleedt niet laten af te keuren ,
Iek acht het Juffer -tuygh alleen voor flechte leuren,
Iek achte niet een dingh als dat de wijfheyt raeckt,
En dat in ons gemoet de finnen beter maeckt.
;
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Gout, peerels, diamant, en al de rijcke fteenen
En zijn niet in der daet gelijck de lieden meenen;
't Is maer 'k en weet niet wat, dat om het ooge fpeelt,
En dat een ydel hert fach in de finnen beelt:
't En is maer rauw gewas, gekomen uyt de rotfen,
En geenfins van den aert om des te mogen trotfen;
't En is maer oefter-quijl, bevrofen in de zee,
En met een harden ftorm geflingert aen de ree.
't En raeckt niet aen het hert, het kan geen menfch verblijden,
't En baet geen ftille ziel in druck en bitter lijden;
Het maeckt in tegendeel een ongeruften geeft:
Want een die veel befit is alle tijt bevreeft.
't Is vry een meerder luft de fterren aen te fchouwen ,
Als ydel poppe-goet en leuren van de vrouwen.
Voorwaer, het minfte licht, dat aen den Hemel ftaet,
Is foeter in vermaeck en hooger in cieraet.
Dat magh een menfchen oogh oock fonder koft genieten,
En foo een reyn gefacht en kan hem noyt verdrieten;
Noyt boven fijns gelijck doen fwellen door de pracht,
Gelijck haer flicker-glans van alle tijden placht.
Wel vrient, wilt ghy den aert van mijne luften weten,
Iek kan oock enckel moes en rauwe boonen eten;
Iek kan oock dolen gaen, ick kan oock fober zijn,
En flapen in het wout, en leven fonder wijn.
Iek fal benevens u een rouwen mantel dragen,
En wat ghy vorder doet en fal my niet mifhagen.
Ghy fult te geener tijt vernemen mijn geklagh,
Indien ick maer alleen ontrent u wefen magh.
Maer wat ick heb gefeyt, ghy laet u niet bewegen,
Iek fie aen uw gelaet, het is u bijfter tegen.
Wel Crates, wilt ghy dan mijn liefde tegen -ftaen,
Soo moet dit treurigh hert van droefheyt onder gaen;
Soo moet mijn woonplaets zijn ontrent de droeve maegden,
Die haer benaeude ziel uyt haren boefem jaeghden,
Uyt fake van verdriet en heeten minne-brant,
Daer niemant foet behulp of hope toe en vant.
Als Dido niet en mocht haer waerden vrient genieten,
Soo gingh fy metter daet haer edel bloet vergieten :
Want eer hy met de vloot verliet het Koninkrijck,
Soo was de jonge vrou terftont een droevigh lijck.
En als de Grieckfehe maeght Leander moefte derven,
Sy wou geen vreughde meer, maer gaf haer om te fterven.
En Thifbe, by geval van haren vrient ontbloot,
Begaf haer door het fwaert gewilligh in de doot.
En waerom fou de inenfch op aerden langer leven,
Als aen fijn droevigh hert geen trooft en wert gegeven?
Voor my, ó waerde man, iek ga den eygen gangh,
Magh ick niet uwe zijn mijn leven-dagen langh;
Iek ga den eygen wegh, ick zijge na beneden,
Iek ga na Charons boot, en dat met rasfe fchreden;
'k En vreefe nu voortaen geen droevigh ongeval,
Iek heb hier by der hant dat my verlosfen fal;

Juyft op dien eygen tijt , fy greep een bloten degen,
Die onder feker kleet verholen had gelegen,
Sy voeght haer op de punt. Maer Pytha, ganfch ontftelt.
Die valt haer om den hals, eer fy het wapen velt.
Wat fal de vader doen? wat fal de moeder fpreecken ?
Hy fiet haer tranen aen, die fehijnen ftage beecken;
Hy fiet haer droef gelaet, en haren bleecken mont,
Soo dat hy fijn gemoet in duyfent prangen vont.
Hy geeft hem uyt de zael, met droefheyt in- genomen,
En fijn bedroefde vrou is tot hem af- gekomen;
Die toont haer ganfeh ontftelt, en boven al bevreeft,
Het fehijnt, dat fy de maeght Piet geven haren geeft.
Sy valt hem om den hals, en, met een droevigh kermen,
Soo bidfe dat de man fijns dochters wil ontfermen.
Hy, van een fachten aert en even feer ontfet,
Vergunt, na groot beklagh, de moeder haer gebedt.
Daer gaet 'et felfaem toe, daer laet men Crates halen,
Die koomt met ftil gebaer getreden opter zalen.
De vader feyde niet, hoe na de jongh-man quam,
Soo dat de droeve vrou het woort ten leften nam.
Sy fprack dan Crates aen, met tranen op de wangen:
,,Ach hoe is defe maeght met uwe min bevangen!
Daer is geen uyt-komft aen, ick fie het metter daet,
Dat al haer ganfche luft in u alleen beftaet.
Voor defen, waerde man, foo was het ons begeeren,
Dat ghy de jonge Maeght fout van uw liefde weeren;
En hier is toe gedaen al wat iek oyt bedacht,
En daer is niet met al by haer te weegh gebracht
Dies koom ick wederom met uyt-geftorte tranen,
Om tot het tegen-deel uw finnen aen te manen.
Wel aen dan, lieve vrient, ontfanght de jonge maeght,
En doet met hare jeught gelijck het u behaeght."
De man, die ftelt hem vremt en wil het ftuck ontleggen
Maer echter op het left hy liet hem noch gefeggen.
Cupido quam 'er by en Echoot hem in den bult,
Tot dat fijn koude borft met vlammen is vervult.
Het wicht, dat had een pijl in }Etna laten fmeden,
Die nut en dienftigh was tot foo verkleumde leden;
De fchicht was bijfter langh en wonder fijn geftaelt,
Soo datfe door de borft tot in de lever daelt.
Daer gaet de bruyloft aen, maer fonder bruylofs- gatten ,
Geen maeghden by de Bruyt die op haer dienften paften;
Geen fpel of bly gefangh, geen kruyt of roofe- krans,
Geen vryers op de zael, geen vrijfters aen den dans.
De maeght die wort een vrou door wonder vreemde wegen,
Haer luft is even-felfs in luften niet gelegen;
En des al niet-te-min foo is de vrijfter bly,
En niemant (foo het fchijnt) en hout'er feeft, als fy.
Maer fy verlaet terftont al wat haer plagh te gieren ,
En wort tot in de ziel verandert van manieren;
Sy draeght een rou gewaet, al isfe wonder teer,
Sy wilt geen diamant of rijcke peerel meer.
,
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Dat fchoon , dat geeftigh hair, foo net wel eer gevlochten,
Dat fonder heeten brant geen vryers lien en mochten ,
Is nu in een gerolt, gedwongen overhoop,
En 't is nu maer alleen een onbelompen knoop.
Sy gaet door al het lant, en dat met naeckte voeten,
Gelijck die haren koft met fpitten winnen moeten:
Haer bed is menighmael het gras en jeughdigh velt,
Daer fy by wijlen ruft, of om te flapen ftelt.
Sy eet maer voor de noot en drinckt uyt klare beken,
Sy kan in grooten ernft de feylen tegen-fpreken;

Sy ftraft het noeft gewoel en ick en weet niet wat:
De rancken van het hof, de grillen van de ftadt;
Sy taft oock Prinsfen aen, en die fich Heeren noemen,
Oock die met vollen mont op haer geleertheyt roemen;
Maer boven al het volck, dat alle dingen leert,
En tot fijn eygen hert geen (innen oyt en keert.
Siet daer de lieve twee, verwondert van de menfchen ,
Gaen dolen fonder huis, maer hebben datfe wenfchen;
Sy leven buyten forgh en met een bly gemoet,
Geluckigh fonder ftaet, en machtigh fonder goet.
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T'SAMEN- SPRAKE
OP 'T ONGELIJCK HOUWELICK

VAN

CRATES

EN

KORT INHOUDEN VAN DE VOLGENDE T'SAMEN- SPRAKE.

1.

Of het in 't gemeen waer is, dat yder Jijns gelijeke moet trouwen?

2.

Of men een houwelick magh aen-gaen, fonder ooghmerek te hebben op

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

gemeenfchap van bedde?
Of het goet is, een mifmaeckt maer een wijs man te trouwen?
Of iemant, hebbende een uytmuntende lichamelick gebreck, dientgetrout?
Of iemant te trouwen met een uytwendigh of met een inwendigh gebreck,
beter zy?
Of de gene, die te (amen ftaen te trouwen, malkanderen hare heymelicke gebreken gehouden zijn kennelick te maken?
Of nieugehoude niet een voet en dienen te nemen in 't begin van haer
houwelack , hoe mallcanderen in hare onderlinge fwackheden left te
verdragen ?
Of een jonge Deerne, een kipt buyten echte gewonnen hebbende en ten
houwelicke verfocht werdende, fulex dient te openbaren?
Of fulcx eerft naer 't vol- trecken van 't houwelick openbaer werdende,
het houwelick daerom kan gefcheyden werden?
Of een geleert man behoort te trouwen?
Of een jonge Deerne magh veyen, dat es: een man aenfoecken om haer
te trouwen?
0f lief- hebben en begeeren een en de felve fake zy?
Of een mans-perfoon een vrou-menfeh kan lief hebben, fonder in -ficht op
gemeenfehap van bedde?
lTerfcheide felfame en gedenckwaerdiqe invallen van jonge Deernen,
ontrent 't verkaefen van iemant in 't ftuck van liefde.

PHILOGAMus. Hier is (na iek fie) groote ftoffe voor handen, en daerom
is met vlijt te letten, hoe die beft ten nutte fal dienen gebracht. Voor my,
ick vinde hier eerft een gelegentheyt, regel -recht gaende tegens uwe befte
gront-flagen, die ghy over-al fee hoogeliek in de gelegentheden van de hou
zijt prijfende. Want ick fie aen d' Bene zijde een rijcke, nette,-welickn
fchoone, jonge, opgepronekte, wel gemaeckte, facht opgevoede, ja weelige
J uffrouwe; en aen d'ander zijde een armen, mifmaeckten, ouden, flordigen,
floffigen, onguerigen, harden, bultigen, en geheel ingetogen en deunen
boeck man, en boven al een quaet doeckman, en van dele twee wert een
houwelick, volgens dele gefchiedenisfe. Nu bidde iek u my te leggen, hoe
kan dele Philofooph gefeyt werden na- gekomen te hebben de lesfe van fijnen
mede - broeder, aldus luydende:

HIPRARCHIA.

Vrient, woont en trouwt met uws gelijek,
Dat is by-naeft een Hemelrijck.
SoPURoxlscus. Iek ben wel gefint hier van een weynigh met u te fpreken. Eu voor eerft, lieve Philogame, foo weten wy beyde, dat 'er noyt foo
algemeenen regel is, of daer en kan wel eenige uyt-neminge ofte bepalinge
op gevonden werden. Leeren ons niet de Philofophen (Arift. lib. 8. Ethic.)
en oock d'ervarentheyt, dat 'er vrientfchap kan opgerecht en gehouden werden tusfchen perfonen ongelijck van ftaet en van andere gelegentheden? te
weten: foo wanneer de weldadels, van de hooghfte zijde komende, met befcheydentheyt ende wijs beleyt van de andere zijde werden vergolden; en foo
fulex in 't (tuck van vrientfchap kan gefchieden, waerom niet mede in 't
ftuck van houwelick, dat immers voor een fonderlinge foorte van vrientfchap
by yder wert gerekent? Ten anderen loo ftaen de wijle toe, dat d'ongelijckheyt in een fake (als van adel, rijekdom, of diergelijcke) aen d'eene zijde
wefende, door andere faken van de wederzijde (als kunften, geleertheyt, ofte
diergelijcke) kan werden gelijck gemaeckt; en die gelijekmakinge heeft
Hipparchia niet alleen voor aengenaem, maer voor een groote weldaet gehou.
den. (Erafmus de Chrift. matr. fel. 108).
PHIL. 't Is wat gefeyt, waerde Sophronifce, maer ten neemt den knoop
niet wegti, waerom dat ongelijcke houwelicken werden tegen -gefproken, te
weten: de verwijderinge van gemoederen, die een feker gevolgh is van loo
verfcheyden en ongelijeken gelegentheyt.
Sores. Iek wil dan naerder komen, foete Jongelingh, en iek fal leggen,
dat dit geen ongelijck, maer een ganfch gelijck houwelick is geweeft.
PHIL. Wel! hoe dat?
Sores. 't Is waer, Hipparchia, ongetrout wefende, was, loo ghy gefeyt
hebt: rijek, net, fchoon, weeligh, enz. Maer loo haeft fy met Crates den
koop aengingh, loo is by niet gebleven, dat fy te voren was; maer is dadeliek geworden als by was, dat is: in plaetfe van rijek, arm; want fy
liet aen haren Vader fijn goet; in plaetfe van net, flordigh (als ghy
het noemt) ofte na -latigh van cieragie; want fy leyde al de Juffer -kraem
dadeliek af; in plaetfe van feboon, mifmaeckt; want fy ftelde fick na haren
man; in plaetfe van dertel, ingetogen en deun; want by en pafte niet meer
op weelde, ofte (om beter te leggen) fy ftelde nu haer vermaeck en weelde in
niet weeligh te zijn. En de foodanige zijn oock heden noch wel te vinden,
maer op een anderen inficht.
PHIL. Soo wilt ghy dan betluyten (als iek mercke) dat dit geen ongelijck,
maer een gelijck houwelick (oude geweeft zijn.
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Sopu. En waerom niet? Het felve te willen en niet te willen, is dat
niet recht gehjckheyt en ware vrientfehap?
PHIL. Iok bekenne, dat ick hier in wat verfet fta, en moet my naerder

daer op bedeneken.

Sorx. Maer al eer hier van te fcheyden, foo dunekt my noch wat aenmerckens-waerdigh te wefen ontrent de gehjckheyt van de gehoude perfooneit.
Iek en meyne niet, dat het de meerange zy van de rechtfinnige oordeelders
van de houwelicken, dat die de hefte houwelicken zijn, daer man en vrouwe
in allen malkanderen gelijck zijn maer, in tegen-deel van dien, foo meyne
ick, dat'er veel faken zijn, daer in dat het heft is dat de felve malkanderen
niet en gelijeken. Neemt , dat de man uytter aert is een flap-gefoute, een

Jan-treet- facht, een lanterfant, of iet diesgelijcke; fou het (meynt ghy) een

goet houwelick wefen, foo liet Wijf van gelijeke dan ware een fleep-lende,
een flappe gans, een labbe -foet, ofte iet fulex? of; foo de man ware een
op-fnapper, fmeert-de-borft, ofte licht-voet; fouw het wel gaen, indien het
wijf van gelijcken bevonden wierde te wefen een ruym-keucken, flampampfter
of felden-t'huys? ick fegge ront-uyt, dat foodanigen gelijckheyt ganfch fchadelick is voor 't houwelick en voor de huys-houdinge: maer in tegendeel
van dien koude ick, dat in foodanigen gevalle de ongelijckheyt beter zy als
de gelijckheyt, en dat dienvolgende in dien gevalle, daer de man wat te
veel ftruyfs magh, niet als dienftigh en kan wefen, dat het wijf de panne
by de ftele koude. Ghy verftaet wat ick feggen wil.
PuiL. Wel, wat is'er dan ftaegh fee veel te (eggen van de gelijeke hou
ons aen-geprefen? Seght my eens-welickn,aromdfgeuihljck
onderfeheydenthck, wanneer gelijckheyt en wanneer ongelijckheyt in de
houwelicken dienftigh is.
Sorx. Iek bekenne van dat onderfcheyt noyt eygentlick te hebben geleien,
maer even -wel foo dunkt my, dat hier toe gefeyt (oude kennen werden ,
dat het dienftigh is, tot vrede van de gehoude perfoonen, datfe in ♦ier
faken gehjck, ofte immers niet (onderlinge in verfchil en zijn, te weten: in
ftaet, in middelen, in de jaren, en in de gronden van den Gods-dienft.
Vorder datfe gelijek zijn in alle inwendige goede gaven, als te weten: datfe
beyde zijn verftandigh, vreedfaem, eerbaer, gevoegeliek. Even -wel, als het
te wenlehen ware, Poo wende ick dat de man in alles wat hooger begaeft
mocht weten als de vrouwe, dewijle fulcx hem als het hooft meelt betaemt.
En, om kolt te fpreecken, ick oordeele, dat hier wel een over- een-komft en
accoort (oude dienen , als in de Mufijcq de ftemmen of de fnaren hebben,
dat is: Poo over een-luydende, dat nochtans over al een boven -fangh gekent
mocht werden. Maer wat de feylen en gebreekelickheden aengaet, ick meyne
dat het beter zy , dat man en wijf niet in all's gelijck en zijn, maer indien

het gebeurt, dat'er een van hun beyde wat te veel helde tot Benige fwack-

heyt, dat liet dan oirb^or is dat d'andere in dien gevalle meer genegen zy
tot een tegen -geftelde deuglit, om alfoo de waegh-fchale onder hen-luyden
eeniger maten recht te houden. Ja indien fulex niet en geviele, Poo twrjffele

ick feer, of het niet beter en ware, dat eene van beyde helde tot een tegen -

aerdigh gebreck, als dat by of fy met het, gebreck van haer partner geheel
en al over een quarre. By exempel, indien het gebeurde, dat eer. man uytter
aert ganfch en al quiftigh ware, ick meyne dat het voor de buys-houdinge
beter ware, dat liet wijf helde eer na wat te grooten karigheyt, als datfe
even den felven aert met haren man (oude hebben. Want de faken in 't
ongehjek ftaende, Poo is het waerlehijnlick, dat (elek het fijne willende voor
anderen onderlinge louden koenen dienen tot onder -fprekn)bylud
allen gevalle en fat de huys-houdinge op dien voet niet Poo-richtnge;
groeten fchade hebben te lijden, als in den gevalle dat man en wijf beyde
't buys (Poo men feyt) te venfter uyt wilden werpen, en even quiftigh mochten weben.
PnlL,. Iek fie dat een goet deel van uw reden aenmerekens waerdigh is;
maer in dit lebte geval van ongehjekheyt, Poo begrijpe ick wel, dat de felve
wel voor de huis houdinge profijtelick (oude mogen weben, en oock voor het
gemeene befte; maer ick fie wederom, dat fulex licht wel oneenigheyt (oude
mogen maken tusfchen de gehoude perfoonen felts.
Sorg. Macr als men van twee quaden een kielen moet, is 't dan niet
beter (als 't immers anders niet en (oude kennen wefen) dat de gebende
malkandeien by widen eens haer onderlinge falighe3t (eggen, dan dat de

buys-houdinge door een quade eendrachtigheyt verloren ga.

PHIL. Wel, my dunkt ick (oude aen uw gevoelen mijn fegel kennen
fteken; en, om niet laugh op een dingh te ftaen, Poo ga ick vorder. Iek
hebbe onder andere gemerekt, dat Hipparchia in dele gelegentheyt niet en
fagh op gemeentehap van bedde, voort-teelinge van kinderen, ofte diergelijeke
faken, daer de echte lieden veel het ooghe op flaen; maer dat fy alleenliek
tiachte het gefelfehap van Crates en fijn wijfheyt te mogen genieten, fonder

II

meer. Soo valt my nu een vrage in, of het geoorloft is houwelicken aen te
gaen, fonder oogti -merek te hebben op gemeenfehap van bedde en voort
kinderen, en of men dien-volgende wel een onderlinge vooiwaerde-telingva
(oude mogen maken, ten aengaen van eenigh houwelick, dat men, boven
onderlingh behulp , aenfprake , en gefelfehap , niet meer en (oude vermogen
van malkanderen te vorderen? (Vide Cyprx. cap. 8. §. 14. fol. 369).
Sorx. Die faken en zijn niet fonder exempel, foo de Hiftorién getuygen.
Want Entheltrudes, een Konmginne van Engelandt, heeft (foo de hiftorién
getuygen) aen twee verfcheyde mans in echte verbonden geweeft, fonder dat
yemant van de felve de fchuldige goet-willigheyt aen Baer heeft betaelt, of
van haer heeft genoten. Boleflaus en Cunigundis, fijn gemalin, Koningh en
Koninginne van Polen, beloofden, met onderlinge bewilginge, malkanderen
als man en vrouwe niet aen te Pullen roeren, en hebben fulex uyt-geftaen
ten lebten toe, Poo men de hiftorién magh geloven. Het felve wert getuyght
van Stephanus, Koningh van Hongarien, en fijn gemalin. (Arnifnus de jure
connubiorum, cap. 4. feet. 4. num. 13). Daer zijn oock andere redenen van
onthoudrnge by fommige geweeft, die noch felfamer luyden. Men leeft van
Thrafonides, een Grieeks jongelingli, dat hy, met groote liefde bevangen
zijnde geweeft, en de gunfte van de gene die by beminde eyndelick hebbende
gewonnen, fich echter outhielt van heer te genaken, fchoon hy fulex vermochte, en dat alleenlick (Poo gefeyt wert) om, door 't genieten van 't gene
dat by Poo lange gelocht hadde, niet te doen verlemmen en flaeu worden
dien fonderlingen treck, lult , en begeerte, met de weleke hy gewoon was
fick felven met groot vernoegen menighmael te onderhouden.
Puin. Maer fulcken flagh van vryers en zijn my noyt voor gekomen.
Wat u gebeurt is, en weet iek niet. Wat is dat anders als, fehoon men
derft heeft, niet te willen drincken, om gedurighlick te mogen dencken,
hoe wel het fmaken (oude, Poo men eens een frisfen dronek in de haut
kreegh. (Arnif. de jur. connub. cap. 4. feet. 4. num. 13). Doch om daer
mede geen tijt te verliefen, Poo fegge ick, dat onfe vrage niet eygentlick en
is: wat hier of daer gebeurt magh zijn, meer: wat na recht en reden behoort
te gebeuren; en dat beck iek van u te verftaen, Poo 't u belieft.
Sorx. Voor mijn gevoelen, ick (egge, dat foodanige mans niet alleenlick
haer wettige trouwe breken, maer oock tegen God, den infetter van 't hou
dat de felve noch daer-en -boven ongehjek doen-welik,grofcmdne
aen de nature, en het gemeen weben der menfehen.
Piiin. Iek ben even van dat gevoelen, waerde Sophronrfce Meer fommige willen hier tegen werpen het exempel van Jofeph en de Maget Maria.
Want, (eggen die, by hebben haer van den anderen onthouden in die

gelegentheyt. -

Sorx. 't Is als ghy feght, waerde Philogame; maer dat fulex gefchiet (oude
zijn uyt kracht van voor-gaende onderlingh bedingh, en Pal noyt bevonden
weiden; en dat niet gefchret zijnde, Poo is 't klaer dat gehoude lieden met
onderlinge bewilginge fich van den anderen wel mogen onthouden, geenen
noot hebbende. Meer ick houde gelijeke dwaefheyt te weben, eerft te
trouwen, en dan aen malkanderen onthoudinge te willen beloven. (Celantia
ab Hieronymo reprehenfa, quod continentiam vovisfet iufcio marito).
Pnix. Al weder wat anders: Kan een jonge Juffrou gefeyt werden wel
te doen, een fchoon en fris Jongelingh af te feggen, en een mifmaeckt
hebaem daer voor te verkiefen, als hier Hipparchia met een vreemt oplet
onder -ftont te doen?
Sorx. Hoe, Jongelingh! gedenekje niet aen het oude vaersjen:
Ulysfes was niet fchoon, meer kunde deftigh (preken;
Noch heeft by door de min de Nymphen aengefteken.
Zijt ghy Poo onbewuft in de faken van de werelt, datje niet en begrijpt,
dat verftant, geleertheyt, welfprekentheyt, en diergelijcke gaven, verre
overtreffen het fwacke en licht- verganekelicke bloempjeu van fchoonheyt?
Ey, fegtet ons doch, wat houwelick is'er fwacker en meer veranderingh onder
als het gene dat uyt lichamelicke fchoonheyt fijn begin genomen-worpen,
heeft 2 Moet niet de werekinge op houden, als de oorfaecke van de felve
een eynde neemt? Kan de liefde wel ftaende blijven, als de fohoonheyt,
die daer toe oorfake geeft, komt te vervallen? En dat fulex (boven den
ouderdom) door veel ongelegentheden gefehiet, en kan nremant onbekent
weben. In tegendeel van dien, de genegentheyt tot iemant, uyt inwendige
gaven gefproten zijnde, en kan naulicks te niete gaen, maer moet eer
dagelicks vermeerderen, nadien foodanige gaven van nature zijn, daffe met
de jaren toe- nemen, daer alle lichamelrcke dingen door de tijt en jaren
komen te vergaen, en wolden daerom wel recht een roof van de tijt geheeten by de Poeten.
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Parr,. li et oorlof, Sophronifce, 't is wat anders (na mijn begiijp) niet
fchoon te zijn, en wat anders is 't krom, firm, bultigh, en mifmaeckt te
wefen, fulex datin'er kinders mede te bedde foude jagen, als ick feiner van
Crates my in- beelden derf. Iok hebbe leftmael van een out wijs Heer ver
dat by voor ganfeh bekommerlick hielt, eon man ofte vrouwe te-ftaen,
trouwen die een openbaer, frenlrck en tafteliek, gebreck heeft, foo voor den
perfoon felfs die fulex doet, als voor de nakomelingen.
Sorx. Iek en ben oock die niet, lieve jongelingh, die iemant foude willen
aenraden tot foodanige uyt- muntende gebreken, immers niet om des rijckdoms
wille; ick hoede niet fonder oorfaecke gefeyt te wefen, dat men fish heeft
te wachten van de geteeckende. Iek mereke oock dat de foodanige wierden
geweert valt het Priefterdom in den ouden tijt, op het welcke wel te letten
ftaet, om het gevolgh dat'er in fteeckt. Maer dien onvermindert, ftelt my
eens de vrage aldus: of ghy noodeliek voor u hadt te krefen een vrou-menfch,
hebbende een openbaer lichamelrek gebreck, 't zy dan een bult of diergelrjcke,
ofte een ander, hebbende een openbaer inwendigh gebreek , en die van hin
gewent ware te fwellen van boofheyt, als de vorige opfwelt door-neto
haren bult; ink bidde u, feght my doch, met weleke van beyde foudt ghy
heft uw deel levens willen over-biengen?
Parr,. Gewisfeliek, waerde man, ghy liebt my het wel fcherpeliek voor
-wel en weet ick niet of de oogen mijner ydelheyt noch al-geftl;nv
niet en tonden vallen op het geene de jonckheyt foo aenlockehck en bevalliek
acht te wefen, te weten . de fchoonhcyt, en dat op hope dat ick een fchoone
vrouwe too veel liefde foude meynen te tonnen, dat de boofheyt van dc felve
eyndehck daer door overwonnen foude mogen werden.
Sorer. Neen, vrient, van de boofheyt te verwinnen, en van den bult te
genefen, en moeft niet gefeyt werden, maer heyde de dingen rnoeften geftelt
werden in pointen om alfoo geduerigh te moeten blijven? Wat dan?
Parr,. Ey lieve, en perlt my bier op niet nacider, dat ick niet dwaesfelick en weide gedwongen te antwoorden, ofte anders foude ick noch tijt
velfoecken, van twintigli of dertigh jaren, dat is: tot my het gefickte wat
verandeit fal wefen. Hoe het zy, ]act dat blijven. Maer alfoo wy hier van
gebreken hebben beginnen te handelen, en dat ick uyt onfe voorgelefen
hiftorie hebbe verftaen, dat Crates fijn bolt en vordere gelegentheyt voor
Hipparchia ganfeh en al open ftelde, too is nu mijn vordere vrage, of jonge
lieden, ftaende om met malkanderen in trouwe te verfamelen, gehouden zijn
onderlinge d'een den anderen hare heymelicke gebleken kennelick te maken,
en hoe verre?
Sopir. Op dit voorftel valt vry al wat veel te (eggen, lieve Jongclingh,
en 't is geen onveimakeiicke ftoffe om te verhandelen.
Pau,. Iek heb al dickmael hier op by gelegentheyt gedacht, en fommige
dingen daer op aengemerckt, die iek als by m-leydmge hier moet verhalen.
't Is niet lange geleden, dat my in handen viel een boeckje dat Thomas
Morus, eertijts Cancelier van Engelandt, gefchreven heeft, genaemt Utopia
(men meynt dat by daer in een geftalte van een goeden Staet van regeeringe
heeft willen af- beelden); de felve Morns veihaelt in fijn tweede boeck, dat
fekere natie, by hem aldaer hoogelick geprefen, een maniere van doen heeft,
dat als'er een vrijfter of een weduwe koomt te trouwen, men dan (al voren
te komen tot het fluyten van 't houwelick) een deftige en bejaerde vrouspeifoon, van de zijde van de toekomende Bruyt, dc felve Bruyt den Jonge
een kamer naeckt voor ooggin ftclt; van gebjeke dat aen de ander-hngi
zijde een trefehek mans-perfoon, van de zijde des toekomenden Bruydegoms,
den felv.,n Bruydegom de toekomende Biuyt naeckt in 't heymeliek vertoont,
teil cynde elck van fijner zijde het lichaem, dat hem ofte haer ten deele fal
vallen, met kennisfe van faken magh lien of hem ofte haer 't felve recht
bevalt. En alfoo eemgh vreemdelingh, dit gehooit hebbende, daer van ganfch
fpottelick quarr te (preken, too hadden de lieden van dien lande Baer gebruyck
(fest Morns) deftelrck met reden voor-geftacn, en in tegendeel onfe maniere
in diergelijeken geval (als ganfch dwaes) verworpen. Hare redenen waren,
dat wy fwariglieyt maken een paert van kleynder waerden te koopera (fchoon
men 't felve by-naeft geheel bloot fief, en fchoon men 't felve fich magh
quijt maken als men wil) ten zy dan fake dat wy de fate, de ftal kleederen,
en diergelrjcke omhangfelen van het paert ganfch en al af doen leggen, om
alfoo te letten offer niet eenigh heymelrek gebreck in het dier en fchuyle;
daer men nochtans in 't verkiefen van een (die men al fijn leven houden
moet) too onachtfamelick toegaet, dat men naeulieks een hant breete van
haer bloot fiende, even-wel getrooft is de kansfe met haer te wagen. Plato
(lrh. 6. de legib.) prijft dit of diergehjck gebruyek. Van ; elijeke , lekere
voleken in Indien Taxili genaemt (als Strabo ]ib. 15. verhaelt) doen even
by-melt liet Ich e, en alle voorname peifoonen in Mofcovrui, mitfgaders die
van den huyfe van de Ottomans in Turckyen al liet felve (P. Jovius in Legat.

Mofeh.) en die alle meynen goede en bondige redenen te hebben om fulex
to plegen. De vader van den Keyfer Seigius Galba (Suetonius Tranquil!
by een ri]eke en fchoone Il,omeynfehe jonek- vrouwe, Livia Ocellma genaemt,
ten houwehek begeert, en het felve gebreek hebbende dat onfe Crates dede,
te weten een bult op den rugh, heeft voor defelve Livia fijn lichaem in 't
gebieekelieke deel ontdeckt, en aen de Jonck-vrou opentliek getoont; op
dalfc, fijn gebreek fiende, haer mochte beraden, en in allen gevalle haer
namaels niet en foude hebben te beklagen.
Sorx. Als ick witte, lieve Philogamus, dat ghy uyt defe exempelen eyndeliek een regel foudt willen maken, too foude iek feggen dat dele dingen
zijn van den ouden tijt.
Purr,. Wel wilje eenen anderen en oock eenen naderen tijtP Francois
Sfortra, Hertogh van Milanen, verfoeckende, voor fijn Sone Galeatius, teil
houwehck de Dochter van den Marquis van Mantua, Dorothea genaemt,
verftoet het felve houweliek niet te laten lluyten, ten ware de jonge Prmcesfe
aen fe ockere gcfanten (Medecrjnen wefende) by hem Baer toe fonderlmge gelaft, al vorens naeckt wierde getoont. Waer toe de voorfz. Marquis niet en
heeft willen verftaen, maer wel, dat de felve foude werden geben in feker
lucht onder-kleet, het welek de toekomende Bruydegom de jonge Princesfe
hadde toe gefonden. Waer op ondeiliugh verfehil zijnde gevallen, too heeft
een van de vermaerdite Rechts - geleerden van dien tijt fijn gevoelen hier op by
gelelnifte geopent, ftellende in 't ongehjek den Marquis van Mantua, en
be luytende, voor den Hertogh van Milanen, dienvolgende, dat de toekomende
Bruyt naeckt moeft werden geftelt, het welek by een ander groot Rechts
weide beveftight. (Francis. Aret. eons. 142. Phil Dec. in d. e.-gelid
propos. iftum. 2. notab. Tiraq. L. 4. connub. num. 38. Coin med. hilt.
cent. 1. cap. 33)
Sorry. Na dat ick kan afnemen uyt dele uwe inleydinge , too fout ghy
geen fwarigheyt maken , die confultatie benevens de Rechts-geleerden, by u
gcuoemt, al mede te ondeiteeekenen. Doch wat my aengaet, iek ooideele
dat de Marquis van Mantua ten volle mochte volftaen, mits de jonge Piincesfe fijn dochter latende fiep aen de afgefanten van den Hertog van Milanen
in haer onderkloet; en dat behoorde de voorfz Hertogh genoegh geweeft te
zijn, om te voldoen het ooghmerek, dat by daer in behoorde te hebben,
dat is: om te lien of dc felve geen uytmuntende gebreken aen haer lichaem
en hadde, weer door de felve mistobren oubequaem foude geacht zijn geweeft
om een welgemaeckle vrucht, ten goede van een Vorftelick Nuys, voort te
brengen, dat is. verlemtheyt, bultigheyt of diergelijek. En voor dat gevoelen
en (ouden ons geen Rechts- geleerden ontbreken, gelijck ick uyt goede
fchrijvers wel hebbe gemerekt.
Ph IL. Maer dit en foude niet genoegh zijn om mijn naeukeurigheyt te
voldoen, als ick Hertogh van Milaen ware geweeft, dat is eelt Italiaen,
hebbende te doen met een van de felve natie; dewijl lek weet dat'er gebreken zijn van fuleken gelegentheyt, datfe wel een houwelick (ouden kennen
omftooten, en evenwel door een onderkleet niet en louden te lien weben.
Sorx. Ja, meer uwe naeu-keurigheyt mochte wel zoo verre geen, dat
ghy uwe Ambasfadeurs onverrichter baken, ofte met een blaeuwe febeen, fout
t'huys doen keergin.
Parr,. Dwacs moeite de Prinsfe ofte Princesfe weben, die om fee een
beufelingh een goet houwelick foude te rugge laten blijven. Voorwaer Clementia, dochter van Karel de tweede, Koningh van Napels, was beter
bedacht en op Baer ftuck lettende. Want alfoo de Gefanten van Vranekrijck
mede labt hadden om haer in de geftalte van heer lichaem wel naeu te
befichtigcn, al eer het houwelick te flnyten; en dat eenige vuenden van de
jonge Princesfe fterek aen de felve rieden, haer foodanige kleynigheyt geen fns aen te laten doen, maer op hare achtbacrheyt te ftaen, en het verfoeck
af te flaen; fv, het (tuck anders op- nemende, verklaerde dal he, om een
roekfken min ofte meer een of af te doen, het Konmekrr]ck van Vranekrijck
niet en verftont te misfee.
Ick Nebbe oock vernomen van geloofwaerdige perfoonen, dat felfs een feker
Koniugh van Engelaut, en mitsdien geen Italiaen wefende, oock niet met
Italianen te doen hebbende, willende van een Hertogh van Gelderlant eene
van fijne dochteren (want by hadder verleheyden) voor fijnen tone, clen Prins
van Wallis, ten houwelieke verfoecken, oaf fijn Ambasfadeurs in labte alle
de jonge Princesfen door een dun kameriex doeck hun te doen vertooneu , om
alfoo een goede keule te mogen doen, gevende vorder ordre, aen de felve
fine Ambasfadeurs, te verkielen eerie van de felve die belt in 't v]eys was,
ofte, gehjck men my feyt dat haer inftructie leyde, die belt geborft en gebdt
was. En wilje dat ick noch naerder kome, too weet dat oude geloof -waerdige
lieden in ons Hollant verklaren, dat noch niet Peer lange geleden (felfs hier in
onfen iiiigh) liet gebruyck is geweeft, dat als twee jolige lieden too verre
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onderlinge waien veifproken, (lat Baer houwelick op liet fluyten ftont, dat in
dien gekalle een twee van de outfte van de Bruyts vrienden de toekomende
Biuydegom, en aen twee outfte van de toe-komende Biuydcgoms vrienden
de toe-komende Brust genoegfaem naeckt werde veitoont, en dat alles ten
eynde als voren; en 't is niet onwaerfchijnlijek, dat het gneeften, in de
Noorder -gnarticien gebruyckehck, daer 'noch foo een overblijffel van magh
wefen. Nu dit zy gefeyt tot inleydiuge, waerde Sophronifce. Maer dat al
overgeflagen en in fijn waerde gelaten, fee woudo ick gaerne weten wat uw gevoelen is op onfe eeifte vrage, te weten- of jonge lieden, ftaende op haer trouwen, malkanderen haer hcymt;lieke gebreken behooren te openbaren, dan niet'
Sori1. Wel aen, als 't u foo belieft, ick kome tot de fake, en (egge dat
de Rechts- geleerde vaft houden, dat iemant een flaef, gedierte, ofte oock
cenige roerende ofte onroerende goederen koopende, de kooper gehouden is
te openbaren de gebreken van alle de felve. (Lib. 1. §. vendrtor. ff de act.
empt. L. 1. et tot. tit ff dc }Edil. edict. Cie. lib. 3. off. Ambrof. lih. 3. off.
D. Thom. 22 quaí't. 77. art. 3. Trraq 1. 4. connub. 3). De Philofophen en
fonderlinge de God geleerde feggen even het felve, of anders vermogen de
koopels den veikooper, als hedriegeliek gehandelt hebbende, in rechten te
betrecken, en het ftuck te doen rechten; het welek, indien 't alfoo plaetfe
magh grijpee in koop van foe gernige dingen, die een yder fleh dadelick
(als 't hen mace gelieft) inagh quijt maken, wat fal men feggen in foe gewichtigen handel als in het Ilouwelrek (wefende het felve eygentliek een
handehnge deer de goede trouwe fonderlinge moet boven fweven, en geen
bedrogh plaetfe en behoort te hebben) ick fegge daerom, dat ja, de jonge
lieden gehonden zijn malkanderen haer gebreken oprechtelick kennelrek te
maken. Want fulex niet doende, en de felve gebreken daer na geweten
werdende (dewijle doelt man en vrouwe aen malkanderen niet en kennen
verbeigen), foe fouden de felve lichtehek een bedorven houwelick kennen
maken. Mace wat de naecktheyt aengaet, fulex en kan ons landt, onfe
eeuwe, oock de eeibaerheyt niet lijden.
PxiL. Mijn IIeere (niet nu en oorlove) ghy mooght tot dit uw vooiftel
brengen zoo veel redenen en wetten als ghy nieynt ter faken te dienen, evenwel full ghy niet my bekennen, dat noch in gemeene handelinge van koopen,
noch in ftuck van houwelrek, fulex gebruyckt wert. Ey lieve, wat Koopman
fal de fe5len van fijn waren den keeper opentlick voor oogen leggen? en
wat vryer of vrijfter, ten houweliek verfoekende ofte verfocht werdende, fal
feggen wat in hem ofte in haer voor heymelicke gebreken te vinden zijn?
Gewisfeliek beyde doenfe het tegen-deel, en foodanigen onderrechtinge hebbenfe
van haren ouden leer-meefter, dien gellepen Nato, duydeliek ontfangen. Want
die leert niet fijn gebreeeken te openen, mace wel de goede gaven die yder
magh hebben
Deckt, ó vrijfter! uw gebreken,
Die in uwe leden ticken;
Maer wat u wel voegen magh,
Stelt dat in den lichten dagli.
-

Sorry. Wat de Koop - lieden, Kramers, en onfe Amoureufe bedensdaeghs
plegen, of niet en plegen, en raeckt eygentliek onfe onderfoeckinge niet.
Maer iek viage u, of ghy niet en meynt dat'et, zoo in de koophandel als in

Een jongh en aerdigh paer, een weynigh tijts geleden,
Was, na een langti gevry, in echten ftaet getreden.
De tijt doet haren gangh, de bruyloft is gedaen,
De vrienden zijn verreyft en hares weeghs gegaen.
De nieu-gepluckte bloem, niet lange na de dagen
Dat fy den maeghde -krans niet meer vermocht te dragen,
Die nam haer nieuwen vrient foo wat ter zijden af,
Daer fy hem ondergingh en defe lesfe gaf:
„Phileta (fooje weet) wy zijn nu echte lieden,
En moeten by gevolgh verfchil en onluft vlieden;
De vreed' is voor de vrou, en even voor de man,
I3et befte dat men oyt ten echte brengen kan.
Irk wil in dit beleyt mijn kracht en jonge leden,
Iek wil tot ons gemack mijn ganfch vernuft befteden;
Ghy, tracht, gelijck als ick, tot ons gemeene ruft,
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de houweliekfe faken beter foude geen, in-gevalle dat'er gehandelt wierde
op den voet als ick 't nu nebbe gefegt, dat is, oprecht en ter better tiouwe?
Ptirt. Iek bidde u, waerde man, laet ons dit voor dele mael daer by
laten, ter tijt toe iek dit te paste tal hebben gebracht in een gefelfebap van
eenige fnege jonge lieden, my bekent, en tot iek de felve hier van eens
ernftehck tal hebben hooren (preken; en der (elver in- vallen veiftacn heb
-bend,fo
wil ick dan naerder met u derhalven in gefpreek komen.
Sorx. Iek hoore ghy wilt den fehilder flachten, die een ftuck ten halven
hebbende op-gemaeckt, het felve voor fijn deure voor den vooiby-gaenden man
liet uyt- fetten, en ginek'er felts achter fitten, om te hoeren wat'er in 't gemeen
van geoordeelt werde, om het werek in 't opmaken daer na te fehicken.
Wel aen, ick heb'er niet tegen, dat de jonge lieden dele en andere faken
wat over den hekel halen. Want, wat my aengaet, of fy luyden het proces
aldus of alfoo bellichten, ten fa] my fchaden noch baten. Iek ben dien hocek
(God lof) al te boven gefeylt, en ben van die onbarmhertige heeren (gelrjck
de Philofooplr feyde) door weldaet van den tijt al verloft. Maer als guy dit
aen jonge lieden wilt voordragen, too let dan al-mede wat fy luyden gevoelen van inwendige gebreecken, die d'een of d'ander foude mogen hebben,
en of die al mede niet en dienen bekent te werden gemaeckt, de weleke
diekwils vry al hinderlicker zijn in 't houwelick als de lichamelieke.
PHIL Wel hoe l foude dan de meyninge zijn, dat men, ten aenfien van
inwendige feylen, malkandeien al mede ronde openinge foude hebben te doen 9
Als by exempel. iemant ware met den kop gequelt, ofte tot drieeken, tot
fpelen, tot fnoepen ofte tnt andere nurken genegen, foude iemant fijn toekomende partuur des hebben te waerfehouwen, oock voor het fluyten van
't houwelick ?
Son Wel wat dunekt u, als men het vorige point valt fielt, dat tot
dit minder redenen dienen?
PruL. Wisfelick vrient, foo dit gefehieden (oude, iek meyne dat het de
gemeene fake, (ja de werelt belts) ganfch fehadeliek foude weten. Want foe
doende boude ick valt, dat'er menigte van houwelieken ongedaen fouden
blijven; en wat my belangtet, irk oordeele dat het noch al van de quaetfte
lieden niet en zijn, die, als de bruyloft ge -eyndrgt en de fpeelmau vertrok
dan noch malkanderen bare fwackheden bekent maken, en te tarnen-kenis,
een goeden regel ftellen, hoe die onderlinge ten gemeenen beften in den
toom te houden, immers hoe malkanderen te verfchoonen tot geruftigheyt
van de huys-houdinge. En fulex niet goede uytkomft gedaen te werden by
twee nieu-gctroude, lieb irk onlangs verftaen. Op weleke gelegentheyt, en
met eenen tot onderlinge vrede tusfchen mans en vrouwen, heeft feeeker
liefhebber van de kunft een gedicht onlangs uyt gebracht, dat my in handen
is gevallen, het welek irk by dele gelegentheyt u moet deelachtigh maken;
misfchien of ghy in die maaiere van doen fmake mocht vinden, in plaetfe
van dat ghy nu gefeyt hebt.
Sore. Wel laet hoeren, goede Philogame, het fal misfebien eenigh licht
geven in dele bedenckehcke overlegginge.
Purr,. Wel, hoort dan een de houwehekfe by- een-komfte van Philetas en
en Pfyche; want onder die neem Pullen hier dele twee jonge lieden in 't
fpel werden gebracht.

Soo wert ons 't huyfgefin tot enckel herten -luft.
Wel aen nu, tot een gront van dit geluckigh leven,
Wil irk tot uw bericht een nutten regel geven,
Iek bidde let'er op. Want fooje dat betracht,
Soo wort ons ganfch bedrijf in goeden ftant gebracht:
Iek heb een felfaem hooft, en dickwils losfe vlagen,
Die fomtijts verre gaen, en niet en zijn te dragen;
Maer wie flechts voor een wijl mijn luymen vieren kan,
En krijght'er nimmermeer verdriet of hinder van:
Stet als mijn fchorte-kleet is uyt fijn plaets geweken,
Of dat het wetter haut ter zijden is geftreken;
Soo weet dat my de fchroef dan niet te vaft en ftaet,
En let dat ghy voor al mijn luymen gade flaet.
Weet ghy dan mijn gebreck een weynigh toe te geven,
Wy fuller met vermaeck en in geruftheyt leven;
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Wy fullen buyten twift verflijten onfe jeught,
En leven onder een als in geftage vreught."
Philetas hoort'et aen al wat hem Pfyche feyde,
Het fchijnt dat hy haer woort als aen fijn herte leyde;
En naer hy fich hier op een weynigh had bedacht,
Soo heeft hy met befcheyt fijn antwoort in- gebracht:
„Het is my, waerde lief, een wonder groot behagen,
Dat ghy de gronden leght voor onfe goede dagen;
Iek wil u weder zijn een foet en ruftigh man,
En brengen tot het werck al wat ick immer kan.
lek heb van u verftaen en wil het over-wegen,
Hoe dat in uw gemoet de faken fijn gelegen.
Iek wil u van gelijck ontdecken mijnen aert,
En 't is de rechte wegh om wel te zijn gepaert.
Iek heb een viefen kop en wonder vreemde koeren,
Soo dat'er niet een menfch by my en kan gedueren ;
Maer wie mijn grillen viert, of handelt met befcheyt,
Die Piet den wrock verfoent, en haeftigh af-geleyt.
Maer, op dat ghy verftaet wanneer ick ben te mijden,
En hoe dat met gedult mijn rancken zijn te lijden,
Soo let op dele peyl: De roos van mijnen hoet
Sal u een teycken zijn, wanneer ghy fwichten moet.
Als die niet recht en ftaet, dan heb ick vremde grillen;

Siet dan mijn hevigh breyn met alle macht te ftillen :
En foo ghy dat beforght en hier op vlijtigh acht;
Soo word' ick metter daet in beter ftant gebracht."
Hier op wert onder hen een foet verbont gefloten,
Beveftight door een kus, en met den wijn begoten;
Een yder die belooft te pasfen op het ftuck,
Op dat haer ftil gefin mocht wefen buyten druck.
Maer let , hoe dat het volck den wegh hier toe bereiden,
En hoe fy nader-hant haer faken over-leyden.
Soo haeft het vrouwen -kleet is fcheef en buiten ftant,
Soo haeft was oock de roos verdraeyt en over kant.
Want als Philetas fagh, dat Pfyche fou beginnen
Te ftellen in het werck haer ongetoomde finnen,
Sijn geeft was in de weer, fijn bant die wert verfet,
En foo wert alle twift van ftonden aen belet.
De vrou in tegendeel had ftaegh het oogh geflagen
Op fijn verdraeyden heet en fijn verkeerde vlagen;
Sy viert hem watfe magh, en hy verfchoont het wijf,
En foo blijft yder een geruft in fijn bedrijf.
Wel aen dan, wieder is in echten ftaet getreden,
Die prent in fijn gemoet, den gront van defe reden:
Ghy vrouwen eert den hoet, ghy mans het vrouwe -kleet.
Soo blijft het huys geruft en buyten alle leet.

Wat dunckt u, waerde Soplironifee, was 't niet rondt gegaen voor Pfyche
haer fee te openen; en was 't niet handigh gedaen van Philetas het ftuck
foo te grijpen?

Soya. 't Is beter ten halven gekeert als t'eenemael gedwaelt (feyt het
fpreeck-woort), en voor de gelegentheyt van die luyden meyne ick dat'et wel
bedacht was foo te doen. 't Hoogh-duyts fpreeck-woort feyt wel: Ein bofz

OP ONGLLYCKE llOUWELICKEN.

Weib ift nicht bofz, wann mans kent. Als men een klippe boven water
liet uytfteken , foo kan menfe mijden in 't feylen, anders hjt men licht fchipbreuck. Als een man weet wat vleefeh hy in de kuyp heeft, foo kan hy'er
pekel na maken; en de vrouwe oock van haerder zijde. Soo oordeel ick dan
dit tot daer-en-toe goet. Maer ons Nederlants fpreeckwoort vermaent ons
te kennen al eer te minnen, en daerom veel meer al eer malkanderen in
echte te verbinden.
PHIL. Maer hoe (ter goeder trouwe, waerde Sophronifce) foudt uw
meyninge zijn, dat jonge lieden foo ront tegen malkanderen behooren te gaen,
datfe beyde haer uyt- wendige en in- wendige gebreken onderlinge bonden hebben te openbaren, haer faken noch in haer geheel en fy-luyden noch vry
van den anderen zijnde?
Sons. Het ware te wenfchen dat'er middel mocht gevonden werden, dat
fuleks oprechtelick gedaen wierde. Want iek ftelle vaft, dat in dien gevalle
een yder fich vry wat meer foude wachten van verfcheyde mis-flagen te begaen, en oock gebreken in floh te laten wortelen, om lieh felven daer door
geen goet houwelick te beletten.
Prru.. Voorwaer hier in (teken meer bedenckelickheden, als ick ten eerften
aenfen my liet voorftaen. En misfehien zijnder oock al faken die men by
dele gelegentheyt hier dient te verhalen; in de weleke ghy u al -mede ver •
(telt foudt vinden, waerde Sophronifce. Onder andere moet ick u een geval
voorftellen, en uw gevoelen daer op verftaen. Neemt dat'er een jonge
dochter ware, die in-brake in haer eere hadde geleden, ofte, om rent te
(preken, die een kindt buyten echte mochte gewonnen hebben, fonder dat
het nochtans by iemant bekent ware, en dat de felve by een eerlick jonge
ling ten houwelick wierde verfocht, fal de felve den koop en knoop niet
mogen laten toe-gaen, fonder haer eygen fehande bloot te leggen?
Soin. Wel, wat dunckt u?
PHIL. Voor my (fonder voor- oordeel van uw gevoelen) ick en meyne niet,
dat'er een eenigh exempel te vinden foude weben van eene die haer felven
hier in gemelt heeft.
Sorfr. Om het lefte van uwe reden voor dele mael eerft te beantwoorden,
lieve Phrlogame, too word' ick indachtigh een gefchiedenisfe die ick, niet
feer langh geleden, weet onder ons in waerheyt te zijn gebeurt; dele vinde
ick goet jegenwoordehck u te openen, als hier recht dienende, doch fonder
namen, om fonderhnge redenen. Iek hebbe Bekent een noch feer jonge en
eerbare Deerne, fchoon van gedaente, en in eenvoudigheyt op- getogen. Haer
Ouders waren over- leden, en by woonde by een broeder, Jongman wefende,
die gebruyckt wert by Teecker Koop man van groote middelen, om fijn faken
te doen. De felve Koop -man fomwijlen over komende, om met den felven
haren broeder fijn dingen te effenen, hadde de oogen fijner ydelheyt laten
vallen op dele jonge fprnyte, en mits by altijt veyheyt hadde ofte nam om
daer in huys te komen, dat mede de broeder van de dochter jaerlicks een
fchoonen peuningh in de faken van delen Koopman verdiende, too vont fleh
het jongh dier als over-vallen, ten deele door ontfagh, ten deele door aenloekinge van den voorfz. Koopman. Wat fal ick (eggen? Weynigh tijts daer
na Lucille (laet , my toe dat ick dele onfe vrijfter too noeme) vant haer
bevrucht, e, met, groote forgvuldrgheyt in ftilheyt verfonden zijnde, wort van
kinde verloft en genefen en gaet woonen by een van haer Oomen. 't Gebeurde eeuigen tijt daer na, dat Lucille ten houwelick wert verfocht by een
Peer eerhek Jongeling, in middelen en gelegentheyt van vrienden merekehck
aenfienelicker als fy felfs was. De Oom (een vroom en Godfaligh man
wefende) vondt fch verftelt in dit verfoeck, ontbredf eenige van de oudtfte
en naefte Vrienden van onfe Lucille, opent aen de felve wat hem voor quam,
en met cone fijn befwaerenisfe, verklarende geen eeilick Jongman in dele
gelegentheyt te willen bedriegen, maer open en ter goeder trouwen hier in
te willen gaen, en aen den Jongman het (tuck (too het lagh) te Pullen
openbaren, ten eynde by daer na fleh mochte bedencken, of by met fijn
voor-nemen dan voort wilde gaen, dan niet. De vrienden vonden fulex ge•
heel ongeraden, en brachten voor haer gevoelen verfcheyde redenen by,
nopende het perijekel dat'er in (tack voor de Dochter, en diergelijcke. Maer
dien allen niet tegen-ftaende, de man volharde in fijn voor -nemen, en dienvolgende ontbiedt den Jongman (dien ick Celadon fal noemen) en hem den
eedt af- genomen hebbende, dat by niemant en fal openbaren 't gene by hem
fal kennelick maken, verhaelt hem de fake too die in der waerheyt was gelegen, en tot befuyt vraegde hem, of hy fulex nu wetende efter tot fijn
Nichte gefint bleef als voren, of hy fijn verfocht houwclick verftoet te vorderen, dan niet? Celadon, niet weynigh verftelt zijnde in dit verbael, en
een wile fonder (preken geftaen hebbende, feyde eyndelick, dat hem fulex,
als hem nu gefegt was, ganfch vreemt en onverwacht voor quarr, dat het
voor hem een ganfeh bedenckehck geval was, dat by daerom op bet ftuck
II
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fach dien nacht wilde beraden, maer dat hy den volgenden dagh ter felver
ure fijn belangh hier op foude konnen (eggen; gelijek oock gebeurde. Want
Celadon, den volgenden nacht in veelder -bande gepeyfen (als wel te deneken
is) over hebbende gebracht, heeft ter getetter ure wederom by den Oom van
Lucille floh laten vinden, en aldaer ronde verklaringe gedaen, dat, niet
tegenftaende de ongelegentheyt Lucille over- gekomen, by too veel eerbaerheyt
en heufheyt in Baer perfoon had gevonden, dat hy de felve voor fijn wettige
huys- vrouwe getrooft was aen te nemen, bereyt zijnde de felve dadeliek daer
voor t' ontfangen, gelijek oock gefchiede, met groot vernoegen van hare
vrienden, die het (tuck too goot niet en hadden genomen.
PHIL. Iek en weet niet, waerde Sophronifce, wie van beyde dole lieden
dwaesfelicker handelde, of de Oom of de Vryer. De eerfte was dwaes, too
ick bet begrijpe, vermids hy dit (til en bedeckt ongeluck van fijn nichte
aen een Vryer van de felve gingh bloot (tellen. De tweede dede geckelick,
na mijn gevoelen, vermidts by (de fcbande hem geopenbaert zijnde) noch
efter bleef volherden in fijn gedaen verfoek, om Lucille ten houwelick te
mogen verkrijgen. Voorwaer ick hebbe voor delen wrjfe lieden wel anders
hooren (preken. Een fake, my voorgekomen op dele (toffe, moet ick u hier
verhalen, als waerdigh zijnde in achtinge genomen te werden. De Prinsfe
van Orangiën, van wegen dele vereenigde Landen, in den Jane 1632, de
ftadt van Maeftricht belegert hebbende, en de faken wat fcherp gaende,
was by de aen-wetende Heeren goet gevonden, alle brieven, die men foude
kennen bekomen, af te werpen, en de felve te onderfoecken, om te fen, of
men iet van des vyauds voornemen daer uyt foude kennen ontdecken, gelijck
fulex veel in foodanige gelegentheyt gefchiet. Menigte van brieven op dat
gebodt de voorfz. Heeren zijnde toegebracht, is in 't overfien van de felve
gevonden een brief met een vrouwen baut in Italiaenfche letteren en in goede
termen gefchreven, en is bevonden dat daer by feeckere Juffrouw van aenfen
haren man liet weten, dat voor haer beyder Nichte een Peer goet houweliek
was voorgevallen, en dat het verfoeck alreede aen haer was gedaen van wegen
een Jongman van Peer goeden gefachte en middelen, datfe nu bemerekte
waerachtigh te zijn, dat wel dickmael die haer flimft gedragen hebben (men
weet niet door wat geluck) de befte bouwelreken deden. Dat haer man
bekent was, dat de voornoemde haer nichte onlanghs een (peel-kint hadde
voort-gebracht, dat fy fulex met alle middelen verftont nu by defe gelegentheyt bedeckt te moeten werden gehouden, verfoeckende dat haer man immers
geen gewagh hier van en wilde maken, en dat fy baer Wichte wel too foude
onder - richten, dat haer Bruydegom in tijt en wijlen niet als het hoogfte
veruoegen en foude hebben van hare eerbaerheyt en maeghdom. Als iek de
Jonek- vrouwe noemde, ick geloove datfe aen u en andere wel bekent foude
weten. Dit houwelick is aengegaen, en daer en heeft tot noch toe geen
haen na gekraeyt.
Soria. Wel, Phrlogame, dunckt u dit al ter goeder trouwen gegaen te
zijn van de gene die de vuyle Bruyt bole was (vuyl vind' iek u, vuyl laet
ick u) een eerlick jongman t'huys liet komen, fonder iet te (eggen ofte hem
te waerfchouwen Iek bidde u, wat loud' ghy tot verfchoninge van de felve
(des noot zijnde) by kennen brengen?
PHIL. Voor ecrft, dat men hem een vruchtbacr wijf en die ervarentheyt
heeft, t'huys brenght. dat men niet gehouden en is, 000k niet en behoort
heymelrcke gebreken van iemant te ontdecken, dat eenige fake, fohoon die
quaet is, niet en dient geroert, in gevalle de felve door fulex erger foude
werden. dat men de feylen van iemant (als by de felve verlaten heeft) niet
en behoort open te leggen, en aen een bekeerden foudaer fijn Ponden niet
en behoort te verwijten, ofte aen den dagh te brengen, enz.
SOPH. Maer hoe, Philogame, is 't niet een ouden, ja een goeden regel:
En doet het aen een ander niet,
't Gunt ghy niet wilt dat u gefchiet?
Niemant en foude het ontwijffeliek aengenaem zijn geweeft, dat men hem
foude verfwijgen 't gene de Oom aen den Vryer van Lucille feyde. Dan
iek en wil jegenwoordeliek my niet inlaten, om van de handelinge van den
voorfz. Oom breeder te fpreken. Maer wat de daet van den jongelingh aengaet, bet kan weten, dat by eenige ganfch merekelicke en uytmuntende
gaven in de voorfz. Lucille magh hebben gemerckt, waer door by bewogen
is geweeft de voorfz. hare ongelegentheyt over 't hooft te fien, en over te
fchrijden; anders dunekt my dat het al wat vreemt by foude komen, dat
iemant van fijn gemoet boude konnen verwerven, te volherden in de liefde
van too een jonge Deerne, die by als maeght en eerbaer beeft begonnen te
beminnen, en die hy onder de haut anders bevindt geftelt te weten, fulex
dat hem zijn oogh-merek geheel komt t' ontvallen.
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PulL. Maer in gevalle die Oom van Lucille hadde gefwegen, en dat, bet
houwelick voort-gangli hebbende gekregen, het (tuck namaels ontdeckt hadde
geworden, foude Celadon geen recht hebben gehadt, de voornoemde Lucille
wettelick te verlaten , en een ander te trouwen , als leelick en mitleyt en
bedrogen zijnde?
Sopir. De fake die ghy hier nu voor-ftelt is van bedeneken , en heeft
merekelicke redenen voor en tegen, hier te langli om verhalen. Sulcx,
dat ick, fomwijl de felve over- wegende, twijffelachtigh ben geweeft, wat hier
in voor het befte gevoelen aen te nemen; al-hoe -wel ick fe dat het meeren deel der gener, die op dele gelegentgeyt hare frnnen hebben gefcherpt, heft
oordeelen, alle middelen aen te leggen om de fake by verdragh af te doen;
en fulex niet willende vallen, den Bruydegom los te ftellen van fijne beloften, en vry te verklaren fleh tot een ander te mogen voegen. (In confiftoriis
Electoralibus Saxonia', ubi reconcilitatio fruftra tentata fort, pars innocens
libera pionuntiari folet. Beuft. de matri. c. 34. Sneyd. de nupt part. 3.
num. 61. Conf. Sax. lib. 1. p. 1. in qq. matr. quaeft. 8. Idque in Genevenfr
Ecclefia obfervari teftis eft Beza de divort. et repnd. pag 17. Et in Dania
ex conflitutione Frederici II. anno 1582. Cypr. e. 13. de Spoof. §. 40.
Melancht. in lee. de conjugio et alri. Disfentit tarnen Wefemb. in Comment.
ad Tit. de nupt. num. 8. ubi multa pra contraria fententia allegat).
PHIL. My komen even-wel veel redenen voor, om het tegendeel voor te
fpreken. lek fe, w aerde Sophronifce , dat over dit werek nader te willen
reden-kavelen, ons foude af leyden van het gene, dat wy jegenwoordelick voor
hebben, en daerom, weder keerende tot ons eerfte voornemen, foo dunekt
my ganfch hart te weben, te willen valt ftellen dat een jonge Deerne, geftelt
zijnde als voren is gefeyt, gehouden foude zijn haer heymelick gebreck (in
gevalle als te voren) te moeten openbaren; en voor my (root uyt gefeyt) 'k
en foude het felve noch fufter, noch nichte willen raden. Doch een weert
van uw gevoelen.
Soria. Iek weet dat eenige in dele gelegentheyt in bedencken geven, of
het niet genoegh en foude weben, in-gevalle de deerne, recht leetwefen hebbende van haer begaene mis-grepe, en voor God floh ten dien aenflen ver
dat vaft voornemen, om van-otmedign,harouwlekbgvmt
alle foodanige oneerbaerheden ten vollen afftant te doen, en van dan voortaan
froh ganfch te Pullen dragen, met voornemen haren man des te vriendelicker
te weben, om aen den felven alfoo ftilfwijgende in nederige gehoorfaemheyt te
vergelden het gene fy, om de voorfz. ongelegentheyts wille, in haer niet en
is genietende.
PHIL. Voor my, ick oordeele dat een jonge deerne met fulex, als ghy nu
gefeyt hebt, behoort te mogen volftaen, en datfe na hare gelegentheyt haer
wel heeft gequeten, midts datfe volharde in dat voor -nemen.
Sorxi. Wel, Philogame, of u fuleken partuur ware ten deele gevallen, en
de fake qusrne namaels tot uwe kennisfe, fond ghy oock dan wel foo fpreken,
en haer de handt op 't hooft leggen, fonder meer; ofte foudt ghy liever hebben
dat fy, noch in haer geheel wefende, n het felve hadde bekent gemaeokt P
PHIL. Sekerhek, wat my belangt, dewijl ghy my fee naeu perft, ick
hadde liever dat het my te voren kennelick ware gemaeckt geweeft. Maer
wat de deerne belanght, fee kan ick wel fen, datfe met fulcx te doen haer
houwelick gewisfelick bederven lou. Want dat'er meer gevonden louden
werden van foodanigen aert als Celadon, van weleken ghy hier voor gewaeght
liebt, kan ick ganfch befwaerlick my inbeelden, en daerom en is fulex (mijns
oordeels) geen vrijfter te raden.
Sopx. Die fijn achterfte verbrant (feyt het fpreeck-woort) moet op de
bleynen fitten. ' Mift een foodanige een goat houwelick, by magh en moet
fulcx met gedult op-nemen, tot boete van de dwaefheyt diele beftaen heeft,
en dat meyn ick gerufter voor haer te wefen, als datfe, na Baer felven eerft
hebbende laten bedriegen van een boef voor eerre reyfe, daer na een eerlick
man gaat bedriegen voor al fijn leven dagen, daar over by noyt een geruft
gemoet kan hebben, wetende dat al de eere en vrientfchap, diele van den
man ontfangt, by Baer fonder rechten titel wert genoten.
PHIL. Hy moeite vry wel een groote welfprekentheyt hebben, die my dat
wijs foude maken, als ick een vrijfter ware, en in die gelegentheyt ftonde.
Sofa. Maer dat ghy qualick hier in gevoelt, blijckt uyt de ftrijdigheyt
die in uwe reden fteeckt, dewijle ghy de vrijfter wilt ontraden te doen, dat
ghy nochtans ten aenflen van u felven wenfcht gedaen te werden.
PHIL. Laat ons van reden veranderen, lieve Sophronifce, en tot onfe
gefchredenisfe keeren. Want eck en lie geen uytkomfte uyt dele draey-ftroom,
ofte ick moeit my eerft wat nader beraden hebben. Maer daar zijn noch
twee vragen over- gebleven, die my uyt onfe voor-gelaten gefchiedenisfe in
den fin zijn gekomen, daar op verfoecke iek een geheel korte antwoorde,
dewijle wy in de vooigaende wat te langh zijn blijven hangen. D'eerfte is,

of het voor een deftigh man, die fijn geheel werck van wijfheyt en geleert
heeft voorgenomen te maken, geraden is lieb ten houwelick te begeven-heyt
En ten tweeden : of een jonge deerne , lieh vervoert en door liefde weghgeruckt vindende, en niet verfocht werdende, van den genen, daer op haer
oogh is gevallen, felfs het verfoecken ter handt vermagh te nemen?
Sorry. Tot kortheyt ben ick wel te vermanen, foete Philogame, fonderlinge in ftoffe van dufdanige gelegentheyt. Nopende uwe eerfte vrage foo
fegh ick, dat liet geen tegenfpreken en kan lijden, of alle gefachten van
menfehen weiden van de nature tot onderlinge echte bywooninge krachtelick
geroepen, van de welcke ick de geleerde en wife geenfins en verfta uyt te
nemen Oock en ben iek niet met allen van die gene die, ontrent haer
vrouwe wetende, noch met haer boecken befigb zijn, ofte in den geeft of
felts met den lichame; oock kan ick niet verftaen dat een man, die niet
alleen en flaept, recht ofte macht heeft boecken op fijn bedde te mogen
brengen, gelrjck breeder te lien is in fekeren foeten en geleerden brief van
de Heer Daniel Heinfus (ad Primerium in prima parte).
PHIL. Maer terwijlen dat de geleerde difputeren, of oock een geleert
man een vrouwe behoort te nemen, fee wilde ick wel eens vragen, of oock
een foete jonge juffrou een geleert man dient te trouwen? die lieden zijn
diekwils te veel opgetogen om een jonge vrouwe wat goats te doen. De
vermaerde Rechts- geleerde Wefenbecius (fee van hem verhaelt wert) veigat
fijn trouw ure, ten tijde hy met de Bruyt en vrienden ter kereke foude
gaen; too beer fat dc man verwert in fin boecken, en too veel muyfe- Heften
had hy daer over in 't hooft gekregen, en daer en boven is die fagh van
volek gewoon, niet alleenliek hare forge, maer oock hare boecken op het
bed te brengen, gelrjek ick by wijlen ooghfchijnelick hebbe geflen.
SoPH. 't Eu is noch huysfelick noch heusfelick gedaen, boecken op liet
bedde of aen tafel te brengen. Maer ick hebbe left eens gehoort van een
verfdril tusfchen mau en vrouw, vermids de man, een jongelingk tot de
jaght genegen, fijn jaght-hont, nu getiout zijnde, noch wilde op het bedde
des nachts blijven houden als te 'voren, dacr haer de vrouwe tegen -ftelde,
drijvende fulcx onbehoomliek te zijn, en dat fulex van een ongehout man
geleden kan werden, meer in een man die een jonge vrouwe heeft geenfins.
En 't fou te bellen ftaen, wie de vrouwe meer ongemacks en ongelijeks verght,
die een hont, of die fijn boecken op 't bedde brenght.
Wat aengaet de tweede vrage, te weten. of een jonge dochter felfs vermach te vryen; my dunckt dat die too qualiek niet en oordeelen, die meynen
dat fulex eeniger -maten magh geleden weiden (Cyp. ne matr. cap. 3. Cats
maeghden-enibl. 13.) behoudens dat het met een befcheydene behendigheyt
en eerbaerheyt gefchiede, door eenige bequarre tusfche-geftelde perfoonen,
en niet door Baer felfs. De deught en de maeghdom zijn ellendigh aisle
eysfchen moeten.
PHIL. Iek hebbe luyden van de grootfte van 't Landt wel rond uyt eer
hoeren verklaren, datfe weynigh meerder fwaugheyt (ouden maken als ze-tijs
een bequacm jonge'ingh in 't ooge kregen, daer mede fy meynden dat haer
Dochters wel bewaert (ouden weben, de felve tot haer te trecken, haer
dochters een de felve heymelick en heusfelick een te doen bieden, als effe
voor een fone fulex louden doen. Men liet oock by de oude fulex wel
gebruyckelick geweeft te zijn. Iek heb van een out, wijs, en aenfienlick
man hoeren verhalen, dat de felve aen fijn tafel hebbende onthaelt een bequaem jongelingh, die hem wel beviel, en alfoo de felve ftont om fijn af
fijn dochter te nemen, hy een frisfchen romer dede-fcheytanm
fcheneken, en, den jongelingh by der haut nemende, beyde hein, als tot
fijn af fcheyt, dat hy fijn vader en moeder lange hadde gekent, datfe beyde
Peer eerlicke luyden hadden geweeft, fulcx dat by niet en hadde willen
twijffelen ofte hadden hare kinderen wel en loffehek opgevoedt, te meer by
fulex alreede een fijn perfoon gewaer was geworden; dat by daarom in fijn
harte bek ogen wert, hem jegenwoordelick dien dronck toe te brengen, en met
den felven oock fijn lieffte dochter, die hy daer voor hem fagh ftaen; en dat
hy niet wilde twrjffelen, nademael hy en fijn ouders hem fee wel hadden
bevallen, of by en foude hem mede laten bevallen de perfoon en oock de
oudlers van foe lieven Dochter. De jongelingh, hoorende fee een deftigh
man fee rout fpreken, en fijn dochter too gunftelick aanbieden, en de dochter
felfs fulex met ftilfwijgen toeftaen, en fagh -niet dat fijn eerbaerheyt en d'eerbiedigheyt, die by den ouden man fchuldigh was, eenige fijne weygeringe
op dit geval kende lijden. Hy daarom, al-hoe -wel van merekelick grooter
middelen als de voorfz. Dochter, nam de aenbiedinge gunftelick en met
danckfegginge aan, kufte de Juffer vriendelick, en wiert dien eygen avondt
een Bruydegom in volle leden.
Sorry. Dat heeft too fijn befcheydt, Philogame. Maer wat jonge deernen
en vrouwen felts aengaet, en of de felve in eygen perfoon haar des bekent
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mogen maken, daer op dient tot antwoorde, dat ick niet en fe hoe fulex
de eerbaerheyt van dat teer geflacht immer kan toe-laten Eu fulex door
eemge teycken, gelaet of diergehjcken bedrijf te doen, fie ick niet dan vol
gevaers te wefen. Iek weet dat'er zijn gevonden geweeft, die toe hier ftreken
hebben gebruyckt, die bedenekhck zijn. Het geluckt yder niet als het Ruth
eens Bede op foodanigen gelegentheyt. Icafia werdt om een vry wooidt alleen
van den Keyfer Theophilis gelaten, en een ftilder maeght in haer plaetfe
verkoren, gehjek de heftorren daer van getnygen.
P1tiL. Maer laet ons dat daer by laten. Want hier ontdoen fish eenige
vraegh-ftucken, daer van iek hier voren u hebbe boeren gewagen, in 't ver
-haelvndmigutwjfelachdn,isvrtoend
houwelicke faken, te weten. eecft of lief-hebben en begeeren een en de felve
fake zy; en ten tweeden, of een mans-perfoon vrientfchap kan onderhouden
met een vrou-menfch, fouler ooghmerek te hebben op gemeenfehap van
bedde Want beyde dele pointen vloeyen klaerliek uyt het gefpreck van
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Sore. Wel wat dunckt u van het eerfte? want dit zijn rechte jonge lieden
vraegh-ftucken. Soo dient dan gelet of lief-hebben en begeeren één dingh zy,

ofte klaerder te fpreecken, of men kan lief- hebben fonder tot fijn gebruyck

te begeeren het geile dat men lief heeft.
PRIL. Wat my aengaet, ick oordeele dat de voorftellinge geen twijffel
en heeft. Want liefde en is niet anders als een begeerte , om te mogen genieten dat men lief heeft.
Sofa. Niet te ras, Philogame. Weet ghy niet dat'er zijn die met groote
en goede redenen driven, dat dele de fijne en fuyverfte liefde is, die niet
alleen niet en begeert, maer weygeit te gebruycken het gene men lief heeft?
By exemp 1. Thiafomdes was ten hoogften verheft op fijn Piandre, als wy
voor delen hebben aen-geroeit, en na by de felve met laugh vervolgh tot
weder - liefde hadde verweekt en woude by haerder nochtans niet genieten,
fchoon fy fulex toeftont, en dit om door de daet niet te verliefen die foete
in-beeldinge, die by tot noch toe in fijn gedachten hadde gevoedt. Daer zijn
bloemiften hedenfdaeghs, die als verheft zijn op feeckere footte van bloemen,
evenwel fy laten de felve op haer fteeltjen, en vernoegen haer met het
gelichte, fonder meer
PHir. Ghy foeckt my, waerde man , al bebermutfende in te leyden (loo
ick lie) in redensftrijt, Baer iek naderhandt quahek uyt (oude kennen geraken;
en om fulex voor te komen, loo dunckt my dat men met onderfcheyt hier
dient te fpieken van den grout en ooifake van de liefde. Want na de felve
van aert is, loo is oock de begeerte van genieten. By exempel, neemt dat
eck iemants man of vrouwe lief hebbe, om fijn of hare wijfheyt wille; indien
iek dan fijn of haren raet magh gebruycken, daer ick die van noode mochte
hebben, foo geroete ick dat iek wenfche, en hebbe mijn begeeien, als Joab
dede van de wife viouwe van Thekoa. IIebbe ick iemant lief, 't zy man of
vrouwe, om fijn ofte haue wel-fprekentheyt, hoorende de deftigheyt of
foetigheyt van hare reden, heb ick dan niet het eynde van mijn begeerte? Maer als iemant een vrouwe ofte longe deerne lief heeft om haer
fchoonhe5ts wille, iek meyne dat het gelichte alleen hein niet en fal vernoegen, fchoon by der felve ten vollen mochte genieten, en daerom meyne ick,
dat in die gelegentheyt lief te hebben en te begecren, een en de felve fake
is. En ick veiwerpe het exempel van Thrafonides, als fonder exempel,
immers ganfch felfaem wefende, en fegge, dat ééne bonte -kraeye geen winter
en kan maken
Soria Wel hoe, jongelingh, is de fchoonheyt door eemgh ander middel
beter te genieten, als door liet ooge, nadien de felve eygenthek is een fake
die voor het oogh gemaeckt is, als beftaende in een goede geftalte, of in
hefeheke verwen, daer van het oogh alleen kan oordeelen? Oock zijnder
veel veeliefde geweeft, die ten dierften hebben verklaert, datfe door het
gefickte alleen van de beminde haer hooglifte vernoegen waren genietende.
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PHIL. Dat fulcx gefchiet is, en noch dageliex gefehiet, waerde man, en
wil ick niet tegen -(preken. Maer de faken wel ondetfocht zijnde, foo fal
men bevinden, dat de liefde van onfe jonge lieden in dele onfe eeuwe op
het geliebte alleen niet (til en ftaet. Geen vrijfter en dient haer daer op
te verlaten, wat oock een verlieft jongeling haer daer over foeckt wijs te
maken Iek weet, dat een recht lief- hebber plagh te (preken en te ge
volgens dit vaers, wefende de befchrijvinge van den rechten aert-voeln
van de foodanige:
Als ick de liefde fagh, doen woud' ick haer genaken,
Stracks riep ick om de fpraeck, lucks haer te mogen raken;
Doen bad iek om een ben, en fchoon iek die bequam,
Noch vond iek dat mijn hert geen recht vernoegen nam;
Iek voelde des te nicer mijn ziel geduerigh hijgen,
En wenfchte boven dat een meerder pant te krijgen:
0 luften fonder end! 6 wifpelturigh fpel!
Al krijght den hont een (tuck, by gaept noch even -wel.
Siet daer de rechte trappen, door weleke alle verliefde gewoon zijn te
klimmen tot de uyterfte fporte toe, fen, genaken, (preken, raken, en dat'er
volglit, zijn als fchakels van dien keten, en hangen als aen malkanderen.
Sorg. Wel Pbilogame, dewijle wy in de fchole leeren, dat men een yder
moet gelooven in fijn eygen kunft, en dat ghy hier foe werkelick van fpreeckt,
foo en wil ick u dat gevoelen niet ontnemen, en laten gelooven, dat verlieft
fleh met het gefickte alleen niet en laet vernoegen; en met eene wil ick-heyt
alle die gene, die de felve niet hebben, vermanen op Baer hoede te willen
weben en fleh niet te laten wijs maken, dat het by het geliebte alleen blijven
lal, indien by aen iemant eenige veyheyt komen toe te ftaen.
PHIL. Maer dit al te (amen Baer latende, loo woude ick noch wel een

weynigh vragen, nopende de beginfelen en de bewegende oorfaeck van de

meufchelieke genegentheyt, die wy liefde noemen, uyt wat oorfake die herkomt, of die rijft uyt een vrye verkiefnge, ofte door eemge heymelicke invloeyingen uyt onbekende oortaken, ofte uyt over- een-komfte van den innerlieken aert der gener die malkanderen lieven, ofte van waer dit werek eygentlick fijn begintel neemt?
Sorx Ey lieve, Jongelingh, laet af van alle dele naeukeurige onder
dingen zijn, van de weleke ons ydel-foekmg,ndta'rolhjek
vernuft geen reden geven of vinden en kan 's Menfchen herte is een
wifpelturigh dingh, en gaet fomwijlen plotfehek over tot andere genegent
op gronden die men van buyten niet fen of weten en kan, dewijle-liedn,
de felve gefineet werden in een duyfter hol van een gefloten boefem. Iek

hebbe in mijn jonckheyt eens de gedachten en oock de penne laten gaen op
een lekere gefchiedenisfe, die u misfehien in dele gelegentheyt klaerder fal

doen tien. Soo bet u gevalt, ick wilder u deelachtigh van maken. Slet
hier, onder lebe mijne oude papieren zijnder verfcheyde uyt-werpfelen van
mijn jonekheyt, en onder andere mede de befebrijvinge van eersen Actreon
van onfe eeuwe, maer die een betere uyt-komf`te vint als de neef van Cadmus,
daer onfe Poeten van gewagen; en dat door een gunfti^e in -val, die fijn
geminde eens fchiehck in 't breyn viel.
PHIL. Niet liever als dat, waerde man. Iek achte van over lange de
invallen van deftige lieden, die de felve in hare jeught hebben gehad. Langt
my dat papier, believet u herwaerts, ick fal lefer blijven als voor delen.
Sop$. Wel aen Philogame. Maer al en gaet het vaers loo net op fijn

fnede niet, als nu onfe dicht -konft vereyft, en (toot u daer niet aen. Iek
wilder eens by gelegentheyt de penne over laten gaen, om het felve wat te
vormen na den lieden daeghfchen trant.
PH L. Wel aen, dien alles onvermindert, ick beginne te leben
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Hoe dat de liefde fpeelt ontrent de jonge (innen ,
En maeckt een killigh hert genegen om te minnen,
Is waert te zijn bemerckt. Weeft gunftigh, foete jeught;
Eens anders herten -leet is dickmael iemants vreught.
Actaeon , uytter aert tot vliegen feer genegen,
En met een fnellen valck fijn luft te mogen plegen,
Was van een edel huys en van een hoogh gemoet,
Was uyt een volle beurs en weeligh op-gevoet,
Was vrolick in gelaet. Sijn geeft, voor weynigh dagen,
Was aen een jonge Maeght ten vollen op-gedragen:
Jolinde was fijn wenfch, fijn trooft, fijn herten -luft,
En buyten haer gefleht en was by noyt geruft.
Hy pooghde wat hy mocht, en, met de ganfche finnen,
Den tocht van haer gemoet voor hem te mogen winnen;
Hy dede jaren langh, al wat een edel-man
Met geeft en groote koft te wege brengen kan.
Hy liet meeft alle nacht voor hare kamer fpelen,
Of fchonck haer ftaegh den galm van al de foetfte kelen;
En als de lente-tijt haer jeugdigh loof ontfloot,
Soo was 't dat hare ftoep het eerfte groen genoot.
Hy rechte fpelen aen, en maeckte groote feeften,
Hy trock in fijnen dienft meeft al de fraeye geeften,
Hy gaffe t'huys den koft en buyten vry gelagh,
En gaet in alle dingh foo quiftigh als hy magh.
Hy nam veel dienaers aen, veel pagién, veel lackeyen,
Die vry een vetten gront haeft weten af te weyen,
Die kleed' hy bijfter weyts en verre boven maet,
En even in de verw gelijck Jolinde gaet.

Sijn lijf is op-gepronckt met alle moye dingen,
Sijn vingers als een kraem van al de fchoonfte ringen:
Daer komt geen nieuwe fnuf van eenigh felfaem kleet,
Of 't wort tot fijn gebruyck in haeften uyt-gereet.
Hy maeckt een fchoonen hof, daer ftaegh in is te wercken,
Met beelden in het kruyt, met duyfent fchoone perken
Getogen op een draet, en fchier in yder deel
Een fpeel-huys na de kunft of eenigh fchoon priëel.
Maer dat is niet genoegh, geen tuyn en kander helpen,
Hy maeckt'er grotten in van alderhande fchelpen;
Van aerdigh hooren-werck en tacken van korael,
En wat de zee oyt fend uyt haer verglaefde zael.
Hy maeckte boven dat oock fchoone water-fprongen,
Die worden door het werck behendigh uytgedrongen;
En gaven beelden uyt van wonder vreemden aert,
Soo dat oock even daer geen koft en is gefpaert.
Hy maeckt een ruym gebouw voor doggen, bracken, winden,
En wat van defen aert by menfchen is te vinden.
Hy bracht'er vogels by, de fnélfte die men vont,
En wat van defen aert oyt Noortfe klippe font.
Hy maeckte by de ftadt waeranden voor de dieren,
En koyen boven dien, waer in de vogels fwieren;
Daer fet hy harten in, en menigh ander wilt,
En dus wert over-al fijn befte gelt gefpilt.
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Hy kocht de fchilder-kunft van al de befte geeften,
Een lantfchap, boeren-hoef, een wout vol felle beeften,
Een zee van wint beroert, en uyter maten ftraf;
Al wat de rijcke kunft aen yder meefter gaf.
Het oudfte beeldewerek, beroemt voor duyfent jaren,
Dat weeght by op met gelt, al fonder iet te fparen.
Hy maeckt een boeck-vertreck, dat wonder deftig was,
Schoon dat hy jaren langh geen eenigh boeck en las.
Noch hout hy boven dien een ftal vol fchoone paerden,
En koetfen op fen hoofs, en al van grooter waerden;
Oock jachten op liet meir en gondels in de ftadt;
En dus verquift de man een over-grooten fchat.
Jolinde, fchoon verweent en tot de pracht genegen,
Mifprees dit even -wel, en fprack'er deftigh tegen:
„Actaeon (was haer woort) u dient óf minder moets,
Of, na dat ick het merck, al vry wat meerder goets.
Gedenckt aen feker Prins, die van fijn eygen honden,
Vermidts haer groot getal, ten leften is verflonden,
En let op uw bedrijf: uw fchip dat gaet te diep."
Maer 't was om niet gefeyt, al wat de Juffer riep.
Hy gingh fijn ouden gangh, hy liet Jolinde praten,
Hy wil fijn hoogen fwier in geenen deel verlaten;
Hy quift gelijck hy plagh en flaet'er dapper in,
Hy paft op geen verlies, en let op geen gewin.
Maer wat by neemt ter hant, of wat hy weet te plegen,
Jolinde blijft gefet, en laet haer niet bewegen;
Men feyt'et over ftraet, in 't hof, en over-al,
Dat hy wel jagen magh, maer nimmer vangen fal.
Noch hout de Joneker aen door alderhande vonden,
Die hens tot grooten Taft en (ware kofte ftonden;
Soo dat fijn huys en hof, fijn vee, fijn befte lant,
Aen ick en weet niet wien ten leften is verpant,
Ten leften is verkocht, en al ten kleynen prijfe,
Gelijck het veeltijts is beroyde lieden wijfe.
Maer doen hy had gefpilt fijns Vaders iefte lot,
Wert hy door al het landt een algemeene fpot,
Een gecks-maer by het volek. Siet, hoe de faken loopen
Wie alle dingen koopt, die moet'et al verkoopen.
Eet foo, wie datje zijt, op 't eerfte van den dagh,
Dat voor het avontmael iet over blyven magh.
Daer wert de Jongelingh van al fijn fpeel-genooten,
En van Jolinde felfs verfmaet en ganfch verftooten.
Het is van outs gefien, dat, waer een autaer breeckt,
Geen menfche naderhant voor haer een kaers ontfteeckt. —
Als nu de Joncker vont fijn hope ganfch vervallen,
Liet hy ten leften af van dit uytfinnigh mallen ;
En, om door al de ftadt niet meer te zijn begeckt,
Soo is 't dat hy verhuyft , en naer het landt vertreckt.
Daer heeft hy langen tijt niet als benaude dagen,
Hy raept den fchralen koft met vliegen, vincken, jagen,
Met ick en weet niet wat: maer dat is kleyn beflagh,
En dat geen Edelman of Ridder voeden magh.
II
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Hy teert allengskens uyt, en wat hem is gebleven
Dat wort voor mont-behoef ten vollen uyt-gegeven.
Hem bleef geen nootdruft felfs van al lijn vaders erf,
Geen knechten in het huys, geen honden op de werf.
Hem reft flechts maer een valek van al fijn fchoone panden,
Maer die is wijt beroemt in al de naefte landen;
Vermits by met den beck, of door fijn fnelle vlucht,
Is heerfcher in het wont en meefter van de lucht.
Dit was fijn eenigh al, het fteunfel fijner faken,
En plagh hem in den druck een vrolick hert te maken;
Hy kreegh geen wilt-braet meer, al is hy des beluft,
Wanneer de rappe klaeu van defen vogel ruft.
De Juffer had een neef ter jaght alleen genegen,
Die had om defen tijt een vreemde luym gekregen:
Geen meefter is bekent wat fleckte dat'et was,
Men vont geen heylfaem kruyt dat fijne quael genas.
Men fagh des niet-te-min dat Eich de Joncker quelde,
En dat hem eenigh dingh het grilligh hooft ontftelde.
De moeder is bedroeft, het was haer eenigh kint,
Om dat men geen behulp voor haren Soon en vint.
Sy doet hem menighmael, en fchier geduerigh, vragen,
Waer toe hy is beluft en wat hem magh behagen;
Sy riep uyt (tage forgh: „En doet u niet te kort,
Seght maer wat ghy begeert, en wat uw finnen fchort."
Hy, dickmael aengemaent waer toe fijn luften ftrecken,
Gaet fijn genegen hert aen feker vrient ontdecken;
Hy feyt hem: „krijght den valek van foo een Edelman,
Dat is de rechte falf die my genefen kan."
De moeder was een vrou van wonder groot vermogen,
En hy een jonge wulp ganfch dertel op- getogen;
Hy had Aciaeons valck by wijlen eens gefien,
En wift hoe waert die was by al de jonge liên.
Prifcilla was verblijt, vermits fy mochte weten,
Wat aen haer krancken Soon de finnen heeft befeten;
Maer hoe men krijgen fal waer toe hy is beluft,
Dat maeckt haer killigh hert al weder ongeruft.
Haer koomt, na diep gepeys, gevallen in de finnen,
Hoe dat Actaon plagh haer nicht wel eer te minnen;
En dat haer oude gunft misfchien , in dit geval,
(Soo hy des wert verfocht) noch iet vermogen fal.
Sy gaet het ganfche ftuck wat naerder over-leggen,
Sy gaet de jonge Maeght den ganfchen handel feggen:
„Iek bidde , lieffte nicht, doet hier in watje meught,
Ghy weet: dit eenigh kint, dat is mijn ganfche vreught.
De Joncker is beroyt, en by de fchrale lieden
Daer heeft de penningh kracht, het gelt kan daer gebieden:
Want noot is fonder wet; ghy, looft hem watje kont,
Op dat het edel dier mijn foon magh zijn gejont."
Jolinde nam het aen hier op te fullen letten,
En gaet op dit geval haer fnege finnen wetten.
De flecken is haer lief, fijn Moeder boven dien,
En fy wenfcht haren Neef gefont te mogen fier.
23
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't Geviel om dele tijt, dat uyt de naefte fteden
Veel frisfehe jonge liên, veel foete vrijfters, reden
Nae feker luftigh clot, om op een bruyloft-feeft
Al wat men droefheyt noemt te jagen uyt den geeft;
Jolinde was een deel van al dees lieve bende,
En koos'er fes of acht die by voor luftigh kende:
„'t Is heden, feyt de Maeght, de derde fonne-fchijn
Dat wy in dit kafteel als op- gefloten zijn.
De feeft die heeft haer recht, de Bruyt die is beflapen,
Wy moeten elders gaen om nieuwe vreught te rapen,
Wy moeten uyt den dwangh, en in het jeugdigh groen:
Iek heb een aenflagh voor die moet ick heden doen
't Is lang genoegh gebraft, ick foecke nieuwe dingen,
Wy moeten hier ontrent een ridder gaen befpringen,
Een vrient ons wel bekent; en, om hier ront te gaen,
Actaeon is de man, die moet'er heden aen.
Ghy weet het al gelijck hoe dat hy plagh te leven,
En hoe hy nu ter tijt te gronde leyt gedreven
Wy moeten gaen befien, wat nu de Joncker doet,
Terwijl hy niet en heeft als enckel tegen-fpoet.
Wy moeten gaen befien fijn huys en alle faken,
En wat hem nu ter tijt de finnen kan vermaken;
Wy moeten gaen befien wat hy voor landen bout,
En letten boven al wat huys de Ridder hout
En hoe fijn keucken roockt, en wat de velden geven,
En of hy beter vaert in dit fijn eenfaem leven;
En of hy blijder is als hy te voren plagh,
En wat hy t' onfer eer fal brengen aen den dagh."
Jolinde was gegaen tot aen haer rijpe jaren,
En fneger in vernuft als haer gefpelen waren;
Maer weeligh boven al, en van een vryen mont,
En kluchtigh uytter aert, en in het fpreken ront.
Haer moeder was geruft, haer vader overleden,
Haer fufters al gelijck den eygen pad getreden :
Een die haer jeught beftiert dat is haer moeders oom;
Maer die gaf aen de Maeght al wat te ruymen toom.
De voorfagh dus gedaen wert vaerdigh aen- genomen,
Men bootfehapt aen de vrient wat gaften dat'er komen;
Men feyt hem boven dien, hoe dat men op de noen
Heeft voor, aen fijnen difch het mael te komen doen.
De bode was gegaen, en, fonder langh te peyfen,
De jeught die is gereet en vaerdigh om te reyfen.
Jolinde leyt het rot tot enckel tijt-verdrijf,
En ftracx is al het volck Actaeon op het lijf.
Sijn tafel is gedeckt, maer geenfins overladen,
Men fagh'er niet als groen en veelderley faladen,
Niet dat de vleys-hal fent, of dat de keucken geeft;
Maer, delen onverlet, de Joncker is beleeft,
Hy toont hem wonder heus en bijfter wel te vreden,
Hy toeft het ganfche rot met fpijs van foete reden,
Hy gaet in woorden breet, al is fijn tafel kort,
Hy vult'et met den mont wat aen de keucken fchort.
;

;

;

Te midden op fijn difch daer (tont een (tuck gebraden;
Maer wat'et weben mocht en konde niemant raden.
Hy, voor wien dat'et ftont en die het beeft ontleet,
Verklaert oock even-felfs, dat hy het niet en weet.
De vogel wort geproeft, de vogel wort gebeten,
De vogel wort gekaut; maer niemant kander eten.
De vogel wort gekeert, en om en om gewent;
Maer wat'er iemant doet, het dier is onbekent.
Dit gaet het fchamper volck aen haren waert verwijten:
„Wel ! dit is felfaem vleefch, geen tant en kan het bijten.
Ey, feght ons doch een reys, wie heeft'et u gekocht,
Of voor een moy gefchenck hier in het huis gebrocht?"
Een ander valt'er toe, en gaet wat anders (eggen,
En weet dit vreemt geval noch breeder uyt te leggen:
„Dit is ganfch nutte koft en dienftigh in den noot:
Een yder eeter van, en 't blijft al even groot."
Een yder feyt het zijn; maer niemant kander weten,
Hoe dat de vogel hiet, of wat'er is gegeten.
De praet, op dit geval, veroorfaeckt grooten ftrijt,
En dient hun tot vermaeck, en duert een langen tij t.
Jolinde lijcke -wel, oock midden in het eten,
En had haer flecken neef niet al te mael vergeten
Maer focht bequamen tijt by -na den ganfchen dagh,
Dat fy eens van den valck Actaeon fpreken magh.
En juyft op dit geval, daerom de gaften loegen,
Soo gaetfe met beleyt haer by den Ridder voegen;
Sy leyt hem van den difch, en wat ter zijden af,
Daer fy hem in 't gemeen voor eerft een praetjen gaf.
Doch feyt hem niet-te -min, dat fy eens wenfcht te weten
Wat dat men voor gebraet aen tafel heeft gegeten.
Sy bid hem menighmael, dat hy van dit gefchil,
De gatten tot vermaeck, een eynde maken wil.
Hy ftont een wijl en keeck, onfeker wat te maken,
Hy wort geheel ontftelt, en krijght befchaemde kaken.
Hy weet niet wat hy fal. Ten leiten, tot befluyt,
Soo berft hy met verdriet in defe woorden uyt:
„Ghy dwinght my, fchoone maeght, mijn droeve ftaet te melden;
Eylaes! mijn fot bedrijf, dat moet ick nu ontgelden.
Ach! dat op tafel ftaet dat is mijn lefte goet,
Dat hier, tot uwer eer, alleen het befte doet.
Juyft als ghy voor den noen my liet in haeften weten,
Dat ghy met uw gevolgh hier woud' te middagti eten;
Doen was ick wonder bly, en niet-te -min begaen,
Wat dat tot uwen dienft op tafel foude ftaen.
Iek fprack in mijn gemoet: „O, mocht ick heden wenfchen,
Dat ick eens heb gefpilt ontrent onnutte menfchen !
O had ick nu ter tijt, dat in mijn overvloet
De linckers heeft vermaeckt, de vleyers heeft gevoet!
Ach! had ick nu het wilt, dat ick too menigh werven,
Oock buyten alle noot, voor iemant dede fterven!
Ach! had ick maer een deel van dat ick heb verquift,
En dat nu, t' mijner fmaet, mijn fchrale keucken mit!
;
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Maer 't was om niet gewenfcht, dies ftont ick gants verflagen,
En fagh den handel in gelijck verdiende plagen;
Maer hoort noch even -wel, hoe dit mijn ongeval
My trooft in dit verdriet, en eeuwigh trooften fal
Mijn goet is niet verquift met fuypen, vreten, brasfen,
Maer om, tot uw vermaeck, op uwen dienft, te pasfen.
Heb ick een prachtigh huys gebout tot in de locht,
Het was om dat mijn ftaet aenfienlick fchijnen mocht.
Heb ick in mommery, of diergelijeke faken
Mijn befte gelt gefpilt, het was tot uw vermaken.
In 't korte, wat ick oyt voor defen ondernam,
Ghy weet, dat al mijn doen uyt enckel liefde quam.
Hier door zijn metter tijt mijn faken too verloopen,
Dat my niet over bleef om iet te mogen koopen;
Dies ben ick met verdriet getogen uyt de ftadt,
En leef hier op het lant met ick en weet niet wat.
Iek woon hier op een hof, gehuurt van flechte luyden,
Het tuyntje, datje fiet, dat geeft my groene kruyden,
De boomgaert ooft en hout; en dat is my genoegh,
Vermits ick my voortaen na noot en reden voegh.
De noot kan malle drift en gulle weelde ftaken,
De noot kan ons befet en vry al beter maken;
De noot kan open doen, en brengen aen den dagh
Al wat een dertel oogh te voren niet en fagh.
Dit heb ick nu beproeft. Doch mocht ick weder keeren,
Geen drift en fou voortaen mijn finnen over-heeren;
Geen pracht of Potte waen verrucken mijn gemoet.
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In droefheyt vind' ick vreught, en in het bitter foet.
De boecken, die ick kocht, maer noyt en plagh te leien,
Die moeten my voortaen een trooft en toevlucht weben;
Sy geven my vermaeck en vry al foeter vreught,
Als ick wel eer genoot ontrent de domme jeught.
In plaetfe van te gaen in alle blijde feeften,
Soo fpreeck ick even-ftaegh met al de befte geeften,
Die oyt de werelt fagh oock over duyfent jaer,
En wat geleertheyt is dat word' ick nu gewaer.
Iek leere mijn gemoet en alle finne-droomen,
Iek leere flim bejagh en alle driften toomen.
Siet, wat een deftigh boeck, gelefen na den eyfch,
Kan geven aen den geeft, en nemen aen het vleyfch.
Iek lefe boven al, dat Moyfes heeft gefchreven ,
Wat Godes eygen Soon de werelt heeft gegeven,
Dat geeft my dieper trooft, en let mijn finnen vaft,
Schoon wanhoop, ziel-verdriet, ja hel en duyvel bait!
Iek heb den gront geleert van bouwen, maken, breken,
En heb met Salomon nu deftigh leeren fpreken,
Dies fegh ick menighmael: Al wat het ooge fiet
Is ydel fonder gront, en enckel ziel-verdriet !
Één fake niet-te-min die moet ick noch beklagen,
Dat ick geen meerder eer u toe en weet te dragen,
Dat ick geen macht en heb te toonen metter daet,
Hoe diep ghy heden noch in my gewortelt ftaet.
Iek heb van nu voortaen geen fchapen aen der heyden,
Geen paerden op den ftal, geen osfen in de weyden;
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Iek heb maer eenen valck, die haelt my uyt'et rijs
Een kor-hoen, als het Juckt, of eenigh jongh patrijs.
Maer fiet op defen dagh en had ick niet gevangen,
En dit bracht my by-naeft de tranen op de wangen;
Vermits ick even nu, als ghy juyft tot my quaemt,
Dus qualick was geftelt, en ftont geheel befchaemt.
Iek gaf my in den hof en, met een angftigh fuchten,
Soo pluckt' ick moes-gewas en niet als bogaert- vruchten.
Iek gluckte metter haeft al wat te plucken (tont ;
Doch fruyt dat is alleen maer voor een gragen mont.
My docht ick molt voor al wat anders vaerdigh maken,
Op dat mijn fehrale wijn de vrienden mochte fmaken;
Dies íloegh ick in der haeft mijn oogh aen alle kant,
Op dat ick eenigh dingh tot uwen dienfte vant.
Maer waer ick henen keeck, 'k en wift ons niet te vinden,
Iek had geen haes, geen ree, geen harten, boeken, hinden,
Geen pauwen op de werf, geen duyven op het kot,
Geen ganfen in de graft, geen fwaen ontrent het Slot,
Geen eyers in de neft. Wat eyers fond' ick weten?
Mijn hinnen even-felfs die waren op- gegeten,
Mijn hanen boven dien. Siet daer een hoogen noot,
En my is niet een eend gebleven in den floot.
In huys geen rauwe koft tot voor-raet van de boden,
Geen os- of (wijnen-vleefeh, bequaein te zijn gefoden;
Geen hammen in de fchou, die ons Weftphalen fent,
Ach! 'k heb in langen tijt dat voedfel niet gekent.
Siet daer mijn droeve ziel niet grooten angft beladen,
Iek had, indien ick kon, mijn herte willen braden;
Maer dat was fonder grout. 't En dient de vrienden niet,
Schoon ick mijn leden food, of aen den viere bried.
Iek fagh dan over-al mijn faken ganfch verloopen,
Oock had ick geen geloof om iet te mogen koopen,
En, dat het flimfte was, geen panden in de kift;
Soo naeu is alle dingh in uwen dienft gequift.
Als nu mijn treurigh hert geen raet en feheen te weten,
Sagh ick mijn lieve valck, gelijck hy was gefeten
Tot mijnen dienft bereyt; ick fagh den vogel aen,
En feyde binnens monts: uw leven heeft gedaen;
Trou beeft, al is 't my leet, ick moet u heden dooden,
Iek moet tot uwen koft mijn befte vrienden nooden;
Iek moet u hinder doen, hoe vaerdigh datje zijt,
Dat eyfcht de ftrenge noot, en even defe tijt.
De vogel (tont verbaeft, en feheen te willen klagen,
Of van mijn wreet bedrijf den gront te willen vragen;
Maer, defen onverlet, ick greep het edel beeft,
Iek dood' het met verdriet, en met een bangen geeft.
Maer als ick weder fagh, waerom het foo gebeurde,
Gevoeld' ick dat mijn hert in geenen deel en treurde:
Want die in dit geval mijn bloet niet fparen fou,
Hoe kan ick om een valck my vinden in berou ?
Siet daer, eerwaerde Maeght, hier uyt foo konje weten,
Wat datje voor gebraet aen tafel hebt gegeten.

Iek weet 't is taey geweeft, en geenfins na den eyfch;
Maer 't is mijn lette goet, en 't is mijn befte vleyfch.
Wat kan een Edelman van iemant zijn geweten,
Die Eich met alle macht aen vrienden heeft gegneten ,
Die met een open hert het al ten beften geeft,
Wat hy voor hein bewaert of in de werelt heeft?
Indien ghy meer begeert, foo neemt, ten alderleften,
Mijn hert, mijn lijf, mijn ziel, ick geef het al ten beften.
Gaet, fent my na de doot, of na een meerdèr pijn;
Soo ghy maer eens en winckt, ick fal geoorfaem zijn."
Dit druckt de Joncker uyt als met de ganfche leden,
En, tot een vaft bewijs van fijn gefeyde reden,
Soo toont hy daer het hooft en klaeuwen van den valek,
Juyft op de verfche daet genagelt aen den balek.
Jolinde ftaet verfet en wonder feer verflagen ,
Sy vont dat na het beeft onnoodigh is te vragen,
Tot dienft van haren neef. Want dat is nu gedaen,
Men tiet den ruygen kop hier valt gefpijekert ftaen.
Maer fy is boven dat tot in den geeft bewogen,
En door een vreemt gepeys ten vollen op -getogen
Sy feet den Joncker aen, en, met een diepen fin,
Ontleet fy dit geval, en weeght fijn trouwe min.
Daer is een vreemde luym die alle vrijfters krijgen,
En komt, men weet niet hoe, haer in den boefem zijgen :
Wie na den rechten eyfch dat uurtjen treffen kan,
Men houd'et voor gewis, die wort'er meefter van.
Het fchijnt dat dele ftuyp was op de maeght gevallen,
Terwijl Actaeon fprack; haer ganfche finnen mallen;
Haer breyn dat fuyfe-bolt meer als het is gewent,
Gelijck een wagen doet die fonder voer-man rent.
Sy berft ten leften uyt, fy voelt haer geeft ontfarmen,
Sy valt den Joncker toe, en perft hein in haer armen,
Sy geeft hem boven dat een onverwachten kus,
Sy recht haer weder op, en feyt ten leften dus:
„Swijght, trouwe Ridder, fwijght 't is langh genoegh gefproken,
Ghy hebt door langh gedult mijn fteenigh hert gebroken;
Siet daer, tot uwen trooft, mijn trou en rechterhant,
Siet daer, noch boven dat, een fchoonen diamant,
Den beften dien iek weet. Siet wat u wort gegeven,
Van eene die verklaert met u te willen leven,
Met u te willen zijn, als met haer echte man,
In al wat bitter is of vreughde geven kan.
Is al uw goet verteert, ghy hebt u niet te fehamen ,
Iek hebbe goets genoegh voor u en my te famen
lek hebbe lant en zant, en vee, en machtigh gelt,
En dat wort al -te-mael in uwe macht geftelt;
En ick noch boven dien. Actaeon is verflagen,
Bekoort in fijn gemoet door vreemde finne-vlagen
Hy weet niet of hy droomt, of wat hem is gefchiet,
Hy weet niet of hy waen, of rechte vreught geniet;
Hy ftaet geheel bedwelmt. De gatten ondertusfen
Die fagen haren waert onthaelt met foete kusfen;
;

;

;
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Dat fchijnt hun wonder vreemt; maer, op den eygen ftont,
Ontfluyt Jolinde felfs aldus haer rooden mont:
„Gefpelen al gelijck, ick neem u tot getuygen,
Dat met den loop van tijt verharde finnen buygen:
Dees is mijn fpot geweeft, meer als ick feggen kan,
En hy wort nu ter tijt mijn vrient en echte man;
Niet als de bleecke doot en fal ons konnen fcheyden.
Iek fal in korten ftont de feefte doen bereyden;
Oock wil ick geen befpreck ontrent ons trou-verbont,
Al wat ick oyt befat, dat is aen hem gejont:
Gemeenfchap in het goet, gemeenfchap in de finnen,

Gemeenfchap in het bedt; dat is een fuyver minnen,
Dat is het oudfte recht, dat ick voor heyligh ken,
En feet, op defen voet is 't dat ick fijne ben.
Acton, waerde vrient! wie dat het magh verdrieten,
Ghy felt mijns vaders erf en my voor al genieten;
Stelt dat op heden vaft. En ghy, ó foete jeught,
(Iek nood' u tot de feeft) hebt deel in onfe vreught ;
En draeght hier kennis van." Daer is de koop gefloten,
En met een frisfchen dronck van ftonden aen begoten.
Daer na fat yder op, en tot een vaft befluyt,
Soo dronck men noch een reis ten huyfe van de Bruyt.

Sopx. Wat dunckt u, Philogame, is het niet een vreemde beweginge van
een jonge deerne, een vryer af te (eggen ten tijde by in volle eer en goet
fit, en den felven aen te nemen als by beroyt, kael, en een yders fpot is
geworden?
Pail. Maer, lieve man, is het u onbekent dat'er oock een foorte van
houweliek is dat uyt deerenis, uyt medelijden, uyt enekel medoogentheyt
gefchiet? en dat is meeft te vinden ontrent de befte en buygfaemfte zielen.
My dunckt gehoort te hebben, dat ten tijde de ftadt van Ooftende by den
Cardinael Albertus moedelick bevochten en by de Vereenigde landen kloeckelijek befeheimt wert, en dat de hooge fchoole van den oorlogh van geheel
Europa aldaer geplaetft was, dat feecker treffelick en my wel bekent Edel
een fchoone en geeftige-man,etgro fhuwelickadvrfogt
Hollantfche Jonck- vrouwe, fonder die tot fijn voornemen te konnen bewegen.
't Geviel dat de voorfz. Edelman, gedurende de gemelde belegeringe, in de
voorfz. ftadt fijnen dienft waernemende, het een ooge werde uyt-gefehoten,
en, alfoo geftelt zijnde, wederom in Hollandt quarr te keeren, ftellende nu
ganfch en al buyten hoope van oyt te mogen genieten (dus mifmaeckt zijnde)
een die hy, fris en gefont zijnde, niet en hadde kennen bekomen. Hy
lijckewel gingh de felve begroeten in die geftalte, haer feggende onder andere,
dat by nu ftondt in volle wan-hope van haer te behagen in die fijne ver
Wat ge--drietglnhy,abermifghtda.
beurter? De faecke viel geheel anders uyt als by fich hadde in-gebeelt.
Want de voornoemde Jonck vrouwe, haer een weynigh bedacht hebbende,
viel uyt in defe ofte diergelrjeke woorden, foo my van geloof- waerdige lieden is verhaelt

Hebt ghy my lief gehadt en dickmael aengebeden,
Ten tijd' uw wacker oogh en wel -gemackte leden
Bekoorden menigh hert, en datje waert bemindt
Alwaer men foete jeught en fchoone maeghden vindt;
Ghy Pult op heden zijn mijn lief en uyt- verkoren,
Schoon datj' uw rechter oogh ten vollen hebt verloren.
De wonde dieje draeght is my een waerdigh pant,
Ghy lietfe t'uwer eer, en voor het vaderlant.
Sopu. Plutarchus heeft, mijns oordeels, wel gefeyt, dat de liefde 't klim
gelijck is, om dat het felve kruyt, waer fich maer een hoQgje, een diepje,
een oneffentje vertoont, ftracx fich weet vaft te maken. Die gefint is te
lieven, weet alle dingen tot fijn voordeel te trecken, en hem toe te eygenen.
Defe Jonck-vrou geeft haer geheel lichaem aen den Edelman, om dat by fijn
een ooge aen 't vaderlant hadde gegeven; ofte, om beter te (eggen, by
wint haer herte in 't byfonder, om dat by fijn ooge verloren hadde voor 't
gemeen; maer my dunckt dat een Zeeufche vrrjfter wel foo veel re ien hadde
een Jongelingh (die fy en haer ouders te voren fcherpelick en fchamperliek
hadden af -gefeyt) aen te nemen, vermidts by niet fijn ooge voor het gemeen,
maer bynaeft fijn leven voor haer ofte om harent wille verloren hadde. En
dewijle ick dat geval hier oock onder de papieren van mijn jonckheyt befchreven vinde, foo voeght dat al mede by dele gelegentheyt van gefchiedenisfen; misfchien wat nieuwe aenmerckinge daer uyt rijfen fal.
PRIL. Wel aen, iek begin wederom te lefen, Sophronifce, en houde als
noch op het bedeneken, dat de vorige gefchiedenisfe in my heeft verweckt,
tot beter gelegenthe1 t.
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Daer leght een rijcke kuft te midden in de baren,
Soo dat rontfom het lant de fchepen kennen varen;
De ringh is niet te groot, en des al niet-te -min,
Men vinter menigh dorp en fchoone fteden in.
Ter plaetfen daer de fon komt uytter zee gerefen,
Daer plagh in ouden tijt een fchoone ree te wefen;
Het was een vierkant diep, en menigh fchippers-gaft
Schoof hier met groot vermaeck de ftengen van de maft.
De ftraten van de ftadt die krielden van de menfchen ,
De zee gaf aen het volck al wat de finnen wenfchen;
Al wat het oogh begeert. En wat en vontm'er niet?
Het fchijnt een (tage mart, al waer men henen fiet.
Maer wat de ton befchijnt met haer vergulde ftralen,
Al fchijnt'et wonder hoogh, het fal voorfeker dalen;
De tijt verkeert haer loop, de tijt verkeert'et al,
En niet en ftaet'er vaft hier in het aertfche dal.
Wat hoeft men eenigh boeck op dit geval te lefen?
Armuyde flechts alleen kan mijn getuyge wefen;
Waer is'er nu een menfch die hier fijn handel drijft?
't Is maer een hoopje puyns al wat'er over- blijft.
Daer is geen haven meer; alleen de fchorre meeuwen
Die vallen op het ftrant, om daer te komen fchreeuwen.
Daer eertijts neringh was, en vollen herten-wenfch,
Daer fiet men niet een fchip, ja niet een eenigh menfch;
Daer komt geen vreemt gefel om iet te mogen koopen,
De bakens zijn verfet, het diep geheel verloopen,
En, waerom langh verhael? — men Piet hier in der daet,
Dat al wat werelt hiet gelijck een roock vergaet:

Ten tijd' als dele ftadt ten hooghften was gerefen,
En fcheen een guide fon in haer volkomen wefen;
Doen wert in haer begrijp een vrijfter op-gevoet,
Fris, geeftigh, eerbaer, heus, en uytter maten foet.
Haer vader, in het landt en even daer geboren,
Wert dickmael in de Wet als eerfte Raet gekoren;
Soo dat hy menighmael in faken van de ftadt,
Als hooft en opper-vooght, in vollen luyfter fat.
Lycoris wert gevrijt, Lycoris aen•gebeden,
Lycoris was vermaert in al de Zeeufche fteden.
Haer geeft en eerbaer root, met geene fmaet bevleckt,
Die was gelijck een aes dat alle vryers treckt.
Men vont Baer in het landt veel frisfche jonge lieden,
Die aen het aerdigh dier haer gunfte komen bieden;
En yder brocht verftant of rijckdom aen den dagh,
Na dat de geeft hem geeft, of na de beurs vermagh.
Hier laet een vrolick quant voor hare kamer fpelen,
En wil door foet geluyt haer teere finnen ftelen.
Daer recht een weeligh hert een rey of dans -fpel aen,
En brenght van alle kant de vrijfters op de baen.
Hier is een rijcke beurs, die wil haer meeft behagen,
Door menigh luftigh velt te rijden met den wagen;
Daer is een losfer hooft, die kan geen Vryer zijn,
Of moet fijn minne-dranck gaen halen uyt den wijn.
Een die Elpenor hiet, die wilfe meeft believen
Met rijmen, niet gefangh, met foete minne-brieven;
Hy maeckt een aerdigh vaers, of dicht een geeftigh liet,
Dat hy voor fijn gefchenck de jonge Vrijfter biet,
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By is een hups gefel, en in de ftadt geboren,
Maer echter wat hy doet fijn dienften zijn verloren;
By vordert niet een dingh, hoe wel by deftigh fpreeckt,
De kunft heeft weynigh krachts, wanneerder gelt ontbreeckt.
Lycoris luyftert wat, maer defen onvermindert,
Wat hy op haer gewint dat wert hem ftracks verhindert.
Al is hy wel ter tael, al heeft hy goet beleyt,
Hem wert noch even -wel het droevigh Neen gefeyt.
Hy denckt: het is geen noot, de fake dient hernomen;
Dat eerft niet vallen wil dat kan ten leften komen;
By is van weynigh moet en fonder goeden raet,
Die op het eerfte Neen een lieve Vrijfter laet.
By valt dan aen het werck, en gaet'et weder wagen,
Hy gaet het op een nieu met grooter yver vragen,
Hy doet al wat hy magh, en hout gedurigh aen,
Maer 't is al fonder vrucht, men hiet hem weder gaen;
Men hiet hem van het huys en van Lycoris blijven.
Ach! fey de Jongelingh, dit doen de ronde fchijven.
By meynt dat van het quaet de grout en oorfprongh zy,
Vermits daer vryers zijn van meerder gelt als hy.
Eens, na een langen tijt, ontrent de korfte dagen,
Soo quam'er harde vorft, en bijfter fture vlagen;
Dies vroos het water toe, foo dat een klare beeck
Een fchoonen diamant of fuyver glas geleeck.
Deer gingh het weeligh volck op alle flooten rijden,
Daer gaet de losfe jeuglit op gladde banen glijden,
Ilier gaet een jonge vrou, en daer een frisfche maeght,
Die op liet brosfe ijs haer teere leden waeght.
De grachten van de ftadt, aen alle kant bevrofen,
Die worden tot een baen op defen tijt gekofen:
Dit acht het dertel rot het hefte dat men vint,
Mits daer een hooge veft belet den Noorden wint.
Het is wel eer geweeft een wijs in onfe landen,
Dat midden in de kou de jonge lieden branden.
Het ijs was als een perck daer in de liefde joegh,
En menigh aerdigh wilt na fijnen tempel droegh.
Lycoris (na den noen tot defe feeft gebeden)
Quarr, met haer Neef verfelt, op fchaetfen aengereden;
Elpenor paft'er op, hy vint hem daer ontrent,
En heeft van ftonden aen fijn loop tot haer gewent.
By gaf den Neef een praet, met foo beleefde reden,
Dat hy de vrijfter kreegh. De Neef die is te vreden,
De Neef die heeft uyt gunft Elpenor toe-geftaen,
Dat hy fijn lieve Nicht magh leyden op de baen.
Maer hy, die met de maeght in vryheyt foeckt te fpreken,
Is uyt het dichte volck allengfkens af-geweken;
By reet ter zijden uyt, daer klaeght by fijn verdriet,
En wat om harent wil hem dickmael is gefchiet;
En wat hy heeft gedaen, en wat hy heeft geleden,
En hoe hy wert gegnelt , oock tegen alle reden.
En hoe dat menighmael haer Vader hem ontmoet,
En dat (gelijck hy feyt) alleen maer om het goet.
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Hy heeft foo veel te doen, foo veel te wederleggen
Van dat tot fijnen fmaet de quade tongen feggen,
Dat hy niet eens en let weer henen dat hy rijt,
En geenfins, als het dient, de quade flagen mijt.
Lycoris (foo het fcheen) begon het oir te leenen,
En toont aen haer gelaet de fake wel te meenen.
Dit maeckt den Jongelingh foo wonder blijden hert,
Dat hy geheel vervoert en op-getogen wert.
Deer was een feker rack daer in de winden bliefen,
Dies konde, mits de ftrooin, het water niet bevriefen.
Doch mits een ftilder lucht, ontftaen op defen tijt,
Soo was een dunne fchors gewasfen op de bijt.
Elpenor wegh- geruckt door baer begonnen reden,
Komt met een vrolick hert en fonder angft gereden;
Maer als by naerder quam, en - raeckt den loten wrack,
Doen was het dat het ijs in duyfent ftucken brack.
Daer is de Jongelingh, daer is de Maeght gevallen,
Deer ftort het lieve paer in 't diepfte van de wallen;
Men fagh'er niet een dingh dat op het water bleef,
Als dat fijn hoedt alleen, en dat haer moffel dreef.
Hy, rap op fijn geftel, al is hy diep gefoneken,
Eer dat fijn vochtigh kleet vol water is gedroncken,
Begaf hem uyt den gront, en, door een fnelle vlijt,
Soo licht hy metter heeft fijn leden uyt de bijt.
Daer koomt ftracx al het volck van alle kant geloopen,
En fiet wie fijne vreught met droefheyt fel bekoopen;
Daer krielt men overhoop, daer rijft een groot gewoel,
Maer, laes! de teere Maeght die dompelt in den poel.
Al wat Elpenor doet, hy kanfe niet genaken,
Vermits aen alle kant de naefte fchorsfen braken.
En fchoon hy heer een kleet, een hant, een mantel biet,
Eylaes! hy reyckt te kort, of fy en vat het niet.
Ten leften, als de maeght nu fchijnt te willen fincken,
En met heer bleecken mont het water in te drincken
Soo roept hy: „waerde lief, ey, weert u watje kont,
En, wat ick bidden magh, onthout u van den gront;
Iek kome t' uwer hulp, ick kome t' uwer baten,
'k En wil u nimmermeer, 'k en fal u niet verlaten,
In leven of in doot!" en, tot een vaft bewijs,
Soo fprongh de jongelingh te midden in het ijs;
Hy grijpt haer in den arm, en ftelt hem om te fwemmen,
Maer voelt hem in het wrack aen alle zijden klemmen.
By wort van 't ijs gewont, fijn hant en aenficht bloet,
En daer en is geen baet, wat d'een of d'ander doet.
't Gewicht is al te fwaer om uyt te zijn getogen,
Vermits heer beyder kleet vol waters is gefogen.
Geen kant en blijft'er vaft, en yder fchorfe breeckt,
Waer dat Elpenor raeckt, of eens fijn handen fteeckt.
Deer is hy ganfch verftelt, fijn krachten zijn befweken ,
Sijn moet oock even-felfs die fchijnt te zijn geweken.
Eylaes! de ftrenge vorft die flaet hem om het hert,
Soo dat fijn jeughdigh bloet nu kout en killigh wert.
;
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Maer fchoon de bleecke doot hem fit als op de lippen,
Hy laet hem even -wel •de Vrijfter niet ontglippen,
Maer houtfe ftaegh om hoogh, foo datfe niet en finckt,
En in too diepen kolek maer luttel waters drinckt.
Siet, onder dit gewoel too is, ten langen leiten,
Haer beyder naefte bloet gekomen op de vetten;
Daer is een Herder by, een hoeder van de Kerck,
Die (telt oock even daer fijn wapens in het werck:
Hy knielt daer in het ftof, , en, met een groot bewegen,
Soo roept hy om behulp, en om des Heeren legen;
De vrienden en het volck die bidden nevens hem,
Dies rijft'er in de lucht een algemeene item
En toe-roep van de ftadt. Het fchijnt dat alle menfchen
Om byftant in den noot van dele lieden wenfchen:
Maer, fiet, om delen tijt too wort Lycoris flaeu,
En in haer aengeficht daer rijft een duyfter blaeu.
Het fchijnt haer bloet vervrieft, haer mont en teere wan gen
Zijn jammerlick geftelt, als van de doot bevangen.
Sy fnickt als een die fterft, en feyt: „'k En magh niet meer.
Mijn ziele die verhuyft: weeft my genadigh, Heer!
Vaert wel, beminde vrient!" Het woort is naeu gefproken,
Sy heeft van ftonden aen haer oogen toe- geloken;
Haer hooft zijght op de borft. Dit fien de lieden aen,
En daer op roept het volck: „De vrijfter is gegaen!"
Elpenor op het woort die is geheel verlegen;
Noch gaet hy door het ijs fich op een nieu bewegen,
Het fchijnt dat hy het lijf als voor het leite roert,

Dies wert hem van het vo]ck een ladder toe-gevoert;
Die heeft hy by een fport ten leiten aen -gegrepen,
En met een groote kracht fijn vingers toe- genepen;
Juyft foo als iemant plagh die harde ftuypen krijght,
Of, van een fwijm verraft, ter aerden neder fijght.
Daer quam een Boots-gefel, een van Neptunus bende,
Die onfen Jongelingh en oock Lycoris kende,
Hy voeght hem by den hoop, en treckt met alle kracht,
Soo dat het jonge paer is op het ijs gebracht.
Maer fchoon fy op het droogh ten leiten zijn getogen,
Het fchijnt dat bey gelijck haer zielen zijn vervlogen,
Haer leven uyt- gebluft. Lycoris ftreckt haer uyt,
En van Elpenor felfs en hoort men geen geluyt.
„Hier baet geen deerlick Fien en geen ontijdigh klagen,"
Roept iemant van het volck, „fy dienen wegh gedragen:
Want too men langer beyt, daer is geen twijfel aen,
De koude fal gewis haer om het herte flaen."
Daer pooght men na de ftadt, daer komt een yder kijken,
En feet de lieden aen als twee bedroefde lijcken.
Sy werden op den wegh en over ftraet befchreyt,
Om datfe door de Faem zijn beyde doot gefeyt.
Als yder op het left is in het huys gekomen,
Soo wort'er overleyt wat nut is in-genomen;
Wat voor een krachtigh nat, wat kruyt hun dienen fal,
Voor too een ftrenge kou, en too een hart geval.
Elpenor, hoe het gaet, en wil geen medecijnen,
Geen drancken van de kunft, geen kruit of hete wijnen;
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Hy wil dat hem het volck voor -eerft te kennen geeft,
Hoe dat Lycoris vaert, en of de vrijfter leeft:
„Want, feyt hy, foo de maeght is uyter tijt gefcheyden,
Soo laet my die ick ben, en doet het graf bereyden:
Daer is geen feggen aen, wy moeten bey gelijck
Of hier op aerden zijn, óf in het Hemelrijck."
Hy bleef in delen ftant wel fes of feven dagen,
En hy doet anders niet als na Lycoris vragen.
Maer wat fich iemant pijnt, men krijght geen valt befcheet,
En dit is aen den vrient een innigh herten -leet.
Hy leyt hier op en maelt by wijlen ganfche nachten,
Gedurigh om-gevoert in veelderley gedachten;
Dan is hy fonder hoop, dan krijght hy weder moet:
Siet, dit is veel de fpijs, die alle minnaers voet.
Lycoris onder-dies had over doot gelegen,
Maer heeft door goet behulp haer adem weer gekregen;
Sy was des niet-te -min ganfch jammerlijck geftelt,
En fiet, de doctor feyt dat haer de vrijfter quelt.
Hier op is al het buys niet grooten druck bevangen,
En foeckt wat haer ontbreeckt met over -groot verlangen.
De vader koomt'er by, en toont hem wonder foet,
En feyt haer: „lieve kint, ey fchept doch goeden moet;
Light u iet op het hert, foo wilt'et my ontdecken,
'k En fal u geen behulp of geenen raet ontrecken."
Sy antwoort niet een woort, als datfe dickmael Tucht,
En hier om is de man noch des te meer beducht.
Hy vraeght haer op een nieu, hy vraeght haer ander- werven,
En denckt op yder fught: fy moet voor-feker fterven!
Dies ftaet by ganfch verbaeft en weet geen ander raet,
Als dat by tot fijn vrou, fy tot haer dochter gaet.
De moeder koomt'er by; maer watfe mochte vragen,
Het antwoort datfe geeft is (fonder woorden) klagen;
Sy doet ter werelt niet als datfe deerlick kermt,
Soo dat de vreemfte menfch fich over haer ontfermt.
Juyft is op delen tijt den doctor in- gekomen,
Die heeft haer ganfch gelaet wel naerftigh waer- genomen;
En naer hy haren pols tot driemael had gevoelt,
Tot driemael had gelet hoe dat haer herte woelt,
Tot driemael haer gefleht ten vollen had bekeken,
En noch had onderfocht verfcheyde binne-ftreken,
Al dingen van de kunft, foo fey de Medecijn:
„De fieckte die haer fchort, dat is de minne-pijn.
De koude die haer let die kan men wel genefen,
Maer heete minne.brant en is niet af te lefen; (kruyt,
Daer baet geen machtigh gom, geen dranck of heylfaem
Hy moet de plaefter zijn, van wie de fieckte fpruyt."
De moeder ftaet verftelt, fy hiet den doctor fwijgen,
Sy meint het ganfch geheim wel uyt haer mont te krijgen,
Sy gaet haer faghjens aen, en feyt haer wonder veel;
Maer niet een eenigh woort en komt haer uyt de keel.
De vrou al wederom, en op een nieu verflagen ,
Ti jght liaer het minnen op, oock fonder meer te vragen;
II

„Lycoris, feyt de vrou, ick weet'et datje mint,
Seght, wat ick bidden magh, tot wien ghy zijt gefint.
Iek wil (indien ick kan) , om uw verdriet te ftelpen ,
Iek wil u over-al gelijck een moeder helpen:
Ghy maer (o, waerde kint) , en doet u niet te kort;
Maer opent uw gemoet, en feght ons wat'er fchort."
Dit woort bewoogh de maeght, fy fchijnt te willen fpreken;
Maer fiet, als fy begint, loo blijft harr reden fteken.
Doch, naer een laugh gedrael, loo komt'er tot befluyt,
Soo komt'er 't groote weert ten langen leften uyt:
„Hy, die te vreden is om mijnent wil te fterven,
Die moet, indien ick leef, die moet eens trooft verwerven.
Siet, moeder, met een woort, foo dat my wert gejont,
Iek fal, met Godes hulp, in korten zijn gefont.
Maer loo, dien ick bemin, my niet en magh gebeuren,
Soo moet ick mijne jeught tot in de doot betreuren;
Soo moet ick uyter tijt, daer is geen twijffel aen,
Iek ben doch op den wegh om na het graf te gaen.
Maer feght doch eens waerom Elpenor wort verfteken?
Magh hy met Corydon niet werden vergeleken?
Is hy niet frayer geeft, en vry al fchoonder man
Als Hylas immer was en Philos werden kan!
't Is waer dat onder hen zijn rijcke jonge lieden,
Die groot en machtigh gelt u plegen aen te bieden;
Maer feght my doch een reys, wat vreught geeft doch het
Indien men tegen danck met iemant trouwen moet? (goet,
Hoe kander ffimmer dingh ter werelt zijn gevonden,
Dan als men tegen aert te (amen is gebonden?
Men fegge wat men wil, my dunckt ick heb gelijck:
't Vernoegen is den menfch gelijck een Hemelrijck.
Elpenor, foo ghy weet, die is -van kloecke finnen,
Hy fal te fijner tijt wel gelt en rijckdom winnen;
En loo, door Godes hulp, de faeck eens wel geviel,
Soo had ick, boven 't goet, een wel vernoegde ziel.
Maer loo eens Corydon fijn rijckdom quarr te misfen
(Gelijck fijn los beleyt fach lichte kan vergisfen),
Hoe waer ick dan, och arm! hoe waer ick dan geftelt? —
lek had een dommen bloet en even fonder gelt.
Wil iemant van behulp of van getrouheyt fpreken,
Mijn vryers al gelijck zijn in den noot geweken:
Wie heeft in regten ernft niet handen toe-getaft,
Als defe vrient alleen, en noch een fchippers -galt?
Palaemon was bevreeft, en Celadon befchoncken,
En Hylas met fijn maet gingh achter ftrate proncken,
De moye Corydon die ftont'er by en keeck,
Niet anders dan gelijck een poel-fnip op een kreeck;
En foo maer eens het ijs een weynigh quarr te kraken,
Stracks dorft hy, naer ick hoor, niet aen den wrack genaken.
Is dat niet fchoone gunft en grooten dienft getoont,
Van iemant, die verfoeckt met trou te zijn geloont?
't Is noot, die vrienden proeft. Ey, laet de linckers varen,
Die in mijn diepen anghft foo ongevoelick waren;
25
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En foo ick bidden magh, foo geeft my dogh een man,
Die voor geen doot en vreeft, als hy my dienen kan.
Ey, geeft my dien ick wenfch, geen druck en fal my letten:
Want met een lieven man foo kan men leet verfetten.
Hier baet noch machtigh goet, noch uytgelefen gout,
Vernoegen is het al wanneerder iemant trout."
Lycoris had gefeyt. De moeder is bewogen,
Het fchijnt dat haer de ziel is uyt de borft getogen,
Terwijl Lycoris fpreeekt ; fy gaet tot haren man,
En raet hem tot de faeck foo veel fy raden kan.
De vader hoort de vrou en alle menfchen fpreken,
Hy weeght in fijn gemoet de foete minne-ftreken,
Hy weet wat yder feyt: hoe defen trouwen vrient
De vrijfter in der noot heeft over-al gedient,
Hy weet hoe tot de faeck fijn dochter is genegen,
Soo laet hy voor het left fijn geeft hier toe bewegen,
En feyt haer tot befluyt: „Nu, dochter, zijt geruft,
Iek ben bereyt te doen al wat uw hert geluft.
Laet vey uw fwaer gepeys en droeve klachten varen,
Het wert u toegeftaen met hem te mogen paren;
Met hem die uw gemoet uyt eygen fin verkoos."
Sy, op foo blijden woort, ontloock gelijck een roos;
Sy krijght dien eygen ftont een bly en geeftigh wefen,
En naer, een korten tijt, Lycoris is genefen.
De vader geeft verlof aen haren Medecijn,
En feyt: „hier moet voortaen een ander doctor zijn."
Een man, Elpenors vrient, die hadde dit vernomen,
En is met blijden geeft daer in het huys gekomen;
Daer feyt hy, hoe liet ftuck met fijn geminde ftaet,
En wat'er in het huys van Thyrfis omme-gaet.
Hy feyt hem boven dat: „nu, visfcher, fpreyt uw netten,
En wilt te defer ftont op uwe faken letten:
Het roofje dient gegluckt terwijlen dat'et bloeyt,
Het yfer dient gefmeet terwijlen dat'et gloeyt!
Lycoris, meer als oyt, is tot de faeck genegen ,

De moeder (eerft verftoort) , die laet haer nu bewegen,
De vader ftaet'et toe, dies gaen uw faken vaft;
't Is maer uw eygen fchult foo ghy niet toe en taft."
Elpenor, in 't gehoor van foo gewenfchte faken,
Begint als uyt een droom wel vrolick op te waken;
Hy danckt den goeden God, dat hy noch heden leeft,
Hy danckt des Heeren gunft die hein den zegen geeft:
Hy danckt de foete maeght, die op fijn lijden dachte,
Hy danckt den goeden vrient, die hem de bootfchap brachte:
Hy danckt het gunftigh volck, dat hem de vrijfter jont,
Hy danckt den Medecijn die hem ten dienfte ftont
Hy wil oock even-felfs de moeder niet vergeten,
Hy wil fijn danckbaer hert den vader laten weten;
Want fchoon eerft dit beleyt was tegen haren raet,
Die wel doet op het left en komt niet al te laet.
Soo haeft haer dan de koorts wat af begon te breken,
Soo wenfcht hy om de maeght alleen te mogen (preken;
Hy fent een goeden vrient, hy foeckt de moeder aen,
En, naer een kort beraet, het wert hem toe-geftaen.
Hy geeft hem naer het huys, men laet hem binnen komen,
En ftracx fchijnt alle druck hem af te zijn genomen.
Siet, als een fwanger wijf met lief verloft van kint,
En dat een fehippers -galt magh zeylen voor den wint,
En dat des vyants heir is uyt het velt gefineten,
Soo is liet vorigh leet van yder een vergeten.
Hoe veel een vryer leet, verkrijght hy dat hy focht,
Hy is van ftonden aen in beter ftant gebrocht.
En mits Elpenor voelt fijn vrolick hert verkloecken,
Soo laet hy na den eyfch het lieve pant verfoecken
En feet, het goet begin dat kreegh een foet befluyt:
Want, eer de maent verloopt, Lycoris is de Bruyt.
Wel zijt van my gegroet, i foete jonge lieden,
Mijn pen is noch gefint om u geluck te bieden!
Vaert wel oock heden felfs, vaert wel geluckigh paer;
En, foo 't u faligh is, God geef u hondert jaer.

Sorx. Wat dunekt u, Philogame, was'er reden om Elpenor fijn verfoeck
langer te weygeren, na too merkelieke proeve van fijn trouhertige genegentheyt?
PHIL. Voor my, ick meyne neen, waerde Sophromfce. Want ick oordeele
dat by fijne Lycoris wel dubbel verdient hadde, dewrjle hy, met het grootfte
gevaer van fijn leven, het hare behouden hadde.
Sorx. Maer de fake wat anders opnemende, foete jongelingh, foude men
niet met reden konnen feggen, dat hier geen verdicnften, meer groote ondienften zijn van de zijde van Elpenor? want hoe kan een alfulcke let
verdienen, die iemant in het perijckel zijns levens gebracht hebbende, den
felven daer na daer uyt verloft? want behalveu dat de gene, die verloft is,
niet beter van gelegentheyt en is geworden door de verlosfinge als hy te
was, too is de felve eer erger, als hebbende uyt-geftaen de vreefe en fchriek
van het gevaer. Elpenor ontfutfelt de Vr jfter uyt haer Neefs handen, en
in plaetfe dat de felve alleenlick op een welbereyde baue midden onder het
volek, en mitsdien buyten eenigh perijekel haer vermaeck door het ijs- rijden
foude genomen hebben, too gaet de hneker met haer bezijden afrijden op
een ongebaende wegh , en dat too onvoorfichtelick (indien niet ter quader
trouwen), dat by haer en hem felven neder-ftort in den af-gront van een
diepe gracht. En of hy fchoon de felve al met perijekel van fijn leven deer
eyndelick uyt kreegh, fout ghy dat wel een verdienftehek werek derven
noemen? fou de Vrbfter in tegendeel hier niet dapper hebben t'ondaneken,

fchoon nu al uyt het ijs en op het drooge wefende, dat by door fijn beleyt
was nat en kout geworden, haer kleederen bedorven, en by beyde als tot
een fchou fpel van de gebeele ftadt waren geftelt?
PHIL. My dunekt, Sophronifce, dat ghy dit (tuck al wat hatelick uytmeet, te meer dewijle ghy noch wel fchijnt te twig ielen, of Elpenor hier in
al ter goeder trouwen heeft gegaen; weleke twijffelachtigheyt in my in allen
gevalle niet en kan komen.
Sorry. Hoe, jongelingh, en is u niet bekent hoe menighvuldigh de kromme
gangen zijn der gener die met liefde bevangen zijn, om tot haer ooghmerek
te mogen geraken? Hoe? en is het niet tot uwer kennisfe gekomen, dat
leftelijek een Hollants vryer (die men nochtans d'eere plagh te geven van
ter goeder trouwe in alles te gaen) dat, fegh ick, feker jongelingh een jonge
deerne, benevens ander jonge lieden, in fijn jacht hadde weten te locken,
onder dexel van daer mede wat uyt fpelen te varen, en dat de felve opfettelick de jacht om -zeylde, op dat by (wel kennende (wemmen) aen fijn
geminde foude mogen toonen de trouhertige genegentheyt (quanfuys) die by
haer toe-droegh?
PHIL. Wel wat dede by dan, als de jacht om -viel?
Sorx. Hy, op fijn hoede wefende, greep de fijne in den arm, en liet al
het geheel ander gefelfchap fineken of driven, too die belt konden; en eer
by een laut quam, dede hem trouwe beloven van de benaude vrijfter; en,
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de felve fulex ettelicke male weygerende, geliet hem onderwijlen of hy en fy
beyde foude moeten verdrencken, ten ware by, door het trooftelick ja-woort
by haer verfterckt en gehart zijnde, als van nieus krachte mochte verkrijgen
om haer beyder lichaemen aen laut te brengen.
PFiin. Dat was gewisfelick een flimme ftreke, niet voort -komende uyt een
recht Hollants herte: een geheel gefelfchap, en met eene haer die by boven
al beminde, in foo openbaren gevaer te werpen, om tot fijn voornemen
te geraken.
Sorx. Wel wat dunckt u, Philogame, hadde dele jongelingh oock recht
te feggen, dat hy haer liefde en trouwe verdient hadde, om dat by de
vrijfter uyt een gevaer verloft hadde, in het welek hy fich felfs en oock haer
moetwillighliek hadde gebracht?
Pail. Als ghy dat weert moetwillighlick daer by voegen fout in dele en
andere diergehj eke faken, Poo (oude de vryer fijn proces by my verliefen.
Maer wat hoefde by fijn opfet, en wat by voor hadde, te openbaren?
Sopx. Hy meynde, dat fulex tot fijn meerder voordeel (oude gedient heb
om dat by met voorbedachte firmen fich in dat perijckel hadde geworpen -ben,
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Maer laet ons hieraf fcheyden, en dele ftoffe fparen tot een anderen tilt
en plaetfe, daer wy oorfake Pullen hebben te fpreken van de gene, die door
bedriegerye en flimme wegen hare houwelicken hebben te wege gebracht.
By dele gelegentheyt Pal het beter zijn, mijns oordeels, hier noch by te
voegen een Hollantfche gefchiedenisfe, daer by verdienfte een vrijfter gewon
wert, deweleke nochtans niet in haer, maer ten aenfien van fijn eygen-ne
perfoon, in 't werek wert geftelt.
PI HL. Wel, hoe kende dat gefchieden, en ten goede van de vuijfter
gerekent werden, dewijle ghy feght, dat by aen fijn eygen felfs en niet aen
Baer de verdienften uyt- wrackt?
Sorx. Dat fult ghy beft af-nemen, Philogame, Poo ghy dit gedicht by de
andere, die alreede geleien zijn, genegen zijt te voegen, en tijt wilt geven
om het felve mede af te leben. Het weleke ick tot dien eynde jegenwoordelick u ter hant ftelle.
PHIL. Wiel aen, ick neem aen fulex te doen, op dat wy den mogen: wat ons Hollant op die gelegentheyt Pal konnen uyt- brengen, en daer
op begin ick.
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Ontfanght oock dit verhael, 0 foete jonge lieden,
Dat u mijn fwacke pen hier aen beftaet te bieden:
't En koomt niet uyt een lant dat naeu geen medehen kent,
Het is een nieu geval, dat Hollant over-tent.
Ghy mooght'et als gefchiet en voor waerachtigh lefen,
Het machtigh Amfterdam fal des getuyge wefen:
Want binnen haer begrijp, daer is het ftuck gefchiet,
Dat ghy hier in de plaet of in de vaerfen fiet.
Jefron, een hups gefel, die gingh, met rijpe finnen
En naer een laugh beraet, de foete Rachel minnen.
Het ftuck is wel gevat, fy waren beyde rijck,
Heus, eerbaer, wel befaemt, en fchier in all's gelijck.
Daer is maer één verfchil: fy komt met vafte fchreden ,
En recht gelijck een kaers en vaerdigh, aengetreden;
Maer fiet, de vryer hinckt , wanneer hy pooght te gaen,
En 't (tont van eerften af de vrijfter qualick aen.
Jefron was over langh en in fijn jonge dagen,
In 't hollen van een dijck, gevallen metten wagen;
Soo dat hier uyt ontftont een droevigh ongemack,
Vermits dat hem het been ontrent den Ichenkel brack.
De meefter (foo het bleeck) aen Wien het wert bevolen,
Was vry al wat te vroegh gekomen uyter fcholen;
Hy bracht niet foo het dient de ftucken over een,
En daerom hielt de vrient een flirr en krepel been,
Jefron noch even-wel en gaf het niet verloren,
Maer hout gedurigh aen de Vrijfter na te fporen;
En, fchoon by krepel gaet, des echter niet-te-min,
Hy krijght haer vaders gunft, en wint des moeders fin.

De vrijfter is voortaen voor hem alleen te winnen;
En daerom hout hy aen als met de ganfche finnen:
Doch fchoon hy aen dit werck fijn ganfche krachten hingh,
Hy blijft gelijck hy was, en vordert niet een dingh.
Hy doet al wat hy kan, en wat de vryers plegen:
Doch fy noch even -wel en liet haer niet bewegen.
Hy bid, hy fmeeckt, hy vleyt, hy gaet haer deftigh aen;
Maer wat hy nam ter hant, by wies den Moriaen.
Ten leften ftelt hy vaft en wil haer naerder proeven,
Of fy tot fcheydens toe fijn herte fal bedroeven;
Dan of hy voor het left, na menigh ongeval,
Op haer vervrofen hert nog iet gewinnen fal.
Hy gaet haer weder aen, en feyt, met lange reden,
Al wat hy heeft gedaen, en wat hy heeft geleden,
Nu foo een lange wijl en foo geruymen tijt,
Als hyfe met verdriet ter eeren heeft gevrijt:
„'t Is eenmael langh genoegh van defe faeck gefproken,
En mijn bedroefde ziel met langh verdriet gebroken;
Vergunt my nu een reys, dat ick eens weten magh
Mijn hoogfte ziel - verdriet, of mijn gewenfchten dagti.
Waerom fal ick voortaen in twijffel blijven hangen?
Ghy weet mijn innigh leet en mijn bedroeft verlangen;
Ghy weet, hoe mijn gemoet na weder -liefde dorft;
Maeckt hier een einde van , en fpreeckt eens uit de borft.
Ghy weet van mijn bedrijf, van alle mijne faken,
Ghy weet, foo God ons voeght, hoe wy het fullen maken,
Ghy weet wie dat ick ben, en kent my vander jeught,
Soo dat ghy nu voortaen geen uyt ftel nemen menght.
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Uw moeder vint'et goat, uw vader is te vreden,
Ghy, doet wat n betaemt, en voegkt u na de reden:
Want dat een vader prijft, een moeder dienftigh vint,
Wort fonder eenigh recht geweygert by het kint."
„Mijn ouders, fprack de Maeght, ick moet'et u bekennen,
Die fouden, foo het fchijnt, haer light aen u gewennen:
Iek fie dat uw bedrijf, daer mee ghy omme- gaet,
Iek fie dat uw belegt haer wel te finne ftaet.
Iek vond oock in uw doen al eenigh goet vernoegen ,
En fou tot u misfchien mijn finnen konnen voegen:
Maer Piet, daer hapert wat, dat my niet aen en ftaet,
Dies is het fonder vrucht al wat hier iemant raet.
Iek hoord' een deftigh man eens defe reden feggen,
En fijn beftendigh woort is niet te weder-leggen:
Wanneerder iemant trout een openbaer gebreck,
Noemt dien een gierigh menfch , of wel een rechten geck.
Dit heeft nu langen tijt in mijnen geeft gelegen,
En wat gebreckigh is dat is my byfter tegen:
Word' ick mijn leven oyt tot iemants echte wijf,
Iek wil een fris, een gaaf , , een rap, een wacker lijf;
Iek wil voor al een man, die met gefwinde fchreden
Kan vaerdigh op den darn, op beurs en (traten treden,
En wie dit niet en heeft, hy zy dan wie hy magh,
Dien wenfeh iek nu ter tijt voor eeuwigh goeden dagh.
Hy fal noyt mijne zijn, en dat op vafte reden,
Daer fal noyt krepel been op mijnen leger treden :
Want foo dat oyt geviel, ick waer een droeve vrou,
En kreegli gewis een kint dat krepel wefen fou.
Soo maelt my dit gebreck tot in de diepfte finnen,
En daerom, vrient, vertreckt, op my is niet te winnen.
Gaat heen: want uw bedrijf heeft my nu lang verveelt.
't Is beter korte pijn als lange tijt gequeelt."
De vryer die befterft van foo een harden donder,
Sijn brein en ganfehe kracht, fijn hert befwijckt'er onder;
Het fchijnt als of de man fijn lefte vonnis kreegh ,
Of, door een fwijm geraeckt, ter aerden neder feegh.
Ten leften gingh hy wegh met wanekelbare gangen,
Het fchijnt de bleceke loot die fit hem op de wangen;
Hy wift in dit geval niet wat te fallen doen,
Hy laet de vrijfter daer, en biet haer niet een foen.
En mits hy nu den moet ten vollen heeft verloren,
Soo hinekt fijn krepel been noch f imrner als te voren;
Sijn oogti is fonder glans, fijn tonge fonder tael,
Het waggelt al gelijk, en 't hapert altemael.
Hy geeft hem na het bed, daer gaol hy leggen duchten ,
Daer gaet by met verdriet veel uren leggen fuchten;
Daer peyft hy al den nacht, tot aen den dageraet,
Of hem in dit geval geen uyt-komft open ftaet.
Ten leften roept hy uyt: „ick gevet niet verloren,
My dunckt ick weet een dingh my dienftigh na te fporen;
Te Gifp is nu ter tijt een wonder handigh man,
Die oock het flimfte been te rechte breiigen kan.
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Iek moet het nu ter tijt, iek moet het heden weten
Of hy fich over my geen kracht en fou vermeten."
Daer mede fcheyt de man uyt fijn bedroeft gepeys,
En, fonder langh verblijf, foo tijt hy op de reys.
Hy komt naeu in het dorp, hy laet den meefter halen,
Hy feyt: „hier is een man die fal u wel betalen
Hier is een krepel been, indien ghy dat geneeft,
Geen meefter is'er oyt foo wel betaelt geweeft."
De meefter doet de man fijn hofen ftracx ontbinden,
Om, watter fchuylen magh, te beter uyt te vinden,
En naer hy heeft betaft het voeghfel van het been
Soo vint hy ftracx de pijp gewasfen over een.
Hy voelt noch andermacl, hy raeckt aen alle zijden;
Hy grijpt wel happigh toe, oock fonder iet te mijden.
Ten leften quam'er uyt: „Ick fie het wat'er fchort:
Alleen door quaet beleyt foo is het been te kort.
En om dit wederom in goeden ftant te brengen,
Soo moeftje vry de flagh van defe vuyft gehengen
Ghy moeft niet zijn befehroomt voor ongewone pijn,
En moglit al beter koop den beul gelevert zijn.
Maer al dat meepfche volek , geboren in de fteden,
En is geen praem gewent ontrent haer teere leden;
't En foeckt maer lijn vermaeck, al wat het hertje luft,
Ghy daarom, keert te rugh, en hout uw hooft geruft."
,,Bey, holla! fey de vrient, ick bid u niet te vragen
Of oock mijn tanger lijf fal pijne konnen dragen;
Stelt dat tot mijnen laft, en feght my flechts alleen
Of ghy geen uitkomft weet voor dit mijn krepel been:
Soo ghy u dat vermeet, en gaet op vafte reden,
Daer fal geen mangel zijn aen mijn geheele leden:
Begint ghy flechts het werek, en doet'et na den eyfeh,
En acht dit ganfche lijf niet meer als paerde-vleys."
De meefter ftont verbaeft van foo geftrenge woorden;
„Tfa, feyt hy, wacker knecht! loop, hael ons nieuwe koorden,
Loop hadl ons watter dient, en bint my defe galt;
Maer bint hein, foo het hoort, aen alle kanten raft."
Jefron feyt wederom: „'k en wil niet zijn gebonden,
Iek kan oock fonder fchrick befien mijn eygen wonden.
Waer toe foo veel geruchts? doet watter dient gedaen
En taft my foo ghy wilt met rauwe duymen aen;
Iek ben des wel getrooft." De meefter is verwondert,
Hy kent niet eenen boer foo hertigh onder hondert;
Hy fiet den vryer aen, by fiet het fwacke lit,
Maer weet niet watter fchuylt, of watter achter fit,
Hy weet niet dat een maeght, een maeght van teere zeden,
Een vryer ftijven kan met krachten in de leden;
En fehoon hy wonder diep in alle kruyden fiat,
Soo kent by lijekewel de kracht der minne niet.
Hy tijt dan aen het werck, en, fonder iet te binden,
Soo gaet hy eerft het been in groene kruyden winden;
Hy ftooft'et voor een wijl, en, des al niet-te-min,
Hy breeckt-et wetter leant, hy fet het weder in.
;

;
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Hy doet den Jongelingh gelijck de rauwe gatten,
En als hy voortijts plagh de boeren aen te taften.
Hoe teer dat iemant kermt, ja fchoon al riep hy moort,
Hy gaet noch even -wel met fijnen handel voort.
't En lijt, na mijn onthout, naeu fes of (even weken,
De man komt uit het dorp gelijck een pauw geftreken,
Bly-geeftigh, fris, gefont, het been wel in-gefet,
En recht gelijck een kaers, en met een vaften tret;
Stracx naer de vrijfter toe, en dat met rappe voeten,
Hy gaet de foete Maeght met vrolick wefen groeten;
Hy treet vrymoedigh toe, en, met een foeten lagh,
Soo geeft hy haer een kus, en biedfe goeden dagh.
De vrijfter fiet hem aen, en is geheel verwondert
Van waer hy komen mocht, foo fchielick op-gedondert,
Daer midden in de zael. Want fy en wifte niet
Wat dat by had gedaen, na dat hy van haer fchiet.
Sy feyt hem: „Lieve vrient, ghy zijt hier al vergeten,
Geen menfch en is bekent waer dat ghy hebt gebeten;
Wat jaeght u weder hier? dat wil ick eens verftaen,
Het is u wel bekent, uw faken zijn gedaen."
„Ick kome, feyt de vrient, om noch een mael te vragen,
Of ghy nu eens de kans met my fout willen wagen?
Iek hebbe dit geluck my heden toegeleyt,
Dat ghy fult beter doen als eertijts was gefeyt."
Sy antwoort met een lach: „Ja, 't fal eens beter weben,
Wanneer uw krepel been van hineken is genefen:
Dan wil ick eens met trooft verfetten uw verdriet;

Maer dat is, na ick acht, uw levedagen niet."
De vryer nam het aen, en feyt: „Ick ben te vreden
Te doen, in dit geval, na uw geftrenge reden;
Iek fal verfteken zijn, indien ick krepel blijf;
Maer word' ick eens gefont, too wort mijn echte wijf."
De vrijfter ftont het toe, en winckte metten hoofde,
Dan 't was maer enckcl fpot, gelijckfe doen geloofde;
Maer Jefron, op het woort, die maeckt een capriool,
En toont fijn rappen voet tot onder aen de fool.
Hy fprongh noch andermael, en gingh, met rappe leden,
En om en wederom voorby de vrijfter treden;
En, naer een korte wijl, foo fpringht by noch een mael,
En laet fijn blijde ftem dus hooren op de zael:
„Wat fchort nu, foete maeght, wat fchort my aen de beenen ?
'k En ben too krepel niet, gelijck de lieden meenen.
De vrijfter ftont en keeck, fy wift niet watfe fagh,
En ofs' haer eygen oogh geloove geven magh.
Sy vraeght den Jongelingh, hoe dit too konde wefen,
En waer hy was gereyft, en wie hem had genefen,
En wat hy had gedaen? Hy feyt: „Door groote pijn
Soo zijt ghy, waerde Maeght, ten langen lebten mijn."
Daer gaet hy met befcheyt de vrijfter openbaren:
En waer by is geweeft, èn hoe by is gevaren;
En wat hy voor verdriet te Gifp had uyt-geftaen,
En wat de rauwe galt hem pijn heeft aen-gedaen;
En hoe by menighmael in flaeute had gelegen,
En hoe by wederom den adem had gekregen ;
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Niet door een vreemde falf of dingen van de kunft,
Maer door een foet gepeis van haer gewenfchte gunft.
En t'wijl hy dit verhaelt, foo geeft hy ondertusfen,
Soo geeft hy aen de Maeght niet weinigh foete kusfen;
En fehoon fy dat verbiet en weert hem dickmael af,

Haer woort is niet te fel, haer wefen niet te (traf.
En hier uyt heeft de vrient ten vollen ondervonden,
Dat even by de Maeght fijn dingen beter ftonden.
Hy paft dan op het ftuck, en dringht de fake voort,
En kreegh dien eygen dagh van haer het gunftigh woort.

PHIL. Al -eer uw oordeel op dit trou-geval te verwachten, waerde man,
too derf ick met vollen monde (eggen, dat dele onfe Hollantfche vrijfter
wrjfer is in haer beleyt, als de Grieckfehe Jonck- vrouwe Hipparchia, van de
weleke bier voren is gefproken. Dewijle onfe Hollantfche niet en verftont
in trouwe te verfarnelen niet haren Jefron, voor dat de felve van een openbaer
en fienlick gebreck gebetert was, daer Hipparchia haren Crates, too gebult
als hy was, niet alleen aen-nam, maer aenlockte.
SOPH. Iek fie ghy foeckt nieuwe (toffe, jongelingh, om my weder uyt te
locken tot uw voor -nemen; maer de ure geflagen wefeude, en de tijt hier
zijnde dat ick elders beftemt ben, too en kome ick daer niet aen. Wy
hebben den Nederlantfeben Helicon voor dele mael genoegh betreden; laet
ons befluyten en tot andere faken overgaeu, yder in het fijne.
PHIL. Dewijle het u too gevalt, waerde Sophronifce, too en kan ick daer
niet tegen hebben, en wil mitfdien oorlof nemen met danekfegginge, dat ghy
oock delen tijt aen my hebt gelieft te befteden. Maer ick fie noch daer, too

my dunckt, eenige over-blijffelen van uwe jonckheyt; iek bidde u laet my de
rette van dien bondel papieren met my dragen, ick fal de felve met gelegentheyt doorlefen, en fien waer toe die belt gebruyckt en gepaft mogen werden.
Sopir. Dat, en wat ick van die oeffeniuge noch overigh Nebbe, is t' uwen
heften, lieve Philogame; gby fult'er noch al wat in vinden, dat op dele onfe
vorige t'famen-fprake wel pasfen tal. Want too ghy gefint zijt exempelen te
fien, daer liefde door eenen plotfelieken en onbekenden in-val verweekt, of
daer de felve door fchieheke en onverwachte gedachten af- gebroken is; —
beyde zijn die bier te vinden.
PHIL. Dit zijn al-te-mael faken tot mijn voor-nemen dienende; ick neme
de felve met uwe toelating mede, en fal van geleent goet eygen foecken te
maken, foo iek kan.
Soria. Soo guy dat gefoudeliek verftaet, too en wil ick het niet tegen
fal u daer mede laten gewerden. Ghy vaert-fprekn.Mahotzy,i
wel tot beter gelegentheyt.
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PLOTSELICK VERWECKT.

Is 't niet een felfaem werck ? dat niet en is te krijgen,
Daer feet men alder-eerft de luften henen ftijgen.
Geen vrucht is aengenaem; geen ooft en is'er foet
Dat iemant plucken magh, al eer hy klimmen moet.
Wat iemant moeyte koft, dat fal hem wel bevallen,
En waer het lijven gelt, daer wil de jonckheyt mallen;
En fchoon men over-al van defe rancken melt,
Een acht ick heden nut, en hier te zijn geftelt:
Aen feker Edelman, begaeft met goede zeden,
Maer door fijn gulle jeught geweken uyt de reden,
Ontmoet een jonge vrou, dien eygen maent getrout,
Die hem fijn hart ontftal, en ftaegh gevangen hout.
Haer fchoonheyt, wacker oogh, en foet bevallick wefen
Wort vaft in hem gefet, als wonder hoogh geprefen.
Waer dat de Jonker gingh, haer beelt was daer ontrent,
Het fchijnt hem in het breyn of in den geeft geprent.
Hy doet al wat hy kan, en als de linckers plegen,
Die, met eens anders frnaet, tot mallen zijn genegen;
Hy treet haer gangen na, hy lonckt, hy fent, hy fchrijft;
Maer vint dat haer gemoet in eer verfegelt blijft.
Al ftelt hy fchoon te werek verfcheyde minne -ftreken,
Sy ftaet op haer verfet en weygert hem te fpreken.
Hy troetelt haer het oogh, en vleyt haer door een brief;
Maer fy heeft even-wel haer echte plichten lief.
't Geviel op defen tijt en onder defe faken,
Dat fy met haer gefin gingh buyten haer vermaken,
En Hylas haren man, een breyn van hoogh verftant,
En 't maeghfchap weder -zijds de befte van liet lant.

Een luftigh buyten -hof omringht met fehoone dreven,
Dat aen een Koningh felfs vernoegen koude geven,
Was doenmaels haer verblijf, om daer een ruymen tijt
Te leven met vermaeck, en buyten alle nijt.
Als Probus dit vernam, fijn hert dat fcheen te fluyten,
Hy maeckt hem uyt de ftadt, fijn brant die drijft hem buyten,
Hy ftelt hem in gebaer als of hy jagen wou;
Maer 't wilt, dat hy vervolght, dat is een jonge vrou.
Hy geeft hem naer het Slot met wonder groot verlangen,
Daer in fijn ganfche luft, fijn harte legt gevangen;
Hy dwaelt'er ftaegh ontrent, tot dat hem Hylas fagh,
Die hiet hem wellekom, foo gunftigh als hy magh;
Hy noot hem boven dien, om daer te blyven eten
(Want 't geen de Joncker focht en kond' hy niet geweten),
Maer Probus floegh het af, fchoon tegen fijn gemoet;
Het fchijnt dat hy vertreckt, en elders henen fpoet.
Hy dorft, gelijck het fcheen , haer wefen niet genaken,
Die hem hechts met een oogh kan droef en vrolick maken;
Hy vreeft dat fijn gelaet hem licht ontdecken fou,
Indien hy wert geplaetft ontrent de jonge vrou.
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Hy gaet dan fijnes weeghs, en mits hy was vertogen,
Soo komt'er uyt het wout een velt-hoen op- gevlogen,
Daer op loft hy een valck, die gaf haer in de lucht,
En joegh door al het velt den vogel op de vlucht.
Doch mits hy naer het wout geen open wift te krijgen,
Soo gingh hy langs den hof van Hylas neder zijgen.
Maer daer quam oock de valck foo vaerdigh als hy kon,
Soo dat'er in den tuyn een harden ftrijt begon.
Dit was van ftonden aen door iemant waergenomen,
En Hylas wert verfocht om daer te willen komen;
Om dit gevecht te lien. Hy kijckt te venfter uyt,
En fagh de vogel-jacht te midden in het kruyt :
Hy fiet het vluchtigh hoen van alle kant befprongen,
En dan eens op een boom, of in het gras gedrongen.
Doch waer het fich verberght, 't en is'er niet bevrijt:
Want ftaêgh en over-al foo vint'et nieuwen ftrijt.
Maer t'wijl de jonge liên op delen handel fagen,
Beftont de jonge vrou aen Hylas af te vragen:
Van waer de fnelle valck, die foo behendigh vocht
Quam vallen in den hof, en wiens hy wefen mocht.
Hier op beftont de man haer Probus aen te wijten
Als meefter van de valek, haer Probus aen te prijfen
Van adel, diep verftant, en wonder foeten aert;
Een lof die in de vrou een ander wefen baert:
Want fy die noit tot loft haer jeught en konde ftrecken,
Gevoelt in haer gemoet een vreemt gewoel verwerken,
Gevoelt een felfaem vyer, een heeten ininne-braut,
Die by in haren geeft voor delen niet en vant.
En t'wijl fy befigh is op dit geval te peyfen,
Soo wert haer man gelaft van huys te moeten reyfen :
Want hem was op-geleyt te trecken, als Gefant,
By feker machtigh Vorft, en in een verre lant;
En fchoon hy pooght het werck een ander op te leggen,
De Staet eyfcht fijnen dienft, by kan het niet ontfeggen,
Het is een noodigh ampt, dat hy voltrecken moet,
Soo dat hy fich bereyt, en tot de reyfe fpoet.
Cyprine, fonder man en buyten alle banden,
Gevoelt haer gulle jeuglit in heete luften branden:
Het beelt van die haer man too fehoon en luftigh hiel
Dat maelt haer in het breyn, en fpeelt haer om de ziel.
Sy geeft haer driften loop tot ongeregelt minnen,
Het heck is van den dam, en baert haer ftoute finnen.
Een die fijn luften ftreelt, en geyle driften voet,
Leert in een korten tijt dat hy noyt weten moet.
Daer blaeckt haer ganfche ziel in onbekende luften,
Daer woelt haer deufigh breyn in plaetfe van te ruften,
Daer gaet'et over-kant te midden in den droom;
Soo rent haer grilligh hert ten vollen uyt den toom.
Sy voelt in haren flaep den jongen Ridder komen,
Met liefde, geylen brant, en tochten in- genomen;
Sy voelt hem in het bedt, fy voelt hem nevens haer,
Sy wort fijn aerdigh beelt en geeftigh oog gewaer;
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En of al fchoon de flaep is van haer af-geweken,
Noch voeltfe lijcke -wel geen kleyne minne-fteken,
Juyft foo gelijck de zee haer noch onruftigh vint,
Al is de blaeuwe ftroom verlaten van den wint.
Sy, naer een diep gepeys en fonder hevigh ftrijden,
Laet, daer het vleys gebiet, haer willigh henen glijden;
Verkracht haer eerbaer root, en let ten leften valt,
Te toeven in het bedt een ongenooden galt.
Sy roept een kamer-maeght, die fy voor al betroude,
En hiet dat fy haer groet aen Probus dragen foude,
Met laft, dat als de nacht fou dalen uyt de locht,
Hy dan tot haer vertreck in ftilte komen mocht.
Florinde doet de reys, by gaet den Ridder fpreken ,
Sy blies hem in het oir verfcheyde minne ftreken,
Meer als haer was gefeyt. Sy liet hem wel gefint,
Vermits hy buyten hoop fich foo bejegent vint.
Daer was geen mangel aen, hy quam ter rechter uren,
Hy vont een rijcken difch, en fchoone confituren;
Hy vont een jonge vrou gekleet in edel wit,
Gelijck de jacht-godin in haren tempel fit.
Hy fiet haer reyn gewaet, by fiet haer jeughdigh wefen,
Hem docht daer was een vreught in haer gefacht te lefen.
Sy hiet hem wellekom, hy kult haer rooden mont,
Daer fy, gelijck het fcheen , geen hinder aen en vont.
„Heer Ridder, fey de vrou, het is een wijl geleden
Dat ghy om dele gunft my dickmael hebt gebeden;
Maer fchoon ghy hebt geklaeght en menighmael gefucht,
Uw klachten even-wel die waren fonder vrucht.
Iek had een killigh hert en wonder harde finnen,
Iek had een vielen geeft, die niet en was te winnen:
Maer dat is nu gedaen, de kans die is gekeert,
Iek voele mijn gemoet ten vollen overheert.
Iek vinde my verruckt door uw volmaeckte leden,
Iek vinde my verplicht aen uw beleefde zeden;
En naer ick op het ftuck my dickmael heb bedacht ,
Soo kan het nu gefchiên, dat ghy voor delen focht."
Sy nam een gulde fchael, en heeft hem toe- gedronken
Niet flechts alleen den wijn, maer duyfent minne -vonken.
Gefehoten door het oogh. De Ridder is verblijt
Van foo een gunftigh woort, en langh- verwachte tijt.
Hy dranck het edel vocht, en at van haer fuccaden;
Maer al dat foet onthael en kon hem niet verfaden.
Hy wacht een naerder gunft. En, waerom meer gefeyt?
De maeltijt is gedaen, het bedde toe-bereyt.
Sy geeft haer na de koets, en is'er in gelegen,
En by met blyden geeft benevens haer gelegen.
Maer onder dit bellagh too is'er foet gevley,
En menigh dertel woort gevallen tusfchen bey;
Van dat'er is gefchiet en eertijts voor-gevallen,
Als hy tot haer verviel, en eerft begon te mallen,
En hoe fy killigh was, en hy te meer verhit,
En onder dele praet too vraeght de Ridder dit
;
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„Ey feght my doch, Me-vrou! hoe is het by- gekomen,
Dat ghy zijt door de min ten leften in -genomen?
Dat ghy, die foo betet , too wonder deftigh waert,
Ten leiten zijt verfacht van uwen herden aert?
Wat is 't dat u tot my ten leften heeft bewogen,
De geeften facht gemaeckt , de finnen om-getogen,
Wat is dit voor een werck?" Sy, met een blyden mont,
Vertelt hem 't vreemt geval, en hoe den handel ftont:
„Heer Ridder, feyt de vrou, ick moet het u verhalen,
Hoe dat oock inenighmael belette lieden dwalen,
En dat tot haerder fmaet. Voorwaer, mijn eygen man,
Die was het even-felfs die my de finnen wan.
Want, left doen uwe valck, door jaght-fucht op -getogen,
Was, ick en weet niet hoe, in onfen tuyn gevlogen;
En viel daer op de proy te midden in het gras,
Soo vraegd' ick aen het volck , aen wien de vogel was.
Daer gingh mijn goeden man van u foo gunftigh fpreken,
Als of'er niet een menfch met u mocht zijn geleken:
Ghy waert een wacker helt, en beter Edel-nian
Als iemant in het hof of elders wefen kan.
Ghy waert in fijn gemoet een fchat van goede zeden,
Een peerel van de jeught, een woonplaets van de reden,
Een fpiegel van het hof, ja niemant uws gelijck:
Ghy waert gelijck de glans van al het Koninghrijck.
Iek voeld' in dit verhael mijn ganfche ziel beroeren,
Iek voelde mijn gemoet geweldigh omme-voeren,
Iek voeld' een (tillen brant, tot nadeel van de trou,

Soo dat mijn ganfche ziel naer u verhuyfen wou.
Iek dacht: Dit edel hert dat magh ick eygen hieten,
Dat magh ick, als ick wil, tot mijne vreught genieten;
Dat magh ick even-felfs gebruycken in het bedt:
Want fijn verheven geeft die is op my gefet.
Dit kroop ftaegh dieper in en gingh mijn hert bekoren,
En ftracx was ick verruckt en ander als te voren.
Siet hier van komt'et, vrient, dat ghy te defer tijt.
Hier in dit ftil vertreck, en op mijn leger zijt."
Daer mede fweegh de vrou, en gaf hem duyfent kusfen,
Dat was genoegh gefeyt: Ghy mooght uw liefde blusfen.
Doch fy wort ganfeh verbaeft, vermits de Ridder fweegh,
En datfe niet een foen van fijnen mont en kreegh.
Sy weet niet wat hem fchort, of wat hem magh bewegen,
Of wat hy door liet breyn voor ftuypen heeft gekregen.
Haer dunckt dat hy verftelt, en ganfch verflagen fit,
Maer hy komt tot hem felfs, en feyt ten leften dit:
„Vriendin, het kort verhael en uyt-komft defer faken
Komt vry geen kleynen ftrijt in delen boefem maken.
Mijn ziele ligt en flaet, mijn angftigh herte woelt,
Om dat het grooten ftrijt in al de finnen voelt.
My dunckt, ick fie het vleefch met fijn gefwinde knechten,
My dunckt, ick voel den geeft met rcyne wapens vechten:
Dies was ick eerft ontruft, en wonder vreemt geftelt,
Maer, God zy eeuwigh danck! de deught behout het velt.
Wel! is dit foo gefchiet, gelijck ick moet gelooven;
Sal ick dan too een vrient fijn befte panden rooven;
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Sal ick een vyant zijn van die my liefde toont,
En fal hem fijne deught met fchande zijn geloont?
Sal ick een eerlick man fijn bedde gaen bevlecken,
En by fijn echte wijf mijn geyle leden ftrecken ,
Tot hoon van fijnen iiaem, en van fijn edel huys ?
Neen, neen, gelooft'et vry, mijn hert is al te kuys.
'k En fal het nimmermeer, al moft ick heden fterven,
'k En fal het nimmermeer van mijnen geeft verwerven.
Sijn gunft en uw verhael heeft my de vuyle luft,
Heeft my het dertel vyer ten vollen uyt- gebluft.
Het was uw eygen man die heeft op u gewonnen,
Dat ghy tot mijn vermaeck uw fchoot hebt willen jonnen,
En ghy hebt wederom mijn finnen af- gewent,
Dat mijn ongure luft uw bedde niet en fchent.
Het eerfte was gebeurt ganfch buyten fijn gedachten,
Het tweede wederom ganfch buyten uw verwachten.
Gewis God heeft het woort u in den mont geleyt,
En 't gaet my tot de ziel al wat'er is gefeyt.
Nu wil ick een verbont met oogh en handen maken
Van niet te willen lien, en niet te willen raken
Dat my de finnen terght en tot de luft verweekt,
Vermits het aen de ziel tot enekel hinder ftreckt.
Het vleefch had my verruckt, het oogh had my verraden,
En ick ftont nu bereyt om in de luft te baden;
Om met een vollen loop te rennen op de baen,
Daer linekers , werelts-volek , en boeven henen gaen;
Maer God heeft my bewaert, die gaf my beter finnen,
En leerde mijn gemoet fijn tochten overwinnen.
't Is niet mijn eygen deught dat ick de fonde liet,
Het was Gods reyne Geeft die my tot beter riet.
Hem wil ick alle tijt van ganfcher herten dancken,
En laten dit bedrogh en al mijn oude raneken.
Ghy, doet gelijck als ick, en, wat ick bidden magh,
Verandert uw gemoet oock heden op den dagh.
Heb ick den gront geleyt door mijn ongure loncken,
Dat in uw teere borft de luft heeft kennen voneken ;
Laet nu eens wederom de kracht van mijn berou
U brengen tot de tucht, en veften in de trou.
Ghy zijt een frisfche bloem en van een eerbaer wefen,
In adel, in verftant, in fchoonheyt uyt-gelefen,
En hebt oock boven dat een jongh en ruftigh man,
Die, na den rechten eyfch, uw jeught vernoegen kan.
Wilt daerom nimmermeer uw reyne trou befmetten;
Maer blijft in uw beroep en binnen echte wetten :
Dat fal u beter zijn als al des werelts vreught,
En wat ghy tot vermaeck op aerden kiefen meught.
Iek heb, 't is waer, getracht uw eere t'onder-graven,
Om mijn luft-gierigh hert tot uwer fmaet te laven;
Maer ick ben nu verloft van brant en geyle pijn,
En wil van nu voortaen uw vrient en broeder zijn.
Het vleefch en fijn gevolgh heeft fijn gewelt verloren,
Soo dat uw foete mont my niet en kan bekoren;
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En of fchoon in de luft beftont mijn herten -wenfch,
Vriendin, het is gedaen, ick ben een ander menfch.
'k En fal van heden af u nimmer komen tergen,
'k En fal u geen bedrogh of luften kennen vergen.
Iek wil u eere doen, al waer ick immer kan;
Ghy, blijft een eerbaer wijf en trou aen uwen man."
Cyprijn, op dit gefpreck, begon geheel te beven,
Juyft als een tanger blat van harden wint gedreven:
Het onverwacht geval is haer een donder -flagh,
Soo datfe, voor een wijl, als fonder adem lagh;
Doch vingh (track weder aen tot hem aldus te fpreken:
„0 Ridder, waerde vrient, dit zijn ongure (treken ;
Waer hoorden oyt een menfeh van foo een vremt bedrijf?
Ghy fpot, na dat ick fie, met my ellendigh wijf!
Ghy hebt na my gepooght als met de ganfche leden,
Ghy hebt my duyfentmael en duyfentmael gebeden;
Ghy hebt my ftaegh vervolght als met de ganfche kracht,
En word' ick nu ter tijt met fpot by u veracht?
Iek hebbe noyt gemalt of dertelheyt bedreven,
Iek hebbe ftaegh geleyt een reyn en eerbaer leven;
Maer uw fenijnigh oogh dat heeft op my geloert,
En mijn gedweege ziel ten leften wegh-gevoert.
Maer in den heetften brant, door uw bedrijf ontfteken,
Beftaet ghy, t'mijner fchand', uw luften af te breken,
En fchïet my fchendigh op. 0 fpijt! o wrange fmaet,
Die al wat bitter is in leet te boven gaet!
0, mocht ick nu ter tijt, o mocht ick heden fterven!
Iek leed'et met gedult, al waer het duyfent werven.
lek leed oock helfche pijn. 0, waer ick uyter tijt!
Soo waer ick van de fpot en van de finaet bevrijt.
Wel! is uyt uwen geeft mijn liefde dan geweken,
Of is het u vermaeck mijn vrientfchap af te breken,
En zijt ghy dus gefint my finaetheyt aen te doen?
Soo gunt my niet-te-min een droeven af-fcheyt-foen.
Laet my den leften kus aen mijn bedroefde wangen,
Laet my een trooftigh woort van uwen mont ontfangen,
En gaet dan uwes weegh; maer laet een jonge vrou
Noyt midden in den braut, of midden in den rou.
Wat my dan vorder raeckt, ick fal mijn dwafe (innen,
Iek fal oock even-felfs mijn driften overwinnen,
Iek fal oock vorder doen, gelijck het my betaemt,
En noyt in dit geval van iemant zijn befchaemt."
De Ridder wederom: „Begon ick hier te mallen,
Iek weet, mijn deftigh hert fou licht ter neder vallen.
Het kusfen leyt de gront, en baent gelijck het pat
Tot vorder ongemack, en ick en weet niet wat.
Een kaers eerft uyt- gebluft, al is haer vlam geweken,
Die fal, van ftonden aen, in vollen braut ontfteken,
Genaecktfe maer het vyer, of koomtfe by de vlam,
Van waer fy voor een tijt haer kracht en voetfel nam.
Dit heb ick in der daet al dickmael ondervonden,
Het miefte ftootje let aen nieu-genefen wonden.
-
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Iek ken mijn broos gemoet, en wat ick dragen kan,
Iek ken mijn boofen aert; — maer fiet , ick fcheyder van.
Ghy, vaert voor eeuwigh wel, 'k en fal u niet genaken,
'k En fal noch uwen wont, noch uwe leden raken:
Dat lock-aes is te fterck. Wie roode wangen kuft
Verweekt een nieuwe vlam, al waste fchier gebluft."
Soo haeft de Jongelingh fijn reden gingh befluyten,
Sloegh hy fijn mantel om, en maeckt hem vaerdigh buyten,
Hy weet wat over langh aen Jofeph is gefchiet,
En daerom fnelt hy wegh, en wacht haer antwoort niet.
Wat in druck dit haer gaf, die, met de ganfehe krachten,
De luften van het vleys nu koockt in haer gedachten,
Is lichter hier bedacht, als naer den eyfch verhaelt:

Haer breyn is op de loop, haer geeft die is verdwaelt;
Haer rilt een killigh bloet van boven tot beneden;
Haer rijt een koude fehrick door haer verhitte leden;
Sy Zwelt van enckel fpijt: maer, des al niet-te -min,
Sy kropt haer gramme ftem, haer droeve tochten in;
Sy wenfcht, dat eenigh menfch haer leven wou verkorten,
Sy wenfeht dat al het huys quarr op haer nederftorten;
Sy wenfeht niet als den doet en haren leften dagh,
Op dat het duyfter graf haer fehande decken magh.
Maer watfe vorder meynt in dit geval te plegen,
En effe naderhant tot luften was genegen,
En dient te defer tijt niet bloot te zijn geleyt
Het is een losfe tongh die alle dingen feyt.

SCHOONHEYT BEDORVEN
OM EEN

MAN TE BEHAGEN.

Orlande (wiens gelijck in deught en fchoone leden
Niet uyt te vinden was in al de naefte fteden)
Is, naer fy twintigh jaer haer maeghdom heeft bewaert,
Tot vreught van al het landt met Agaton gepaert,
Niet met het lijf alleen, maer met geheele finnen:
Want fy was uyter aert geboren om te minnen;
En hy in tegendeel, een ruftigh Edelman,
Brenght al tot haer vermaeck wat hy bedencken kan.
Hy lieft en wort gelieft, en dat met ganfche krachten:
Sy woont in fijn gemoet, en hy in haer gedachten.
Men foecke wat men wil, twee herten eens gefint,
Dat is de meefte luft die menfch op aerden vint.
Maer, fiet! een hoogh geluck en kan niet lange duren;
Wie hier wat vreughts geniet die moet'et haeft befuren.
Het is een grilligh rat daer in de werelt fweeft.
Ach! waer is oyt een hert, dat langh in vreughde leeft?
De Prinsfe van het laut, genegen om te mallen,
Liet op de jonge vrou een los gefichte vallen;
En fchoon hem wort gefeyt: het is eens anders wijf,
Noch foeckt hy lijcke -wel oneerlick tijt- verdrijf.
Hy weet in grooten ernft fijn voorftel aen te binden,
En waer fy wefen magh, daer weet hy fach te vinden.
Is fy in eenigh feeft, hy is'er flucks ontrent,
En toont hem even-ftaegh waer fy de gangen went.
Hy laet haer boven al met ftage brieven weten,
Wat voor een felfaem vyer fijn finnen heeft befeten:
Maer fy, een reyne ziel, fet valt in dit geval,
Dat fy noyt echte gunft aen vreemde geven fal.
II

Sy gaet na defer tijt haer eyge vrienden mijden,
En ftelt haer faken aen om felden uyt te rijden:
Sy fcheyt haer van het volck, en bant haer van de ftraet,
En toont dat fy 't gewoel en alle feeften haet.
Hier door foo wert de Vorft in heeter luft ontfteken,
Sijn tochten, eerft bedeckt, beginnen uyt te breken,
Hy dwaelt ontrent haer Slot, met foo een droef gelaet,
Dat Agaton ontdeckt al wat'er omme gaet.
Orlande lijcke-wel verfweegh de vreemde ftreken,
't En dacht haer geenfins nut haer man hier af te fpreken.
Sy is foo vaft gelet op haren reynen geeft,
Dat fy geen film gevley of Hooffche lagen vreeft.
Daer was een kleyn vertreck, daer fy haer inoye dingen,
Haer hooft- en half-cieraet, haer oir- en arrem- ringen,
Haer doofen vol civet, haer poeyers in bewaert,
En wat fy vorder heeft van diergelijcken aert.
Hier, mits het open ftont, quam Agaton getreden,
En wert in fijn gernoet van ftonden aen beftreden,
Vermits hy daer een brief in feker kafjen vant,
Vol trecken na de kunft en enckel minne-braut.
Daer was geen onder-fchrift in delen brief te lefen,
Maer 't was genoegh te fien, wie dat hy mochte wefen
Die foo van liefde klaeght. Het ftout en hoogh befluyt,
Dat druckt een machtigh Vorft, een Prins of Koningh, uyt.
De man, hier in ontfet, en nam het niet ten beften,
Maer krijght van ftonden aen een hooft vol muyfe-neften.
De nare jalofy die was'er flucx ontrent,
En heeft een fwarte gif hem in de borft geprent.
28
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Daer leyt hy ftaêgh en maelt in duyfent na- gedachten,
En berft by wijlen uyt in bijfter hooge klachten.
Hy ducht veel ongemacks en menigh ongeval,
Dat noyt en is geweeft en nimmer wefen fal.
Stracx wort fijn wefen bleeck, en al fijn ganfche leden
Zijn door een ftage forgh gedurigh af- gereden.
Sijn blijtfchap is gedaen, fijn ruft die is geftoort;
Maer des al niet-te -min hy feyt haer niet een woort.
Hy kropt fijn droefheyt in; maer fy verftaet de gronden,
En heeft van fijn verdriet de reden uytgevonden,
Sy voelt het metter daet wat hem de ziele knaeght,
En wat fijn innigh hert in droeve tochten jaeght.
Dit heeftfe langen tijt met reden over-wogen;
Hem fiende meer en meer in droefheyt opgetogen,
Seyt hem ten leften dit: „0 trooft van mijn gemoet!
Iek fie dat ghy verteert uw innigh herten-bloet.
Iek fie dat ghy verfmelt, en dat uw droeve finnen
Uw jeught, uw goet beleyt, uw krachten overwinnen.
Iek bid, ontfanght een voort tot onfehult van mijn eer,
En voed in uwen geeft geen nare tochten meer.
Iek heb een reyn gemoet, dat mooghje vaft gelooven ,
Daer fal noyt machtigh Vorft van eere my berooven:
Neen, liever in het graf een proye voor de doot,
Als ick onteeren fal mijn waerden bed- genoot.
't Is waer, ick heb een brief van onfen Vorft ontfangen;
En dat heeft my gebracht in duyfent herte- prangen.
Niet, dat ick my beriet of in mijn fierte docht,
Of ick hem gunnen fou, dat hy van herte focht.
Neen, dat en heb ick noyt in mijn beraet genomen,
Daer fal geen vuyl bejagh in mijn gedachten komen.
Iek hebbe dit alleen gedurigh overleyt,
Of u dit vreemt geval is nut te zijn gefeyt.
Dit heb ick menighmael, oock dickmael ganfche nachten,
Dit heb ick even-ftaêgh gekeert in mijn gedachten,
Dit vraegd' ick heden felfs aen mijn benaeude ziel,
Tot my een fwaren flaep ten leften overviel.
Maer hoe dat ick het ftnck met reden overleyde,
Het dacht my beter zijn dat ick het niet en feyde
En dat ick onder dies den Prinsfe toonen fou,
Dat ick ben door de tucht verfegelt aen de trou;
Dat ick veel eer het graf oock heden fal verkiefen,
Als dat mijn reyne jeught haer eere fal verliefen.
God weet het, waerde vrient, die hert en nieren kent,
Dat in mijn reyne ziel de fchaemte ftaet geprent.
Heb ick hier in mifdaen, wilt my de feyl vergeven;
Iek ben naer uwen raet voortaen gefint te leven,
Iek ben geneyght te doen en heden uyt te ftaen
Al, wat na uwen raet is nut te zijn gedaen.
Sal ick den jongen Prins met harde woorden tergen,
Als hy nu wederom fal liefde komen vergen?
Of fal ick voor een tijt gaen woonen in het wout,
Daer fleelits het dienftbaer volek de rauwe landen bout?
;

Of fal ick in het huys mijn teere leden bannen,
En blijven uyt het oogli van alle jonge mannen?
Of fal ick heden gaen na eenigh verder lant,
Oock daer een ftage fon met heete ftralen brant?
Of fal mijn woningh zijn ontrent de koude rotfen,
Die met haer fteyle kruyn de Noortfche winden trotfen?
Of fal ick henen gaen daer }Etna fwavel braeckt ,
En met een blauwe vlam tot aen den Hemel raeckt ?
Of fal ick heden felfs een Kloofter gaen verkiefen,
En daer mijn foeten tijt, mijn frisfche jeught verliefen?
Of fal ick my een Kluys doen maken in het velt,
Om van een krielen Vorft niet meer te zijn gequelt?
Seght maer wat u gevalt. Iek fal mijn ganfche leden,
Iek fal mijn droeve ziel naer uwen wil befteden.
Leght ílechts te defer tijt uw droeve finnen af,
En wat u, t' mijner frnaet, een vreemt bedeneken gaf."
De man, na dit gefpreck, heeft langen tijt gefwegen ;
Maer toont tot haren raet hem niet te zijn genegen.
Ten leften feyt hy wat; maer feyt, dat haer beflagh
Geen uyt-komft, geen behulp, geen bate geven magh.
By ftelt het al bekaeyt, vermits der Prinsfen handen
Zijn lang, en ftrecken uyt tot in de verfte landen.
By feyt, dat hy een raet voor hem befluyten fal,
Om vry te mogen zijn van druck en ongeval.
Daer op vertreckt de man en laet Orlande klagen,
En laet een ftagen worm in haer gedachten knagen:
Maer 't is fijn vaft befluyt te reyfen uyt de ftadt,
Te laten fijn gemael en wat hy daer befat;
Te trecken uyt liet lant na vergelegen ftranden,
Te fweven buyten 't Rijek in onbekende landen,
Te dolen even-ftacgh in eenigh felfaem dal,
Daer niemant oyt een lucht van hem vernemen fal.
En fchoon hy dit beftont in ftilheyt uyt te wereken ,
Orlande lijcke -wel die kan het voorftel mereken
Sy let op fijn bedrijf, en vont ten leften uyt
Wat hem de (innen drijft, en wat de geeft befluyt.
Sy gaet in haer vertreck , fy gaet daer overpeyfen,
Hoe fy hem trecken magh van dit wanhopigh reyfen;
Sy roept daer menighmael, als buyten haer gerucht:
„Och! was iek niet te fchoon, foo waer ick niet bedruckt.
De fehoonheyt heeft mijn hert in dit verdriet gedreven,
De fchoonheyt leit den grout van dit ellendigh leven,
De fchoonheit heeft den vorft tot vuyle luft verweekt,
Dat Agaton tot druck en my tot fchande ftreckt,
De fchoonheyt moet'er aen, en dat ick menighwerven
Soo teerliek heb geviert, dat wil ick nu bederven,
En dat is licht te doen. Het is een fwack gewas,
Het is een enckel vlies, het is een teer gelas,
Het is men weet niet wat, dat even met de jaren
Moet haeft daer henen gaen, en in het duyfter varen.
't Is beter dat ick heb een aenficht fonder glans,
Als dat ick ben een brant voor alle jonge mans;
;
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Een aenftoot voor de jeught, een fpiegel voor de boeven,
Waer door ick mijnen Heer ten hooghften fie bedroeven.
Wel, fchoonheyt! 't is gedaen, uw vonnis is gevelt,
Ghy fult in korten tijt wel anders zijn geftelt;
Ghy fult in korten tijt geen ftille finnen ftoren,
Ghy fult in korten tijt geen Prinsfen meer bekoren,
Geen jonckheyt hinder doen." Sy maeckt een kort beraet,
En koomt van ftonden aen van woorden tot de daet.
Sy laet een ihm vergif uyt veelderhande faken,
Sy laet een felfaem moes uyt heete kruyden maken,
Een tuygh dat vinnigh is, en als een kancker eet,
Dat waes en blos verteert, fchier eer het iemant weet.
Dit heeft de jonge vrou in doecken op -gewonden,
En om haer aengeficht aen alle kant gebonden.
Sy geeft haer op het bed, en fiet, in eenen nacht,
Soo is haer jeugdigh root gelijck als enekel dracht!
Soo haeft den dagh genaeckt, fy fpiegelt hare wangen,
En fiet een dick gefwel haer om de leden hangen,
IIaer neus gelijck een ey, en uyt'er maten groot,
Haer oogen vuyl begaet, en even bijfter root,
Haer mont aen alle kant met bobbels op-gefwollen,
Het vel geweldigh rau, gelijck gedroogde fchollen ;
En waerom meer gefeyt? een monfter van een menfch.
En liet, hier vint de vrou haer vollen herten -wenfch.
Sy liet van ftonden aen haer ketens, fchoone ringen,
En peerels om den hals, haer befte cierfel bringen;
Macr deckt haer aengeficht, foo dat men niet en fagh
Hoe dat het wefen ftont, of wat'er onder lagh.
De vorft plagte in de Derck op feker feeft te komen,
En dit had onfe vrou voor defen waer-genomen;
Sy ftelt haer daer te gaen, en treet ten huyfen uyt,
In uyterlick eieract gelijck een jonge Bruyt;
Maer binnen fchuylt de wrack. Sy quarr niet frisfche leden,
Sy quam met fchoon gevolgh en geeftigh aen- getreden,
Sy gaf haer na den Prins, oock naerder alsfe plagh,
Soo dat hy met gemack haer fchoone leden fagh.
Dit heeft fijn ydel oogh ten hoogften wel bevallen,
Soo dat fijn los gepeys op haer begon te mallen.
Hy denekt, dat fy tot hem nu beter is gelint,
En in fijn ftaegh vervolgh een foeter fmake vint.
Maer fy heeft even doen haer foyer op geflagen,
Soo dat haer ftracx de Vorft en al de lieden fagen.
,
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Haer neus is fonder vorm, haer oogen fonder glans,
Haer ment niet als een fchrick voor alle jonge mans.
Ontrent haer teeren hals daer ftonden vremde puiften,
Daer hingen quabben aen gelijck als groote vuyften,
Geftreept met etter-verw; foo dat in haer gelaet
Al wat men leelick biet by een verfamelt ftaet.
De jonge Prins veriloegh tot in fijn diepfte (innen,
Hy wift niet wat hy fagh, of wat hy fal beginnen;
Hy twijfelt aen de faeck, hy berft van ongedult,
Hy meynt een fpoock te fien, hy geeft fijn oogen fchult.
Hy Piet haer weder aen, hy vint gelijcke vlecken,
Die hem in diepen fchrick van hare liefde trecken.
En waerom langh verhael op delen vont gedaen?
Sijn luft wort deerenis, fijn braut die heeft gedaen.
Hy geeft hem uyt de kerek, fijn quadl die is genefen,
En, tiet! dit is de vrucht van haer onaerdigh wefen.
Hy kent geen liefde meer, geen dwafe minne -pijn.
Siet, hoe het menighmael is dienftigh leelick zijn!
Maer of fchoon Agaton fagh haer ontftelde leden,
Hoe vremt haer wefen fcheen , noch is hy wel te vreden :
Want door het leelick vel, dat haer het lijf bedeckt,
Sagte hy een fchoone ziel die naer den Hemel ftreckt,
Hy fagh een fuyver hert in haren boefem fweven,
Hy fagh de reyne trou in haer gewrichten leven,
Hy fagh een hoogh gemoet, dat op geen fchoonheyt paft,
Hy fagh, dat haer de ziel is aen den Hemel vaft.
Sy was hem eerft mael lief om haer gebloofde wangen ;
Maer nu is hem de geeft met beter min bevangen.
Sy was hem eerftmael lief, vermits haer frisfche jeught;
Maer nu beftaet fijn luft in haer verheven deught.
Sy was hem eerftmael lief, vermits de klare ftralen
Die uyt haer geeftigh oogh gedurigh quamen dalen
Maer 't is haer eerbaer hert dat nu fijn liefde treckt,
En dat in fijn gemoet een meerder gunft verweekt.
Aftolphus even felfs verandert in gedachten,
Verlaet fijn eerfte luft, ir^aer doet haer hooger achten;
Vereert oock haren man en fet hem in den Raet,
En toont geftage gunft aen al Baer echte zaet.
Maer ftracx na dit geval, hy fent ervare luyden,
Die, met geftage forgh en wel-bereyde kruyden,
Doen wat de kunft vermagh; foo dat de vrou genas,
Maer wert te geener tijt als fy te voren was.
;
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TWEE EDELE JONCK- VROUWEN TOE- GEKOMEN.

Sopnnoicrscus. Goeden dagli, Philogame, wat maeckje? Tuyten u de
oiren noch al niet van de menighvuldige trou- gevallen, die wy defe voorlede
dagen te famen over den hekel hebben gehaelt?
PHILOGAMUS. Zijt wellekom, waerde Man, hier in mijn vertreck. Want
niet alleenliek mijn oiren, maer alle mijn filmen fpeelen noch ontrent uwe
laetfte redenen op de gelegentheyt van de houwelickfche faecken, en hadde
iek gedorft, ghy had my aI weder t'uwen huyfe gehadt, ten cynde ick uw
bedeneken mocht hooren op de gevallen, die ick met my hadde genomen, om
by my alleen overlefen te werden. Maer ick weet dat uwen tijt nauwer is
befneden als de mijne, en daerom heb ick u tot noch toe verfeboont en in
ruft gelaten.
Sopir. Iek hebbe uwe groote toe-genegentheyt tot delen handel nu al
dickmael gefien, foete jongelingh; en daerom, my nu tot wat uyt-fpanninge
genegen vnidende , koine ick tot u, om voorts te gaen in het leben van ons
begonnen weick.

PHIL. Maer bevalt liet u niet, dat wy al voren wat fpreken van het
gene iek in mijn eenigheyt geleien hebbe, dewijl ick daer over verfcheyde
faken heb te openenP
Soria. Dat en zijn maer toe- vallen, en mijn eygen by-voeghfels tot het
werek, als ghy weet; laet die in haer waerde tot op een andere gelegentheyt,
laet ons nu ter tijt volgen den diaet van den Schrijver. En dewijle ick
mercke, dat by eerft heeft verhandelt de trop- gevallen van de eerfte tijden,
vervolgens af gaende tot onfe eeuwe, en dat wy noch de palen van de outheyt
niet en zijn voor-by geleden, loo laet ons daer in jegenwoordelick voort - varen.
Hier volght een geval dat wat byfonders in heeft, daer op Benige byfondere
aenmerckingen Pullen vallen. Ghy, doet als te voren en begint te lefen, en
dat gedaen zijnde, wil ick u hooren op de vraegh ftucken, die daer uyt Pul
len ontftaen.
Pxia. Iek onderwerpe my in alles uw goet- vinden, waerde Sophronifce;
en dat doende, begin iek te lefen ter plaetfe daer wy het gelaten hebben:
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Na dat de guide tijt ten eynde was gekomen,
En dat een Flimmer eeuw haer aenvangh had genomen,
Doen is de ware deught getogen op de vlucht,
En uyt het aerdfche dal verheven in de lucht.
Stracx heeft de fwarte poel veel grouwels uytgefpogen,
Die met een fnelle tocht door al de landen vlogen:
Twift, leugens, vuyl gewin, bedrogh, en quade luft,
En fucht tot felle wraeck, die noyt en is geruft.
Daer gaen de menfchen aen, na dat haer tochten raden,
En pogen haren geeft als in de vreught te baden;
Men vint geen ware trou, geen reynen handel meer,
De jeught is buyten tucht, de vrouwen fonder eer.
De machten van het lant, verplicht hier op te letten,
Die gaender tegen aen, en maken nieuwe wetten.
Uyt quaet ontftaet het goet; foo haeft het onkruyt waft,
Soo dient'er na gehen, en op te zijn gepaft.
Ontrent de Grieckfche ftrant, te midden in de ftroomen,
Daer leyt een groene kuft, belommert van de boomen,
Verciert met groen gewas, met vet en machtigh vee,
Met fchepen aen de kaey, en neeringh uyt de zee.
Het laut was wonder rijck, en rijckdom baerde weelde,
En ftracx verliep de tucht, als fy het monfter teelde.
Daer is geen regel meer. Want maeght en Jongh-gefel
Is befigh even-ftaegli met alle dertel fpel.
Wat is uyt dit gewoel als enckel leet te wachten?
Sy rafen onder een by wijlen ganfche nachten;
Geen toelicht, geen ontfagh. Een ongetoomde vreught
Vervoert het dertel volck, en maeckt een geyle jeught.
II

By-naeft het ganfche Rijck is buyten alle banden,
Men feet in geyle luft de jonge lieden branden;
En mits daer menighmael een vrijfter wert ontfchaeckt,
Is op de maeghden-roof een ftrenge wet gemaeckt.
Men heeft'er vaft geftelt, dat wie een dochter fchende,
En tegen haren danck de jonge maeght bekende,
Son vallen door het fwaert, of (foo de vrijfter wou)
Moeft haer voor eeuwigh zijn verbonden in de trou.
Sy, die gefchonden was, had recht te mogen kielen :
Of aen den jongen wulp den kop te doen verliefen,
Of hem, uyt foeten aert, te gunnen 't echte bedt;
En wat fy dus verkoos, dat bleef een vafte wet.
Niet langh na defen tij t, een Ridder van Mileten
Heeft aen een fchoone maeght fich even dus vergeten:
De vos had menighmael op defen roof geloert,
En met een flimme greep Tryphofe wegh-gevoert,
Tryphofe kracht gedaen, en, even fonder vragen,
Haer maeghdelicke bloem ten roove wegh- gedragen.
Doch mits hy wort vervolght door menigh Edelman,
Soo vlught hy door het wout ten beften dat hy kan.
En nae hem door het volck de Juffer is ontnomen,
En hy te naeuwer noot met vluchten wegh gekomen,
Soo raeckt hy by een maeght wel eer van hem bemint,
Die hy doen juyft alleen en fonder hoeder vint.
Hy weetfe van Slot met woorden af te leyden,
Te locken op het velt, te brengen aen der heyden;
En t'wijl hy daer alleen met haer in 't groene ruft,
Soo (telt hy in het werck fijn ongetoomde luft.
29
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Jokafte weert hem af voor eerft met goede reden,
En, als dat niet en hielp, met haer geheele leden;
Doch mits de rappe galt de Juffer is te fterck,
Soo gaet de lincker voort in fijn oneerlick werck.
Dit wert van ftonden aen door al het lant geweten,
En door de fnelle Faem ten luytften uyt- gekreten.
De fchender wert gefocht, en in het wout gevat,
En als gevangen man gefonden in de ftadt.
De Wet die ftelt een tijt, en laet de Juffer klagen,
Om fish op 't ;anfche (tuck te mogen onder - vragen;
Dies quam een yder fien, hoe foo een vreemt geval
Daer in het hooge recht een eynde nemen fal.
Soo haeft te fijner plaets de Rechter is gefeten,
Om van het ihm bedrijf den gront te mogen weten;
Soo wort van ftonden aen Menander in- gebracht,
Daer hem het nieufgier volck met groot verlangen wacht.
Sijn wefen is bedroeft, fijn oogen neêr-geflagen,
Het fchijnt dat hy het lijf onmachtigh is te dragen,
Sijn handen zijn geboeyt, fijn hooft is fonder hoet;
En hem wort aen-gefeyt, hoe dat by knielen moet.
Daer zijght hy in het zant met wonder bleecke wangen,
Sijn mont is fonder fpraeck, als van de doot bevangen,
Sijn innigh herte klopt, fijn ganfche lichaem drilt;
Het fchijnt dat hem de ziel alree verlaten wilt.
Sijn aenficht ftaet geftreckt, fijn hairen op-gerefen,
Daer is een diepe fchrick in fijn gebaer te lefen.
Men fiet een vreemt gewoel ontrent fijn droeve borft,
Soo dat fijn tonge kleeft, verwonnen van den dorft.
Sijn geeft verdwijnt in angft, fijn herte gaet verfmachten,
En fchept een volle doot uyt foo een droef verwachten;
Of hy het weeligh volck of ftrengen Rechter fiet,
Hy vint in dat gefleht de doot, en anders niet.
Stracx na de Jongelingh, foo komt Tryphofe treden,
Een maeght van ftrengh gelaet, en deftigh in de zeden;
Sy en haer ganfch gevolgh is in het fwart gekleet,
Men fiet aen haer gelaet een innigh herten -leet.
Sy draeght geen diamant, geen gout of fchoone ringen,
Geen peerels in het oir, geen koftelicke dingen;
Sy draeght geen half-cieraet veel duyfent ponden waert,
Maer in haer rechterhant daer is een vinnigh fwaert.
Jokafte koomt daer na Eich op de fale toonen,
En fy en haer gevolgh geriert met groene kroonen;
De fleep, die by haer is die gaet als tot een dans,
En in haer rechterhant daer is een rofe-krans.
Haer kleet is wonder net gefehildert met de naelde,
Haer borft vol diamant, daer in het oogh verdwaelde.
Waer dat de Juffer trat, daer ftroyt men edel kruyt,
Soo datfe quam ter fael gelijk een volle Bruyt.
De Meyer van de ftadt begon voor eerft te fpreken,
En heeft met ftrengh gebaer den Jonker doorgeftreken:
„Ghy dient (feyt hy) geftraft naer eyfch van uwe daet;
Maer feglit noch even-wel wat u te (eggen ftaet."

Soo haeft de koude fchrick een weynigh is geweken,
Soo fagh Menander op, en gaf hem om te fpreken:
„Mijn Heeren, is fijn woort, fiet hier een fchuldigh man,
Die niet ontkennen wil, die niet verfaken kan
Het droevigh ongeval van mijn onwijfe jaren,
Eylaes! ick was te vroegh genegen om te paren.
Iek heb, en ick beken 't, ick hebbe groote fchult,
Maer efter mijn mifdaet en is maer ongedult.
Iek ben hier in het laut een Edel-man geboren,
En van mijn ouders glans en heb ick niet verloren.
Had ick maer in-getoomt mijn grilligh onverftant,
Ick hadde nu getrout de befte van het laut.
De Nymphen, bey gelijck, die Eich alhier vertoonen,
Die fullen even-felfs foo verre my verfchoonen,
Dat ick een Ridder ben, en dat mijn Route daet
Niet aen en heeft geroert een mnaeght van hooger ftaet.
Wy zijn in één geweft te famen op- getogen,
En van gelijcken ftam, en even van vermogen.
Had ick in dit geval niet al te ras gegaen,
Iek hadde, na my dunekt, niet quaets hier in gedaen.
Heb ick haer tegen danck een kus of twee gegeven,
Daer is geen moort gefchiet , geen menfche doot gebleven,
Geen tempel, geen autaer en isfer door ontwijt,
lek heb maer wat te vroegh en wat te rau gevrijt.
De weelde van het lant, de jeught en hare vlagen
Die hebben met gewelt mijn linnen wegh- gedragen ,
Mijn fierte wegh- geruckt; en even defe Maeght
Die heeft mijn ydel oogh maer al te veel behaeght,
Die heeft tot dit bejagh niet weynigh voets gegeven,
Mijn firnen wegh- geruckt, mijn luften aen- gedreven,
Niet door een dertel oogh, dat geyle loncken fehiet,
Neen, dat en is voor al in defe Juffer niet.
Sy heeft een ftil gelaet, een reyn en deftigh wefen,
En daer is ftrenge tucht in haer gefacht te lefen;
En efter haer gelaet, dat noyt tot luft en ftreckt,
Dat heeft in mijn gemoet de luften opgewerkt.
Is 't niet een felfaem dingh met ons aelwaerdigh leven!
De deught heeft even-felfs tot ondeught my gedreven,
De ftilheyt tot gewelt, de tucht tot vuyle luft,
En, fiet, dus is den menfch gedurigh ongeruft !
Jokafte wederom heeft door een vrolick wefen,
Heeft door haer foeten aert, van yder hoogh geprefen,
Heeft door een geeftigh oogh mijn geeft alfoo verruckt,
Dat irk, geheel vervoert, haer blompjen heb gepluckt.
Is dit foo grooten quaet? befiet ons cyge Goden,
Sy doen het altemael dat fchijnt te zijn verboden;
Niet eerre van den hoop, die niet fijn geyle luft,
Door lift of door gewelt, ten letten heeft gebluft.
Is niet de groote Mars in over-fpel gevonden ?
En fehoon hy in het bed fcheen vaft te zijn gebonden,
Des efter niet-te-min, de ftraffe van den God
En was hem geen verdriet, maer niet als enekel fpot.
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Hy die den blicxem voert, wat heeft by niet bedreven,
Wat voor een ruymen loop aen fynen luft gegeven!
Dan was by eens een (tier, en dan een witte fwaen,
En heeft foo maeghde- kracht of over-fpel gedaen.
Het amber treckt het ftroo door onbekende krachten,
Men fiet het harde ftael als op den feyl-fteen wachten;
En als het tot hem naeckt, foo fchiet het vaerdigh toe,
En hecht fich aen den fteen, en niemant weet'er hoe.
Het amber dat ons treckt, dat zijn de fchoone ftralen,
Die uyt een geeftigh oogh in ons gelichte dwalen:
De feyl-fteen onfer ziel, dat is een heus gelaet,
Dat ons, men weet niet hoe, tot aen het herte gaet;
Hier door wert ons gemoet met krachten wegh- getogen,
Soo dat wy menighmael hier tegen niet en mogen.
Eylaes! ick was vervoert en wilt niet hoe het quarr,
Sy had my eerft verkracht, eer ick haer maeghdom nam.
Maer iemant fal misfchien fich hier aen mogen ftooten,
En door een hart gepeys mijn Potte daet vergrooten,
Om dat ick t' eener tijt twee maeghden heb ontfchaeckt,
En door loo vreemden flagh mijn faken vuyl gemaeckt.
Waer liet men, roept het volck, dat iemants losfe tinnen
Oyt aen- gedreven zijn om twee gelijck te minnen?
Of foo dat oyt gebeurt, het is uyt geyle luft,
Die niet als met het fwaert en dient tee zijn gebluft.
Dit had ick oock gelooft; maer, liet , ick ben bedrogen,
My hebben twee gelijck tot hare min getogen.
Als ick Jokafte fie, mijn ganfche ziele mint,
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Als ick Tryphofe fie, ick ben tot haer gefint.
Iek heb Tryphofe lief, vermits haer wijfe reden,
Iek heb Jokafte lief, vermits haer frisfche leden.
Iek heb Jokafte lief, om hare foete praet,
Iek heb Tryphofe lief, vermits haer fier gelaet.
Iek heb Tryphofe lief, vermits haer deftigh fpreken ,
Iek heb Jokafte lief, vermits haer foete ftreken.
Iek heb Tryphofe lief, haer dient een deftigh man;
Iek heb Jokafte lief, vermits fy jocken kan.
En fchoon of dele twee in wefen fijn verfcheiden,
Noch fweeft des niet-te-min mijn liefde tusfchen beyden,
En als mijn innigh hert hier van een proeve doet,
'k En weet niet wie 'er ftaen, of wie 'er wijken moet.
Wat fal ick nu, eylaes! wat fal ick vorder feggen?
Iek wil my voor de Wet in ootmoet neder leggen;
En wachten met gedult, wat over dit geval
De wijle Nymphen doen, de Rechter wijfen fal.
Soo haer Jokafte toont genegen om te paren,
Iek wil tot haren dienft mijn jonge leden fparen;
Sy is my liefgetal, fy waerdigh dat ick leef,
Soo dat ick, wat ick ben haer willigh overgeef.
Maer loo Tryphofe wil, dat ick fal moeten fterven,
Sy kan oock even dat van mijnen geeft verwerven;
Iek fta op haer gebodt hier tot de doot bereyt.
Komt, doot my dien het luft, als fy het maer en feyt.
Princesfen alle bey, wat fal ick my verfchoonen ?
Ghy kont, wanneerje wilt, my ftraffen of beloonen.
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Brenght hier een rofe -krans of wel een vinnigh fwaert;
Want, 't zy ick leef of fterf, ghy zijt het beyde waert."
Soo haeft Menander fweegh, men het Tryphofe fpreken,
En die heeft even ftracx haer degen op-gefteken,
En, na een droeven Tucht, als uyt haer hertfen gront,
Ontdoetfe voor den Raet aldus haer bleecken mont:
„Waer ick een lichte-koy of van de geyle vrouwen,
Die uyt een_ krielen aert de vryers onderhouwen;
Of waer ick van den hoop, die, als het haer gevalt,
Rijt fpelen in het laut, en ganfche nachten malt,
Soo woud' ick mijn verdriet met ftille (innen dragen,
En hier aen defen Raet mijn droefheyt nimmer klagen,
Iek kropt' het onheyl in, ick droegh het met gedult,
Iek leet het ongemack gelijck als eygen fchult.
Maer nu ick van der jeught ben eerlick op- getogen,
En heb uyt's moeders borft maer enckel tucht gefogen,
Soo koom ick aen het Hof, en uyte mijn beklagh,
Om dat mijn bange ziel niet langer fwijgen magh.
Doch wat heb ick den Raet veel dingen aen te (eggen ?
'k En hebbe maer de wet den Rechter voor te leggen,
En by de Wet het fwaert. Het feyt dat is bekent,
En hy is 't leven quijt, al die een vrijfter fchent.
Slampamper, weelde -kint, wijn-fuyper, erref-bancker,
Nachtlincker, boeve-fchuym, opfnapper, venufjancker,
Leegh-ganger, ture-luer, luft-foecker, lecker tant,
Eer-roover, opper-fun, trou-hater, lanter-fant,
Bordeelbrock, hoerevooght, gebuerftier, maeghde-fchender,
Iek fweere by de fon, by God, den herten -kender,
By Stycx, den (warten poel, tot uwe ftraf gemaeckt,
Dat my geen dertel wicht voor defen heeft geraeckt;
Dat my noyt krielen boef de leden quam beftoken,
En noyt het maeghden -vlies in my en is gebroken,
Tot ghy uw dertel vleys tot my-waert hebt gewent,
En Too, tot mijn verdriet, mijn teere jeught gefchent.
Kom, beul en doet uw werck, kom, laet den deughniet knielen,
En wilt hem door het fwaert van ftonden aen vernielen.
Siet, daer is 't al gefeyt. Men doet het recht te kort,
Indien men niet terftont het fchendigh bloet en ftort.
Wat gaet de flimme galt alhier te voorfchijn halen,
Of fabels fonder flot, en oude leugen-talen!
0 Rechter, acht'et niet al wat de boeve feyt,
't En heeft geen ander flot, als flechts een loos beleyt.
Een fake vind ick vremt, dat ick hier rofe-kransfen,
Dat ick hier lieden fie, die fchijnen als te dansfen.
Dat hier een jonge maeght wert in het fpel gebracht,
Die met een vollen mont hier feyt te zijn verkracht,
Maer gaet des niet-te -min in Rechten openbaren,
Dat fy met defen boef genegen is te paren,
En dat de Rechter felfs haer niet beletten kan
Den vuylen onverlaet te noemen haren man.
O Ton, keert uwen loop, en komt by nachte fchijnen !
O nacht, verkeert in dagti, en doet de maen verdwijnen!

De fomer (torte fnee, de winter jeughdigh kruyt,
Het aertrijck geve vyer, en fchiete donder uyt!
Laet al dat immer was fijn eerfte wefen breken
Hier komt een jonge maeght voor haren .fchender (preken,
En eyfcht hem tot een man. Hier komt een teere maeght,
Aen wien een maeghden-dief in volle daet behaeght.
Hier komt een teere maeght die wil haer fchender loonen,
Die wil een vuylen boef met reyne bloemen kroonen.
Hier komt een jonge maeght, die biet een rofe -krans
Aen delen onverlaet, en fchuym van alle mans.
Maer dat is niet genoegh, fy wil het Recht beletten,
De fchande my gedaen te ftraffen na de Wetten,
En dat op delen gront: vermits de roffiaen
Heeft haer, benevens my, oock oneer aen-gedaen.
Wel hoe! fal dan een boef het leven hier verwerven,
Om dat hy tweemael doet daerom by dient te fterven?
Wie eene maeght verkracht die is voorfeker doof,
En defe fchent'er twee: is hy nu buyten noot?
Siet, wat een vremt befluyt: De fun die wort het leven,
En even boven dien sen jonge maeght gegeven,
Om dat hy tweemael doet, dat (waer het eens gedaen)
Hem door een fellen beul ter aerde foude flaen.
Wel neemt dat onfe fchroef een manflagh had bedreven,
En fchent daer na een maeght, fal by noch efter leven?
Sal 't Recht ontwapent zijn, de Rechter zijn geftilt,
Om dat een dwafe maeght haer fchender trouwen wilt?
Voor my, ick fegge neen, by moet als moorder fterven ,
Schoon dat hy al verlof als fchender mocht verwerven.
De ftraffe van het quaet, voor eerft by hem begaen,
Kan door geen tweede feyl te niete zijn gedaen.
Indien het anders gingh, wie fou het vrouwe-fchenden
Of van het platte lant 6f van de fteden wenden?
Sal niet de flimfte boef, wien dat by oock verkracht,
Stracx wefen boven Recht en buyten onfe macht?
Wat heeft hy meer te doen die vrijfters wil fchoffieren,
En plegen vuyl bejagh ontrent de jonge dieren,
Als dat hy, waer hy kan, maer vrou en maeghden fchent,
En dan eens om een floir van minder Adel Pent?
Die Tal hem metter daet in alle dingh gerieven,
En even boven al met trouwen hem believen,
Soo haeft hy maer en fpreeckt. Siet, wat een felfaem (tuck!
Ja 't is de rechte wegti tot fchand' en ongeluck.
Waer flechts, ick weet niet hoe, een boef fal willen trouwen,
Daer leyt ons moye wet, de lincker is behouwen.
Siet, wat een groote deur men hier ontfluyten fal
Tot oneer, tot verdriet, tot enckel ongeval.
Wel aen, vermeinde Bruyt, één woort heb ick te (eggen;
Vint ghy bequame ftof, ghy mooght het weder-leggen:
De boef heeft my verkracht, op dat fijn vuyle luft
Door mijn verloren eer lou werden uyt- gebluft;
Maer ghy hebt maer alleen dit vuyl bejagh geleden,
Op dat door n de ftraf fou werden aen- gebeden.
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De boef heeft noyt gelocht met u te zijn getrout ;
Het was hem maer te doen, dat ghy hein losfen fout,
Dat ghy hein met gevley de Rechter fout ontrecken,
En by dan naderhant uw domheyt ton begecken.
Maer fehoon ghy waert fijn wijf, en dat het mocht beftaen,
Gaet denckt eens, flechte duyf, hoe fal het u vergaen?
Hy voet een geylen Brant in fijn onkuyfche leden,
Hy is, gelijck het blijckt, met Bene niet te vreden,
Hy heeft in korten (tont, en fonder tusfchen- nacht,
Twee vrijfters aen- gerauft en om haer eer gebracht.
Wat fal 't hier namaels zijn als ghy hem Pult vervelen?
Hoe fal den flimmen guyt als dan den boeve fpelen?
Mijns oordeels, dwafe maeght, u naeckt een groot verdriet.
Dan hoe het u vergaet, dat ftuck en raeckt my niet.
Iek fou oock tot een man mijn leden konnen voegen,
En in het echte bed wel foecken mijn vernoegen;
Maer trouwen door gewelt, en paren uyt bedwangh,
Daer toe verfta ick noyt mijn leve-dagen langh.
Maer dit is mijn beinyt: lek wil mijn finnen geven,
Veel liever fonder man als met een boef te leven.
Men doe gelijck het dient, het is om niet gefeyt,
Gewelt en is geen wegh die my tot vrientfchap leyt.
Maer hoort my noch eenmael, dit heb ick u te vragen:
Wat maeght is oyt gefchent die niet en plagh te klagen?
Voorwaer die vrouwekracht met (tillen monde draeght,
Men fegge wat men wil, 't en is geen rechte maeght.
Maer ghy, 0 weelde -kint, hebt noch al vremder ftreken,
Ghy klaeght niet van den boef, maer pooght hem voor te fpreken;
Dit fluit doch niet een fier, en daerom fegh ick noch,
Dat al uw ganfch beleyt is niet als flim bedrogh.
Maer al uw loos bedrijf en kan u geenfins baten,
Ghy moet doch aen den beul den vrouwen -fchender laten,
't En is uw beurte niet met hem te zijn de bruyt.
En hoort daer op een woort, alleen maer tot belluyt :
't Is feker defe gaft heeft eerft by my gelegen,
En 't recht tot fijne (traf is my alleen verkregen.
Dies fegh ick: vat hem aen, en handelt na de Wet.
Hoe kan doch mijn verfoeck door iemant zijn belet?
lek magh hem metter daet den kop af laten houwen.
Ghy, doet dan watje kont om hem te mogen trouwen.
Straft eerft het vorigh quaet: want dat is my gefehiet.
Het tweede laet ick U: want dat en raeckt my niet.
Wel laet dan uwen boef door 't fwaert fijn leven enden,
Of laet de befte jeught van alle boeven Ichenden.
Want als men vuyl bejagh laet fonder ftraffe gaen,
Soo heeft het facht gedult de goede quaet gedaen.
Wat baet'et of een maeght haer eere wil bewaren,
En tot het echte bed haer teere leden (paren,
Wat baet'et of een maeght haer in den huyfe fluyt,
En drijft met alle macht haer losfe (innen uyt,
Indien een fchuyfel-bout, de firnfte van de boeven,
Magh fooien hare jeught, haer teere ziel bedroeven;
II

En fchoon hy wort betrapt, en voor den Rechter ftaet,
Dan even loon ontfanght voor fijn vervloeckte daet?
Dat is, na mijn begrijp, de poorten open fetten
Om al de geyle jeught in hare luft te wetten,
Dat is de ganfche ftadt en al het Vaderlant
Te ftellen tot een roof, en al in vollen braut.
Wel, laet vry defe boef, en fijns gelijcke benden,
Uw dochters altemael, uw jonge vrouwen fchenden ;
Het kan niet anders zijn: Al wie rabouwen loont,
Die heeft de vuyle luft een open deur getoont.
Neen, Vorften, weeft geftrengh, en laet den boeve lijden,
Soo magh al wie het fiet fijn quade gangen mijden.
Al ben ick maer een maeght, dit heb ick eens geleert,
Dat één aldus geftraft is duyfent af-gekeert."
Jokafte ftont verfet van too geftrenge reden,
En had in dit gefpreck een ftaêgh verdriet geleden,
Baer ziele lagh en joegh, haer weben is geftoort.
Dus met Tryphofe fwijght, too neemtfe ftraex het woort:
„Hoe lange, felle maeght, wilt ghy too vinnigh fpreken,
En met uw wreede tongh ons in den boefem (teken
Ons drucken in de ziele Voorwaer, ick ben befehaemt,
Dat ghy hier onderneemt, dat geenfins en betaemt.
Ghy komt hier in den Raet, en toont een blooten degen,
En toont met uw gelaet waer toe ghy zijt genegen.
Men hoort dat u de tough gelijck een adder fteeekt ;
't Is bloet al watje roept, en wrake datje fpreeekt;
Voorwaer het vinnigh ftael en is geen maeghdewapen;
Wy zijn tot fachten aert en foete min gefehapen.
Woont in een vrijfters hert maer fpijt en enckel gal,
Seght, waer dat foet verdragh en liefde woonen tal.
Iek werd' van uw berifpt, dat ick my kom vertoonen
Met bloemen, aerdigh kruyt, en verfe roofe-kroonen.
Maer fegtet, kan ooit een maeght voor haer iets beter doen,
Als dats' haer leden giert met kruyt en jeughdigh groen?
Iek wil een Edelman uyt harde banden flaken,
En wou van dele plaets een bruylofts -kamer maken,
En vetten even hier een wettigh trou-verbont,
Indien my van den Raet dit mochte zijn gejont.
Hier na ben ick gekleet, en in mijn ganfche weben
En is geen gramme Tucht, geen overmoet te leben;
Mijn kleet is na de faeck die my hier komen doet,
En na mijn cierfel is, too is mijn (til gemoet.
Maer ghy, 0 vinnigh menfeh , en wilt geen roten vlechten ,
Ghy wilt een wreet fchavot hier onder laten rechten,
Ghy wilt een feilen beul hier brengen aen den dagh,
Op dat hy menfehen bloet als water ftorten magh.
Wie ons maer beyde fiet, die kan terftont ontdecken,
Waer heen mijn ooghgemerek en uwe finnen ftrecken.
En wat u beter voeghl, en wat my beter ftaet,
Dat ltdl ick aen het volck en aen den ganfchen Raet.
Maer ick fie wat'er Ichort: Ghy zijt van hem gefehonden;
Maer hy heeft meerder luft in mijne jeught gevonden.
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Siet, daer leyt u de knoop. Het is u groote fpijt,
Dat ick hem liever was, en ghy verlaten zijt.
Ghy eyfcht hem nu den hals, en ftaet hem na het leven,
Niet om dat hy aen u fijn luften heeft bedreven
Maer om dat lijnen brant in u niet ftil en ftont,
En ftracx een nieu vermaeck in mijne leden vont.
Sal dan uyt fpijt alleen een Ridder moeten fterven,
En om uw ftillen nijt fijn leven moeten derven?
. Dat waer een felfaem recht. Voor my, ick fegge: neen;
De Rechter die ons hoort en is geen harde fteen.
De gunft die moet den haet na reden overwegen,
En daer zijn even-felfs de Rechters toe- genegen.
Iek lieve, ftrenge maeght, dat ghy ten vollen haet;
't Is beter datje my den jongen Ridder laet.
Ghy roemt u op de Wet. Wel, laet haer woorden leien ,
Iek weet fy moet in all's tot mijnen voordeel wefen.
Let op haer rechten gront, en onderfoecktfe vry,
Haer wit en oogh-gemerck, dat is alleen voor my.
Een maeght, dus luyt het recht, die magh haerfchaker trouwen,
Of magh hem door een beul in ftucken laten houwen.
Wel aen nu, felle maeght, ghy feght te zijn verkracht,
Ghy feght, dat defe menfch dient om den hals gebracht.
Gewis, waert ghy alleen, ick liet uw felle finnen
Oock op de ftaende voet het vinngh ftuck beginnen
Maer ick ben even-felfs gelijck als ghy ontfchaeckt,
Soo dat het eygen werck oock my ten hooghften raeckt.
Iek dan, die nevens u heb recht te mogen kielen,
En wil niet dat de man het leven fal verliefen;
Iek foecke trooft en hulp voor mijn bedroefden val,
En wil dat echte trou my weder eeren lal.
Wat raet in dit verfehil ? kom, laet'et over-leggen,
Laet die het recht verftaen hier op haer reden feggen.
Hier is, gelijck ghy Piet, alleen een Edelman,
In wien dit bey gelijck geen plaetfe grijpen kan:
Hy magh niet zijn gedoot, en efter blijven leven.
Aen wien fal nu het recht den jongen Ridder geven?
Haer, die fijn doot begeert, of die hem trouwen wil?
Mijn Heeren, foo ghy Piet, het is een wijt verfcliil.
Iek wil mijns Vaders huys en defe ftadt vermeeren,
En mijn vervallen naem door echte banden eeren.
Maer defe Juffer haet de naem van echte wijf,
En wil een Edelman doen brengen om het lijf.
Iek ben een eenigh kint, den Ridder van gelijcke,
En fy noch boven dat. Is 't reden dat ick wijcke?
Sal haer kop zijn gevoight die foo wijt-mondigh kijft,
En voor de ganfche Wet loo vremde rancken drijft?
Ach! foo men in den Raet haer voorftel wil gelooven,
Men fal dan onfe ftadt van menigh huys berooven,
Men falder drie in een gaen ftellen buyten raet,
Men falder drie gelijck gaen ftellen buyten ftaet.
't Is feker dat het recht (als twee verfeheyde faken
Niet t' fainen konnen ftaen, noch effen zijn te maken)
;

;

't Is feker, dat het recht den fachtften middel kieft,
En dat het hartfte deel fijn fellen wil verlieft.
Soo ick nu dele fchnit den Ridder wil vergeven,
En dat ick met den man genegen hen te leven
In blijtfchap, in verdriet, in vreught, en fware pijn,
Wie kander van het volek, wie kander tegen zijn?
Men heeft hier in het laut by wijlen goet gevonden,
Dat fchoon daer eenigh man in ketens was gebonden,
En van de ganfche Wet ge-eygent aen de doot,
Dat hem een jonge maeght mocht trecken uyt den noot,
Dat Eich een jonge maeght mocht aen den Rechter toonen ,
En met een roofen -krans den droeven vryer kroonen,
Ja kiezen tot haer lief; en als het was gedaen,
Soo liet de ganfche Wet de twee gelieven gaen;
Men liet de koorden los, men hiet de banden flaken,
En fiet, geen vinnigh fwaert en mocht den man genaken,
Geen beul de ftraffe doen, ter eeren van de maeght,
Die voor het fchuldigh hooft den Rechter had gevraeght.
Soo gunftigh is van outs een man te willen trouwen,
Het kan een fellen beul van ftraffen weder-houwen!
En dit is menighmael voor delen hier gefchiet;
Waerom doch gunt men my het eygen voordeel niet?
Indien een fchuldigh man een vrijfter wert gegeven,
Schoon dat by aen de maeght geen moetwil heeft bedreven,
't Is reden, dat een man om mijnent wille leeft,
Wanneer hy door gewelt mijn waerde maeghdom heeft.
lek ben met ongeval geraeckt in defe fchande,
En al mijn vrienden zijn de befte van den lande:
Ghy doet het recht geweht, ghy doet de waerheyt kracht,
Dat ghy mijn teere jeught hier voor de Wet veracht.
Iek ben van goeden lof, en even quade tongen
En hebben mijnen naem voor delen noit befprongen;
'k En ben geen lichte -koy, of van den flechten hoop,
En feker ick en droegh mijn eere noyt te koop.
Laet al het naefte lant, laet al de bueren fpreken,
Hoe menigh Edelman, door heete min ontfteken,
My ftaegh ten dienfte ftont, my hingh als aen het lijf,
En dat om echte trou, en niet om tijt- verdrijf.
Ja dele Joneker felfs (ick moet het heden (eggen ,
Om u met beter gront te mogen weder-leggen)
Die heeft my langh gevrijt, eer dat hy oyt beftont
Te foecken uwe gunft, te kusfen uwen mont.
Wat heeft hy menighmael om ons kafteel gereden!
Wat heeft hy al gedaen! wat heeft hy niet geleden!
Men hielt dat hem de geeft uit liefde fchier verdween;
En, delen onverlet, hy liep een blauwe fcheen.
lek heb hein af-gefeyt, gelijck fijn vrienden weten,
Die heden aen den dagli op my noch zijn gebeten.
't Is dan de waerheyt niet, dat ghy maer zijt verkracht,
En dat ick als een floir word in het (pel gebracht.
Iek ben een eenigh kint. Laet vry het oordeel ftrijcken;
In adel, eer, of goet en wil ick niemant wijeken.
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En wat de fchoonheyt raeckt, voorwaer de fake fpreeckt,
Dat u in dat geval maer al te veel ontbreeckt.
Wel, hout dan eenmael op hier voor het recht te feggen,
Dat ick door flün beleyt het ftuck gingh wederleggen.
Iek mis in ware daet mijn eer, en hooghfte goet,
En 't is mijn diepfte leet dat ick het feggen moet.
Maer nu dit fwaer verdriet is over my gekomen,
Soo dient liet evenwel ten beften opgenomen.
Eylaes! wat fal ick doen? Iek ben mijn eere quijt,
En ben tot aen de doot gefwollen van de fpijt.
Maer, fiet, des Ridders bloet en kan my niet genefen:
Iek fal, hoewel hy fterft, een droeve vrijfter wefen,
Een vrijfter fonder eer, een vrijfter, niet een maeght,
En dat is, na my dunckt, al beter niet gewaeght.
Iek wil dan, foo ick kan, ick wil my gaen begeven,
Om liever met een hoef als fonder eer te leven.
En of hy qualick gaet, en my geen woort en hout,
Noch fal ick eerlick zijn, dewijl iek ben getrout.
Wat kan iek beter doen in foo verbofte faken ?
't Is wijfheyt, van de noot een deught te konnen maken.
Dit wort alfoo betracht oock by den wijften man;
Magh hy niet foo hy wil, hy doet gelijek hy kan.
Doch ick kan van den helt too qualick niet vermoeden,
Iek hoop, dat fijne gunft mijn fehade fal vergoeden;
Te meer nu fijn behout my foo veel moeiten koft,
En dat mijn facht gemoet hem van de doot verloft.
't Is beter, na my dunckt, de Dochters der Sabijnen
In dit geheel beleyt gelijek te mogen fehijnen;
Als hier te willen doen gelijck het moedigh wijf,
Dat fish uyt enckel fpijt gingh brengen om het lijf.
Maer dele was getrout wanneer fy was gefehonden,
En heeft daerom misfehien geen beter raet gevonden.
Maer ick die vrijfter ben, en buyten echten ftaet,
Magh doen gelijck de noot mifbruyckte vrijfters raet.
Doch, naer ick aen u merek, ghy wilt 'et niet gedoogen,
Ghy wilt uw fellen aert voor al de werelt toogen ;
Maer des al niet-te -min, dat ghy my niet en jont
Komt my ten vollen toe, alleen op defen gront:
Siet, als men befigh is een vonnis uyt te fpreken,
En dat na langh beraet de (temmen efter fteken,
Soo wort de bange ziel, die voor den Rechter ftaet,
Ganfeh vry en ongeftraft getogen uyt den Raet.
Dat is een oude wet, gebout op goede reden,
En menighmael gebruyckt in al de naefte fteden.
Het recht is over al van goedertieren aert,
Al, waer dat twijffel is, daer wort een menfch gefpaert.
Wel aen, ons out gebruyck heeft u en my gegeven,
Dat aen dit fchuldigh hooft niagh werden voorgefchreven
Het leven of de doot, na dat het ons behaeght,
En wat'er fal gefehiên , dat wort hier nu gevraeght.
Ghy fegtet niet vollen mont : De fehender dient te fterven;
En iek in tegendeel: Hy moet het leven erven.
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Soo is dan tusfchen ons een wonder harden ftrijt,
Dies is Menander los en van de doot bevrijt.
Wat is 'er meer te doen? wat is 'er meer te (eggen?
Wat hoef ick wederom uw gront te weder-leggen?
lek wil het echte bedt, dat rijeken doet beftaen;
En ghy het bloedigh fwaert, dat landen doet vergaen.
Wel aen dan, tot befluyt, iek fal een eynde maken;
Hier is na mijn begrijp, hier is wel uyt te raken.
Ghy, wat iek bidden magh , doet hier, 0 wijten Raet!
Het befte voor de ftadt , en 't nutfte voor den Staet."
Soo haeft Jokafte fweegh, men fagh de lieden woelen,
Schier yder, foo het fcheen , is anders van gevoelen.
D' een hout 'et met de maeght, die met haer tonge ftack,
En d' ander met de maeght, die voor den Joncker fprack;
Te midden uyt den hoop daer quam een ftemme rijfen,
Die wou, gelijck het fcheen, liet fehuldigh hooft verwijfen :
Brengh wacker,was den roep, brengh hier een bloedigh fwaert!
Wie jonge maeghden fchent en is geen leven waert.
Een ander wederom, die anders was genegen,
Die toont wat by gevoelt, en roept 'er hevigh tegen:
Onthout u, wreede beul, hier dient geen hange-man;
Hier is een ruftigh quant, die vrouwen dienen kan.
Hier op foo gaet de Wet de hoofden t' famen fteken,
En in een ander zael van defen handel fpreken.
Hier wort in aller ernft ten naeuften overleyt,
Wat dat'er is gedaen, en wat'er is gefeyt.
Na langh en veel beraets, Tryphofe wert geprefen,
Jokafte niet-te-min den vryer toe-gewefen.
Doch onder dit verftant, dat fy verhuyfen fal,
En nemen haer vertreck in feker ander dal.
Soo haeft als dit befluyt is by de Wet genomen,
Soo fiet men op de zael terftont een Priefter komen,
Die heeft het jonge paer verfegelt in de trou,
En die gefehonden was, die wert een echte vrou.
Een Ridder in den Raet aenhoorde dele faken ,
En wat de jongelingh, en wat de Juffers fpraken;
Hy woegh de ftrenge wet, hy woegh den fellen eyfeh,
Hy valt met fijn gemoet hier over in gepeys.
Hy fiet Tryphofe ftaen, hy fiet haer deftigh wefen,
Hy kan in haer gelaet een moedigh herte lefen.
Hy denekt: fiet daer een maeght, die vry wat hooge (weeft,
En die een reyne ziel in haren boefem heeft.
Sy doet in haer gefpreck van haren inborft blijeken,
En too een hoogh gemoet, dat fou my wel geliicken.
Sy is gelijck als ick, en paft op geene praet,
Die by het flechte volek gemeenlick omme gaet.
Het lijf is maer een romp, en, fchoon het is gefehonden,
't Is reyn, indien de geeft maer fuyver is bevonden.
De maeghdom is een deught, een onbegrepen goet,
Die in geen vlees en woont, maer in een reyn gemoet.
Hier maelt de Ridder op by wijlen ganfche nachten,
Vint twift in fijn gemoet en ftrijt in fijn gedachten.
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Dan is hy voor de Maeght, dan van baer af- gewent,
En al op delen gront, vermits fy was gefchent.
Ten leften als de tijt wat langer is verftreken,
Soo koomt hy tot de faeck , en laet de Juffer fpreken.
Sy weygert, fy bedenckt; maer op loo wijlen voet,
Dat fy den Edelman te meer verlangen doet.
Waer toe hier op geftaen? het (tuck wort aengebonden ,
De Juffer wert verhooght, die eertijts was gefchonden.
Want baer wert toe-geftaen, dat fy haer bruylofs-dagh
Met kruit en maeghdepalm, met bloemen kroonen magh
Dat fy de ganfche zael, ge -eygent om te dansfen,
Magh eieren over al met verfche Rofe-kransfen.
De Wet, na goet beraet, die heeft haer dit gejont,

En vry, gelijck men hout, niet fonder vaften gront.
De feeft die wort volënd met wonder groot vernoegen,
Men feet het deftigh paer haer geeft en lichaem voegen,
Niet, als een jongen hoop, door grillen van de min,
Maer door een wijs beleyt, en met een rijpe fin.
Sy eert haer waerde man, vermits haer treurigh leven,
Alleen nyt fijne gunft, is uyt de fmaet verheven.
Hy viert haer wonder feer, om dat de jonge vron
Haer droevigh ongeval te fachter dragen fou.
Men fagh uyt dit verbont een van de befte paren
Die in de ganfche ftaclt of in den lande waren
Soo vreetfaem is het volck, loo wel op een gepaft.
't Is net en fuyver werek als d'een hant d'ander waft.
;

T'SAMEN-SPRAKE,
ROERENDE

ONTSCHAKINGE.

1IHHLOGAMUS. Dit is een gedenckwaerdige gefehiedenisfe, waerde Sophronifec. Maer zijn wy defe ftoffe van ontfchakinge van vrouwen niet voor by?
SorniioNISCE. Wy hebben, 't is waer, eenigermaten van de houwelicken
uyt ontfehakinge veroorfaeckt hier voren gefproken, te weten. daer wy het
ftuck van de dochteren van Scilo, en wat baer van de Benjamijten is overgekomen, verhandelt hebben. Maer dat is een geheel ander werck, en t'
eenemael verfcheyden van vrouwe- kracht in 't byfonder gedaen, daer van in
defe gefehiedenisfe wert gewaeght.
PHIL. Wel aen, fegtet my dan, wat nieuwe aen-merckingen meynt ghy
hier uyt nu te trecken?
Sorry. Verfcheyde, en die van foete bedenckinge. Voor eerft: of het voor
een verkrachte dochter beter is dat fy haren ontfehaker trout, ofte wel datfe
den felven, volgens de wetten, met de doot laet ftraffen. Of een jonghman
wel doet een vrou-menfch, die een ander verkracht heeft, hem ten wijve te
nemen. Waer uyt dat by gevolgh komt te fpruyten een derde vrage, te
weten: of iemant wel doet te trouwen een beflapen vrijfter, die by linekernye
door iemant mifbruyckt is. Waer by dan komen kan een vierde bedenekinge:
of een courtifane, of die met baer lichaem opentlick gewin heeft gedaen, te
trouwen, goet en betamelick is. En voor een vijfde aenmerckinge: of het
een de zijde van de vrous-perfoon een wettige maniere van houwelick zy, een
mifdadigen te verbidden, en of de overheyt gehouden is, foodanigen verbid
te geven.
-dbngeplatf
PHIL. Iek en meynde niet zoo veel ftoffe te fteken in de gefchiedenisfe.
Maer in 't verhalen van uwe hedeuckinge is my noch te binnen gekomen
een fefde vrage, die hier mede dient onderfocht, by naburigheyt van defe
ftoffe, dat is: of een jongelingh gefeyt kan werden by vrijfters of vroumenfehen ontfchaeckt te konnen werden.
Som . Gewisfelrck, waerde Philogame, indien wy aen alle dele gefneden
ftof fatfoen moeten geven, fee hebben wy vry een langen tijt van noode.
PHIL. Maer, waerde man, als het u gelieft, fee kont ghy het werck wel
wat verkorten, indien ghy (in plaetfe van een langh verhael van reden te maken)
fonder grooten omfagh, kortehek uw gevoelen op yder ftuck gelieft te openen.
Sorx. Indien ick u daer mede vernoegen kan, Philogame, ick fal onbefwaert wefen dien voet te volgen. En fonder langer voorfpel te maken,
aengaende d'eerfte vrage, te weten: of een jonge dochter wel doet haren
fchaecker te trouwen; foo dient voor eerft geweten, dat na de Romeynfehe
rechten fulex duydelick is verboden. Want na de felve en vermagh geen
vroa-menfch, van iemant verkracht zijnde, den felven voor haren man te
II

veikiefen, op dat alfoo de ftraffe, tegens de fulcke geftelt, by de Overheyt
gcoeffent foude mogen werden. L. un C. de raptu.
De Theologanten in Concilio Meldenfi zijn van gelijcke bedenekinge geweeft.
Want de felve hebben aldaer valt geftelt, dat de gene, die een vrou-menfch
ontfchaeckt, fteelt, of verleyt, de felve geenfins ten houwelick en magh ver
behouden, fchoon by de felve naderhant, met bewillinge van ouders-krijgenof
en vrienden, mogte hebben getiout.
Dan eenige hebben het gene voorfz. is verftaen alleen plaetfe te moeten
hebben, in gevalle dat de ontfchaeckte te voren aen iemant anders by troubelofte was verbonden geweeft, latende anderfins en buyten dat geval toe,
dat een verkracht of ontfehaockt vrou-menfch, indien liet haer gevalt, haren
fohender tot een man magh verkiefen, om alfoo haer eere eeniger maten te
beteren. En deer toe fehijnt te (trecken den Text Deut. 22. 28; en de
geeftelicke Rechten laten fulex duydelick toe (c. fin. de Raptor. Thomas
Aquinas 2. fett. qua;ft. 154. Art. 7. cui asfentitur. heron. Jul. Clar. §. raptor. nam. 8. et feq). En dien volgende zijnder oock verfcheyde Parlementen
en hooge Rechters, die fulex by Baer gewijfen alfoo hebben verftaen.
PHIL. Meer wat is uw gevoelen het befte te zijn in dufdanige gelegentheyt voor het borgerlick leven? Iek Nebbe geleien, dat'er een feker Koningh
in Spangién is geweeft, die in foodanigen geval een fchaker met feker ver
deerne dede trouwen, en de trouwe beveftigt zijnde, dede den ge--krachte
weldiger dadehek onthalfen. Afflict fuper part. Bonft. regni. rubr. 19. num. 13.
Sorte. Om foodanigen exempel uyt te vinden, en behoeft men niet eens
na Spangiën te reyfen. Ilertogh Karel van Borgoengjen heeft des het merekelickfte hier in Nederlant uyt- gebracht, dat ergens gevonden kan werden.
Want bevonden hebbende, dat een van fijn gunft- genoten een eerlick burgers
wijf tot fijnen wille badde gebracht, met belofte dat by haren man uyt de
hechtenisfe foude laten, daer by den felven (wefende Gouverneur van een
flat in Zeelaiit) in hadde doen werpen; en dat hy, in plaetfe van fulex na
te komen, den man echter in de gevanckenisfe hadde doen onthalfen, heeft
den felven met dreygementen daer toe gebracht, dat hy de weduwe van den
felven onthalfden borger tot fijne wettige huyf- vrouwe troude, en dat onder
een houwelickfche voorwaerde, dat foo hy fonder kinderen voor heer af-lijvigh
quam te worden, by in dien gevalle volkomen Erfgenaem foude wefen in alle
des felfs na te laten goederen. En, na de houwelickfche voorwaerde was
geteyckent, en het houwelick in fijn by-wefen door een Priefter beveftigt,
vraegde by de voornoemde vrouwe, of by nu verncegen hadde over 't gene
haer by hem gedaen was? en by geantwoort hebbende, dat ja, veiklaerde dat
31
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nu hem en de Juftitie mede voldoeninge moefte werden gedaen, en dede hem
dadehek doen even foo als hy de man van 't voornoemde vrou-menfch te
voren hadde gedaen. Sulcx dat hy fonder kinders voor de felve vrouwe
overlijdende, fy dadeliek, volgens de houwelicxe voorwaerde, erfgenaem bleef
in alle fijn nagelaten goederen. Lipf. exemp. et monit. polet. cap, 4. de
Juftitia quam princeps in furs fervet.
PrrIL. Dat was voorwaer een ftrenge oeffeninge van ftraffe, felfs tegens
een gunft-genoot van den Hertogh.
Sorn. Het foude ontwijffeliek beter gaen, in gevalle in alle hoven 't
voorfz. exempel na wierde gevolght, en de toom niet foo los gegeven aen
foodanige vuyligheden. Maer of fchoon eenige Rechtfgeleerde toeftaen, dat
een ontfehaker vermagh te trouwen de gene die by geweldt heeft gedaen,
indien by de felve daer toe kan bewilli gen, foo en wort nochtans niet ver
dat rle felve daer mede oock vry is van de verbeurte fijner goederen;-ftaen,
maer in tegendeel van dien werden de felve gehouden voor ge -eygent aen de
gene des recht hebbende. Idem etiam de jure canonic. Jul. Clar. d. §. et
glosfa in c. cum fecumdum , in verbo, Certoque cafu, de huret. fexto, quam
dicit communiter approbatam Marc. decif. 3. num. 3.
Parr.. Maer dat nu over-geflagen, fchoon hier ofte elders mogte werden
toe-geftaen, dat het een gefeboffiert vrous-perfoon geoorloft mogte zijn haren
ontfehaker te trouwen, too foude alsdan noch vorder te letten ftaen, of het
haer oock oirbaer en dienftigh is fulex te doen; en daer op dient nadert
openinge gedaen, die ick van u verwachte, waerde Sophronifce.
SOPH. Iek vinde daer in vry groote redenen van bedenckehcklreyt, foete
jongeling, en oordeele dat in fulcx iet, fonder onderfchcyt, te willen befluyten, geen wijfheyt foude weben. Want het kan gebeuren, dat eenigh
vrouw-menfch wert tegen haren danck onteert van een onverlaet, van een
ftruyck-rover, ofte eenigh ander fcbuym van boeven; foude haer in dien
gevalle wel iemant willen raden, alleen om datfe verkracht is, foodanigen
roeckeloofen menfche tot haren man te nemen? Voor my, ick meyne neen.
Maer indien aen de andere zijde haer in hare eerbaerheyt gewelt ware gedaen, door een jongelingh te voren voor eerhjck gehouden, en haer ofte
ontrent haers gelijck, en die fulex, door ongedult van liefde, ofte anders
door den eenen ofte den anderen fchrelicken inval, mochte beftaen hebben,
in dien gevalle foude foodamgen vrouw-menfch konnen werden geraden
fich liever in houwelick met den felven te verfellen, als haer geheele
vordere leven in dien droevigen ftaet over te brengen. Anders, ten goede
van het gemeene befte, en tot weeringe van foodanige vuyligheden, oor
beter te wefen, dat geen houwelick, maer ftraffe, den fchaker-delick
oyt toe en kome.
Puit. Maer wat fal de rampfalige, die haer eere met gewelt en fonder
hare fchult verloren heeft, in dien gevalle ter bant nemen?
SoP$. Wat anders, als God bidden dat by haer ziele in lrjdfaemheyt magh
befitten, en fiep wat uyt-komft haer de goede God fal willen geven? In
magnis males magnum remedrnm eft pate.
Pxrr.. Maer, waerde man, (neem my ten goede dat iek fulcx u bier
voor-ftelle, 't is om eens des uyt den droom te weben) ick (egge, dat iek by
willen by de jonckheyt hoore in twijffel trecken, of oock een rechte maeght
gewelt in haer eere kan gefehieden, en of de felve oock verkracht en tegen
haren danck gefchoffrert kan werden.
Som . Ey lieve, laet de dertele jeught hier van gevoelen too de felve magh
geluften; Gods Woort, mijns oordeels, fpreeckt hier van klaer en duydelick
op verfcheyde plaetfen. Hoe, wort niet Dina van Sichern, Thamar van
Ammon haren broeder verkracht, dat is, tegens haren danek bekent? En
foo ghy des noch feeckerder wilt gaen, leeft Deuter. 22. 23. Wanneer een
Maeght, feyt den Text, iemant belooft is, en een man krijght haer in de
ftadt en beflaeptfe, foo Pult ghyfe bey de doen fterven, de maget vermits by
niet geroepen en heeft, dewijle by inder ftadt was, enz. Wanneer daer-entegen iemant een beloofde maeght op den velde krijght. en grijptfe, en
tlaept by haer, too fal den man alleen fterven, en de maeght en fult ghy
niet doen. Want by en heeft geen bode des doots waert gedaen, maer ge
als wanneer fich iemant tegen fijnen naeften verhief en floegh fijn Ziele-lijek
doet, too is dit oock. Want by vantfe op den velde; en de verloofde maeght
fchreyde, en daer was niemant die haer hielp. Dele wet, gelijck ghy fiet,
en koude van Gods wege niet geftelt werden, ingevalle het voorgeven van
de jonge lieden, daer gby van gewaeght, de waerheyt gelijckformigh ware.
Meer en ben iek niet getint hier van te fpreken. Ghy,, weeght en overleght
dat nu gefeyt is.
PHIL. Met oorlof, waerde man, magh ick u bidden, too laet my toe op
noch een fake uw gevoelen met een woort te mogen vragen, dat is, of een
vrou•menfch geweldighheken lijdende de by-wooninge van een man, of, fegh

ick, de felve daer uyt kan ontfangen? het welek mede by vele met een
volkomen Neen wert verfegelt.
Soper. Dewijle ghy maer niet een woort mijn gevoelen hier op begeert te
verftaen, foo vernoeght u niet defe antwoorde: dat de Geleerde houden, dat
ja een verkracht vrou-menfch kan bevrucht werden door den genen die haer
gewelt doet. En boven dien noch dit, dat foodanigen kint na Rechten voor
een wettigh kint wert gehouden, ten aenfren van de moeder, en niet voor
een baftaert. Maer de redenen die ick daer toe meyne te hebben, en hebje
geenfins te verwachten. Lact ons wederkomen tot onfe voorgeftelde vraeghftucken. Hippol. ad 1. 1. Item Drvus ff. ad. 1. Corn. de Sicar. Joach. Beuft.
1. part. de fponfal. num. 59.
PHIL. Maer ick bidde u andermael, befte Sophronifce, en dat voor het
lebte, niet voor onaengenaem op te nemen, dat ick u noch eens verge, uw
oordeel te feggen op een fake die hier niet en is buyten ons voornemen. Iek
mereke dat de Wet aen de Joden gegeven (van de weleke wy nu gefproken
hebben) fonderlmge fiel op den tegenftant, die een maeght biedt tegen liet
voorftel van de foodanige , die de felve in bare eere gewelt foude willen doen,
ten eynde om de felve fchuldigh of onfchuldigh te oordeelen. Nu fee is'et
gebeurt dat eek , onlanghs in feecker gefelfchap webende , aldaer hebben hoeren
voor -ftellen dit bvfonder geval, te weten. of het gebeurde dat een jonge
Deerne, in eenigh Kafteel Baer opgefloten hebbende, en aldaer in een opper
werdende aengevochten van eenige haer eere willende kreneken; en-kamer
nu in feeeker perijckel ftaende door de geweldigers over- vallen te werden,
mits de deure van de Kamer by de felve op de vloer wert geloopen; — of,
fegh ick, de felve Deerne, hebbende gelegentheyt om haer uyt een venfter
te werpen, en alfoo door de doot de oneere te ontgaen, fulcx vermagh en
behoort te doen, dan offe, fonder fulex te doen, de uyt-komfte van de
faecke moet verwachten?
Som. Wel, Philogame, wat wiert van dele uwe vrage geoordeelt by het
Gefelfehap, daer ghy de felve hoorde voorftellen?
Part. Een uyt het gefelfebap, waerde man, die hadde defe vrage voor
een fliege hooffelre Juffrouwe, die iek merckte wel ter tale te-geftlan
weben, en haer ftuck (onderlinge wel te verftaen in faecken die te voren
aldaer waren by- gebracht, de felve vont haer onbefwaert haer gevoelen daer
op te verklaren en feyde, des verfocht zijnde, datfe wilt dat het niemant toe
en float fich felven te dooden, dat het felve een algemeene regel was fonder
bepalinge; dien volgende datfe beter foude vinden, in dien noot geftelt zijnde,
af te wachten d' aenkomft van de geweldigers en de uytkomfte van de fake,
als haer felven, de venfter uyt- werpende, fekerlick om den hals te brengen.
Sopn. Wel, oordeelde het Gefelfehap, dat de Juffrou qualick hadde ge
-antwor
PHIL. Dat en heb iek niet verftaen; maer evenwel ick merekte dat'er
eenige, en die niet van de geringfte, too wat fehampencck, doch bedecktelick,
om loegen, en malkanderen op een byfondere wijle aen Pagen; doch de reden
van fulcx en begreep ick niet eygentlick, en wilde hier op uw oordeel wel
eens hoeren.
Sore. Wat my belanght, ick meyne dat de Joffrou wel Chrifteliek en na
de waerheyt van het (tuck heeft geoordeelt, als wefende daer in van een en
het felve gevoelen met den Out -vader Auguftinus. Maer evenwel oordeele
ick, datfe betamelieker, en, na de gelegentheyt van haren maeghdelicken
ftaet, beter (ende gedaen hebben, in gevalle by too bekommenccken vrage,
wat haer aengaet, onbeantwoort hadde gelaten. Daer fchuylt too wat in, na
mijn gevoelen, dat bequamer voor een maeghdelicken moet voor -by ware
gegaen geweeft met (til- fwijgen, als met de rij pheyt van haer oordeel hier
te toonen. En dat meyne ick d' oorfake geweeft te zijn, dat eenige van 't
gefelfchap fehampencck daer over grinniekten. Rationes pontrarias in cafu
fimili vide apud Camer. part. 3. Medic. Hiftor. cap. 78.
PHIL. Wel hoe! mocht dan de Joffrou, het (tuck grondelick wel ver
niet doen blijcken in too eerheken Gefelfchap?
-ftaend,hrv
Sopu. Wat my aengaet, had iek in haer plaetfe geweeft, ick hadde een
eerbaer ftil-fwijgen voor een verftandige antwoorde op die gelegentheyt in 't
werek geftelt; en dat even-felts koude wel met foodanigen maniere van doen
gefchiedt hebben, dat men beyde én haer goet oordeel, én haer maeghdelicke
ingebondenheyt foude hebben kennen befpeuren. Veel faecken van foodanigen
(toffe dienen by jonge maeghden veel eer nret (tillen monde, als met (preken,
en beter niet een foet blosjen, als met een fcherpfinnigh verftandt, beantwoort
te werden. Daer en is noyt foo vryen tijt of plaetfe, dat men 't al moet
of behoort te feggen, en het ftilfwijgen is al mede by wijlen een antwoorde,
en vry niet fonder kracht. Maer tot onfe tweede vrage, die nu met al de
rette al hadde beantwoort geweeft, ten ware ghy defe tusfe- vallen hier in 't
(pel liadt gebracht.
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PHIL. Neemt my fulex ten beften, waerde vrieut, iek en beklage des
mijnen tijt niet, maer houde my deihalven aen u foo wel verbonden als voor
de refte. Maer ick fwijge hier van, en verwachte nu vorder wat ghy fult
goet vinden op de over- gebleven vragen, hier te voren aengeroert.
Sorx. De tweede voor -ftelhnge was, of iemant wel foude doen, op het
exempel van den Raetfheer, in defe gefehiedenisfe vernielt, ten wijve te
nemen een deerne by een ander tegens haren danek gefchent. En daer op
meyne ick, na-de-mael dat het lichaem by de wife niet en wert verftaen
gefehonden te zijn, als de geeft en de wille, daer uyt rijfende, ongefchent
in haer geheel ziju gebleven; en dat de maeghdom veel eer is een deught
des gecfts, als des lichaems. Dat een Vrouwe, fehoon ontfchaeckt aen haer
lichaem by een boofwicht, even -wel gefeyt kan werden eerlick te zijn gebleven, ja haren maeghdom te hebben behouden, en daarom niet oneerlick te
zijn foodamgen Vrou-menfch tot een Vrouw aen te nemen, fonderlinge ingevalle de felve met eenige uytmuntende deughden is begaeft.
PHIL. Iek en kan dat foo niet recht begrijpen, en weet oock niet of ick
het felve in 't werek foude koenen ftellen. My gedenekt gelefen te hebben,
dat Catharina Howard, Koningnme van Engelant, by Hendrick de achtfte,
in 't jaer 1542, wert onthalft, fonderlinge vermits fy aen een groot Edelman,
Colpeper genaemt, verlooft was geweeft, en dat foo verre, dat fy-luyden een
onderlinge voorwaerde t' famen hadden gemaeckt, en dat de voorfz. Catharina
fulex niet en hadde geopenbaert. Iok geloove dat de Koningh dit fee ernft
op -nam, vermits by geloofde dat jonge luyden, die foo verre t' famen zijn
gegaen, felden van den anderen geheel vry zijn; gehjck by oock den voorfz.
Colpeper naderhant dode befchuldigen, van te grooten kennisfe met de
Koninginne gehadt te hebben, en dode hem daer na mede den kop af-facn.
Wie foude dan een ontfchaeckte ten Wijve nemen willen, daer het feker is
dat de felve gefchonden is?
Sorii. Wat my belanght, ick achte beter te zijn eene te nemen met rechte
gefcheyden, als met dertelheyt nufbruyckt. Hoort, ten eynde als voren, een
exempel van een groot en Godfaligh Prins, die misfchren gefeyt kan werden
meer te hebben gedaen als dat nu gefeyt is. Is u niet indachtigh gelefen te
hebben hoe David, vluchtende voor de raferney van Saul, fijn Vrouwe
Michal, Sauls dochter, hoewel fy David fonderlinge lief hadde, (als de
Schrift betuyght) door Saul als gedrongen is geweeft, in het afwefen van
David, haer te geven tot eenen anderen man, te weten tot eenen Paltiel,
de foone Lars, die de felve al een geruymen tijt by fich heeft behouden,
namentliek, tot na de doet van Saul? En efter heeft de Koningh David
niet eruft op Abner verfocht, ten eynde die hem weder foude werden toegebracht, gehlck (ilex is gefehiet, en de felve oock wederom by David is
aen-genomen, ontwijffeliek op dien gront, dat al wat'er gefchiet was uyt
bedwangh, en niet uyt vryen wille was gedaen
PHIL. Maer is het wel te gelooven, dat fee groeten Koningh en foo
wijfen man, als David was, in de meenfchap van fijn bedde weder foude
hebben willen aen- nemen, een wijf, die, buyten echte, foo lange met een
ander haer liehaem hadde gemeen gemaeckt? Gewisfelick, ten dunckt my
niet waerfchijnelrck fulex gefehiet te zijn, dewijle ick mereke dat de felve
Vorft op een diergebjeke gelegentheyt wel anders heeft gegaen. Want ten
tide als fijne by -wijven, uyt iek en weet niet wat reden van State, door
den ragt Achitophels by Abfolon waren befapen , foo heeft by efter op fijn
weder -komfte (feltoon fulcx mede niet dwangh was gefehiet) alle de felve voor
alle tijt befoten, en noyt meer tot hem genomen. Iek foude daarom in
bedencken geven, of oock niet hier verftaen foude behooren te werden, dat
Michal den Paltiel door den Koningh Saul is toegeeygent geweeft; maer dat
Paltiel efter haerder geen befit en heeft genomen; maer heeft al voren gelet
(alfoo men dagelicx befigh was om David van kant te helpen) , hoe het daer
mede foude af-loopen.
Sorx. Iek weet wel, lieve Philogame, dat eenige van de oude, en oock
Lyranus van gevoelen is, dat Paltiel met Michal geen gemeenfehap van bedde
en heeft gehadt; maer fulex ftrijt (mijns oordeels) met de waerfchijnelickheyt
der fake. Want als Ifbofeth, de Komngh Sauls foone, haer dede halen, ten
veifoeke van David, van Paltiel, de forse Lais haer man, feyt den Text,
gingh riet haer, en weende haer na tot Bahurim toe, 2. Sam. 3. 16. fulex
dat by van haer niet feheyden en korde, voor hem Abner dede wegh gaen,
en weder t' buys keeren. Ghy feet hoe den Text Paltiel noemt den man van
Mishal, ghy liet hoe teeren genegentheyt by toont in haer af-feheyt, ghy
let den langen tijt die Michal by Paltiel is geweeft, uyt alle 't welek klaeris af te nemen, dat de voorfz. twee onderlinge geleeft hebben als twee
echte lieden.
PHIL. Soo fie ick dan uwe meyninge te wefen, dat Michal by Paltiel,
als fijn huifvrouwe, voor een tijt laugh gebruyckt zijnde, efter by den
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Koningh David weder is aengenomen, op dien gront, dat her gene by Michal
in defen deele is gefehiet, uyt dwangti en dien-volgende uyt gewelt is gebeurt, en dat de voorfz. Michal mocht feggen:
Crimen erat noftrum, f delinita fuisfem;
Cum fim rapta, meum quid nifl nolle fuit?
Gewis iek hadde fchult, had iek mijn teere dealen
Uyt tuft, of geyle jeught, van iemant laten ftreelen:
Maer, fiet, ick ben verkracht en met gewelt ontfchaeckt,
Dus heb ick niet verdient om des te zijn gelaeckt.
En met Arnobio: Non eft nocens quicunque fponte non eft nocens, quia
delieta fine delinquendi animo non conftituuntur.
Sorx. My en komt jegenwoordelick geen bequamer uyt-legginge voor.
Soo ghy wat beters hebt, laat ons hoeren.
PHIL. Wat my aengaet, iek wil uw gevoelen niet Peer tegen-(preken,
waerde man. Maer had ick in des Konings Davids plaetfe geweeft, foo en
weet ick niet, of iek het ftuck alfoo foude hebben kennen opnemen, als by
dode. My dunckt ick ben wat vieler in die gelegentheyt; ick weet dat de
Rechtf- geleerde (eggen, dat in gevalle remants verloofde Bruyt met gewelt
quame gefchoffierl te worden, dat de Bruydegom haer, om die oorfake wille,
niet en vermagh te verlaten; en veel meer heeft fulex plaetfe in een wettige
huyf- vrouwe. Maer in het voor -geftelde geval van Michal vinde ick al
andere in- fichten (Cypr. tract. de Sponfal. cap. 13. §. 47). Maer of een man
wel doet een vrouwe, die haer in overfpel verloopen heeft, wederom aen te
nemen, en of oock de Rechter de ftraffe magh vergeven, daer op uw gevoelen.
Sores. De Euangelifche Kereken (feyt een geleert man) zijn gewoon den
genen, die het ongehjek heeft geleden, te vermanen, fulex aen den fcliuldigen perfoon te willen vergeven; en indien fulex gefchiet, loo hout de Rechter
de ftraffe op, ter eeren van 't Houwelick, en laat den fchuldigen los. Maer
of de felve weder in by- woonrage behoort te werden aen- genomen, dat heeft
meerder fwarigheyt. 't Is waer dat'er veel fchr jvers Ja toe (eggen. maer
die zijn meeft van die gene, de weleke de kleynigheyt niet en kan werden
aen-gedaen, als geen vrouwen hebbende. Maer weder andere, en vry deftige
lieden, zijn van gevoelen; dat een Overfpeelfter weder in te nemen, niet
alleenlick fchuldigh is voor de man, maer oock fchadelick voor 't gemeen,
als oorfaeck gevende aen ontuchtige vrouwen tot onkuyfheyt. Indien nochtans
een man, na gedane fchip breucke, de felve zee noch eens wil bevaren, daer
en is noch recht noch regel van Godfdienft die hem fulex belet, indien
fulex gefchiet na gedane boete, en met kennisfa van de Overigheyt. Maer
die een onrechtvaerdige Overfpeelfter by fich behout, wort verftaen als een
roffiaen van fijn wijf te wefen. Cum uxore fob maledreto eft, inquit heron.
Armf. de jur. Connub. cap. 5 fest. 9. num. 1.
PHIL. Maer wort in de Spreucken Salomons niet onder andere geleien,
dat die een Overfpeelfter behout dwaes is en godloos?
Som. 't Is waer, lieve Philogame. Maer behoudens dat in den Hebreeufeben Text die freucke niet en wort bevonden, loo wort de felve by de
fchrijvers verftaen van cone foodanige, die noch haren ouden naet nacyt.
Tot welken eynde Hieronymus feyt: Hy is onrechtvaerdigh die een onfehuldige befchuldigt; dwaes die een fchuldige behout.
PHIL. Maer, om verder te gaen, ick verwachte uw gevoelen op de derde
vrage, te weten: of iemant wel doet een vrijfter, by hem te voren gebruyckt
tot fijn byfit, ten Wijve te nemen? en fonder voor- oordeel van 't gene u
bekeven fal hier op te (eggen, loo meyne ick dat ghy fulex veel min Pult
goat vinden, als van eene die met enekel gewelt hier in is mifhandelt.
Sores. Het geval loo ftaende als het felve is voorgeftelt, en geen wet,
gebruyck, ofte lantf-recht iemant tot trouwen in den voorfchreven gevalle
verbindende, loo houde ick het met die gene, die het felve voor een Jonge
te weten: en weynigh zijnder die foodanige by- zitten-lingbodefthmy
(fish eygentlick tot enekele dertelheyt van de uyt-fchuymende jeught hebbende
laten gebruycken) trouwen, die daer over niet groot berouw namaels en hebben gehad. De Poeten hebben fulex willen af-beelden door het Houwelick
van Jupiter en Juno, die buyten echte te voren onderlinge haer luften hadden
gep]eeght. Slet, wat een huys, tot in de andere werelt toe, by de felve
wort gehouden, vol oneenigheyt en yverfucht. 't Is als liet fpreeekwoort
feyt: fijn vuyligheyt doen in een korf, en den (elven daer na op het hooft
fetten. Iek fpreke in gelegentheyt als voren is gefeyt. Anders loo iemant
een eerlieke deerne met fchoone woorden, beloften, linekernyen, en diergehjcke
tot een val hadde gebracht, en niet felfs by baer en ware veilockt geweeft;
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foo meyne ick, dat een foodanige niet alleen en vermagh, maer oock behoort
de felve deerne weder ter eere te brengen door een wettigh trouvaen; gehjck
in veel wel- geregelde Landen en Steden wort gebruyckt, en oock by de Wet
Moyfis vaft geftelt. (Montagne liv. 3. cap. 5. fur les vers de Virgile).
PHIL. Iek mereke met wat onderfeheyt ghy dit voort-brenght, waerde
Sophronisce, en daer op dienen jonghmans en jonge dochters wel te letten.
Maer iek hebbe een jongh Edelman gekent, die, geheel andere inlichten hier
op hebbende (als ick fie dat ghy doet), vaftelick hadde voorgenomen, niet
alleen een by-fit hem tot een wijf toe te eygenen, maer felfs een foodanige die eerft by een jonghman alleen , en daer na een wijle tijts openbaerliek winfte met haer lichaem hadde gedaen, en dat om redenen, die by
my feyde, flende op fijn vleefchlickheyt, die ick hier niet en wil verhalen,
meynende daer in voor hem te hebben de geeftelicke Rechten, die fulex voor
een verdienftigh werek ftellen. (C. inter opera eharitatis de Sponfal. 16.
Abelard. et Prnpof. Couver. part. 2. de matrim. e. vet. §. 11. num. 3).
Sopil. Wat de geefteheke Rechten ten dien aenflen betreft, die hebben
een ander ooghmerek, als de onbefuyfde en in luften verfmoorde jongelmgh
dede. Want de felve Rechten fien alleenlick in defen gevalle op iemant,
die uyt eisekel yver, om een ziele te behouden en een menfche uyt den
verderve te trecken, fulcx aen de hant nemen; niet op de gene die by de
foodanige meerder lult meynen te rapen, als by eerlieke vrouwen. Maer
foodanigen yver is van felfaem gebruyck, en weinigh (loo ick meyne) te

vinden.

Prim. Nu een woort van de by-fit eens anders te trouwen.
SoPTH. Een by-fit van een ander te tiouwen, heeft vry mede fijn bedencken. De oude Hebreen hebben een beflapen Dochter een vernederde genaemt,
Gen. 34. 2. want fy verviel van haren ftaet, na Gods Wet, Deut. 22. wiert
eerloos en een flavinne van de ftraffe. Maer na de woorden des Apoftels,
Hebr. 13. moet het houwelick eerlick en fonder vleeke wefen. 't Is oock
kennelick, dat felfs by de Romeynen een foodanigen vrou menfch niet alleen
in haer felven eerloos wiert geacht, maer datfe oock oneerlick maeckte den
genen die de felve in fijn by-wooninge op -nam. Men leeft by den Out-vader
Chryftomus dele fpreucke, ten felven eynde dienende: Gelijck (feyt by)
iemant wreet en onredehek is die een eerlicke vrouwe verlaet, loo is by
dwaes en onrechtvaerdigh die een hoere by hem behout. De Hoogh-duytfche
(eggen, dat hy, die een hoere trouwt, is een fchelm, of haeft een worden lal.
En dat is van heden of gifteren niet, datfe fulex hebben gevoelt, dewijle
Corn. Taeitus getuyght, dat van outs onder de felve geen genade en was,

ten aenilen van Bene die fish in haer eere verloopen hadde, en dat noch

jonckheyt, noch fchoonheyt, haer in dien gevalle tot een goet houwehck
konde brengen. (Multis illuftribus dedecori fuit ant inconfultius uxor asfumpta,
auf retenta patientius. Plin. Paneg.)
Sieut crudelis et iniquus eft qui caftam dimittit uxorem, fie factuus et
injuftus eft qui retinet meretricem. Chryf. ad 9. cap. Matthaei.
Publie2e pudicitix apud Germanus nulla Brat vema, non forma, non a'tate
maritum invenerit. (Tacit. de morib. German).
Iek kome dan tot de vrage by u te berde gebracht, te weten: of oock
een jmigehngh na Rechten magh gefeyt werden ontfchaeckt te konnen worden, en daer op antwoorde iek met een woort, dat ja; gehjek niet alleenkick
de Rechts geleerden over-al getuygen, maer de hooge Recht -bancken en
Parlementen oock dickmael gewefen hebben. Maer dat vrouwen fulex be
ftaende metter doot louden behooren geftraft te werden, daer in (oude ick
het houden met de gene die het felve ten aenflen van vrouwen ofte maeghden
wat fachter op- nemen, oordeelende dat de felve, na gelegentheyt van faken,

niet niet de doot, maer met minder ftraffe, na befcheydentheyt van den

Rechter, behooren te mogen beftaen. (Jul. Char. §. raptus. num. 6. ubi

disfentieutes Doctores et exempla contraria recenfet).

PHIL. Maer hoe kan fulcx doch ontfchaecken ofte verkrachten genoemt
worden? Voorwaer, indiender eenige gevonden worden die met fchijn van

redenen derven (eggen, dat geen vrou-menfch recht verkracht en kan worden,

en geen gewelt in haer lichaem en kan lijden, fonder ten mmften eenige
toe-ftandigheyt, hoe kan doch aen een jongeling fulex gebeuren? Maer kan
't eenigfins gefchieden oock tegen danck in dele gelegeutheyt, een man te

dwingen om te doen het gene dat niet als uyt rechte goetwilhgheyt en kan

gefchieden, dat dmrckt my een van de grootfte vreemdigheden te wefen, die
men kan bedencken; en 't is mijns oordeels wel gefeyt:
Al is de vrijfter fteegh, noch wortfe wel de Bruyt;
Maer wil de vryer niet, loo is de vrientfchap uyt.
Sopu. Een vrou-menfch wert gefe^ t een jongelingh ontfchaeckt te hebben,

fchoon fy den felven niet met gewelt, maer met bedrogh of vleyende woorden tot haer lockte.
Parr.. Wel, dat en kan immers geen verkrachten ofte ontfehaken (dat
gewelt in fich begrijpt) gefeyt werden, en derhalven en meyne ick niet, dat
een Rechter daer op (oude willen acht nemen in wijfen van vonnisfen.
Sorx. In trouwen ja. Papon in fijn 22 boeck, in den 16 titel, arreft 3.
verhaelt, dat een dochter, fchoon van haer perfoon, om foodanigen vervloeckinge is verklaert geen houweliek te hebben met den voor-febreven jongelingh.
Een vrijfter, feyde Papen, anders hebbende als de fehoonheyt van haer per-

foon, hadde door haer aenlockende gelaet het beleyt, dat een jongh en rijck

jongelingh , noch onder vooghdye ftaende, met Baer een houwelick hadde
gefloten. De Vooghden van den felven jongen Edelman ftellen Baer aen om
dit houwelick, als by ontfchakinge gefchiedt zijnde, te doen vernietigen. De
fake komende voor het hoogh gerichte van Parijs, is men bekommert, hoe
men dit (tuck noemen fal. Om niet langh te wefen in dit verhael, het
houwehck is verklaert, niet te mogen beftaen; de vrijfter ter nauwer noot,
fonder ftraffe op baer perfoon, ontkomen: maer de Moeder en haer helpers,
en de Notaris felfs, die de Houwelickfe voorwaerde hadde gefchreven, alle
verwefen in een merekelicke gelt - boete. Tot befluyt feyt de voor-fchreven
Jean Papon, dat hier uyt blickt, dat een manf-perfoon loo wel ontfchaeckt
kan werden als een vrouwe, (per glosf. in 1. un. C. de rapin in verb. fponfam.

in p. qun fuit opinio Johan. antiqui glosfatoris) en dat fulex in Vranekrijck

alfoo wert verftaen.
Pair,. Voor my, iek en kan dat loo niet op-nemen, om de redenen te
voren by my verhaelt, gelijck ick mede niet en wil geloven dat eenige
Rechters, Reehtf- geleerden en Naturaliften webende, liet felve alfoo louden

verftaen.

Sorx. En werpt dit loo verre niet, lieve Philogame. Want daer zijn al
te verfche exempelen om fulex te willen loochenen, en dat felfs in Vorftelicke perfoonen. Hoe, is tot uwer kennisfe niet gekomen, dat nu onlangs,
ja felts in den Jare 1634, op den 5 September, het Parlement van Parijs
een wijfdom heeft geuytet, door het welcke het Houwelick van Monfieur,
Broeder des Konings, ter eenre, en de Princesfe Marguerite van Lotteringen
ter anderer zijden, is verklaert nietigh en geenfins te konnen beftaen; en
dat hertogh Karel van Lotteiingen met Nicolaes Fiancoys des felfs Bioeder,
en Henriette van Lotteringen, Prinsesfe van Palfburgh fijn Sutter, ter

fake van outfchakinge gedaen in den voor -fchreven Broeder des Konings,

gebannen zijn uyt het Rijek van Vranckrijck, met verbeurte van alle der felver
goederen? Soo ghy dat niet en weet, ick kan u dat wijfdom noch terftont
doen hebben, gedruckt tot Parijs iu de Druckerye van fijn Majefteit.
PHIL. Maer heeft men wel oyt van iet fulex in andere deelen van de
weielt gehoort?
Sorx. Iek fegge u, dat ja, goede Philogame; en ick hebbe felfs weten
gebeuren in Engelant, dat een Peer eerlicke, bevallieke, en aenfienelicke Jonekvrouw in den felven lande befchuldigt is geweeft een jongen Graef ontfchaeckt
te hebben, en na ick de fake hoorde verhalen, en bole vers gefchiedt was,
en was'er anders tusfchen hen lieden niet omgegaen, als dat men oock hier
te lande voor goet en eerlick (oude gekeurt hebben. De voornoemde juffrouw
was te gafte genoot met haren Broeder op een promocr-feeft van een jongh
Edelman (gelijck in dat Rijck veel plagh te gefchieden), en alfoo fy leer
meeftencck op de Luyt wilt te flaen, en met het fpel van baer ftemme te
vermengen, wert haer op 't lette van de maeltijt een Luyt toegebracht, en
met een wertfe verfocht, het gefelfehap met een deuutjen te willen vereeren.
Sy, na eeuige heufche we}geringe, begon 't werek, waer in fy loo wel beviel
aen fekeren jongen Graef, regel-recht over haer fittende, dat de felve, in 't
af-gaen haer waer nemende, na veel tot haren lof gefproken te hebben, eyndelick fijn rechter-bant uyt-ftack, verklarende datfe in hem een man gewon
mochte gevallen, het fclve fijn voorftel foo dapper--nehad,lofuxr
lick aendringende, dat by toonde dat het hem ernft was. Sy, door dit
onverwacht geval niet weynigh ontfet wefende, en onfeker wat te doen,
ontfeyde voor dat mael den Graef fijn verfoeck, met de meefte heufheyt diefe
koude. Maer terftont daer na haren Broeder in een Kamer byfonder gerne.
pen hebbende, verhaelde aen den felven haer weder -varen, verfocht raedt,
hoe te doen, in-gevalle haer fulex andermael mochte voor komen. De Broeder, fich wat bedacht hebbende, riedt haer, dat fchoon harr ouders niet

daer ter plaetfe, maer tot

Londen

waren, en dien - volgende als nu niet

gehoort konden werden, dat fy (in gevalle de fake haer noch eenmael fchoon
mochte voor-komen) den Grave den koop (oude toe-flaen, gebruyckende daer
in de meefte beleeftheyt baer doenhck wefende, met dat vertrouwen, dat
haer luyden ouders (vermits de fchoone gelegentheyt fick nu biedende, en die
vermoedelick niet licht weder fich en (oude veitooncn) fulex haer niet als
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ten goede en fouden af-nemen. De Jonck-vrou , met den ract van haer
Broeder geftijft zijnde, macekte wederom de Luyt by der hant te hebben, en
heftont weder te visfen met het eygen net als voren. De jonge Gi aef daer
ontrent zijnde, en noch de felve beweginge in fish gevoelende, heeft ander
als voren aen de-mael,tgro nhey,glijckabdn
voorfz. Jonck- vrouwe gedaen, die fy oock danckelick heeft aen genomen, en

felfs beantwoort en voor den jonghman beflicht te hebben, en misfehien meynt
ghy des wel gegront te wefen. En even -wel iek ben anders van gevoelen,
en fegge, dat foodanigen jongelingh, teil zy de dochter, daer by mede te
doen heeft, anders van oneerlickheyt befehuldigt kan werden, verbonden is
fijn belofte na te komen, en meyne boven andere redenen daer toe te dienen
de volgende Schriftuer-plaetfen, Exod 22. 16 : Wanneer iemant een maeght

flapende, wifte te wege te brengen (gelijek in dat Rijck niet nieuw en is)
dat de jolige lieden noch dien eygen dagh by een Kercken-Dienaer in haer
trouwe zijn beveftight geworden, die oock de volgende nacht haer bedde
gemeen hebben gemaeckt, en zijn eenige weynige dagen daer na te farcen
tot Londen, als echte heden, aen- gekomen. Doch de ouders van den voor
gebeurt was verwittight, en-fchrevnGa,'tgderoOxf
des ganfeh t' onvreden wefende, hebben beyde de voorfchreven jonge lieden
verfeeckert, en de felve van den anderen gefcheyden, hebben Blek in een
byfondere plaetfe doen bewaren, en dacr op is gevolght, dat de voorfz. jonge
juffrou is befchuldight geworden, van door het gene voorfchreven is ontfehakmge in de perfoon van den jongen Grave begaen te hebben, werdende de
omftandigheden ten naeften by als voren is gefeyt, maer met hatelicke woorden opgehaelt, en foo geduyt, als of de felve geleyder lage daer op hadde
gelocrt, om den voorfz Grave in 't net te krijgen, daer het tegendeel van
de andere zijde ernftehek wiert gedreven. Defe fake verhaelt werdende over
tafel van de IIeer Ambasfadeur van defen Staet, daer ter felver tijt ver
andere jonge lieden wefende, wiert oorfake-fcheydJonkviuw
genomen, voor en tegen de Jonck-vrou difcourfen te maken, en wiert fonderhuge daerop geftaen, dat de voorfz. Jonck-vrou ten mmfteu liner eygen
ouders eerft kenuisfe hadde behooren te doen van de fake, al eer fleh in
g elegentheyt van trouwe te verbinden. Maer andere meynden, fulex verfehoont
te kennen werden ex prufumpta mente parentum, vaft flellende, dat de felve,
om de ganfch vorderlieke gelegentheyt, ftil-fwijgende, moefte verftaen werden
hier in bewilhght te hebben, ja dat de felve vermoedelick de Jonek-vrou
(iudien fy niet en hadde toe-getaft) befchnidigt fouden hebben van gebreck
van oordeel; vermits fy foo fchoonen kans baer vruchteloos hadde laten
out glippen.
Poen. Maer hoe is liet eyndelick daer mede af-geloopen 5
Sorx. My dunckt verftaen te hebben, dat, na lange moeyelickheden en
tusfeben-fprake van vrienden, het houwelick eyndehek by de oudeis van den
Graef voor goot is eikent. Posfe auteur ratas habeni nuptias à parentibus,
etiamfi fine ipforum confenfu contractco fint, late demonftrat Bafil Monerus
tract, de mats. cap. 10.
PHIL. Of een Joiigelingh op die maniere, als nu verhaelt is, kan gefeyt
werden ontfchaeckt of verkracht te zijn, daer op valt (mijns oordeels) noch
vry al wat te feggen. Maer iek weet onlanghs een geval gebenit te zijn,
dat ick boude op beter giont outfehakinge ofte gewelt genaemt te mogen

bruyt-fchat, en haer ten wijve nemen. Deut. 22. 28. 29: Wanneer iemant
aen een maeght komt die niet belooft en is, en grijptfe en flaept by Baer,
en het wort alfoo bevonden; Soo fal die, diefe beflapen heeft, haren vader
vijftigh Eckel Elvers geven, en falfe ten wijve hebben, daerom dat hyfe
gefeliendet heeft. Hy en kaufe niet verlaten fijn leefdage. (Qum conftitutio
juris divini cum naturalem aequrtatem et rationem in fe nabeat (etfi hsx Mofis
nos non obliget) omnibus humanis traditionibus debet praeferri. Vide late
Bafil. Moeer tract. de matr. e. 11. num. 4. et 5). Mitfgaders, op dat de
weehge jonge lieden heer leeren onthouden, en tot eerlicke houwelieken, niet
tot vuyle dertelheden, fich leeren begeven.
Puin. Gewisfehck dat komt my ganfch vreeint voor, en is t' eenemael
buyten mijn gevoelen. Wel, ick wil dat eenige van mijn kennisfe vrede- doelen,
die het wel fel te pasfe komen. Maer noch een vrage, too 't u belieft.
Sonn. Is 't niet genoegh (dunckt u) van defe ftoffe^
PHIL. De vrage fal kort zijn , en ghy kont uw antwoorde even alfoo
maken, en fy vloeyt klaerlick uyt onfe gefchiedenisfe. Iek hebbe van mijn
Ouders wel gehoort, dat eemge vn;fters eertijts hebben beftaen eenige
inifdadigen, nu ter Boot verwefen zijnde, te verbidden, en de felve fish tot
man te vereyfehen Is de Rechter, uyt eenige laut-rechten ofte oude ge-

gepleeght, hebben den felven met dreygementen daer toe gebracht, dat by
(anders geen uyt-komft flende) de felve heeft belooft wettelick te fullen
trouwen; en hebben den felven oock een fchriftelick befeheyt afgeperft. De
vrage is, nademael by een yder wert geftelt, dat alle houwelieken uyt
bewilginge moeten gefchieden, en anders niet, of de felve jongelingh gehouden is fijn trouwe, in-voegen als voren hem af gedwongen, te voltrecken,
dan of by veyheyt heeft fich elders te mogen verbinden? L. neque ab
mitio. 14. C. de nupt. 1. Titia 134. ff. de verb. oblig.
Sorir. Ghy felujnt de vrage, by u voor-geftelt, lieve Plulogame, alneede

Die naer een hooge fchoonheyt dorft;

terftont daer na fulex haren Broeder aen- gefegt, deweleke, daer op niet

worden. Een vader en andere vrienden, hebbende onlanghs een Jongehngh
op het bedde betrapt, daer by met de dochter van den huyfe fijn luft hadde
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bekent,

die noch niet getrout en is, en beflaeptfe, die fal haer geven haer

bruycken, gehouden foodaníge mifdadige aen foodanige verbidtfters te laten

volgen, en dat uyt gunfte van 't Houwelick, gehjck men my heeft willen
doen gelooven?
Sorte. Het is hier en oock in ander Rijeken by eenige eertijts gelooft
geweeft; maer de fake, na Rechten onderfoeht zijnde, wert fonder gront en
reden bevonden, als ghy naerder kont flee by verfeheyde Rechtf- geleerden,
dacr van gewagende, onder andere by Triaquellus de pennis mitig. conclus. 56.
Wel, dat is nu daer, Philo;ame, en indien het u noch geen tijt en dunckt
van fcheyden, foo moeten wy noodelick tot een geheel andere ftoffe verval
niet van gewelt, niet van ontfchakiuge, maer van een uytmuytende-len,dar
toeval

van genegentheyt wert gehandelt

Puin. Dat is te foeten ftofe, waeide man, en wy zijn te wel gefeten
om het begonnen werck too liaeft te (taken; eck bidde u laet ons overgaen
van gewelt tot liefde. En ftaet my weder het lefes toe, als voor defen.

Daer is genoegh van kracht gefeyt,

Iiet ftuck dient anders aengeleyt.
Ghy,, hoort een blijder trou- geval,
Dat n een wonder fchijnen fal
Want flet, bier komt een edel Verft,
En bier verfchijnt een jonge maeght,

Die van een diep verlangen klaeght;
Schoon geen van beyden oyt en fagh,
Wat haer den brant verweeken magh.

Hic uunquam vifen flagravit amore puellm.
Pu tt . Wel een, fonder laugh voorfpel, ick beginne.
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Of oyt een nacht-gelicht , of weg- geruckte finnen,
Den droom en fijn gevolgh, iet gelden in het minnen,
Yet brengen aen de trou, ftaet hier te zijn gefeyt,
En daer is even nu mijn penne toe bereyt.
Een wonder trou- geval, by niet een menfch verhandelt,
Die oyt Parnasfus bergh voor defen heeft bewandelt,
Staet hier verhaelt te zijn, ten goede van de jeught.
Wat nieu en felfaem is, dat geeft de meefte vreught,
Dat geeft de meefte vrucht; byfonder als de reden
Het (tuck wil ondergaen tot in fijn diepfte leden.
Wel aen dan, geeftigh volck, wy komen tot de daet;
Ghy, let na dit verhael, wat hier te leeren ftaet:
Terwijl Hyftafpes droegh den fchepter van de Meden,
Was heerfcher van het lant en al de rijcke fteden,
En dat fijn broeders heir, die Zariadres hiet,
Tot aen den gullen ftroom van Tanaïs gebiet,
Doen was Omartes Prins van al de groote Rijcken,
Die van den ( eilen golf tot in het Ooften wijcken.
Hy, fchoon nu wel bedaeght, had maer een eenigh kint,
Een maeght die geeftigh was, en over-al bemint,
Een bloempje noyt gepluckt, een roofje vers ontloken,
Van wiens vermaerde jeught wert over-al gefproken.
Sy was naer hooffche wijs en geeftigh op-gevoet,
Van adel wonder hoogh, maer hooger van gemoet.
Daer was een hollen bergh in ouden tijt te vinden,
Gelegen in het kalm en buyten alle winden,
Men fagh hier geenen dagh of ftralen van de fon,
Vermits liet duyfter hol geen licht ontfangen kon.

De deur was fonder har, om geen gerucht te maken,
En dat door haer gekir geen oogh en fou ontwaken.
Daer was geen ambachtfman die met den hamer wrocht,
Geen ongeruftigh hooft, dat op fijn handel docht.
Daer quam geen hagel -buy gevallen op de bergen,
Daer quam geen donder-flagh de ftille velden tergen.
Daer was een foete beeck die over keytjens liep,
En door een facht gefuys het oogh tot flapen riep.
Op 't voor-hof was een tuyn gebogen naer het Zuyden,
Beplant met mane -kop en duyfent groene kruyden,
Verwerkers van den flaep. Geen hont baft op liet erf,
Geen gans of ander dier en queckt'er op de werf.
Daer was geen yver-fucht, geen ongerufte forgen,
Maer niet als (tage ruft tot aen den lichten morgen.
Daer was geen haet bekent, geen druck of fwarte nijt,
Geen nare dweepery, die in de finnen bijt.
Daer quam een dicke wolck ontrent het Slot gefegen,
En maeckte, wieder quam, tot iluymer-fucht genegen.
Siet daer een vreemt geheym, daer fich de Slaep onthout,
Door vrou Natura felfs met eyger hant gebout.
Door al het (til vertreck zijn duyfent ledekanten;
Daer liggen op een rij fijn waerde lijf- trawanten,
En wat men droomen hiet, een wonder vreemt gebroet,
Dat bijfter felfaem fpoockt, en vreemde faken doet.
Een deel kan aen het volck een blijden geeft verwerken;
Maer wat'er omme-gaet en is maer om te gecken.
Eylaes! haer ganfch vermaeck en is maer enckel waen;
Want als de flaep vcrfchiet , dan is de vretiaht gedaen.
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Een deel kan iemants hert in bange droefheyt ftellen,
En met een grooten fchrick tot in de ziele quellen;
Een deel ftort iemants hert als midden in den doot;
Maer als de flaept verloopt, foo is hy buyten noot.
Een deel is wonder licht om op te zijn gedreven,
En leert een menfchen kint gelijck een vogel (weven.
Een deel heeft fijn vermaeck ontrent de woefte zee,
Een deel in 't groene wout, en by het jonge vee.
Een deel doet iemants hert gelijck een fteen verherden,
Een deel leert eenigh menfch een paert of ezel werden,
Een deel een magtigh Vorft. En waerom meer verhaelt?
Het is een kluchtigh volck, dat om de geeften dwaelt;
Soo veel de dieren zijn, die op der aerden leven,
Soo veel de fterren zijn, die om den Hemel fweven,
Soo veel het bloem-gewas is in een luftig dal,
Soo groot is haer bedrijf, foo veel is haer getal.
De flaep om defen tijt, de Prinsfe van de bende,
Juyft als hy met gemack fijn leden omme-wende,
Sprack dus fijn gaften aen: „Wie fal op defen nacht
Gaen fpoken door het lant en toonen onfe macht?
Wie fal den bulle-man, wie fal den nicker maken?
Wie fal het flechte volck , en wie een Prins genaken?
Wie fal een jonge Maeght gaen ftorten in den fin,
Het foetfte van de jeught, de krachten van de miii?
Wie fal een jongh gefel fijn lieffte doen genieten,
En met een guide fchicht hem in den boefem fchieten?
Wie fal óf dit beftaen, Mf grooter wonders doen?
Op, mackers, uyt het bed, op, geeft u in het groen!
Op, fweeft ontrent de jeught, of om bedaeghde menfchen,
Die eer, of machtigh goet, of groote ftaten wenfchen.
Gaet, handelt yder een na dat het u bevalt,
Terwijl de wijfte man op fijnen leger malt."
Hier op quam Soet-bedrogh fich toonen op de kamer,
En feyde tot den Slaep: „Geen fpoock en is bequamer
Te doen wat ghy beveelt, als ick en mijns gelijck;
Laet my te defer uur gaen fweven door het Rijck.
Iek fal, al waer ick kom, gaen drijven vreemde rancken;
De menfchen even -wel die fullen my bedancken.
Want Piet, een flechten bloei, een klunten aen den dijk
Die ftel ick uren langh een grooten Prins gelijck.
Iek hebbe left een bloet geluckigh konnen maken,
Vermits ick maer alleen fijn leden quarr genaken.
Hy was Alexis vrient, een klunten uyt het lant,
Soo rouwen harders kint als ick voor defen vant.
Noch gingh ick even-wel my defe kracht vermeten,
Dat ick den kalen droes fijn leet fou doen vergeten.
Hy lagh ontrent een feugh te midden in den ftal,
Out, fchamel, overftolpt van enckel ongeval.
Iek quam hem door het oir tot in het breyn gefegen,
Iek fagh wie dat by was, en waer hy was gelegen;
Iek blies hem in den kop een foete dweepery,
En ftracx was lieni de geeft van alle kommer vey.
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Iek gingh mijn wonder-kunft noch vorder openbaren,
Iek nam hem uyt de kop de fwaerte van de jaren,
Iek gaf hem jeughdigh bloet, ten mieften na den fchijn,
Iek maeckte dat hy meynd' een edelman te zijn,
Den ftal een prachtigh hof; het loeyen van de beeften,
Dat nam hy voor gefangh van al de fraeyfte geeften.
Iek gaf, dat hy de lucht als foet en luftigh prees,
Hoewelder van het vee maer enckel ftanck en rees.
Al was hy ganfch begaet, en bijfter vuyl bekrofen,
Hem dacht hy lagh geftreckt te midden in de rofen.
Iek gingh hem, boven dat, beftoken door de min:
Een fogh die by hem lagh, die feheen een Koningin,
Die fcheen tot hem gefint en quarr tot hem genaken,
En wou door foet onthael den harder vrolick maken.
Hy nam haer in den arm, fy biet hem haren mont,
Die by gelijck een roos, en noch al foeter vont.
Hy taft haer naerder aen om volle luft te plegen,
En, naer het fehijnen mocht, fy was'er toe genegen;
Maer fiet, dien eigen ftont foo kraeyde juift een haen,
En ftracx foo was de flaep en alle vreught gedaen.
Ach! Mopfus liet terftont fijn rauwe vingers glippen:
Want fiet een vuyle fogh die lagh hem aen de lippen.
Daer wenfeht de rauwe quant, door ongeftuymigh bloet,
Dat noyt in fijn bedrijf een bane wonen moet.
Hy wenfcht, dat by terftont de kraeyer mochte grijpen,
Om hem van ftonden aen den roeper toe te nijpen.
Maer wat de man bedrijft, 't en gaf hem anders niet,
Als dat hy des te meer fijn eygen weben fiet.
Wel, dit is mijn bedrijf, en door mijn foete grillen
Soo doe iek menighmael al wat de menfchen willen,
Ja meer als iemant wenfcht. Dus geeft my nu verlof,
Dat ick voor onfen bergh magh kiefen eenigh hof,
Magh fweven op een Slot, of op een fchoone woningh,
Of plegen mijn bedrijf ontrent een grooten Koningh.
Waer dat ick immer ga, of waer iek komen fal,
Daer is mijn fpokery de menfchen lief- getal."
Soo haeft als Soet-bedrogh fijn reden had gefproken,
Soo heeft hy wederom fijn oogen toe- geloken,
Verwonnen van den flaep, foo dat by fuyfebolt ,
En in het fachte dons als eerftmael heilen rolt.
Doch Waer-droom nam het woort: „O, foetfte van de goden,
Die al wat adem blaeft hebt onder uw geboden;
Verquicker van de menfeh, die bange zielen ftreelt,
En moede leden ftijft, en flecke lieden heelt!
't Is eenmael laugh genoegh een mallen aert gedreven,
En met den neus geleyt die op der aerden leven.
Ey, laet my gaen te werck gelijck iek ben genaemt;
Draeght u van nu voortaen gelijck het u betaemt.
Iek weet een jonge Maeght in hoogen ftaet verheven,
Die aen een ruftigh man is waert te zijn gegeven,
Niet in een looien fchijn, maer in de ware daet;
Ei, foo het u bevalt, ick weet haer goeden raet.
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Iek fal een Vorften -hert tot hare liefde trecken,
Iek fal haer teere ziel tot fijne gunft verwerken ,
En beyd' op eenen nacht; en wat haer vorder fchórt ,
Dat fal haer in den fchoot ten vollen zijn geftort.
Laet my flechts heden toe, dat iek magh henen vliegen;
'k En fal geen jongh gefel, geen teere maeght bedriegen,
Geen malle grillen doen, maer dat de goden voegkt,
En na den rechten eyfch de menfchen vergenoeght."
De Slaep-god gaf een knick ontrent fijn lefte reden,
En Waer -droom nam liet aen, als of hy was te vrèden.
Dies tijt hy_ op de reys, en gaf hein in de lucht,
En fchoon by dapper fpoet, by maeckte- geen gerucht.
In 't holfte van de nacht, doen alle dieren fwegen,
En ganfch het Hof-gefin in rufte was gelegen,
Genaeckt hy tot de koets , , waer in Odatis lagh,
Daer hy geen kamermaeght, geen licht ontrent en fagh.
Hier ftelt hy in het werek fijn alderfoetfe ftreken:
Hy deckt de ganfche maeght met fijn gefwinde vleken,
Hy fprenght haer om het hooft een wonder krachtigh nat,
Dat haer niet vreemt gewoel in al de leden fat;
Het vocht doorkruipt de maeght tot in de diepfte firmen,
En roert haer geeften om, en leert de vrijfter minnen,
En beelt haer dingen in die fy voor oogen fiet,
En, foo het fchijnen mocht, in volle daet geniet.
Sy vont haer aen 'een beeck, die met gefwinde ftroomen
Gingh fwieren in een dal, en om de groene boomen;
Ter zijden lagh een bofch, daer uyt een Ridder quam,
Die met een bly gelaet tot haer de reyfe nam.
En als de jonge Vorft liet water quam te naken,
Soo het hy fijn gevolgh haer fnelle gangen ftaken,
En gaf hem by de Maeght, en boot haer goeden dagh,
Soo geeftigh als hy kan, foo gunftigh als hy magh :
„Princesfe, met verlof, irk kom tot u getreden,
Bekoort in mijn gemoet door uwe frisfehe leden,
Uw beelt is my vertoont te midden in der nacht,
Daer irk in ftilte was, en om geen vr,l en dacht.
't Is (ick en weet niet wie) 't is ienzant van de goden,
Die heeft my in den droom uyt hooge might geboden,
Te komen in het Rijck daer irk op heden ben,
En daer irk niet een menfch als u alleen en ken.
Uw moet, uw geeftigh oogh, en uw bevallick wefen
Is my te geener tijt by menfelien aen - geprefen ,
IIet is een diep geheym, dat my de firmen drijft,
En dat uw foet gelaet in mijn gedachten fchrijft.
Iek fagh u doen irk liep, irk fagh uw foete wangen,
En kreegh van dat irk fagh een wonder groot verlangen.
Iek fagh u fonder fien, en doen irk niet en fagh,
En doen iek in het bed en in het duyfter lagh.
Nu doe iek in der daet, dat my de goden rieden,
Iek kome, frisfehe bloem, aen u mijn fierte bieden.
Iek wenfch oock heden felfs, indien irk maer en kan,
'he wefen uwen vrient, te werden uwen man.

Maer eer ick vorder ga, foo dient het u geweten,
Wie dat ick wefen magh, en waer ick ben gefeten:
Godin, iek ben een Vorft, oock van een machtigh Rijek,
Soo dat irk even-felfs uw vader niet en wijck.
Siet daer een fchoon juweel, geeiert met rijcke fteenen,
Wel duyfent jaren out, gelijck de vaders meenee.
Het is wel eer ' geweeft een pant van foete min
Aen Tambos deftigh wijf, die groote Koningin.
Indien het u bevalt, ghy kont liet nu ontfangen,
Ghy kont het, t' mijner eer, om uwe leden hangen;
En iek fal in der daet, en op een vaften gront,
Uw trouwen dienaer zijn tot aen mijn leften (tont."
Met dat de jonge Verft liet pant haer feheen te geven
Soo quam een dicke lucht ontrent het Hof gedreven,
Een lucht, die enckel vyer en fellen donder fchoot,
Soo dat de foete flaep van alle menfehen vloot.
Siet, daer.voer Waer -droom wegli en ging den Vorft genaken,
Dien hy , van defe maeght een man verftont te maken.
Hier doet by even foo, en met het eygen heelt,
Gelijck by niet de Maeght te voren had gefpeelt.
Odatis gaf haer op, maer 't beelt dat is verdwenen,
En wat haer in de nacht te voren is verfchenen.
Daer was de Juffer gram en bijfter ongefint ,
Dat fy haer in het bed alleen gelaten vint.
Sy hadde wel gewenft een flaep van hondert uren,
Op dat het foet gefacht had langer mogen duren.
Maer let, het is gegaen, en waer Odatis keeck,
Daer is geen luftigh velt, daer is geen reyne beeck,
Daer is geen jongen Vorft. Sy wou haer geeften (tellen ,
Maer liet een diep gepeys, dat komt haer finnen quellen.
Het beelt, het aerdigh beelt, dat haer foo wel beviel,
Dat maelt haer in het breyn, en fpeelt haer in de ziel,
En fwiert haer om het hert. Den Vorft fijn deftigh Wefen,
Sijn kloeck en fchoon geftel, dat is in haer te lefen.
Sy heelt haer feker in, en hout het voor gewis,
Dat dit geen losfe waen, maer vry wat anders is.
Sy meynt, dat in der nacht, als alle dieren fwijgen
De Goden in de ziel der menfchen komen zijgen,
En maken dan bekent wat hun gebeuren fal,
IIet zy dan bly geluck, of droevigh ongeval.
Sy meynt, dat als een droom de menfchen komt beftoken,
Wanneer den dageraet alreed' is uyt- gebroken,
(Gelijk hier is gebeurt) , dat ja, het nacht- gefacht
Heeft dan een vaften grout, en vey een groot gewicht.
Sy meynt, dat liaer de flaep, of een van fijne knechten,
Komt, door een ftil geheym, de finnen onderrechten,
Wie dat haer fchoonheyt acht, haer edel huys bemint,
En wie tot hare jeught ter eeren is getint;
Of dat een hooger God haer dus komt openbaren,
Met wien haer noodigh is, en hoefe dient te paren,
En dat het eygen beelt, dat fy in 't duyfter fagh,
Sich eens vertoonen fal te midden op den dagli.
-
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Maer naer een langh gepeys gaet fy hier tegen ftel]en,
Wat vreemder dweepery dat ons de finnen quellen,
WTanneer Yuen leyt en flaept, en dat op enckel waen
Noyt gront en dient geleyt, of vaft en dient geftaen.
Dat ja, den hemel felfs met harde donder -flagen
De nare fpokerij heeft wegh beftaen te jagen,
En dat een meerder God, gefegen uyt de locht,
De flaep en fijn bedrogh hier geenfins lijden mocht.
En mits fy niet en weet het Rijck, en min de wooningh,
Ja niet den bloten naera van dien gedroomden Koningh,
Dat op het naer gefpoock niet eens en dient gelet,
Maer voor een nacht-bedrogh gelaten in het bed.
Siet, dus inaelt haer de geeft, tot dat haer maeghden quarren,
En door een ander werck haer dit gepeys benamen,
Men feyt haer, dat het hof fal rijden op de jacht,
En dat de Koningh felfs op hare komfte wacht.
Sy, fchoon wel eer gewoon de bosfen af te drijven,
Die wenfcht in dit geval in huys te mogen blijven.
Wat eertijts haer beviel, dat is haer lieden pijn;
Sy wou voor defen tijt vry liever eenfaem zijn.
Sy voeght haer evenwel, en ftelt haer om te jagen,
En bleef op defe reys wel fes of feven dagen.
Daer was een deftigh fiot getimmert in het wout,
Daer fy met haer gevolgh by nachte fich onthout.
't Geviel op defen tocht, dat fy met rasfche fchreden
hoen hert, nu langh gejaeght, quarr happigh na- gereden.
liner maeghden zijn vermoeyt en quamen achter aen,
II

En fy bleef even felfs ontrent een heuvel ftaen,
En wacht de jagers in. Doch eer de Ridders quamen,
Die acht op haer gevolgh en op den Koningh namen,
Ontdeckt fich op het velt een geeftigh Edelman,
Die, naer het fchijnen mocht, niet langer rijden kan.
Hij gaf hein na de maeght en boogh de ganfche leden,
Hy groet het vrouwelijn, en feyt haer defe reden:
„Princesfe , defen brief, die koomt u van een Vorft,
Die met fijn ganfche ziel na uwe fchoonheyt dorft.
Ontvouwt liet kleyn papier, het fal u kondigh maken
Den brant van fijn gemoet, den groat van alle faken,
En wat het vorder raeckt. Ghy felt in korten fier,
Vat u de hemel verght, en wat'er fal gefchiên."
Hy gaf, flucx na liet woort, fijn paert de volle fporen,
En heeft fich wegh gemaeckt en in het wout verloren.
Odatis ftont verbaeft. Den brief lagh in haer bant,
Daer fy in Grieckfche tael aldus gefchreven want:
„Den brief die ghy ontfluyt, o bloem van alle maeghden,
Die doer een foet gelaet aen Prinsfen oyt behaeghden,
Komt u van feker Vorft, die noyt uw fchoonheyt fagh ,
En fich noch evenwel uw dienaer roemen magh.
Uw dienaer wil ick zijn, en, mocht'et u behagen,
Iek wil u zijn verplicht voor al mijn leven-dagen :
Soo dat de doot alleen, en anders geen geval,
Ons banden open doen, ons handen fcheyden fal.
't En is geen menfchen werck, dat ick u ga befchrijven;
Ghy moet in dit geval uw finnen hooger drijven.
33

110ULICK VER00RSAECKT

130

't En is geen aertfche tocht, daer uyt mijn liefde vloeit;
De Goden even-felfs die zijnder in gemoeyt.
Het is op defen dagh by-naeft een jaer geleden,
Dat al het Hof-gefin, dat al de groote fteden,
Dat fchier geheel het Rijck tot my in ootmoet quam,
En ried my tot behout van ons vermaerde ftam.
Mijn Raden al gelijck, die by den handel waren,
Die hielden deftigh aen om my te mogen paren,
Men fprack'er van een feeft, en van een jonge vrou,
Op dat liet ganfche Rijck de vrucht genieten fou.
Mijn eerfte Kamerlingh, van yder een geprefen,
Heeft my nu menighmael Princesfen aen-gewefen,
Princesfen op-gefpoort, Princesfen toe- gedacht,
En even metter daet Princesfen toe- gebracht.
Iek fagh de lieden aen, die my den handel rieden,
Maer (lacht in mijn gemoet, 't en konde niet gefchieden.
Iek was van mijner jeught genegen tot de jacht,
Soo dat ick nimmermeer op echtevrouwen dacht.
Noch feyd' ick even-wel, ick wilde my beraden,
En dencken om het ftuck, daerom de Stenden baden.
Dan 't was maer om den fleur al wat ick doen beftont;
Want ick en had geen luft tot vrou of trou-verbont.
Iek bleef dan als ick was, ick bleef als noch genegen,
Om in het woefte bofch mijn vreught te mogen plegen;
En fchier dien eygen ftont feyd' ick mijn Ridders aen,
Dat ick den naeften dagh ter jacht verftont te gaen.
Daer ftelt fich yder fchrap, en gaet hem toe-bereyden,
Om met een moedigh paert te rennen op der heyden,
Te fweven door het bofch , en, met geheele macht,
Het IIof met fijn gevolg te leyden op de jacht.
De nacht quain onder dies fich om den Hemel ftrecken,
En met een duyfter kleet het aertrijck over- trecken.
Iek gaf my naer het bed, dat my tot flapen riet;
Maer, fchoon het lichaem fliep, de firnen ruften niet.
Waer toe men is geneight, wanneer men plagh te waken,
Daer in gaet oock de ziel haer in der nacht vermaken.
Het fchijnt, dat ick geftaegh in nare bosfen dwael,
En menigh vluchtigh hert met rennen acht er -hael ;
Daer was een luftigh dal te midden op den velde,
Dat fachtjens neder-fchoot en naer een water helde,
Een water wonder fchoon, en klaer gelijck een glas,
Verluftigt met een wout vol aerdigh bloem-gewas ;
De kanten als geboort met hooge myrte- boomen,
En met een hoogen bergh, die fpiegelt in de ftroomen.
In dit bevallick pleyn, ontrent de reyne beeck,
Daer ftont een jonge maeght die in het water keeck.
Sy had een wacker oogh, een bly, maer deftigh wefen,
Het fcheen, Diana felfs die was'er in te lefen;
Want fy was lang en fris, en even foo geciert
Gelijck de Jacht- godin, als fy haer feeften viert.
Terwijl ick naerder quam, foo rees'er uyt den velde
Een wonder vremde galm, die mijn gemoet ontftelde,
-

Een ftemme fprack aldus: Siet hier een fchoon juweel,
Siet hier, geduchte Vorft, dit is uw echte deel!
Iek focht wie dat'er fprack; maer die is niet te vinden,
De ftem was, als het fcheen , geboren uyt de winden,
Of uyt de lucht gedaelt. Iek ftoiit'er in befchroomt,
Het was een grooter ftem als van een inenfehe koouit.
Doch ick voeld' onder dies mijn herte ganfch beroeren,
En, ick en weet niet wat, mijn (innen omme- voeren.
Iek wiert dien eygen tijt gelijck een ander menfch,
En ick verliet terftont mijns hertfens ouden wenfch;
Mijn geeft wiert tot de maeght met alle kracht gedreven,
Dies fcheen ick maer alleen in haer voortaen te leven.
Iek kreegh een groote left om haer te mogen fiep ,
En om mijn eygen hert haer aen te mogen bier.
'k En had voortaen geen luft, met hondert fehone bracken
Te rennen door liet wont en door de dichte tacken.
Daer was geen oorlogli meer in al het naefte velt,
Geen naes, of hert, of vos, geen heir en is gequelt.
lek voelde mijn gemoet tot haer geweldigh drijven
Dies hiet ick mijn gevolgli een weynigh achter blijven.
Iek had een fchoon juweel, dat om mijn leden hingh ,
Daer meed' ick aen de beeek en tot de Nymphe gingh.
Maer t'wijl ick befich ftae, en iet begon te feggen,
En meyn het aerdigh tuygh haer om den hals te leggen,
Doen hoord' ick in der haeft een wonder hart geluyt,
En ftraex foo was mijn droom en al de blijdfehap uyt.
Doch of al fchoon de flaep van my was af-geweken,
Noch bleef het foet gefleht in mijn gedachten fteken,
Iek fagh het aerdigh beelt daer ick in 't duyfter lagh,
Iek fagh het foo het is, oock doen ick niet en fagh.
De fon rees onder dies, ick liet het jagen blijven,
En gingh van ftonden aen den ganfehen handel fchrijven,
En hoe de Nymphe ftont, èn hoefe was geciert,
En hoe liet geeftigh hair haer om de wangen fwiert,
In 't kort haer ganfchen ftant. Iek gingh het wonder feggen
Aen hun, die zijn gewoon mijn clroomen uyt te leggen,
Een diep gefinnet volck, dat vreemde dingen weet,
En (naer het fchijnen magh) als met de Goden eet,
Als in den hemel woont. Dit gingh daer openbaren
Dat my den hemel verght om my te willen paren,
En dat ons Hymen felfs vertoont in dit geval,
Waer dat my dient gegaen, en wien ick kiefen fal.
Maer waer fy wonen magh die my is aen-gewefen,
En by de Goden felfs ten hoogften is geprefen;
Waer, fegh ick, defe maeght voor my te vinden ftaet,
Daer toe en wift de kunft voor my geen nutten raet.
Hier op is my de geeft door gramfchap aen-gefteken,
Iek dreygd' hun al gelijck den kop te laten breken,
't En zy men even ftracx de vrage my ontbint,
En wijs' in wat geweft haer defe Nymphe vint.
De lieden zijn verbaeft en weten niet te (eggen ,
liner ambacht ftreckt alleen om droomen uyt te leggen.
;
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Maer waer fy wefen magh, die ick niet noemen kan,
Daer weet, gelijck het bleeck, geen fterre-kijcker van.
Wat riet in dit geval? Iek liet een Schilder halen,
Die menfehen is gewoon ten heften af te malen,
Dien geef ick mijn gefchrift, en fegh hem boven (lat,
Hoe ick haer foet gelact voor defen heb geval.
lek fegh hem, foo by weet haer wangen na te maken,
En kan na rechten eyfeh haer edel wefen raken,
Dat ick hem bonen fal foo wel als eenigh menfch,
Oock boven lijnen eyfeh, ja boven fijnen wenfch.
De meefter tijt te werck. Iek fegte hem alle faken,
1)ie hare frisfehe verve en die haer wefen raken,
En hoe dat haer de mont, haer oogli, en foet gelaet,
En hoe dat haer de borft, en al het lichaem ftaet :
Iek fegge dat by moet doen blofen hare kaken,
En dat by als een gout haer vlechten heeft te maken
Haer aenficht niet te vet, en even niet te fchrael,
Haer tanden als yvoir, hier lippen als corael,
1Iaer oogh van fchoonen glans, gelijck de guide f ralen
Die uyt een klare lucht op aerden neder (lalen ,
Hacr leden net gevoeght, gelijck een jonge ree,
Haer mont gelijck een roos, haer borft gelijck een fnee,
Haer kinne wat geklooft, en putjens in de wangen,
Ilaer vlechten als een net om herten in te vangen.
In 't korte: wat de flaep mijn hert had in geprent,
1)at maeck ick, foo ick kan, den goeden man bekent.
De goede fehilder wrocht, als met de ganfehe finnen,
Om prijs, maer boven al om gelt te mogen winnen.
Dan ftreeek by wacker toe, dan wreef hy weder uyt,
Maer wat hy pooght te doen, hy quarr tot geen befluyt.
Ten leften quam de man een foeten ftreeck te geven,
En Piet, na dat my docht, het beelt, dat feheen te leven.
Dies riep ick: waerde vrient, bedwinght uw rap pinceel,
Iek fie het aerdigh dier, ick fie het fchoon juweel,
Iek fie mijns herten wenfch, ick fie haer deftigh wefen;
Uw kunfte, geeftigh man, is waert te zijn geprefen.
lek gaf item lofs genoeg, en al met vollen mont;
Maer, dat hem beter was, iek fehonck hem duyfent pont,
En dan, noch boven dat, een wonder fehoone keten,
En macht om in liet Hof voortaen te komen eten.
Dit maeckt de man verblijt; hy gaf my groeten danek,
En wou mijn dienaer zijn fijn leven dagen lanck.
Iek liet terftont het beelt, met wonder groot verlangen,
In mijn verheven zael voor al de werelt hangen,
Op dat al wie'er quam mocht brengen aen den dagh,
Of hy fijn leven oyt dit wefen elders fagh.
Hier fteld' ick prijfen toe: vooreerft een gouden Keten
Voor die het ftuck ontdeckt, en my fou laten weten.
Dies fagh ick, dat het volek hier op geduerigh peyft,
Doch meeft, dat even-ftaêgh in verre Landen reyft.
Jnyft als de derde fon quam uyt de zee gerefen,
Verfchijnt ons feker man, die kent haer eerbaer wefen,
;
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Die feyde met befcheyt, en met een vollen ment,
En na dat iek het greep, als op een vaften gront;
Die feyde, dat liet beelt geleeck in volle leden
Een Nymph, om hare deught van yder aen- gebeden,
Een dochter van een Verft, die hy Omartes noemt,
Van wiens doorluchtigh huys de ganfche werelt roemt.
Straex koos iek een gefant, en ftierd' hem na de landen,
Die Tanaïs omvanght in fijn bemofte ftranden.
Iek gaf hem Taft te lien door al het ganfche Rijck,
Wie met het geeftigh beelt in wefen is gelijek.
De man die loopt te poft met onverrnoeyde leden,
Door-rent Omartes lant, en hondert groote fteden,
Tot dat hy in liet Hof ten leften eens belent,
Al waer hy fich vertoont, maer hout hem onbekent.
En om van alle dingh den rechten gront te weten,
Soo komt hy op den noen, en fagh den Koningh eten;
Hy fagh een jonge maeght, die aen de tafel quarr,
En even hare plaets ontrent den Koningh nam.
Dit waert ghy, fchoone bloem, S peerel vaD de vrouwen;
Dies kon mijn af-gefant fich geenfns weder-houwen ;
Hy weet niet wat te doen, of wat hy vorder wil,
Uw wefen en het beelt en hebben geen verfehil.
Dit eint by maer alleen, dat uw bevallick fpreken
Niet met het ftom,ne beelt en dient te zijn geleken,
En dat noyt fchildery en heeft het innigh foet,
Gelijck een ware maeght, en als het leven doet.
Hy rent dan wederom, om my fijn weder varen
(Gelijck hem was gelaft) te komen openbaren.
Hier door wert ick verruckt en uyter-maten blij,
En kufte duyfent-mael uw foete fehilderij.
Wat ftaet my nu te doen, S wenfch van mijn gedachten!
Als tropft in dit geval van ll alleen te wachten?
Wat ick u bidden magh, vervult nu metter daet
Dat ons het diep geheym, dat ons den Hemel raet.
De Slaep, gelijck ghy weet, is eene van de Goden,
En heeft in fijnen dienft wel hondert fnelle boden,
Die ftaen voor hein bereyt, die fent by over al,
En dwinght met dit gefpoock geheel het aerdfche dal.
Ily kan, wanneer by wil, ons finnen ganfeh verblijden,
En rucktfe wederom in wonder bitter lijden,
Hy is een Opper-vorft, een Koningh van de nacht,
En heeft op alle vleefeh gewelt en volle macht.
Indiender iemant meynt fich tegen hem te ftellen ,
Hy kan hem even ftaegh met hondert fpoken quellen
Hy leyt hem, dien hy wil, aen Charons fwarten boot,
En druckt in fijn gemoet de prangen van de dopt.
Iek bidde, fchoone bloem, kom, doet fijn wel -behagen,
Ghy Pult uw jonckheyt lien in wonder blijde dagen,
Ghy Pult Princesfe zijn, en even mijns gelijck,
En plegen hooge macht door al mijn deftigh Rijck.
Iek fal u boven dat, ick fal met al de linnen,
Iek fal u tot het graf en na de dopt beminnen.
;
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Hoe kan het anders zijn? Ghy zijt een heyligh pant,
Dat op my nederdaelt als uyt der Goden hant.
Maer 't is, beroemde maeght, al langh genoegh gefchreven,
Iek fend' u mijn Gefant, wilt dien het oire geven.
Hy is mijn eerfte Raet, mijn dienaer in der noot,
Hy fal mijn innigh hert u ftorten in den fchoot."
Soo ras het vrouwelijn den brief had over-lefen,
Soo is in haer gemoet een koude fchrick gerefen,
Sy vint dat haer de Prins heeft in den droom gefien;
Maer weet niet hoe het komt, of hoe het kan gefehiên.
Sy vint dat haer de Vorft juyft doen begon te minnen,
Als hem de foete flaep betat de ganfche (innen,
Sy vint dat haer de gunft, die fy den Koningh draeght,
Met droomen is verweekt en in de borft gejaeght;
Sy vint, als dat de Prins haer gunft heeft in- genomen,
Met dat het nacht- gefacht is over hem gekomen,
Sy vint, als dat de flaep, gelijck een fchilder doet,
Heeft met fijn edel beelt gefehildert haer gemoet;
Sy vint, dat haer de Vorft bemint uyt alle krachten,
En dat fy wederom hem ftreelt in haer gedachten;
Sy vint, dat hy verfoeckt haer trou en rechterhant,
En dat haer ziel begeert het eygen minne-pant.
„O Goden, feyt de maeght, feet daer twee jonge menfchen,
Die beyd' het eygen dingh van ganfcher herten wenfchen.
0 ghy, die aen het werck fijn groat en wefen gaeft,
Iek bidde wat ick magh, dat ghy ons herten laeft.
Iek bidde, datje wilt het ftuck alfoo beleyden,
Dat ons de bleecke doot alleen fal konnen fcheyden."
Eer datfe vorder fprack, foo quam het ganfehe rot,
En leyt haer uyt het bofch en naer Baer Vaders ffot.
Hier ftaet een yder ftil, hier doet de Koningh langen
Al wat'er met den hont of netten is gevangen;
Hy feet, hy taft het aen met wonder groot vermnaeck,
En geeft hem voorts tot ruft, verwonnen van de vaeck.
Met dat de fwarte nacht ten leften was verdwenen ,
Is in het naefte dorp een groote fleep verfchenen ,
Een (leep van deftigh volck , mtser anders in gewact
Als iemant daer ontrent, of in de fteden gaet.
Haer kleet, dat wijft'et uyt, en doet genoeglifaem blijken
Hen af te zijn gedaelt uyt verre Koninghrijcken.
Een, die het opper-hooft van dit gefelfehap was,
Die voed een langen baert, en wit gelijck een vlas.
Eer dat by vorder gaat, befchickt hy trouwe knechten
Die eerft, van waer hy quam, den Koningh onderrechten.
Omartes, des verfocht, bereyt een gunftigh oir,
En eer de iniddagh koomt, foo krijght de man gehoor.
'k En wil op fijn gefpreck niet lange blijven malen,
Oock wat'er omme gingh en fal ick niet verhalen;
Het ftuck, dat dient bekent. Een woort is hier genoegh:
Odatis was de groat daer op fijn rede floegh.
Die is de frisfche bloem, de kroon van alle doecken,
Die by voor fijnen Heer ten echte komt verfoecken ,

Een Heer die machtigh is, en al het rack beftiert,
Daer om dat Tanaïs niet gulle ftroomen fwiert.
Omartes kent den Vorft, en dat in volle leden,
Maer wil fijn eenigh kint foo verre niet befteden.
IIy fpaert de fchoone maeght voor foo een Edelman,
Daer hyfe dickmael fien en veel befoecken kan.
De Vorft wort dan ontfeyt; en hy, die was gefonden,
Heeft fach als buyten hoop en fonder trooft gevonden;
En des al niet-te-min, nadien by feheyden moet,
Soo wert hem toe-geftaen, dat hy Odatis groet.
Hy dient hem van den tijt, hy feyt haer weynigh reden,
Maer die noch evel-wel haer rillen door de leden.
Een poel, (lie in haer felfs noyt fonder water ftont,
Krijght, fchoon het maer en mot, welhaeft een weecken gront.
Omartes, nu bewuft, dat ver-gefete Vorften
Op fijn Odatis fien, en na haer fehoonheyt dorften,
Stelt vaft in fijn gemoet, dat fy daer in het lant
Is nut te fijn befteet, en haeft te zijn gewant.
Hy wil haer niet-te-min in vryheyt laten kiefen,
Door wien fy in het Rijck haer maeghdom wil verliefen
Hy feyt haer fijn ontworp, en ftelt een vaften dagti,
Soo kort in haer begrijp als immer wefen magh.
Sy, die tot defe keur niet is gefint te komen,
Bidt, dat de korte tijt magh langer zijn genomen;
Seyt, dat haer teere ziel is fwack en ganfch verbaeft,
En dat too grooten ftuck toch niet en dient verhaeft.
Omartes even -wel, beducht op alle faken,
En wil, hoe dat'et gae, den tijt niet korter maken;
Hy geeft dan vorder laft, dat alles zy bereyt.
En ftracx foo gaet het werek, na dat de Koningh feyt.
Men liet door al het Rijck aen yder openbaren,
Dat hy een dochter heeft van drie-mael feven jaren,
En dat hy haer vergunt, dat fy een bruylofs-dagli ,
Dat fy naer eygen fin een man verkiefen magh.
Daer maeckt fach yder op als met de ganfche leden,
En komt in volle glans en deftigh aen- getreden;
Wie weet'er, meynt de jeught, aen wien het bly geval,
Aen wien de fchoone kans ten deele vallen fal.
Odatis onder dies roept een van hare knechten,
En gaat hem van het ftuck wel grondigh onderrechten :
Seyt, dat hy nachten laugh en met een rasfen fpoet,
Seyt, dat hy wonder ftil fijn reyfe fnellen moet.
Sy geeft de poft een brief met foeten inckt gefchreven,
En hy tijt op de reys, als van den wint gedreven
Hy rent met alle vlijt, foo ras hy immer magh,
Daer Zariadres heir als doen te velde lagh.
Het leger was geftreckt ontrent de gulde ftranden ,
Daer Tanaïs befproeyt de vette koren-landen;
En mits de fnelle poft ontrent den Koningh ftont,
Ontfluyt hy met befcheyt aldus fijn heufchen wont:
„De fchoonfte, machtigh Vorft, van die op aerde leven,
Heeft any dit kleyn papier aan n gelaft te geven;
;

;
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Doorleeft maer dit gefchrift, ghy fult terftont verftaen,
Waer toe Omartes tracht, en hoe de faken gaen.
De Vorft ontwint den brief, en vint'er in te lefen,
Dat hem ontfteken doet in fijn manhaftigh wefen.
Hy weeght het vreemt geval, by fiet een korten tijt,
Hy vint als dat liet werck geen uyt-ftel meer en lijt.
Hy telt de dagen af, die hem noch over bleven,
Maer 't fchijnt te laet te zijn hem op den wegh te geven,
Hem dunckt, dat by geen raet om daer te zijn en weet,
Al had by fchoon het paert, dat Perfeus eens bereet.
Hy feyt des niet-te-min: Wat fal ick langer peyfen?
Iek wil van ftonden aen my (tellen om te reyfen.
Op, op, fwaermoedigh hert! de kansfe dient gewaeght;
Iek fal doen wat ick kan, en God wat hem behaeght.
Twee dienaers, fonder meer, die van den handel weten,
Zijn niet den jongen Vorft in haeften op-gefeten,
En fpoeyen haren wegh, en rennen door het wont;
Van 't leger blijft de forgh aen die het is betrout.
Den adel onder dies, met al haer ganfch vermogen,
Quarr na des Koninghs flot in alle macht getogen.
Al is het fchoon paleys van wonder groot beflagh,
Noch vont men dat het volck niet in het hof en magh.
Omartes maeckt een wet: die min als twintigh waren,
Of die nu zijn gegaen tot twee-en-dertigh jaren,
En wert geen plaets vergunt. En fiet, op dit geval
Vermindert van den hoop al vry een groot getal.
Als nu de frisfche jeught te famen is gekomen,
Soo heeft de groote Vorft een kop ter haut genomen,
Een kop van enckel gout. Hy fprack fijn dochter aen,
En hietfe voor het volek en om de kamer gaen:
„Odatis, feyt de Prins, fiet, duyfent Edel-lieden
Zijn even nu gefint haer trouw aen u te bieden,
En ghy zijt heden felfs door my een vrye maeght,
Verkieft de frifte Vorft, of dien het u behaeght.
En als ghy fult een Prins, een Graef, of Ridder vinden,
Aen Wien ghy zijt geneyght uw teere jeught te binden,
Soo geeft hem delen kop; en dien ghy biet den wijn,
Die fal voor eerft uw man, en daer na Koningh zijn."
Odatis, op het woort, die ftaet geheel verflagen;
Sy moet des niet-te-min, fy gaet de kansfe wagen,
Sy geeft haer tot het werck, fy wandelt door de zael,
Niet flechts voor eene reys, maer fes of feven mael.
Al waerfe maer een reys haer lieffelicke ftralen
Laet op een jongen Vorft, of op een Ridder dalen,
Die is terftont in hoop, dat hem een fchoone vron,
Dat hem de kroone felfs ten deele vallen lou.
Maer als de jonge maeght de fchaer heeft over-keken,
Soo isle wederom tot hare plaets geweken,
En fprack ten leften dus: „Mijn oogh is ganfch verblint,
Om dat'et over-al too grooten keule vint.
Schier yder die ick fie is waert te zijn gekoren,
En, foo het fchijnen magh, als tot een kroon geboren.
Ii
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Voor my iek ben verdwelmt in foo een rijeken glans,
In foo een fchoonen hoop van uyt-gelefe mans.
Daer is nu voor het Rijek geen Koningh op te rapen,
Iek moet noch defe nacht hier over my beflapen;
IIet is een wichtigh ftuck voor al den ganfehen Staet,
IIier dient niet in gedaen als naer een diep beraet."
De Vorften al gelijek , die by den Koningh fates,
Die hebben nevens hem haer voor-ftel toe- gelaten.
Een yder prees de maeght, dat fy met oordeel gingh,
En niet in haeften koos een rauweh Jongelingh.
Odatis was verblijt, fy had een dagh gewonnen;
Maer fiet, liet tweede licht, dat was alreê begonnen,
En fy vernam geen poft, en min den jongen Vorft,
Wiens beelt gedurigh fpeelt ontrent haer jonge borft.
Daer gaet'et weder aen. De Koningh is gefeten,
Die laet aen al het Volek en al de Ridders weten,
Dat nu de foete tijt, de blijde ftont genaeckt,
Dat hein een edel Vorft tot (wager zy gemaeckt.
Daer koomt het vrouwelijn ter zalen in- getreden,
Van yder een geftreelt, van yder aen -gebeden;
Daer wort haer wederom de kop ter hant gedaen,
En fy is op een nieu de kamer om -gegaen.
Maer hoort een felfaem dingh: haer teere voeten glippen,
En dreygen haer een val, foo dat haer roode lippen
Verbleycken van den fchrick, en dat de guide fchael
Verloor haer edel nat te midden op de zael.
Een priefter daer ontrent, die gaet de Koningh fpreken ,
Die gaet van ftonden aen den ganfehen handel breken;
Hy feyt hoe dat de fchrick, en 't ftorten van den wijn,
Ontrent het deftigh werck, ongure teyckens zijn.
Hier op foo heeft de Vorft, van ftonden aen, geboden
Een noodigh offer-werck te brengen aen de Goden;
En 't wert terftont gedaen, en alle dingh geftaeckt,
Dat aen het vrouwelijn een vrolick fierte maeckt.
Men hiet van ftonden aen een witten os te brengen,
Men liet liet weeligh beeft met roden wijn befprengen ,
Men cierd'et met een krans van edel bloem - gewas,
Dat uyt des Koninghs huys een jonge vrijfter las.
En, naer een vreemt gelol hier over uyt-gefproken,
Soo wort ftracx aen het dier het moedigh hooft gebroken ,
En Hymen toe-gewijt, en metter daet verbrant,
Ten goede van de maeght, en van het ganfche lant.
De Priefters, die met ernft het ingewant befagen,
Voor-(eggen groot verdriet, en wonder harde plagen;
En (eggen , dat het werck niet langer ftaen en magh
Als tot het eerfte licht, en aen den naeften dagli.
Hier wort de maeght verfocht, en niet-te-min geboden
Te doen, als dat behoort, den wille van de Goden,
Op dat geheel het Rijck, en fy noch boven dat,
Met pelt en haeftigh vyer niet wegh en zy gevat.
De tijt doet haren loop, fy moet op heden kiefen,
Of moet haer Vaders gunft en eygen heyl verliefen,
-
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Hier gaet'et aen de man; Odatis herte drilt,
Onfeker watfe doen of watfe laten wilt.
Sy wort hier op verfocht fich op de zael te vinden,
En door een foeten knoop haer valt te laten binden.
De Koningh feyt haer aen: „Dit is de laetfte keer,
Kieft dochter, kielt een man, of nu, of nimmermeer!"
De Juffer, op het woort, begon, eylaes, te weenen,
Maer geenfins op den gront gelijck de lieden meenen.
't Is maer een eenigh point, dat maeckt haer dit verdriet:
Dat fy geen vreemden Prins daer in den hoop en liet.
Sy gaet ten leiten voort, met grooten angft bevangen,
Met droefheyt in de ziel, met tranen op de wangen.
Men let, wien fy den kop fal hebben aen te biên ;
Maer die haer geeft befit en is'er niet te fien.
„O Goden, feyt de maeght, hebt ghy mijn hert bewogen,
En uyt mijn eygen laut met krachten wegh -getogen,
Voltreckt het diep geheym, dat ick in 't duyfter fagh,
En geeft dat ick mijn ziel eens weder vinden magh."
Terwijlen datfe fprack, de rond' is om-gekomen,
En fy en heeft geen Vorft of Ridder aen- genomen.
Haer Vader is verbaeft, en weet niet wat'er fchort,
Dat fy niet anders doet als datfe tranen ftort.
Daer liet een yder toe wat dat'er fal gefchieden,
Of wat in dit geval de Koningh fal gebieden.
Maer juyft dien eigen ftont een jongh, een wacker helt
Heeft fich ontrent den vorft, en voor de maeght geftelt.
Sijn kleet is niet gemaeckt, gelijck in onfe dagen
De Ridders van het Rijck of als de Prinsfen dragen,
Maer op een vreemde wijs; en des al niet-te-min
Daer flack een groote koft en rijeke fteenen in.
't Geveft van fijn geweir, dat is aen alle kanten
Ganfeh heerlick op- geeiert met groote diamanten,
En al fijn ander tuygh, dat blonck gelijck de ton,
Soo dat'er niet een menfch den glans verdragen kon.
Hy fprack Odatis aen: „Aenfiet nu metter oogen
Hem, die u in den droom de goden quamen toogen.
Ghy weet, 0 fchoone maeght, al wat'er is gefchiet ;
Voltreckt dan nu het werek , dat u den Hemel riet."
Sy floegh haer oogen op, en fagh het edel wefen,
Dat fv, oock fonder lien, te voren had geprefen.
Sy kent fijn heufehe tael, fijn oogh, en hupfen mont,
Gelijck fy aen de beeck te voren ondervont.
Sy kent fijn ganfeh geftel van boven tot de voeten,
Juyft als hy in den nacht haer eertijts fcheen te groeten.
Sy treat dan naerder toe, en feyt hem: „Edel Vorft,
Ontfanght dit fchoon juweel, en left hier uwen dorft,
Ontfanght oock boven dat een hert tot u genegen:
Ontfanght mijn reyne trou, want die is u verkregen:
Ontfanght my die ghy liet, en foo ick heden ben;
En weet, dat ick geen man als u, 0 Prins, en ken."
Hy nam het edel vat, en heeft terftont gedroncken,
En ftracx is aen de jeught de moet geheel ontfoneken,

Een yder ftont verbaeft van dit beleeft onthael,
En Piet, daer rees gewoel door al de groote zael.
Een Prinsfe daer ontrent, die al voorfeker ftelde,
Dat hy dit aerdigh wilt fou lichten uyt den velde,
Riep: „'t is een vreemdelingh die hier fijn trouwe biet,
En dat en is voor al des Koninghs wille niet.
Tfa, rept u frisfche jeught, en wilt het ftuck beletten,
En ftuert het deftigh werck na lüyt van onfe wetten,
En weert den vreemdelingh." Op dit onruftigh woort
Soo rees een yder op, een yder is geftoort.
Een yder maeckt gewoel, gelijck de byen plegen,
Wanneerder in den korf een hommel koomt gelegen.
Daer rijft de Koningh op, daer gaen de degens uyt,
Daer fwiert het groote rot ontrent de jonge Bruyt.
Als Zariadres fagh hoe dat de faken ftonden,
En hoort het fnar geroep van al de grage monden,
Hy nam de foete maeght, en leytfe metter liant,
Tot hy die van de zaal en in de ruymte vant.
Daer ftont fijn trou gevolgh met leven verfche paerden,
Al fuel gelijck de wint, en al van grooter waerden.
Het befte van den hoop, dat wert hem toe- gepaft,
Hy vaerdigh in de zael, en hout Odatis vaft;
Hy vaerdigh op den loop, al wat de paerden mogen,
Het fchijnt niet datfe gaen, maer fnellick henen vlogen.
Hy roept by wijlen uyt: „Pyrois, edel dier!
Ghy voert mijn befte pant, mijn ziel, mijn eerfte vier,
Mijn trooft, mijn herten lult. Wilt nu geen leden fparen,
Iek fal u naderhant mijn vrientfchap openbaren,
Mijn gunfte laten lien." Het fcheen als of het woort
Wert by het paert verftaen, foo vaerdigh gingh het voort.
Wat doet de Ridder vlijts om niet te zijn gekregen!
De peerels van de maeght die ftroyen op de wegen.
Haer fnuyel, haer gefpangh, en menigh aerdigh pant,
Die rollen in het ftof, en in het mulle zant.
Odatis roept: „Eylaes, mijn befte dingen vallen!"
De Ridder wederom : „'t Is hier geen tijt te mallen,
Mijn Rijck is rijck genoegh, vriendinne, weeft geruft,
Ghy full haeft weder fien uw volle herten loft."
Soo haeft als dele vlucht is in het Hof geweten,
Zijn flucx in grooten haeft de Ridders op-gefeten,
Die rennen uyt de ftadt, die fweven over-al,
En op den hoogften bergh, en in het laeghfte dal.
Men vont'er in het laut en al de groene velden,
Die fich tot ftrengh vervolgh en na te jagen ftelden.
Dat had de gramme Vorft aen al de jeught belaft,
En daer op wert terftont met alle vlijt gepaft.
Odatis onder dies, door ftaegh en haeftigh rijden,
Heeft leet en ongemack, heeft pijn genoegh te lijden,
Tot dat de jonge Verft in feker wout belent,
Daer hy geen uyt-komft liet, en geenen wegh en kent.
Hoe dat hy vorder rijt, hoe dat de dichte tacken
IIun dreigen meerder nacht, en grooter ongemacken.
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De velden zijn bedeckt door ruygte van den braem,
En ftracx is al het pad tot rijden onbequaem.
En t'wijl by befigh is in dit ellendigh dwalen,
Soo koomt'er van den bergh een bende ruyters dalen,
Die krijgen hem in 't oogh, en door een enge baen
Soo quam het vinnigh rot op fijn gefelfehap aen.
Daer ftaet de Prins verftelt, hy Piet de gaften naken,
Hy kan niet uyt het wont, niet op den wegh geraken.
Sijn paerden zijn vermoeyt, Odatis ganfeh vertfaeght,
En fpreeckt geen ander tael als datfe bijfter klaeght.
Hy doet al fijn gevolgh haer geven van de paerden,
Hy grijpt de jonge maeght en fet haer op der werden,
Hy fet haer aen de wegh, en in het groete kriiyt,
En hy ftracx na de wegh, en flucx den fabel uyt.
Hy geeft fijn knechten moet, en met den blooten degen
Soo treet hy voren uyt, en gaet de Ridders tegen.
„Tfa, mannen, feyt de Vorft, wat is 't, dat ghy begeert?
En doet geen overlaft een die u niet en deert.
Voor my, ick ben een Prins, ick kan een vrient beloonen,
En die my gunftigh is, die kan ick gunfte toonen.
Iek bidde weeft geruft, en hout uw wapens ftil.
Heb ick het vrouwelijn, het is haer eygen wil.
Koomt, (telt vry in het werek, dat fy u fal gebieden,
Ghy fult in korten lien wat dat'er fal gefchieden.
Ghy fult in korten lien wat haer uyt dit geval,
Wat u oock even-felfs ten deele worden fal.
Koom doet mijn Bruyt geley, ick fal uw dienft vereeren,
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Iek wil u voordeel doen, en uwen ftaet vermeeren.
Iek fal u laten lien hoe dat een edel hert,
Door wel onthaelt te zijn, tot gunft gedreven wert.
En, tot een vafte peyl dat ick vermagh te geven,
En dat ick heb geleert, hoe dat men dient te leven,
Soo neemt my dit gefchenck, als tot een kleyn begin
Van mijn onfeylbaer hert en toe- genegen fin.
Te midden in het woort, foo nam by van den hoofde
Sijn rijeken tulibant, die hy met een beroofde
Van menigh fchoon juweel. Hy trock'er baggen af,
Die hy met volle gunft de grage quanten gaf.
Odatis quam'er by, en met een gouden keten,
Die fy den Hopman fchonck , liet fy de gaften weten
Dat fy den Vorft bemint. Siet daer het ganfche rot
Ten dienfte van den Vorft, en dat op haer gebodt.
Juyft uyt het naefte dorp een van de rouwe bende,
Die even daer ontrent een hupfen Joncker kende,
Ontleend' hem fijn karos, en al het ganfch gefpan,
Een gifte foo bequaem als iemant brengen kan
Ten dienfte van de Bruyt, vermits fy niet den wagen
Vry beter was gepaft, en fachter wert gedragen
Als met een vluchtigh paert. Noch vint hem daer ontrent
Een Vorft, die aen de Bruyt fes kamer-maeghden fent,
Oock ander vrouwentuygh, gemaelt, genaeit, gefteken,
En wat haer op de revs noch vorder mocht ontbreken.
Daer is de Vorft geruft, daer reyft hy met gemack,
En daer is niet een menfch die hein den vrede brack.
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Daer koomt hy metter tijt loo fijnen leger naken,
Daer hiet hy, door een poft, fach yder vaerdigh maken;
Daer koomt het machtigh heir, de ruyters voren uyt,
Ter eeren van den Vorft en van de jonge Bruyt.
Daer Piet men over-al veel duyfent velt-banieren ,
Veel wimpels door het wont en op de tenten fwieren,
Daer hoort men trommels gaen, en alle vreemt geluyt,
Ter eeren van den Vorft, en van de jonge Bruyt.
Daer Piet men in der haeft veel tenten op-gellagen,
Die van de nieuwe vreught de blijde teyckens dragen.
Daer Piet men al liet velt beftroyt met edel kruyt,
Ter eeren van den Vorft en van de jonge Bruyt.
Daer riep men willekom door al de groene velden,
Daer hoort men 't foet gevry en al den handel melden;
Soo dat het aertrijck loeyt, en Echo weder -tuyt,
Ter eeren van den Vorft en van de jonge Bruyt.

Daer loopt de raste Faem door al de naefte landen,
En roept met volle mont van dele nieuwe banden.
Daer is het ftuck gefet; en, tot een kort befluyt,
Wie dat het fpijten magh: Odatis is de Bruyt,
Odatis is gegaen! Wat fal de vader maken ?
Sy is een Koningin, hoe kanfe beter raken?
Met oorlogh iet te doen is vry een harde kans,
En noyt rees uyt het fwaert een nieuwe maeglidekrans.
Al wat het bedde rooft, door luft en vierigh minnen,
Is in het vlacke velt met oorlogh niet te winnen:
Want als een jonge Maeght verlieft haer teere blom ,
Sy krijgtfe nimmermeer door wapens wederom.
De pays wort dan gemaeckt: Omartes is te vreden,
Te laten too het was al wat'er is geleden;
Odatis is geruft : fy krijght en hout gelijck:
Een man die Baer bemint, een maclitigh Koninghrijck.
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PJTILOGAMUS. Wy zijn hier op droomen gevallen, gelijck ghy feet, Sophronifee; en om van alles wat te hebben, foo moet oock van dele ftoffe wat
gefproken worden, en des te meer, vermits veel jonge lieden, die op haer
trouwen ftacn, al dickmael met dele dweperye behebt zijn, de felve poogende
uyt te leggen yder na gelegentheyt. Wat hout ghy doch van delen handel?
Sopnxoxiscus. Waer veel droomen zijn, deer is ydelheyt (feyt de Wijfeman Eccl. 5. 0.), en droomen, feyt Syrach. 34. 2. 3. en zijn niet anders dan
beelden fonder wefen, en wie op droomen achtet, die grijpt als naer een
fehaduwe Derhalven too wort diekmaels rn Gods Woort verboden, op droomen
acht te nemen. Deut. 13. 3. Levit. 19 enz.
PHIL. Macr in tegendeel foo fie ick, dat in veel meer plaetfen van de
H. Schrift God de Heere fijn wille door droomen heeft geopenbaert gehadt:
aen Abimelech, ten eynde by Sara aen haren man weder (oude geven, Gen.
20. fl.; aen twee mede -gevangenen van Jofeph, Gen. 10. 5. als d'ecn fterven,
d'audere weder tot Beie komen (oude; acn den Koningh Pharao, als hem de
teven vruchtbare en teven onvruchtbare jaren wierden kennelick gemaeckt.
Gen. 45. 1. , en deer te voren aen Jofeph, als bonne, mane en fterren fick
voor hem neyghden, Gen. 37. 5.; en boven alle defe en menmghvuldige andere
mede in het Nieuwe Teftament: als Jofeph, de man van de Maget Maria,
in den droom vermaent wiert haer niet te verlaten; als, Herodes geftorven
zijnde, by vermaent wiert met het kindeken in 't lant Ifiaels te keeren, Matth.
1. 20. Maith. 2. 20. en diergehjcke meer. Defe droomen en zijn immers
niet ydel, en mitfdien oock niet te verwerpen geweeft. Van gelijeken too
fie ick, dat Valerius Maximus, een Heydens fchrjver, in fijn eerfte boeck,
in 't levende eapittel, teer veel exempelen bybrenght de droomen rakende,
die voor waerachtigh gehouden en van groeten gevolge zijn geweeft; gelijck
in andere Hiftorien mede hier en deer wert geilen. Hier op een woort tot
berechtinge, waerde Sophronifee.
Som. Iek hebbe fomwijlen mijne gedachten over dele gelegentheyt van
de droomen laten gaen, goede Philogame, om een uytkomfte en onderfeheyt
te vinden in dele en andere plaetfen der Schrifture en van andere fchrijvers.
En voor cerft fee is my te binnen gekomen, op defe gelegentheyt, dat God
de Heere, gehjck de prophetiën, alfoo mede de droomen in oude tijden veel
meer heeft laten gebruyekt werden, als in de volgende eeuwen. En dan
vorder too is het kennelick, dat'er veel droomen zijn, die uyt natuerlieke
reden voort - komen, onder andere als iemant faken voor-komen die hy veel
waeckende is gewoon te doen of te deneken. Hoedamge droomen gelijck
zijn een luyt ofte cyther, die, met de pant geroest en neder geleyt zijnde,
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noch foo eenigh geluyt plagte te geven, fchoon niet foo befcheyden en helder
als te voren. En van foodanige wil ick houden, dat Salomon fpreeckt, en
feyt die ydelheyt te weben; gehjck 't gene de menbehen wakende doen mede
al meelt is van die (toffe. Evenwel uyt eenige der felve (als'er natuerlicke
redenen toe dienen) kan fomwijlen iet getogen werden; behalves dat na de
geftalte van de lichamen veel droomen nu en dan de menfchen voorkomen,
daer van is te handelen. Daer is een tweede foorte van droomen die van de
quade geefien de menfehen in den flaep worden in-geftort, om fnoode beweginge, gramfchap, heet, vuyle luft of diergelijeke in de felve op te wecken,
of tot onderfoeck van toe- komende dingen gaende te maken; en van de felve
meyne ick dat Syrach gefeit heeft: Droomen bedriegen veel lieden, en die
zijn bedrogen die daer op bouwen, Cap. 34. 7. Deer is een derde gefachte
van droomen, die van God in de gedachten der menfehen werden in gevoert,
door middel van de goede Engelen, ofte auderfins; hoedanige exempelen niet
alleenlick vele in de Schrifture, meer oock in de Hiftorién werden gevonden,
daer van gefproken wert by Daniel invoegen, als volgkt: God van den Hemel
kan verborgen dingen openbaren, en heeft den Koningh kont gedaen wat in
toekomende tijden gefehieden tal, Daniel, Cap. 2. vers 27. Maer onder andere too en is niet fonder bedenekinge voorby te gaen, dat Homerus, Ertzvader van de Poeten, op het (tuck van de droomen van outs heeft gefeyt,
gehjck fulex by geleerde is bemerekt. Defelve, doende (preken dien ouden
en wij fen Neftor op fekeren droom die de Koningh Agamemnon was voorgekomen, feyt, dat men in achtinge moet nemen de droomen van Prinsfen,
too wanneer de felve flaen op den Staet of op den Koningh felfs. Eftienne
Pafquier, hier op fijn bedenekinge voort- brengende, veihaelt verfeheyde
exempelen, die het (eggen van den Poëet Homerus weer hebben gemaeekt ,
die ick hier, om kortheyts wille, niet en wil verhalen. Eerre en kan iek
even -wel niet voor-by-gaen, als fonderlinge aenmerekelick webende. Marguerite
van Bourgogne, feyt hy, was, teer jongh zijnde, belooft aen Karel den
achtften, Konmgh van Vrauekrijek, en was de felve overgelevert in fijne
handen, om de felve op te voeden na de wife van 't Rijek en van fijn
genegentheden, om de felve, tot bequamen ouderdom gekomen zijnde, hem
tot een vrouwe te mogen toe-eygenen. Gedurende weleken tijt boot fach
aen het houwelick van de Princesfe Anne, eenighe erfgenaem van den Staet
van Bretagne, en het (tont tot verkiefinge van den voorfz. Koningh, d'eene
ofte d'andere voor hem ten houwelick te mogen nemen. Het is dienftiger
bevonden geweeft voor het Rijek, dat de Koningh fich (oude verfellen met
de llertoginne Anne, ten cynde op dat door dat houwelick het Hertoghdom
35
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van Bretagne , zijnde vereenight en verheelt met de kroone van Vranekrijck,
daer mede foude komen vernietight te worden verfcheyde gefcbillen, die men
t'anderen tijden hadde meynen te vereffenen met de punt van den degen.
Nu foo is te letten op fekeren droom, die de voorfeyde Princesfe Marguerite
voorquam, dewijle de felve haer woonplaetfe hadde op het kafteel d'Amboife,
alwaer de felve voor den Koningh wiert op-gevoedt. De felve, op een
morgenftont, wandelende in den lief van het felve flot, gevolght van veel
Edellieden en edele Jonck-vrouwen , wiert bevonden fwaerder van geeft te
wefen, als naer gewoonte. Iemant van haer gevo]gh nam de veymoeligheyt
te vragen, waer uyt haer die fwaermoedigheyt was gefproten. Waer op de
felve tot antwoorde gaf, dat fy dien voorleden nacht in groote ongeruftheyt
hadde deurgebracht, uyt redenen dat haer docht in den flaep, datfe was in
fekeren fchoonen hof, in 't midden van de weleke ftont een fehoonen madelieve, in 't Frans Marguerite gefeyt, van de weleke haer de bewaringe was
op-geleyt; en befigh zijnde die wel gade te flaen: Il y eft arrivé un Afne,
feyt den Franfchen text, die met duyfent loofe ftreken de voorfz. bloeme
focht van daer te lichten, het weleke fy met alle middelen hadde getiacht
te beletten; maer dat dien niet tegenftaende ledict Afire eyndelick de voorfz.
bloeme haer hadde weten van daer te gekrijgen. De voorfz. Princesfe voeghde
hier by, dat delen droom haer in den flaep Peer hadde ontftelt, en dat de
felve ontfteltenisfe, oock als fy wacker was geworden, haer niet en hadde
verlaten. Ten tijde dit verhael by de jonge Princesfe wiert gedaen, en was'er
niemant van het gefelfehap, die daer op eenigh foodanigh bedeneken had de,
als namaels daer op is gevolght; maer het houwelick dat Anne van Bretagne
dede met den voorfz. Koningh Karel den achtften, tot nadeel van de voorfz.
Marguerite van Bourgogne, heeft wel uyt-gewefen, dat de dubbel -finnigheyt
en gelijcknaminge, fchuylende onder de woorden van Marguerite en Aloe,
niet fonder werekinge en zijn geweeft. Pafq. Recher. de France lib 5. cap. 5.
PHIL. De fpreucke van Neftor by den Poeet Homerus is van diepen
infichte, en het exempel daer op gepaft is aenmerekens waerdigh; dan ick en
wil daer op nu niet ftaen. Maer feght my doch, wat raet nu om Goddelicke
droomen, mitfgaders de ydele bedriegeryen, van de boofe geeften te onder
-febydn?
SOPH. De goede ofte quade werekinge, uyt de droomen volgende, kan
daer in al eemgh licht toe- brengen; maer om ten vollen daer van te fpreken,
foude ons al vry wat langer tijt van noode weten, als die ons jegenwoordelick over is, en daerom fal ick'er alleen weynigh toe (eggen, te weten: dat
ick valt h3ude en fekerlick geloove, dat als van Gods wegen den meufelie
een droom toekomt, dat God met-eene foodanigen menfche fekerheyt doet
gevoelen, dat de felve droomen Hemels zijn, en hem van den Vader der
lichten herkomen. En als my fulcx voor quame, loo wilde ick des met de
Harders der zielen ofte andere Godfalige luyden in befpreck komen, en haren
raet en bedenckiuge daer op grondelick verftaen.
PrrlL. Onder wat foorte van droomen Pult ghy nu ftellen het exempel,
dat wy voor handen hebben want, voor my, ick oordeele dat foodanigeit
droom, gelijck ons hier befchreven is in defe gefchiedenisfe, uyt geen natuerlicke redenen en kan lier-gekomen wefen. Soo moet dan de felve
of van goede of van quade geeften fijn oorfpronek hebben. Wat is uw
gevoelen ?
Son-i. Voor eerft vaft zijnde geftelt de fake alfoo gefchiet te zijn, als die
hier is verhaelt (het welck voor waerfchijnehek kan werden op- genomen,
dewijle beyde oude en nieuwe geloof-waerdige fchrijvers daer van gewagen),
fee foude gefeyt mogen werden, nademael defe vertooninge, in den droom
gedaen, niet tot vuyle luft, maer tot een wettigh houwehek (treckte, dat
mede defe fake voor-viel tusfchen twee Vorftelicke perfoonen, en dat door
haer Lieder bouwelick twee Rijcken te famen ftonden gebracht te worden,
fonder bloet te ftorten, dat weynigh gebeurt: dat misfchien hier in wat
Goddelicx magh hebben gefcholen, niet tegenftaende dele lieden Heydenen
waren; dewijle oock aen de Heydenen foodanige openbaringen dickmaels
zijn gefchiet. Maer in fee ouden fake derhalven wat fekers te (tellen, en is
ons dinglis niet. Vide Alex. ab Alexand. lib. 1. cap. 24. Sard. de morib.
lib. 1. cap. 4. Mart. Delrio difquif. mag. Tom. 2. lib. 4. 3.
Pxiz. Ghy feght wel, goede Sophronifce, en daer op verandere iek van
propooft, en vrage u: nademael oock het aldereerft houweliek door een
diepen flaep is te wege gebracht en in 't werek geftelt, gelijek ons Moyfes
dat getuyght, of u in een droom voor quam fulex als Odatis en Omartes
bier wert verhaelt gefchiet te zijn, of ghy niet valt en fout (tellen, dat u
God loo een partuyr, als u in den droom loo duydelick vertoont ware, hadde
toe-gefchiekt?
SOPH. Indien ick (tont in pointen van een vrouwe voor my op te (peuren,
en daer op mijn firmen krachtelick wrochten , en vooral loo ick tot dien eynde

door den gebede by God meer-malen hadde aen-gehouden, om my een gevoegelick partuyr toe te fchieken, en dat daer op quame te volgen, dat my
fee een geftalte in den flaep quame voor-geftelt te worden, met foodanige
omftandigheden als in dele gefchiedenisfe is verhaelt; fonderlmge dat'er een
jongh vrou-menfch aen de ander zijde, mijns perfoons halven, een diergelijck
gefachte ware voor - gekomen, en dat ick daer over mijn genegentheden foo
geroert mochte vinden, als aen defe twee jonge lieden fchijut gefehiet te
zijn, foo wende ick gevoelen, dat'er iets goets en Goddelicx in vermenght
ware; immers ick foude het de pijue waeit achten fulex in crnftigh bedeneken te nemen, om geet onderfoeek te doen hoe het geheel werek fich toedroegh.
PHIL. Ghy en foudt het dan noch al, foo ick hoore , op dat nachtgefichte
niet alleen laten aen-komen; maer woudet noch al middelen en omfiebtigheyt
gebruycken.
SOPH. Buyten twijfel, goede Philogame; fulex behoort in alle foodanige
gewichtige faken alfoo betracht te werden. Want die op foo bedriegeheke,
twijffelachtige, en onfekere gronden bouwen, achte ick geenfins te wegen na
de waerdigheyt van het werek.
PHIL. Iek hebbe nu des uw meyninge ten vollen veiftaen. Maer hier
doet fach open een andere vrage, te weten: Wanneer verfcheyde jonge lieden een jonge deerne ten houwelick verfoecken, en de vader den eenen,
de dochter eenen anderen wil verkielen, wiens verkiefinge in dien gevalle
plaetfe behoort te grijpen?
Son-i. Hier foude al wat veel op gefeyt kennen werden; maer vermits
wy in de dweperye van de droomen een deel tits hebben verfleten, loo wil
iek hier kort zijn, en fegge daerom, dat de dochter, ernfteliek vermaent
zijnde, haer na den wille hares vaders te voegen, en daer toe goede vhjt
gedaen wefende, en dat de felve bleve vaft ftaen op hare verkiefinge, foo
ben ick van gevoélen, dat in gevalle de vader geen genoegfame redenen en
hadde om den jongeliugh, daer toe de dochter genegen is, te verwerpen
(wel verftaende in gevalle de dochter is gekomen tot behoorlicke jaren van
befcheydenheyt), de vrijfter behoort te werden toe- gelaten om haer keufe te
mogen genieten. Vide Cyprie. qui poft varias fententias relatas ita coneludit.
Tract. de Sponfal. cap. 7. §. 8. num. 4.
PHIL. Wat noemt ghy behoorlieke jaren van befcheydenheyt?
SOPH. De felve koenen by ons, volgens d'ordonnantién van den lande,
genomen worden op twintigh jaren voor een jonge deerne, en op vijf-entwintgh voor een jonghman.
Pxua. Maer de vader, loo by de fake gefint is hart te drijven, fal altijt
kennen leggen genoeghfame redenen te hebben tegens den perfoon by de
dochter verkofen, en fal daer op het werek geduerighlick kennen beletten.
SOPH. Verftaet my wel, goede Philogame: ick hebbe voor delen gefeyt,
en (egge het noch, dat alle dnchteis in dufdanige bekommerlieke gevallen,
te weten: daer haer wille niet haer Vaders ofte Ouders wille ftrijdigh is,
ganfch wi.sfehjck hebben te gaen, God ernftelick voor een goede uyt-komfte
te bidden, dewijle het vry veel in heeft fonder bewilginge van den vader
een houwelick aen te gaen. Maer dit alles na behooren gedaen zijnde, en
de vader volherdende in fijn voor -nemen, loo louden cyndehck de faken aen
den Rechter moeten werden gebracht; deweleke alsdan met goede kenmsfe
van faken foude hebben te letten, of des vadeis redenen van foodanigen
gewichte zijn, dat niet de finnehckheyt van fijn dochter, maer de fijne behoorde plaetfe te grijpen. Philip. Melant. loc. commun. tit. de conjugio:
Ad officium judicum pertinet, confiderare an parentes probabilem caufam
habeant refragandi. Et id in multis Germania' urbibus fieri asferit.
PHIL. Als de fake met fee veel ommefagh en beleyts foude moeten gaen,
als ghy verhaelt, loo dacht ick dat de deerne licht haer proces foude komen
te verliefen, dewijl dat d'ervarentheyt veeltijts leert, dat jonge lieden aen
ick en weet niet wat dickwijls haer finnehckheyt valt maken, en over liet
hooft flen faecken die in 't houwelick van groot bedeneken zijn; daer in
tegendeel ouders en vrienden, die de fake recht meynen, op vafte gronden
gaen, en niet als dingen van gewichte in bedeneken plegen te nemen.
SOPH. Ghy hebt wel geoordeelt, lieve Philogame. Want jonge lieden,
feyt tot dien propoofte een wijs man, na den aert en eygenfchap van de
jeught, hebben in 't gemeen geen ander Doghmerek in 't verkielen van een
man ofte vrouwe, als haer foete vermakelickheyt; en wenfchen daerom dat
de gene, diele by de hapt willen nemen, zy: jonek, fchoon, vroliek, en
vriendelick, en dat na haren fin. Maer ouders, die het (tuck wat dieper
infien, die wouden wel voor haer lonen ofte dochters een partuyr hebben,
daer wijfheyt en befetheyt by ware, oock een geet gedacht en goede middelen; de fchoonheyt en het jeughdigh groentje, daer de jonckheyt loo fterlinghs
op fiet, koomt by henlieden weynigh of niet in achtinge; en daerom 't
vermoeden dat de Rechten hebben, is altijt voor de ouders, en dat die felve
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het wel meenen met haer kinderen. Sulcx dat het remedie, daer van iek
nu gewaeght hebbe, is alleenhek gevonden tegens eenige felfame hoofden
van vaders, die uyt gierigheyt, of om andere redenen, de houwelicken van
haer dochter niet leer geerne gevordert en Pagen, en alfoo een knoop in de
biefen foecken te brengen. Nu dit zy genoegh gefeyt op de gelegentheyt
van een houwelrek, op een droom gegront. Laet ons nu fcheyden, of iet
anders ter hant nemen.
PHIL Voor my, Sophronifce, ick houde dit trou-geval voor een van de
felfaemfte en byfordcifte, daer iek oyt van gehoort of gelefen hebbe, en my
dunekt dat men het felve loo licht niet en dient te verlaten, en van de
haut te flaen.
Sorte. Hoe, meynt ghy dan, Philogame, dat liefde en houwelieken, door
droomen veroorfaeekt, loo felfaem zijn in de werelt, en dat de felve loo
weynigh onder ons gevonden werden P Wat my aengaet, ick meyne dat'er
naeuwelicx geen liefde, en weynigh houwelieken te vulden zijn, die niet op
droomen gegront, en door droomen zijn gevoedt geweeft.
PHIL. Hoe dat, waerde man?
Sopir. Iek heb al lange een goet gevallen gehadt in het (eggen van feker
out Philofooph, die hout, fchoon dat'er veel menfchen in een plaetfe zijn,
dat de felve efter al te famen maer eene werelt hebben , loo lange fy luyden
wacker zijn; maer flapende en droomende, dat de felve dan Blek een werelt
in 't byfonder heeft op fijn (elven. Want loo laugh fy luyden wacker zijn,
loo fien de felve in 't gemeen de gedaenten loo die zijn en voor oogen ftaen;
maer (lapende en door droomen vervoert welende, loo let een yder niet ons
algemeene weielt, maer fief in 't b fonder Lantlebappen, Bergen, Dalen,
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Revieren, Toorens, Gehuchten, na de inbeeldingen die hem dan in fijn
droomen voor -komen. Op gelijeke wijle dunekt my gefeyt te konnen werden,
dat alle menfchen, noch in haer geheel en niet vervoert zijnde door liefde,
aenfende een jonge deerne, defelve fier als met een gemeen ooge, en op een
en de felve wijle, gefamentlijck oordeelende van haer gedaente fulex, als liet in
der daet is, dat is wit voor wit, bruyn voor bruyn, bleyck voor bleyck, en loo
vervolgens, gehjck de faken leggen; maer de gene die door de liefde alreede
in flaep zijn gewieght, en in die foete droomen verdwelmt leggen, die fien
en hooren dan yder in 't byfonder, dat niemant in 't gemeen fien of hoeren
en kan, en fy vernemen een ander gefichte, een andere fpraecke, en een
geheel ander gelaet in de gene, op de welcke haer droomen en gedachten
(pelen , als oyt iemant met wakende oogen daer in heeft konnen fien :
— Ipf fibi fomnia fingit
Quifquis amat.
PHIL. 't Is wisfelick alfoo, waerde Sophronifce. Want boe weynigh ick
van de voorfz. foete dweperye geraeckt ben geweeft, loo vinde ick efter in
der daet dat uwe reden waerachtigh is, en uwe gelijekenisfe wel te paste

gebracht.
Sopij. Maer het is fcheydens tijt, Philogame ; ick wenfeh u goeden dagh
en ga mijns weegbs, dewijle my feeckere huysfelicke faken elders roepen.
PHIL. Iok en wil. u niet op houden, waerde man, om u geen oorfake
te geven namaels mijn buys te fchouwen. Vaert wel, tot uwe naefte
gelegentheyt.

De vrienden aldus in ftant wefende om te fcheyden, foo viel Philogamus in de gedachten, dat het tweede deel van het
voorgenomen werck, in fish behelfende de trouw - gevallen van de oude werelt, wel haeft met lefen ten eynde mocht zijn
gebracht; hy daerom , fich omkeerende na Sophronifcus, vraeghde hem : hoe veel trouw-gevallen dat'er noch overigh waren
te lefen in het voorfchreven tweede deel. Niet meer als één, antwoorde Sophronifcus. 't Is wel waer, feyde hy vorder,
dat in liet werek noch een andere gefchiedenisfe van den ouden tijt te vinden is, doch niet in dele plaetfe, maer in het
lefte deel ; het welck by den fchrijver alfoo is gedaen, om redenen die ick, en yder die met oordeel leeft, vermoedelijck
foude konnen uyt-vinden. kIoe, feyde Philogamus, is'er maer een gefchiedenisfe over van het tegenwoordigh deel? foo
gunt my doch foo veel tijts, dat ick het felve nu mede magh af-leien ; ick verhope dat fulcx geen ongelegentheyt over
uwe faken en fal brengen. Kan ick een vrient loo vriendelicken bede ontfeggen? antwoorde Sophronifcus. Begint,
Jongelingh , en ick wil u liet oore leenen. Philogamus, op het woort hem weder fettende, begon te lefen als volgkt :
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BESLOTEN MET HET HOUWELICK
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Die meynt, dat God, terwijl hy boven is gefeten,
Niet kan den rechten groat van 's werelts faken weten;
Maer hout, dat ons bedrijf en ganfch het aertfche dal
Maer flechts daer henen fweeft, als op een los geval,
Koomt hier een weynigh by; ick wil u lieden toonen
Een krans van groen gewas, verkeert in goude kroonen,
Een Harders boeren tuygh verandert in een ftaf,
Die aen een flechte maeght geheele rijcken gaf.
Hoe kan een harders kint, geboren aen der heyden,
Die niet en heeft geleert als hare fchapen weyden,
Oyt klimmen op den top van eenigh prachtigh Hof,
Ten zy door hoogh beleyt getogen uyt het ftof ?
Daer is hier boven ons, daer is een hooger wefen,
Wiens onbegrepen aert noyt menfch en heeft gelefen,
Noyt breyn en heeft gevat; daer is een wonder geeft,
Oneyndigh, machtigh, reyn, en waert te zijn gevreeft;
Die ftuert dit wonder Al, na dat hy wil gebieden,
En fchrijft de menfchen voor al wat'er fal gefchieden;
Die treckt een rijs om hoogh, en velt een ceder-boom,
Die maeckt van zant een beeck, en dempt een hollen ftroom;
Die fet de Prinsfen af, en doet de werelt drillen,
En gaet dan wederom de groote winden ftillen,
Die recht dan weder op, dat plat ter aerden lagh,
Soo dat men aen het werek fijn krachten kennen magh.
't Is God, 't is God alleen die geeft de groote Rijcken,
Die breeckt wat machtigh is, en doet den hooghmoet wijcken.
Daer is geen wafter peyl, daer in men God bekent,
Als dat een lage ziel tot hoogen ftaet belent.

ASPASIA.

Een maeght, een harders kint in Griecken-lant geboren,
Is hier tot ons bewijs op heden uyt- gekoren.
Ontrent een fchralen bergh daer weinigh menfehen gaen,
Vint iemant al te-mets een aerdigh bloempjen ftaen.
Veel harders uyt liet wout, veel uyt de naefte vlerken ,
Die poogen hare gunft tot hen te mogen trecken;
Maer wat'er iemant doet, 't en moeyt de vrijfter niet,
Vermits fy foete min en echte banden vliet.
En fchoon of 1:Iylas koomt ontrent haer deure fpelen,
Of Thyrfis in der nacht een deuntjen plagh te quelen,
Sy wil geen boeren praet, geen foet en aerdigh liet,
Sy wil geen harders fangh of nieu gefneden riet.
Maer Damon niet-te -min, die won haer gunft verwerven,
En fou, gelijck het fcheen, in druck en liefde fterven;
Hy doet dan op een nieu al wat een harder kan,
Op dat hy metter tijt eens rechten trooft gewan.
Hy weckt de finnen op, en ftelt hem om te dencken
Waer mee hy, na den eyfch, de vrijfter fal befchencken ;
Al wat de Lente -tijt, al wat de Somer draeght,
Al wat de Winter brenght, dat geeft hy aen de maeglit.
Hy gaet tot haer vermaeck, ontrent de Mey, verkiefen
Een koytjen voor een mufch, gebreyt van groene biefen;
Hy let waer dat een vinck of waet een pitter broet,
En noemt een vogel -neft een pant van fijn gemoet.
Soo haeft de guide Son is hooger op-gerefen,
En dat'er jeughdigh fruyt van boomen is te lefen,
Of dat'er oyt een roos is vroeger alsfe plagh,
De vryer is'er by, foo vaerdigh als hy magh.
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En als ontrent den herfft de vroege druyven rijpen,
Hy weet van ftonden aen een trofjen uyt te grijpen,
Te brengen uyt het Hof, eer dat'er eenigh man
Een vrucht van defen aert om gelt verkrijgen kan.
En fchoon den winter raeft, hy laet hem niet verdrieten
Een vogel op het ijs of in de fnee te fchieten.
In 't kort: is 't kout of heet, de velden dor of groen,
IIy vint gedurigh iet om haer vermaeck te doen.
Noch baet'et niet een fier. Het flot van hare finnen
En is niet door gevley of geven in te winnen.
Wat haer de vryer feyt, of wat'er oyt gefchiet,
Sy blijft gelijckfe was, en Damon vordert niet.
Hy vraeght haer wat'er fchort, en ' wat haer magh beletten
Dat fy geen gunftigh hert op hem begeert te fetten ?
Hy vraeght'et menighmael, hy vraeght'et alle daegh;
Maer wat by pogen magh , geen antwoort op de vraegh.
„De reden (feyt de maeght) en kan ick niet verfinnen,
Iek kan u lijeke-wel, 0 harder, niet beminnen.
Iek weet, ghy hebt verftant foo wel als iemant doet,
En vind' ti heus in tael, en in gefelfchap foet.
Ghy hebt beleefder aert als onfe rouwe gaften ,
En weet gelijck het dient een vrijfter aen te taften;
Maer echter, lieve inaet, en des al niet-te-min,
Voor u en is geen plaets in mijn verdraeyde fin."
Wat fal de minnaer doen ? IIy gaet gedurigh klagen,
Hy gaet, 'k en weet niet wat, by alle menfchen vragen.
Hy luyftert , hy verneemt wat hem in dit geval
Ten leften rechten trooft of uyt-komft geven fal.
Hy feyt in fijn gemoet: Iek hebbe lange dagen
By-naeft den Hemel felfs de vrijfter op -gedragen:
Want al dat uyt de lucht, of fon, of mane quarr,
Was 't dat ick my tot hulp en haer ten dienfte nam.
Pat heeft'et my gebaet? Sy heeft'et al geweygert,
En is tot felder aert gedurigh op-gefteygert,
En fchoon fy, hart geparft, by- wijlen jet ontfing,
Het was haer enekel fpel en als een nietigh dingh.
Wel, om eens uyt de klem van dit verdriet te komen,
Soo dient'er ander raet ter bant te zijn genomen.
Kan ick door heus gelaet niet winnen hare gunft,
Iek ga tot hels gefpoock, of tot de fwarte kunft.
Iek laet den Hemel daer, en wil gaen neder klimmen
Tot aen den fwarten kolek en onderaertfche fchimmen,
Tot aen de nickers felfs. — Siet, wat het grilligh bloet,
En wat, uyt heete drift, een vryer niet en doet!
Daer is een Eunjer-wijf in dit geweft te vinden,
Die gaf, gelijck het fcheen, geboden aen de winden,
En regels aen de lucht en aen de klare nlaen ,
En dede met een woort de fterren onder-gaen;
Sy joegh, wanneerfe wou, de visfchen uyt de ftroomen,
Het koren van het velt, de fruyten van de boomen;
Sy tnaeckte groote ftorm en onweer in de zee,
Soo dat'er niet een fchip mocht duren op de ree;
II
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Sy deed' het ganfche wout en al de rotfen drillen,
Sy kon den rasfen loop van fnelle beken ftillen;
Sy toomd' oock aen den leeu fijn ongetoomde muyl,
En riep de koude flangh uyt haren diepen kuyl;
Sy dede door het laut de geeften henen draven,
En dwongh, wanneerfe wou, de dooden uyt de graven;
Sy joegh den donder uyt, en dreef een machtigh fchip
Of in een groufaem diep, of op een hooge klip;
Sy wilt oock boven dat verfcheyde minne-ftreken,
En konde, daerfe wou, een killigh hert ontfteken,
Ja, wilt al wederom te koelen defen brant;
En 't wert alfoo gelooft door al het naefte lant.
De malle Jongelingh, bekoort met dele grillen,
Laet fijn gedachten gaen na dat de lieden willen.
Het dal hiet Gogh Magogh, daerin het felfaem wijf
Had over langen tijt genomen haer verblijf.
Maer Damon, onbewuft waer dat'et is gelegen,
Gingh dolen in het wout en wonder vreemde wegen,
Tot hem een koolman bracht ontrent het duyfter hol,
Daer in Lodippe fat gedoken als een mol.
Hy fagh het Lantfchap aen: het fcheen gelijck te treuren,
Want daer is niet een menfch ontrent haer fwarte deuren;
Daer is, gelijck het fehijnt, een wooningh voor de doot,
Geen hoenders op de werf, geen enden in de foot.
Daer kan geen jonge maeght een aerdigh kranfje weven,
Om tot een minne-pant haer vrient te mogen geven
Daer is geen blom-gewas, geen groen of aerdigh kruyt,
Daer is geen frisfche roos, die aen der heyden fpruyt;
Daer kan geen dorftigh menfch een peer of appel krijgen,
Schoon hem de moede borft en al de leden hijgen;
Daer is geen boom ontrent, daer is geen edel fruyt,
Daer is geen nachtegael die in de boomen fluyt.
Men hoort'er niet een mees of ander vogel fingen,
Men fiet'er niet een ree ontrent de klippen fpringen;
De raef, een leelick dier, fit daer alleen en kraft,
Ter plaetfen daer het mofch op dorre rotfen waft.
Men fiet den vleder-muys en wonder vreemde dieren,
Ontrent haer dorren bergh en om haer gevel fwieren,
Tot in haer kamer toe; en uyt een diepen kuyl
Daer hoort men even-ftaêgh de ftemme van den uyl.
Baer ingangh is geront, niet met gehouwe fteenen,
Maer door een vreemt verwelf van dorre menfche-beenen,
Gefchakelt over een. Siet daer een vreemt gebou,
Waer van oock Roelant felfs een fchrick ontfangen fou.
Hier fagh men vuyl gebroet van alderhande fangen
Of fwieren door het hays, of aen de muren hangen.
Een dick-gebuyckte pad, en aller padden moer,
Die kroop ontrent het wijf te midden op de vloer.
Hier zijn geraemten by van hondert doode beeften,
Van kinders nooyt gebaert, en lyven fonder geeften;
En, wat Lodippe raeckt, fy ftreelt een fwarte kat,
Die met een vycrigh oogh ontrent haer tafel fat.
;
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Haer fetel is een rif met vuylen flijm bedropen,
Daer op aen alle kant vernijnde flecken kropen.
In 't korte, waer men koomt, men fiet'et vuyl gebroet,
Dat fy met groot vermaeck aen hare tafel voet.
Hier fat de nare kol te midden in gedoken,
Ganfch befigh aen het vyer om haren pot te ftoken,
Een pot, waer uyt een (lamp quarr rijfen in de locht,
Die niemant als met fchrick of fien , of necken mocht.
Haer lijf is enekel vel, haer oogen diep gefoneken,
De lucht uyt haren neus en haren adem ftoneken,
Een hair gelijck een peck, dat fweeft haer om den kop,
En waer een krinckel is, daer fat een adder op.
De vryer, op de zael van dit paleys gekomen,
Is van een diepen fchrick geweldigh in- genomen,
Daer rees een killigh fweet hem uyt het ganfche lijf,
Met dat fijn ooge viel ontrent het felfaem wijf.
Hy vont'er over-al meer dingen aen te mercken,
Maer fijn benaude ziel die fchroomt'er op te wereken ;
En mits hy ftont en keeck, en niet een woort en fprack,
Soo was 't dat hem de kol voor eerft de ftilte brack:
Sy gaf een hees geluyt, dat van geen menfchen tongen
Oyt uyt en is gebracht, geen vogel heeft gefongen,
Geen hont en heeft gebaft, geen leeu en heeft gebrult,
En dat noch even-wel geheele rotten vult.
Een ftem in haren galm gelijck de grove baren,
Wanneerfe, met den ftorm geweldigh uyt- gevaren,
Den harden ouver flaen, of als een donder raeft,

Wanneer hy uyt een wolck en vyer en water blaeft.
Een ftem by een gebracht uyt veelderhande ftucken,
By niemant oyt verftaen, by niemant uyt te drucken:
Het lantfehap ftaet en drilt by-naeft een ure lanck,
En Echo, ganfch verbaeft, en maeckt geen wederklanck,
Maer gaf haer in het wout, om daer te mogen fchuylen,
Terwijlen van 't gedreun de fteyle klippen huylen.
Ten leften fprack het Wijf wel met een heefchen moat,
Maer daer men even- wel den fin van grijpen kont:
„Wat is u, jongh gefel, wat is van uwe faken?
Wat magh een herders kint hier onder komen maken ?
Hebt ghy uw beurs gemift door dieft of ongeval,
En wilje zijn bewuft wie dat uw dingen ftal?
Of wilje fchoon gewas in korten tijt bederven?
Of wilje dat de vrucht fal op den acker fterven?
Of wilje dat geen melek fal komen uyt den ftal?
Of wilje dat geen room oyt fuyvel worden fal?
Of wilje vorder gaen, en grooter wonders brouwen,
En fpellen, naelden, hair, ja, bloet en mesfen fpouwen?
Of wilje dat'er bloet fal rijfen uyt den groat,
Daer heden edel nat en fuyver water ftont?
Of wilje voor een wolf gaen huylen achter lande,
En brengen alle wilt en alle vee te fchande?
Of wilj' uw vader felfs, met al uw naefte bloet,
Gaen (enden naer het rijck daer yder blijven moet?
Of wilje bijfter haeft, en met gefwinde pennen,
Tot op den uyter-kant van lucht en aerde rennen?
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Of wilje nieuwe molt doen halen uyt'et lant,
Al waer een heete fon gelijck een oven brant?
Of wilje grooten ftorm doen rijfen op de baren,
Soo dat'er niet een (chip is machtigh uyt te varen ?
Of wilj' dat'er vyer fal zijgen uyt de lucht,
En dat een machtigh heir fal tyen op de vlucht ?
Of wilje tot uw reys bequaeme winden koopen,
Gebonden na de kunft in fes of feven knoopen?
Of wilj' een fnelle berck, of ander machtigh fchip,
Doen fincken in de zee, of jagen op een klip?
Of wilje nu terftont en hier ter plaetfe weten,
Wat man of vrouwe doet die elders is gefeten ?
Of wilje met befcheyt hier in een fpiegel fien,
Wie u te rechter tijt fal trouwe komen bin?
Of wilj' onfichtbaer gaen, om luft te mogen plegen,
Daer maeght of jonge vrou in 't duyfter is gelegen?
Of wilje door de kunft onwinbaer zijn gemaeckt,
Soo datje noyt en bloet, fchoon u een kogel raeckt ?
Of wilje door de kunft een fteege vrijfter trecken,
En in een koel gemoet een heeten brant verwerken ?
Kom, fegh eens watje foeckt, en hoort dan mijnen raet,
Ghy felt in korten fien hoe ver de kunfte gaet."
De vryer ftaet en trilt, met grooten angft bevangen,
Hy fagh haer fwarten kop, hy fagh de groene (langen
Haer woelen om den hals, hy fagh het vreemt gebroet,
Dat om de rotfen fweeft of in der aerden wroet.
Hy hoord' het grilligh wijf verfcheyde dingen rallen,
Maer flechts het lefte deel, dat had hem wel bevallen,
En 't gingh hem in de borft. Dies als Lodippe fweegh,
En dat hy metter tijt fijn adem weder kreegh,
Soo koomt hy door het hol wat nader in- getreden,
Hy neyght hem laegh genoegh, by buight fijn ganfche leden,
Ily voeght Eich by de kol te midden op de zael ,
En met een heufche mont begon hy dit verhael:
„Princesfe van der nacht en van de rappe fchimmen,
Die uyt den fwarten poel hier op der aerden klimmen,
Door wien het aertrijck loeyt, den afgront open breeckt,
Als ghy met hollen mont uw nare rijmen fpreeckt;
Die met een mosfel-fchelp kont zeylen op de baren,
Daer noyt een deftigh fchip is machtigh op te varen;
Die met een befem-ftock kont rijden in de lucht,
Daer noyt een vogel quam met fijn gefwinde vlucht;
Iek ben niet van het volck, dat fich met quade faken
Vermeynt 5f hoogh beducht, èf wonder rijck te maken;
'k En wil niet fonder fchip gaen zeylen over zee,
'k En wil geen fpoker zijn ontrent het jonge vee,
'k En wil niet fchootvey zijn, om wonder uit te rechten;
Iek ben van fachten aert, en foecke riet te vechten.
'k En wil de naefte ftadt, en min het ganfche lant,
Niet trecken in verfchil of vinnigh onverftant.
'k Eu wil niet door vergif, en min door harde woorden,
Mijn vader hinder doen of naefte vrienden moorden.
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'k En wil geen machtigh Vorft gaen brengen om het lijf;
Maer al mijn herten wenfch, dat is een echte wijf:
Een vrijfter mijns gelijck, geboren aen der heyden,
Die, even foo als ick, de fchapen weet te leyden;
Buyght die maer door de kunft tot mijn genegen fin,
Dat fal my dienftigh zijn, en u een groot gewin.
Tot u koom ick om hulp, vermits uw fwarte flesfen
Gaen dieper in gefpoock als alle toveresfen.
Wat ick u bidden magh, laet my door uwe gunft
Eens lien, tot mijn gerief, de krachten van de kunft.
Iek ben een harders kint, en hebbe lange dagen
Aen eerie, my bekent, getrouwe min gedragen;
Maer, wat ick oyt begon ; 't en heeft my noyt gebáet,
Het fchijnt dat haer gemoet mijn trouwe dienften haet.
Nu, fonder hare gunft en wil ick geenfins leven,
Maer liever aen de doot my vaerdigh over- geven,
Oock nu te defer ftont. Ghy', fooje wat vermeught,
Verfacht den harden aert van hare fteege jeught.
Indien uw diep vernuft eens kan te wege brengen,
Dat wy uyt rechte min ons vee te famen mengen,
Soo wacht uyt mijne hant voor u het befte lam,
Dat oyt in al het rijck op Princen tafel quam;
Soo wacht van mijner hant een kleet van wolle laken,
Soo fchoon als oyt Princes haer leven dede maken;
Soo wacht noch tot befluyt een penninck boven dat,
Die irk van Corydon, en hy van Thyrfis hadt:
Een ftuck, een deftigh ftuck, dat al van oude dagen,
By feker machtigh Vorft in Perfen is geflagen,
Niet van geringe ftof, maer van gefuyvert gout,
Men fchat het, naer irk hoor, wel duyfent jaren out."
Lodippe, dus gemaent , begint haer vreemde raneken,
En feyt: „Doet mijnen raet, ghy fulles u bedancken:
Maer eer op uw verfoeck iet vruchtbaers kan gefchiên,
Soo moet irk hier voor al dien ouden penninek lien;
Die fal een goet begin, die fal gelijck het leven,
Die fal het innigh mergh aen al den handel geven;
Iiet gout van duyfent jaer, dat is van groote kracht;
Niet een van onfe kunft die hier op niet en acht."
De vryer ftont en keeck, en hoorde met verlangen;
Ily dacht in fijn gemoet: De vrijfter is gevangen,
En daerom, ganfch vervult met hope van de bruyt,
Schut ftracx daer voor het wijf fijn harders beurfjen uyt;
Sy ftrijckt terftont het gelt, en ftelt haer om te feggen,
Hoe dat het vorder werek is noodigh aen te leggen.
(Een wonder vreemt verhael). De flechte jongelingh
Siet fterlinghs op het wijf, en let op alle dingh.
„In 't holfte van de nacht, wanneer de lieden droomen,
Soo geeft u, feyt het wijf, ontrent de foute ftroomen,
En keert uw leden om tot drie -mael achter een,
En, eerje vorder gaet, ontbloot uw lincker been.
l(oomt dan in defen ftant tot in de zee getreden,
En waft daer in de vloet tot drie -mael uwe leden,
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En gaet dan weder op; maer eer ghy neder fit,
Goyt honigh in de zee, en feght ten leften dit:
Dat ick my drie -mael was, dat is om u, vriendinne!
Wort foeter als ghy plaght, en gunt my weder - minne.
Terftont na dit gefpreck foo neemt my defe falf,
Daer in verfoden is een ongeboren kalf,
Drie dangen uyt den Nijl, en feven vale padden,
Die onder defen bergh haer woningh eertijts hadden;
Dan noch een mane-kint, dat noyt het licht en fagh,
Maer in de moeder fterf, en in het duyfter lagh;
IIier boven noch het breyn van negen grauwe meeuwen,
Die op den middernacht hier aen den ouver fchreeuwen ,
Een once flecken -bloet , en van een fwarte flangh,
In eenen pot gekookt wel feven uren langh;
Hier by foo dient het fogh van feven vledermuyfen,
Eer datfe na de maent met haren neft verhuyfen; Dopt hier in fwarte wol, beftrijckt uw lincker voet,
En feght dan wederom, als ghy het drie-mael doet:
Dat ick my drie -mael falf, dat is om u, vriendinne!
Wort fachter als ghy waert, en jont my foete minne.
Als dit is uyt- gewrocht, foo keert u na de firant,
En geeft u tot een bergh, daer boomen zijn geplant;
Gaet, pluckt daer myrte -loof, en vlecht drie groene kroonen,
Die neu een harders kint met eere zijn te toonen;
Geeft dan tot drie-mael toe aen yder eenen kus,
En goytfe van den bergh, en feght dan weder dus:
Dat ick my drie-mael kroon, dat is om u, vriendinne!
Wort groender als ghy plagtet, en waft in foete minne.
De nachtdienft is gedaen. Verlaet het eenfaem wont,
En geeft u na de plaets, daer ghy uw woning hut.
Brenght daer in haeft byeen een hoop verdroogde tacken,
En doetfe van den haert en op den vyere finacken,
Neemt dan dit ravens -hert, en, na den derden fwier,
Soo fteeckt het in den pot, en fet het op het vyer;
En als ghy defen uyl den kop hebt af- gewrongen,
Soo dopt dan in het bloet drie verfche flange -tongen,
Drie fchubben van een pad, met dit verfworen been,
En menght dan aen den haert den hutfpot onder een.
Steeckt voorts drie toortfen aen van maeglidenwas gegoten,
Maer treckt voor u een perck, en hout u daer befloten,
Set voor u kaerfen uyt tot aen den uyter -kant;
En als het grilligh licht in volle ftralen bran t,
Gaet, loeyt dan overluyt met defe nare woorden,
Gaet, fpout dan drie-mael Ooft, en driemael in liet Noorden,
En drie -mael in de lucht; ontfluyt dan uwen mont,
En brult ten leften dus, foo luy ghy roepen kont:
Lucht-heerfcher, Duiftervorft, Wintmaker, Sinnefpoker,
Hooghvlieger, Tuimelgeeft, Vyerfpouwer, Minneftoker,
Jeught-locker, Donder-vrient, Nacht-koningh, WereltsKolrijder, Toovergod, Gif menger, Albefchick , (fchrick,
Tien-duyfent konftenaer, die met de lichte winden,
Die in den blicxem felfs u weet te laten vinden,

Wiens onbepaelde macht meer trouwe knechten heeft,
Als by die boven woont, en in der hoogte fweeft.
Koom, neemt dit offer aen, een offer mijner handen,
Daer in, tot uwer eer, gewiede dingen branden,
Al faken vol geheym, die niet een menfch en kent,
Als die tot uwen dienft voor defen is gewent.
Verfacht een hart gemoet, dat niemant wil believen,
Dat niemant gunfte doet, en niemant wil gerieven:
Geeft, dat een fteege maeght, die alle man veracht,
Magh onder mijn gebiet ten leften zijn gebracht,
Ten minften , dat haer geeft mijn liefde magh gehengen ;
Soo wil iek even ftacgh u nieuwen offer brengen,
Een offer t' uwer eer, een offer van gedanck,
En dat by jaren om, mijn leven-dagen lanck.
Soo haeft ghy dit gedicht fult hebben uyt-gefproken,
Stilt ghy de kamer tien vervult met (warte fpoken,
Van nare borgery uyt 't onder-aertfche Rijck,
Die vis, noch vee, noch worin, noch vogel is gelijck.
Ghy fult gelijck een os het aertrijck hooren loeyen,
En fien gelijck als haft de lichte fchimmen groeyen
Ghy fult van alle kant vernemen groot getier,
En menigte vreemt gefpoock, en menigh felfaem dier:
Eerft fal daer op de baen Pyragmon komen treden,
Met draken om den kop, en (langen om de leden,
Hem fal een ftage vlam ontfpringen uyt den moat,
Als of het eeuwigh vyer in hem verfegelt ftont ;
Ghy fult dan Scylla tien, die fal beftaen te basfen,
Met honden drie maei vijf, haer uytet lijf gewasfen,
Een wonder felfaem fpoock, en wel de felfte geeft,
Die Minos weynigh acht, en Pluto niet en vreeft;
Albador wapper -kaeck fal naer hem komen trappen,
En als een water-hont fijn ooren t' farcen klappen,
Sal rafcn om het perck , en maken vreemt gebaer,
Als of'er duyfent man ontrent de kamer waer;
Flucx fulje Brontes fien, die, met fijn felle klaeuwen,
Sal dreygen als een heir, en als een katte maeuwen,
Sal vullen al het wont niet wonder vreemt gefchreeu,
Gelijck een felle wolf, of als een wreede leen.
Waer toe het al gefeyt? — daer fullen vreemde dingen
U komen om het oogh, en ons de leden fpringen.
Maer ghy, hoe dat het ga, ftaet vaft gelijck een man,
Daer is geen leelick fpoock, dat u genaken kan.
Doch als de fwarten hoop ten leften fal verdwijnen,
Dan fal'er op de zael een fchoone vrou verfchijnen,
En nevens haer een kint. Het wijf fal Venus zijn,
De jongen haren foon, de gront van uwe pijn.
'rerftont fal achter haer een harderinne komen,
Die binnen uw gemoet haer woningh heeft genomen
Maer fy en is'et niet, 't is maer een ydel beelt,
Dat in de fehrale lucht en om uw (innen fpeelt.
Dus, fchoon het u belacht, en wilt haer niet genaken,
En boven alle dingte en wilt'et nimmer raken
;
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Want biet ghy eens den mont, of wel uw rechterhant,
Ghy fult uw leden fien als in een vollen braut:
Uw breyn fal grilligh zijn, uw finnen fullen dolen,
Uw wangen afgerecht gelijck als fwarte kolen,
Uw lippen foo geftelt gelijck als enckel pick,
Uw geeften uyt het lijf getogen van den fchrick.
De fchim die u genaeckt, die koomt u maer betoonen,
Dat fy, die ghy bemint, uw liefde wil beloonen,
Dat fy nu fachter is, en voor u toe-bereyt,
Daerom ghy haer in ernft foo dickmael hebt gevleyt.
De vrijfter fal voortaen van u niet willen vlieden,
Maer fal u menighmael haer foete lippen bieden,
Sal by u willen zijn oock in het dichte wout,
En wenfchen even ftaegh met u te zijn getrout.
Ghy daerom, wat'er koomt, en wat'er magh gebeuren,
Al fchijnt'et dat het huys en al de mueren fcheuren ,
En wijckt noyt uyt het perck daer in ghy zijt bewaert,
Hoe feer Pyragmon gloeyt, hoe fel oock Scylla baert.
Doch of geen fpoock misfehien fich u en quarr vertoonen,
De Goden, lieve vrient, die willen u verfchoonen,
Weeft des niet ongeruft, maer hout u wel gefint,
Ghy fult haeft uwe fien, die ghy van herten mint.
Als nu de fwarte pot heeft langen tijt gefoden ,
En dat'et vreemt gefpuys is uyt het huys gevloden,
Soo maeckt u tot den haert, en neemt het felfaem kruyt,
En perft'er met gewelt den leften druppel uyt.
Bewaert het dierbaer nat, de keeft van alle faken,
Dat kan een killigh hert tot u genegen maken;
En foo men dat gebruyckt gelijck ick feggen fat,
Het maeckt een jongh gefel de vrijfter lief- getal."
Hier fweegh de fwarte kol. De vryer, als genefen,
Wert vrolick in den geeft, en kreegh een ander wefen,
Hy vraeght haer ander-werf al wat'er is gefeyt,
En heeft'et als een fchat fich aen de borft geleyt.
Hy neemt de kruyden met in eenen tros gebonden,
En wat liet felfaem wijf noch dienftigh had gevonden,
Hy ftelt hens tot de reys, en feyt haer goeden dagh,
En fpoet hem naer het dorp foo vaerdigh als hy magh.
Koom hier nu, foete jeught, en wilt'er over-mereken,
Wat Damon onderneemt om uyt te moeten wereken ,
Alleen uyt dwafe min. 't Is enckel hels bejagh,
Dat niemant fonder fchrick of fien, if hooren magh.
Hy ftelt noch efter vaft, oock niet een groot verlangen,
Het ftuck gelijck het lagh ten eerften aen te vangen,
Hy vreeft geen dnyvels lift, geen onder-aerts gevaer;
Siet hier een oude fpreuck: Dien lieft, is niet te fwaer.
Och, of ons hoogfte drift, ons liefde mochte ftrecken,
Om goet te mogen doen, om deughden op te wecken!
O God, vergunt ons dat, en weeft ghy 't eenigh wit,
Dat onfe ziel begeert en onfen geeft befit! —
Als by nu met vermaeck door- wandelt harde wegen,
Sijus vaders ouden vrient, die komt den harder tegen;
II
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Palaemon hiet de man, die, als hy Damon fiet,
En wilt niet wat'er fchort, of wat'er is gefchiet,
Hy wilt niet wat den uyl of wat de vreemde kruyden,
Noch wat het ander tuygh wil feggen of beduyden;
„Ey, fegh eens, fprack de man, 0 Damon, lieve vrient!
Waer toe u dit gewas en defen vogel dient.
Iek vind' het wonder vreemt, dat ghy foo viefe dingen
Gaet foecken in het wont en t'huys beftaet te bringen.
Wat aenflagh hebje voor ?" De blijde jongelingh
Betrout den ouden man, en feyt hem alle dingh :
Hy gaet hem met gemack ten vollen openbaren,
Al wat hem van het wijf is heden weder-varen,
Hy opent wat'er fchuylt, en al met blijden geeft,
Hy ftelt hem voor het oogh een volle bruylofs-feeft.
Als dit Palaemon hoort, hy ftaet geheel verflagen,
Hy kan het flim bedrogh, de rancken niet verdragen:
„Wel , feyt hy, harders-kint, wie gaf u defen met,
Dat ghy door quaet beleyt tot goede dingen gaet!
Ghy zijt, na mijn begrijp, te bijfter onbedreven,
Voor foo een vuylen bras uw penninek uyt te geven.
Indien ghy my gelooft, het is een quade flagh,
Die u te geener tijt ten goede dienen magh.
Geen nare fpokery, of lift van fnoode vrouwen,
En leggen oyt een grout om wel te mogen trouwen
Ghy doet in dit geval een wonder quaden gangh,
En 't fal u hinder doen uw leven-dagen laugh.
Wat meynje, fal een uyl u aen de vrijfter helpen?
Of fal een vuyle pier uw tochten konnen ftelpen?
Ghy zijt, foo ghy het denckt, van uw verftant berooft:
Het is voorwaer een uyl, die dit bedrogh gelooft!
Laet vry uw felfaem moes en fwarte kruyden koken,
Geen liefde wort verweekt door onder-aertfche fpoken,
Door geeften uyt de lucht of ander vuyl gebroet:
Een maeght blijft datfe was, wat oock een fpoker doet.
Kont ghy door goet beleyt niet tot een vrijfter komen,
Seght vry: een hooger macht die heeftfe my genomen;
Al wat door nacht-gelol of vuyl bejagh gefchiet,
Dat wil de goede God, dat wil den Hemel niet."
Als dit de Jonghman hoort, hy weet niet wat te maken,
Hy Tucht, hy fwijght, hy dut, hy krijght befchaemde kaken,
Hy opent dit en gint; maer, des al niet-te -min,
Hy blijft gelijck hy was, en treckt hem weder in.
Na groot en langh verhael, en veelderhande woorden,
Die onfen Jongelingh tot aen de ziel bekoorden,
Soo neemt hy met verdriet ten leften in beraet,
Wat in dit vreemt geval voor hem te plegen ftaet.
Maer t'wijl hy ftaet eLi dut, foo komt een harders jongen
Daer uyt liet naefte dorp in haeften aen-gefprongen,
En met hy Damon fagh, foo bleef hy vaerdigh ftaen,
En heeft een kort gefpreck op dele wijs gedaen :
„Dat jongh, dat arrdigh dier, Too laugh van u geprefen,
En fal voor delen fijt niet meer uw vrijfter wefen,
;
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O harder, min genan , ick weet een vreemt geval,
Dat u tot in het mergh de ziele quetfen fal :
Daer is een hoofs gefant hier uyt het hof gekomen,
Die heeft de jonge maeght in haeften wegh -genomen;
En fchoon haer vader felfs dit wonderfelfaem vant,
Hem is alleen gefegt: het koomt van hooger hant,
Menalcas, hebt gedult. — Wat fal de man beginnen?
Hy is geheel bedruckt tot in fijn diepfte finnen,
Hy bad in grooten ernft, by finelt in groot verdriet,
Maer wat hy plegen mocht ten baet den harder niet.
Als 't op een fcheiden ging, de man die fcheen te fterven,
H,y viel haer om den hals en kuft haer menigh- werven ,
Sijn tranen rollen af tot in fijn grijfen baert;
Maer hy wert niet verfchoont, en fy wert niet gefpaert.
Te midden in liet dorp daar (tont een gulden wagen,
Daer in wert fy gebracht, en vaerdigh wegh- gedragen.
Menalcas fagh haer na, tot dat de koets verdween,
En gaf daerop den geeft, gelijck het yder feheen.
Daer bleef hy fonder fpraeck, en die den harder fegen
Zijn met den man bedroeft, en aen het hert geflagen;
Dies wert hy op- gebeurt, en in fijn buys gebracht,
Al waer hy, na men feyt, de doot alleen verwacht."
Als Damon dit verftont, eylaes! fijn roode wangen
Zijn met een bleycke verw van (tonden aen bevangen ;
Het kruyt en wat hy droegh ontviel hem uyter hant,
En oock fijn tranen felfs die rollen in het zant:
„Daer leyt de toover-kunft en al haer vreemde rancken,
Daer leyt liet fwart geheim en al de minne-drancken,
Deer leyt'et altemael, ick trap het met den voet,
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Een Vorft van grooten naera, en over-al geprefen,
Die was om defen tijt in Perfen op-gerefen,
Fris, wacker, onverfaeght, van hoogh en edel bloet,
Maer des al niet-te-min noch hooger in gemoet.
Hy nam veel Rijcken in, en wan verfcheyde flagon,
En wert fchier van het luck als op den hals gedragen,
Hy voerd' een machtigh heir en menigh dapper helt,
Die voor hem buyten fchrick het lijf te pande ftelt.
In 't hof was doen 't gebruyck, dat, na verrichte faken,
De Prinsfen ondereen hen gingen vrolick maken
Met konftigh fnaren-feel, met edel druyven -nat,
Met jock en bly gefangh, en vrouwen boven dat.
Hier toe was doen ter tijt een hoop geflepe galten,
Die met een ftagen vlijt op delen hand cl paften,
Die fochten door de (tad, en door het ganfche lant,
Waer dat men voor den Prins de fchoonfte maeghden vant.
Eens op een blyden dagli, een weynigh na den eten,
Als noch in hare vrenght de Vorften zijn gefeten

Iek voele, na mijn dunckt, den doot in mijn gemoet.
0 fterren, forme, maen, o lucht en koele winden,
En wat in eenigh deel des hemels is te vinden
Ten goeden van den menfch, ach! ftijft my dit gemoet,
Dat niet en kan beftaen in defen tegenfpoet.
Mijn hert (melt in den druck, mijn geeft die is befweken,
De kracht van mijne jeught die is alreê geweken.
0 dat mijn bange ziel den leften adem gaf,
En dat ick nu ter tijt mocht dalen in het graf!
Afpafia, de luft van mijn verdrietigh leven,
Afpafia, mijn trooft, in defe borft gefchreven,
Afpafia, de glans, Afpafia de vreught,
Afpafia, de kroon van al de frisfche jeught,
Afpafia, de bloem van duyfent Harderinnen,
Afpafia, den dauw van mijn verdorde finnen,
Afpafia, mijn wenfch en aller vrouwen eer,
Afpafia, mijn ziel, en is voortaen niet meer;
Is buyten ons bevangh, is voor de groote Jonekers,
Is voor het dertel Hof en voor de fteedfche pronckers,
Is daer fe blijven moet; wat fal ick nu beftaen?
Iek wou, indien ick mocht, tot in de helle gaen;
Iek wou, indien ick mocht, tot in den afgront dalen,
Mocht ick tot mijnen trooft de vrijfter weder halen;
Maer dat is fonder hoop, ick ben voor alle tijt
Mijn trooft, mijn herten -wens, mijn luft en vreughde quijt!"
Hy is dan ganfch ontfet en wonder feer verbolgen,
Hy wil, hoe dat'et gae, hy fal de vrijfter volgen;
Hy krijght terftont een paert uyt Alcons rijeken ftal,
En geeft hem om te fien wat hier van worden fal.
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En t'wijl liet hooffehe volek met open kele lacht,
Zijn daer op cone mael vier maeghden in- gebracht.
Vier maeghden wonderfchoon en van een geeftigh wefen,
En daerom in het hof van yder hoogh geprefen.
Hy die het ftuck beleyt, die fteltfe voor den Vorft,
Met rein gewaet bekleet, maer naeckt ontrent de borft;
Dit heeft de jonge Prins ten vollen wel bevallen,
Hy voeght hem tot het fpel, en geeft hem om te mallen,
Hy fcherft, hy tacketeylt, by flaet een kluchtjen nyt,
Hy doet, 'k en weet niet wat, dat niet te veel en fnyt.
Hy fagh hoe dat'er drie om defen handel loegen,
En nam het voor een peyl dat fy haer wilden voegen.
De vierde, loo het bleeck, en was loo niet gefint,
Vermits fy geenen luft in hooffche grepen vint.
Daer is loo fchoonen roos in geenen hof te lefen,
Gelijck een jonge maeght, die met een eerbaer wefen
Haer oogen neder-flaet, en met de lippen fwijght,
Maer om haer foeten mont een aerdigh bloofjen krijght.
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Hier koomt haer foet gelaet, haer aerdigh wefen by,
En fiet, daer is de Vorft in foete rafery.
Hem kan geen ftille ruft ontrent de leden komen,
Vermits fijn diepfte mergh alreed' is ingenomen.
Wat dient'cr meer gefeyt? Hy ftelt ten hoogften vaft,
Dat geen als defe maeght hem toe en dient gepaft.

Maer Damon onderwijl is in de Stadt gekomen,
En heeft na fijn belangh aen alle kant vernomen
Maer wat de jongliman doet, of waer hy vragen kan,
Geen menfeh doet hem befcheit, geen menfch en weet'er van.
Een boer, een liarderskint , gekomen van de ftellen,
In kleedingh wonder ron, en fonder met-gefellen,
Eenvoudigh uyter aert, en rent gelijck een kloên,
En weet niet hoe te gaen , of wat te fallen doen.
Hy fuckelt in het hof en waer de menfehen gingen,
En, naer fijn flecht begrijp, doorfnuffelt alle dingen;
Maer 't is van kleyn beleyt al wat de Jonghman doet.
Wie fneegh is in het laut is hier een flechten bloot.
IIy fiet een machtigh flot, hy fiet vergulde zalen,
Hy fiet den rijcken glans daer in fijn oogen dwalen,
Hy fiet een fchoon verwulf, en wit gelijek een krijt,
En al het groot gebou behangen niet tapijt.
Hy fiet'er ander volck als die de fchapen weyden,
Hy fiet een frisfche jeught van jonge Prinsfen leyden,
Hy liet dat al het werck hier vry wat anders gact,
Als daer Alexis fpeelt ontrent fijn mede -maet.
Ten leften raeckt de quant daer al de Vorften faten,
En met het hof-gefrn en by den Keyfer aten;
Daer fagh hy 't edel nat in gulde vaten ftaen,
En dwalen over dis en dickwils omme gaen.
Ten leften is de Vorft van tafel op-gerefen,
En met een blijden geeft, en met een vrolick wefen
Ter kamer uytgegaen. En onder dit geloop
Quam even niet den drangh oock Damon in den hoop.
Hy vont een nieu vertreck, daer fagh hy fchoone vrouwen
By menigh Edelman, by Prinsfen onderhouwen.
Daer fagh hy dat de Vorft een jonge maeght verkoos,
Soo fris in haer gelaet gelijck een verfche roos.
Daer fagh by hoe de Prins haer door de kamer leyde,
Haer ftreelde metter hant, en met den monde vleyde;
Daer fagh hy hoe het volck hier op te famen liep,
En heyl en veel gelucx ontrent de Keyfer riep.
Hy, wien al dit gewoel zijn wonder vreemde faken,
En efter niet en derft den grooten Vorft genaken,
Vervoeght hem by een Prins die wat ter zijden ftont,
En ftort hem in de borft fijns herten vollen grout:
„Ey, macker wie ghy zijt, laet my een weynigh vragen,
'k En faglr noyt Prinsfen hof van al mijn leven - dagen;
Ey, fegh my doch een reys den gront van dit beflagh,
Op dat ick in het dorp iet nieus verhalen magh.

Wat is'et voor een man die alle menfchen groeten,
En voor wien, als by komt, oock Heeren buygen moeten?
En wie is doch de maeght, van alle man befien,
Aen wien men yder hoort geluck en hulde biên?
Iek ben een ront gefel, en bijfter onbedreven,
Die niet als op het laut en ben gewent te leven,
Die noyt en heb gewoont als op een boeren-werf;
Neemt my ten beften af, dat ick u vragen derf."
De Prins fagh Daemon aen, en fehoon hy kan bemereken
Dat hem de leden ftaen om in liet velt te wercken ,
Soo vont by niet-te -min in fijn gedaente wat,
Daer in hy groot vermaeck en goet vernoegen hadt;
Hy feyt dan: „Goede vrient, de man by u gewefen,
Dat is de grootfte Vorft die oyt de menfchen prefen,
Een harder van het volck, een Keyfer in het Rijck,
En daer en is geen menfch op aerden gijns gelijck.
De Juffer, dien ghy Piet hem metter haut geleyden,
Dat is een Harderin gekomen uyter heyden.
't En is naer mijn onthout, nu maer den vijfden dagti,
Dat ick hier fonder glans hier in de kamer fagh.
Nu ftreckt hy tot de maeght foo verre fijn behagen,
Dat by ontrent haer is bynaeft geheele dagen,
Dat hy, gelijck het fchijnt, van haer niet duren kan,
En is haer even-felfs gelijck een echte man."
Als Damon dit verftont, foo gaet hy vorder mercken,
En liet op dit gefleht de ganfche (innen wercken;
Eer hem dit was gefeyt, foo was hy fteke-blint,
Hy fagh niet dat by kent, by kent niet dat hy mint.
„Siet, wat een felfaem dingh! wie fou'et kennen meenen,
Dat iemant foo ontlijckt door glans van rijcke fteenen?"
Dit feyt de rouwe gaft; en mits by naerder trat,
Soo wort fijn bange ziel van droefheyt op- gevat.
Het fchijnt dat hy verfteent, als hy in defe bende
Sijn trooft, fijn herten -luft, fijn harderinne kende,
Het fchijnt dat hy befwijckt, als hy fijn befte pant
Sagh in foo grooten hof, en in foo vaften pant.
Hy berft ten leften uyt, hy kan niet langer fwij gen:
„Die voor een Keyfer is en magh geen harder krijgen;
Vaertwel, mijn tweede ziel!" De Verft vernam de ftem,
En fijn beminde maeght aenhoortfe nevens hem.
Paer ftont de Jongelingh met grooten druck bevangen,
Daer ftont hy flecht en fagh, met tranen op de wangen.
De Prins, die in het Hof dit niet en is gewent,
Vraeght aen de lieve maeght, of fy den Harder kent.
Sy, rout en fonder gal, verhaelt in korte reden,
Wie dat de Jonghman is, en wat hy heeft geleden,
En hier uyt weet de Vorft al wat den Harder fchort,
En waerom dat hy fucht en droeve tranen ftort.
Hy leyt fijn Ilarderin een weynigh uyt de lieden,
En laet den rouwen gaft in fijn vertreck ontbieden;
Daer feyt by : „Vriest, ick hoor ghy zijt van goeden aert,
Iek wou, foo 't u beviel, dat ghy mijn dienaer waert.
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De Prins quarr hant-gefpel aen haren boefem maken ,
Maer fy toont ftrengh gelicht , en liet haer niet genaken:
Sy keert fijn handen af, met foo een fier gebaer,
Of fy een Prinsfen kint, en by een lecker waer.
Oock dat beviel den Vorft, en liet terftont bevragen
Wie dat de vrijfter is, en wie haer naefte magen.
Hem wert daer op gefeyt: Het is een harders kint,
Geringh in haer bedrijf, maer over-al bemint.
Sy is van hoogh gemoet, en wil geen vryers lijden,
En fy is over-al gelijck een ey te mijden;
Wie dat baer heeft geviert, of wie haer heeft verfoght,
Die heeft ganfch fonder vrucht fijn dagen omgebroght.
De Prins, na dit verliael, gaet op een nies beginnen,
Sy weygert even hart, en krijght geftoorde finnen;
En als de jonge maeght haer dus mif handelt vont,
Ontfluytfe voor het left aldus haer rooden mont:
„Ick moet uyt alle kracht de Goden eeuwigh loven,
Dat ick ben ver geweeft van alle Koninghs- hoven.
Hoe! is dit Wereltvorft, is dit een Keyfer zijn,
Geheele clagen langli te fitten in den wijn,
Te nemen fijn vermaeck ontrent de lichte vrouwen,
En alle mal gelaet met vreughden aen te fchouwen?
0, dat en is geen werck, dat uwen ftaet betaemt;
En feker, machtigh Prins, ick bender in befchaemt.
De plichten van het Rijck, dat zijn geftage forger,
Van dat de fonne daelt tot aen den rooden morgen.
De kroon behoeft den geeft, behoeft het ganfche lijf;
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Gewis al wiefe draeght en hoeft geen tijt- verdrijf.
Een Prins heeft ander werck; by moet geftrenge wetten,
Hy moet voor al het Rijck de nutfte regels fetten,
Hy moet het weeligh volek, oock door fijn eygen daet,
En leyden tot de deught, èn houden in de maet,
Nadien de rauwe jeught door hem dient in-gebonden,
Op dat'er niet een maeght of vrou en zy gefchonden ,
En dat het ffim bejagh, en drift tot vuyle luft,
Door hem dient af-gekeert en uyt te zijn gebluft.
Ghy, die ons Koning hiet, en wilt geen vrijfter fchenden,
Die noyt een dertel wicht of hooffche lincker kenden;
Doet eer dat u betaemt: beftiert het vaderlaat ,
En hout uw gulle jeught door reden in den bant;
Dat fal u, machtigh Vorft, een ftil en vreedfaam leven,
Dat fal u door het Rijck ontfagh en eere geven.
Een die maer 1lechts het volck en niet fijn luft gebiet,
Verdient na rechten aert den naem van Koningh niet."
Dit feyt de jonge maeght met foo een deftigh wefen,
Dat in des Koninghs hert een af-keer is gerefen
Van alle vuyl bejagh. Hy laet het mallen ftaen,
En doet dien eygen ftont fijn Raden henen gaen.
Hy gaet in fijn vertreck in ftilheyt over- leggen
Al wat de jonge maeght hem aen beftont te feggen,
En als haer ganfch gefpreck by hem ontfchakelt wert,
Het docht hem dat de gront quam uyt een edel hert,
Qnam uyt een reyne ziel, en dat foo vrye finnen
Zijn machtigh om een Prins te koenen overwinnen.
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Iek fal u ftage gunft en groote Tucht betoonen,
En uwen trouwen dienft met rijcke gaven loonen ;
In plaets van defen pij en boeren hongerlijn,
Sal uw geheele kleet van guide ftoffe zijn.
De maeght, u wel bekent, die heeft u Too geprefen,
Dat ghy, na dat my dunckt , hier moet gevordert wefen;
Wel aen, verlaet den bouw, den vlegel , en de wan,
En wort ontrent een Prins een luftigh Edelman.
Ghy Pult hier in het hof, oock fonder iet te zaeyen,
Ghy Pult al rijcker oegft en beter vruchten maeyen ,
Dan als ghy ftaet en fpit, of op den velde ploeght,
Soo ghy naer ons gebruyck alleen de (innen voeght.
Ghy flaept of in het ftroo, of op gedroogde biefen,
Hier fulje fwanen-dons tot uwen leger kielen.
Ghy hebt een Hecht vertreck van kley en ftroo gebout;
Hier fal uw wooningh zijn geeiert met edel gout.
Uw muren zijn bedeckt met raegh en fpinne- webben;
Hier fulje fchoon tapijt in zael en kamers hebben.
Ghy drinekt maer fchrale wey, en eet geringe koft,
Maer hier is vet gebraet, en niet als foete moft.
Ghy kont in uw beroep alleen maer fchapen weyden;
Hier konj' een machtigh heyr en groote benden leyden.
Ghy draeght een harders (taf die uwe boeken dwinght ;
Maer dit is ander tuygh, dat in de fteden dringht.
Ghy voert uw kleyne biên ontrent de groene linden,
En foeckt in haren korf een Koningh uyt te vinden;
Maer lieve, fegh een reys wat u de Koningh geeft,
Die in foo engen korf en van de groente leeft?
Hier kopje grooten ftaet, hier goet en eer bekomen,
By ons wert menigh lant door wapens in- genomen.
Daer is geen heerfchappy te rapen uyt het groen;
Maer ick of mijns gelijck, die kan u voordeel doen.
Hier leert men geeftigh zijn, hier leert men deftigh fpreken,
Hier leert men wijs beleyt en hondert gauwe ftreken;
Maer die ftaêgh met het vee gaet weyden in het gras,
Die blijft voor immermeer een klunten als hy was.
Ghy daerom , geeftigh quant, laet egh en kouter varen,
En kielt een beter ftant voor uwe frisfche jaren:
Hebt ghy de vrijfter niet tot wie ghy waert getint,
Ghy fult van heden aen van Prinsfen zijn bemint."
Als Damon van de Vorft aldus was aen-gefproken,
De luft tot fijn beroep en is hem niet gebroken;
Want, als hy voor een wijl het (tuck had overleyt,
Soo heeft hy voor den Prins ten leften dit gefeyt:
„Indien ick bidden magh, o Prinsfen, hooge machten!
En wilt ons lagen ftant niet al te Peer verachten;
En prijft oock niet te veel de macht van uw gebiet:
Want, na mijn kleyn begrijp, 't en is Too luftigh niet.
Iek heb een ouden vrient, die, in fijn jonge dagen,
Plagh fruyten in de ftadt en ander groen te dragen;
Die heeft oock in het hof een lange wijl verkeert,
En wat daer omme -gaet, dat heeft by my geleert.
I1
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Hy was in fijnen tijt een wonder fnegen jongen,
En liet het ooge gaen ontrent de vreemde fprongen,
Ontrent het los gewoel , dat om de Prinsfen (weeft ,
En leerde wat het hof voor quade nucken heeft.
Dit gingh de goede man my menighmael verhalen,
Als ick benevens hem gingh weyden in de dalen;
En ftaêgh was fijn befuyt, wanneer ick van hem fchiet :
En woont niet in het hof, de deught en woont'er niet;
En dient geen machtigh Vorft, al mocht'et u gebeuren,
Al fchijnt'et eerft vermaeck, ghy fult'ef eens betreuren.
Nu weet ick dat de man my riet gelijck een vrient,
En houde dat het hof geen vry gemoet en dient.
'k En wil om overvloet geen fmaet of banden lijden,
Een hert dat fich vernoeght, dat kan hem licht verblijden.
Heb ick tot mijn behoef een kleynen water-put,
Waer toe is my de vloet van gulle ftroomen nut?
Al is het water groot, en dat de holle ftroomen
Geen dam kan wederftaen, geen dijck en kan betoomen,
Wat voordeel doet het my? Al lijd' ick grooten dorft,
Een weynigh is genoegh aen mijn verhitte borft.
Iek acht'et meerder vreught te leven by de fchapen,
En op een groene wey geruft te mogen flapen;
Iek acht 'et meerder luft te fpelen op een riet,
Als wat een hovelingh ontrent een Vorft geniet.
Te woonen in het wout, het jonge vee te weyden,
De geyten aen den bergh, de fchapen aen der heyden,
De boeken aen de klip, de koeyen in het gras, —
Van daer komt meerder vrenght, als oyt in hoven was.
Iek ben een ruftigh quant in vryheyt op- getogen,
Iek heb een ronden aert uyt's moeders borft gefogen;
My dunckt, dat al het volck hier leeft in flaverny:
Want daer een grooter woont en is geen minder vry.
Wat in het hof verkeert dat acht ick als gevangen,
Men fiet de ketens fells hun om de leden hangen;
't Is waer, de ftof is fchoon, Too datfe wert benijt:
Maer efter is het volck haer foete vryheyt quijt.
Een flaef is aen het lijf, fy in den geeft gebonden,
En dat wort over-al het meefte beet bevonden.
Het lijf is maer een fchors; maer wat van binnen raeckt,
Dat is'et dat den menfch geweldigh bitter fmaeckt.
Hier woont geen echte trou, maer wel een liftigh ftreelen,
Een hoere met het wijf , die moeten t' famen deelen.
Het is'er al bedrogh, en niet als eygen baet,
't Is al vol linckerny al wat'er omme gaet.
Hier toe word ick genoot, om dit te komen leeren,
En 't is, gelijck men meynt, een lagen ftaet vereeren;
Maer ick en acht'et niet; wat vreught geeft doch het gout?
Iek vinde meerder luft ontrent een jeughdigh wont.
Hier Tal ick blijder zijn, en vry al beter varen,
Als daer een ftage wacht de kamers moet bewaren,
Als daer men proeven moet, of niet een boos fenijn
Is in het fchoon geback, of in den foeten wijn.
38
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Ey, fegh my doch een reys, wat heb ick doch te pasfen
Op al het hoofs beflagh, en overtolligh brasfen?
Wie heeft'er oyt veracht een ham of fchapen - bout,
Gehangen in den roock, gewreven in het zout?
Wie flechts met honger eet, gelijck wy boeren plegen,
Al nut hy flechte koft, hy vint een vollen fegen,
Hy vint dat hem bevalt, by vint een foete fmaeck ;
In fpijt van hooffche pracht, wy leven in vermaeck.
Wie met den lijve werckt en hoeft geen grage foufen,
Wie ftaegh in hofen gaet en hoeft geen fyde koufen,
Die met een grauwe py ten vollen is vernoeght,
En kent geen fachter kleet, of dat hem beter voeght.
Wat kan het rijck gewaet aen my of iemant geven,
Al waer het altemael van enckel gout geweven?
Een harders ruyme dracht die ftaet my beter aen,
Als in een hooffche praem geperft te moeten gaen.
Een kleet van eygen wol of eggen vlas gefponnen,
En vrucht op eygen lant met eygen hant gewonnen,
En moes uyt eygen hof, en vleefch uyt eygen ftal,
Dat is de foetfte vrucht van ganfch het aertfche dal.
Wel, laet dan dien het luft by groote Prinsfen leven,
En aen het dertel hof de leden over-geven,
Iek prijfe boven al het vry en luftigh velt,
Daer ons geen fwarte nijt of fucht van eere quelt.
't Is feker, hooge ftaet en diergelijcke faken,
En konnen nimmermeer ons recht geluckigh maken;
Een ftil en billick hert, dat hem na reden voeght,
Dat is het dat de menfch op aerden vergenoeght.
Iek weet, het is een kunft een Prins te konnen vleyen,
En als het dienftigh is fijn netten uyt te fpreyen ,
lek weet het is geluck met Vorften wel te ftaen;
Maer eer het iemant denckt, foo is de gunft gedaen.
't Is ijs van eender nacht, hoe wel het fchijnt te blincken ,
Hoe vaft dat iemant gaet hy kan noch efter finken;
Een Prins heeft groote macht, maer vry geen minder gal,
Wie hem eens tegen krijght die treft een wisfen val.
Wel aen, weeft ghy een Vorft, en 't moet u wel bekomen,
Maer ick en heb noyt luft in hooffche pracht genomen,
En foo en doe ick noch. Iek wil een harder zijn;
Want al wat eere geeft en is niet fonder pijn."
Daer gaet den ronden gaft, daer gaet den harder ftrijken,
En ftelt een vryen hals voor groote Koninghrijcken;
Hy paft niet op het hof en op het hoofs beflagh,
En wert eerft wel gefint als hy fijn hutte fagh:
„Nu, Vorft, ick fegh u danck, en wil u God bevelen,
Die ]act' u vruchtbaer zact en foete kinders teelen,
Ten dienfte van het Rijck. En ghy, ó fiere maeght,
Die mits uw moedigh hert een Keyfer hebt behaeght,
Dewijl ghy niet en zijt voor mijne koy gefchapen ,
Maer om hier in het hof ontrent een Vorft te flapen,
lek wenfch u veel gelucx: en, als het wefen moet,
Blijft eygen aen den Prins, en zijt van my gegroet.

Ghy fult noch menighmael en op verfcheyde reyfen,
Ghy fult noch voor gewis op uwen harder peyfen,
De tijt fal alle dingh eens maken openbaer;
Al blinckt de guide kroon, fy weeght geweldigh fwaer.
Wèl moet mijn grauwe pij, mijn kleine woningh varen,
Heb ick geen hoogen ftaet, ick hebbe foete jaren,
Iek heb een vrolick hert en ben mijn eygen man,
Dat noyt het prachtigh hof fijn Jonckers geven kan."
De Pruis, die ftont verbaeft van dit vrymoedigh fpreken,
Hy prees fijn ronden aert al fcheen hy wat gefteken,
En feyde tot befluyt: „de man die heeft gelijek :
De menfch die fich vernoeght befit een Koninghrijck."
Hy laet den Jongelingh een fchoone wooningh geven,
En landen na den eyfch , en benden daer beneven,
En paerden tot den bou, en fchapen boven dat,
Meer als in dat geweft een Harder oyt befat.
De vader van de maeght en wort oock niet vergeten,
Soo haeft de jonge Prins heeft fijnen ftaet geweten
In voegen dat de man en al fijn naefte bloet,
Bekoomt uyt dit geval èn eer èn machtigh goet.
Sijn dochter niet-te-min, door haer bequame zeden,
Door oordeel, goet verftant, en ongeveynfde reden,
Waft in des Keyfers gunft, en dat too wonder diep
Dat fy als echte wijf op fijnen leger fiep.
Dit wert van (tonden aen door al het lant geweten,
En ftracx wort menigh hert door fwarte nijt befeten :
De Juffers van het Hof die zijnder om geftoort,
Vermits een flechte maeght een Keyfer heeft bekoort.
Vermits een flechte maeght een Keyfer heeft bewogen,
En fonder minne -kunft tot hare min getogen:
Het is te grooten fpijt, dat too een harders kint
Ontrent den grooten Vorft de meefte gunfte vint.
Hier op gaet Achter-klap een vreemde vont bedencken,
Om aen de jonge maeght haer goeden naem te krencken.
Sy fpreeckt eerft binnens monts , maer luider naderhant:
Hoe dat het harders kint aen Damon is verpant,
Met Damon is verfeylt, na Damon is geweken,
Door ick en weet niet wat, door vreemde minne- (treken ,
Door flimme toover-kunft, en dat de loofe gaft
Ten leften, door bedrogh, de vrijfter heeft verraft;
Dat hy een langen tijdt gingh dolen aen der heyden,
Soo dat om fijn verdriet de teere Nymphen fchreyden;
Maer dat hy op een bot en wonder haeft genas; —
In 't kort, het was gefeyt, dat fy geen maeght en was.
Dit quam oock, door beleyt, ontrent des Keyfers ooren,
Men liet hier allefins de fnoode rancken hooren:
Dies wert de jonge Vorft bedroeft en ongefint,
Mits hy de jonge maeght van ganfcher herten mint.
Hy weet noch even-wel in fijn gemoet te mercken,
Wat dat de (warte nijt in Hoven plagh te wercken,
Hy weet wat voor een volek ontrent de Prinsfen leeft,
En wat het grilligh Hof voor flimme grepen heeft.
;
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Hy dan, met dit geval tot aen de ziel beladen,
Ontbiet het befte deel van fijn vertrontfte Raden,
Hy doet haer al het ftuck ten vollen overflaen,
En ftelt ten leften valt wat dat'er dient gedaen.
Ontrent den hoogen bergh, niet verre van Ephefen,
Daer plagh in ouden tijt een ftil geheym te wefen,
Geen bijl, geen menfchen hant en had'er aengeraeckt,
Maer vrou Natura felfs die heeft'et daer gemaeckt.
In 't midden hingh een riet van veelderhande leden,
Dat hadde Pan wel eer met eygen hant gefneden;
Een riet, dat fomtijts gaf een wonder foeten fangh,
Een riet, dat fomtijts gaf een wonder droeven klangh:
Want als daer in het lant een vrijfter wert bevonden,
Door eenigh flim beleyt verdacht te zijn gefchonden,
Soo wortfe van het volck in defe rots gebracht;
Van waer men dan de proef van haren maeghdom wacht.
Want foo misfchien de floir haer maeghdelicke deelen
Had, door ongure luft, aen iemant laten ftreelen;
Soo gaf terftont de fluyt een wonder droef geluyt,
En wat men pogen mocht, daer quarr niet anders nyt;
En dan moeft haren naem op alle tongen rijden,
En van de ganfche jeught onfoete nepen lijden:
Sy magh van nu voortaen niet komen aen den dans,
Daer maeght of jongh gefel omringt een rooie-krans;
Sy moet een ander kleet, een ander hulfel dragen.
Wat fal de vrijfter doen ? het zijn verdiende plagen
Want die haer eere mift, en dat met eygen fchult,
Moet lijden wat'er volght , en even met gedult.
Maer foo de jonge maeght haer niet en had vergeten,
En dat haer edel waes niet af en was gefleten,
Soo gaf het vrolick riet too wonder blijden fanck,
Dat fijn verheven galm door alle velden klanck.
Daer op wert ftracx de maeght van yder vry gewefeu ,
En met een vollen mont van alle man geprefen;
En die haer reynen naem met fnappen heeft beklat,
Die wert van ftonden aen gebannen uyt de Stadt,
Gedreven uyt het velt. Hy mocht niet meer verfchijnen,
Al waerinen bange forgll door vreughde doet verdwijnen,
Want, die met achter-klap een jonge vrijfter fchent,
Is waert om by het volck noyt meer te zijn gekent ".
De Raden van den Prins die hebben goet gevonden,
Dat na dit vreemt geheym de vrijfter zy gefonden;
Op dat het felfaem riet mocht brengen aen den dagh,
Wat yder van haer eer voortaen gelooven magh.
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Maer die de jonge maeght in haer geluck benijden,
Die lieten voren af een hooffchen lincker rijden,
Die heeft het ganfche riet met aerde toe- gepropt,
Soo dat aen alle kant de fluyte was geftopt:*
En fchoon daer iemant blies oock met de volle kaken,
Hy konde geen geluyt, geen helle ftemme maken :
Dat wert met flim beleyt op defen voet bedacht,
Op dat de jonge fpruyt in fchande zy gebracht.
Maer als liet geeftigh dier, een kleynen tijt geleden,
Quarr met een groot gevolgh tot aen het hol getreden,
Ontfloot terftont de deur met onverwachten fpoet,
Oock eerder eenigh rnenfch de grendels open doet.
Het riet noch boven dat begon terftont te fpelen,
En dickmael op een neu een ander liet te quelen;
De kley die ftoof'er uyt, doch eerie neder quarr
Sagh yder dat het ftof een ander wefen nam:
Al wat'er uyt de lucht ter neder quam gelegen,
Dat wert van ftonden aen gelijck een foeten regen
Van aerdigh boom- gewas, van loof, en edel kruyt,
Gelijck men veeltijts ftroyt ontrent een jonge bruyt.
Noch is liet niet genoegh, het loof begint te groeyen,
Te fpruyten op de zael, en even daer te bloeyen,
Dies heeft ftracx al het volck een groote vreught getoont,
En met het nieu-gewas de blijde maeght gekroont.
Daer gaen de poften af en rennen door de velden,
En gaen liet vreemt geval den jongen Keyfer melden;
De Vorft die is verblijt, en 't hof dat wert ontfeyt
Aen al die vinders zijn van too een flim belegt.
Daer wert de jonge maeght met wonder groot verlangen
Ontmoet, bewellekomt, en in het Hof ontfangen ;
Daer wert de jonge maeght den Keyfer toe- gebracht,
Die haer met groote vlijt in fijne kamer wacht.
Men hout dat by voortaen den luft tot alle vrouwen
Heeft deftigh in-getoomt, en krachtigh weder-houwen,
Soo dat geen hooffche maeght, geen vrijfter van de ftadt,
Maer fy in volle daet fijn hert alleen betat.
Noch is'et niet genoegh: de Vorft die is bevangen,
Niet flechts met hare jeught en onbevleckte wangen,
Niet met haer geeftigh oogh of met haer foet gelaet;
Sy dient hem boven dien gelijck een achter-raet:
En dat oock niet alleen in alle kleyne faken,
Maer die het hoogh beleyt van groote Vorften raken.
Sy, die geen lant en had, (vermits haer fneêgh verftant)
Beftiert het ganfclle rijck, befit liet ganfche lant.

1) De Lac irgiuitati;- explorandoe ratione, vide Aclillem Statmm Ebro octaio; item C}praeum Tract. de Sponfalib , cap. 13. part 51 num. 3.
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SoPRONrscus. Dit is een ganfch felfaem trou- geval, fee ghy gehoort hebt,
Philogame, maer ick wilder kortelick van fpreken, veimits mijn tijt, die my
overigh is, ganfch kort is. Het eerfte, dat my voor komt uyt defe gefehiedenisfe, is, dat ick bemereke, dat Afpafia niet heeft gedaen gelijck veel
onvoorfichtige jonge lieden en dwafe vrijfters beftaen, haer latende wegh
rucken tot een ontijdigh houwelick, genoeghfaem met de eerfte aen-fprake.
Iek prijfe het tegendeel in Afpafia, te weten. datfe niet dadelick, op den
in -val van haer eerfte jeught, haer en heeft laten bewegen tot de liefde van
den eenen ofte den anderen harder ofte huyfman, fchoon des, van den eerften
aen, gedurighliek verfocht zijnde, haer voorftellende, foo te gelooven is, dat
verhaefte houwelicken veeltijts met verdriet ge -eyndicht worden. Want
gelijck het fpreeck-woort fegt: wat Venus voegkt, dat feheyt de klippel.
Dan hier van op een andere gelegentheyt, de-wile ick hier (toffe in fie, die
nergens beter verhandelt kan werden, als by gelegentheyt van defe gefehiedenisfe.
PHILOGAMUS. Maer al is'et Afpafia wel bekomen, datfe haer fee ganfch
af-keerigh toonde van alle eerbare jonge lieden, die doch haers gelijcke
waren, foo weet ick doch wel , dat even die felve maniere van doen aen
andere wel fuer is op- gebroken. Het is van outs bevonden, dat vrijfters,
die fee ganfch in- getogen waren, den houwelieken ftaet verachteden, en haer
af -fonderden van alle gefelfehappen, diekwils onder den duym en ter fmuyck
dingen hebben onderftaen te doen, die haer vry minder betaemden, en eyntlicken tot haer fchande leclick zijn uyt- gevallen.
SOPH. Iek mereke uyt uwe redenen, waerde Philogame, dat ghy gaerne
de jonge dochters woudt doen gelooven, dat het fpoedigh trouwen haer beft
is, en daer in druckt ghy den aert van alle vryers uyt, en zijt een raetgever in uw eygen fake. Maer ick bidde u te bedencken, dat fonderlinge
in dufdanige gewichtige faken plaetfe heeft d'oude fpreuke: 't Is licht haeft
genoegh, is 't maer wel genoegh.
PHIL. Met uw verlof, waerde Sophronifce, iek en wil niet juift, dat een
jonge deerne haer terftont tot trouwen fal begeven, mits fy des eens verfocht
wert. Neen, waerde man, dat is geenfins mijn meeninge: maer ick oordeele
dat het dienftigh, ja noodigh is, dat alle foodanige jonge fpruyten, in 't
ontluycken van de jeught, haer laten bewandelen, en heusfeliek onderhouden
van eerlicke jonge lieden. Dat kan haer fneêgheyt en verftant aenbrengen,
en oock leeren hoe men met de menfchen in heleeftheyt en eerbaerheyt moet
omgaen. En ick meyne, dat de gene die, onder fchijn van een grouter eer
als kax niet en willen gedogen, diekwils werden bevonden-haeryt,fulx

rechte fiuyp-zielen te wefen, die in 't heymelick vreemde gangen gaen. Iek
iie dat Sappho, eer fy het oogh op Phaon hadde laten vallen, ganfch geen
behagen en hadde om by jonge lieden te verkeeren, maer onthiel fich alleen
by jonge dochters en vrou-volck. En wat haer bedrijf aldaer was, weten de
gene die haer verfen geleien hebben. Iek hoorde eens van een geleert man
een bedenekehcke reden op dele gelegentheyt; by feyde my, dat God eens
hadde gefproken,,naer het feheppen van man en vrouwe: waft en vermenighvuldigt, en dat het felve weert van dien tijt af krachtelick wrocht in alle
menfchen; in voegen dat de kracht van de jeught, fich in haer volte openbarende, een yder menfebe, 't zy man of vrouwe, floh dan moet voegen tot
een wettige wederpaer, dat is: trouwen; ofte dat by, ongetrout blijvende,
fchandelickheyt moet begaen; ofte dat by een honger gave van Gode ontfangen, ofte anders noodelick dul en uyt-finnigh moet werden. En my dunekt
datter vry wat aen is, als ick het ooge kome te flaen op de ervarentheyt,
en die dingen die dagelijex hier en elders gefchieden.
Som . Maer waerom dus breet, waerde Philogame?
Puin. Om dat ick, uyt mijn kleine ervarentheyt, oude en nieuwe exempelen
op dele gelegentheyt kan by- brengen, geleerde Sophronifee.
SOPH. En weleke zijn doch dele uwe exempelen, Philogame? en welck de
belluyt- redenen, die ghy daer uyt foeckt te trecken?
Puin. Iek weet dat hier in Hollant is geweeft, noch niet te lange geleden, een jonge vrijfter van adelicken af-komft (wiens naem ick, om redenen,
fal verfwijgen), de welcke, gevrijt en gevleyt zijnde van verfeheyde Edel- lieden,
Baer ganfch af -keerigh en ingetogen hielt tegens alle mans-perfoonen, fonderlinge die van houwelickfche faken haer iet gewaeghden; en terwijl fy openbaerlick jonge Edellieden van de befte van 't lant een eerlick houwelick
ontfeyde, liet fy haer heymelicken en ter fmuycke oneerlick gebruyeken by
een knecht van den huyfe, een kleer-maecker wefende, die oock des namaels
fijn roem droegh tot haerder fchande en fijn eygen verderf.
Sorg. Dat zijn felfame, vreemde, en ongehoorde gevallen, daer geen ftaet
op en is te maken, oock geen regels uyt en zijn te trecken, als de rar?
cortingentmlus wefende. En wie kan het felve voor de waerheyt opnemen, en
gelooven, dat fulex in een redelicke ziele, ick laet ftaen een eerbaer herte,
kan vallen P
PHIL. Voor my, waerde Sopbronifee, ick geloove het fekerliek alfoo gefchiet te zijn; en men foude getuygen vinden (des noot zijnde), die fulex
(ouden waer maken. Wat de jonge lieden in uwen tijt hebben aengereelht,
waerde Sophronifoe, en tineet ick niet; maer als ick heden -daegbs fomwijlen
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by jongb gefelfchap kome, foo hoor ick diekwils, met verwonderinge, hoedanige vremde invallen dat'er verhaelt werden de vrijfters (ontient het uytpuylen van de jeught) in 't hooft te komen. Iek hoorde left-mael (het welek
ick hier in 't voor -by-gaen moet verhalen, vermits het hier, na my dunekt,
te pasfe koomt) ick hoorde fegh ick, onlanghs verhalen, dat binnen de ftadt
van Amfterdam een jonge deerne is geweeft, die by vrienden en voogden
(by gebreck van ouders) werdende op-gevoet, veel verfoecx hadde in 't ftuck
van houwelick; maer alle de verfoeckers wierden behendelick over-dwerft en
tegen -gegaen, by de gene die liever hadden gellen dat de vrijfter ongetrout
hadde gebleven, om van de felve een oude Pete -moet' te maken; ten eynde
fy-lieden of hare kinderen hare goederen mochten genieten, diefe alreede
fehenen in-gefehreven te hebben: haer ten dien eynde dickmael verwijtende
datfe houfieck was, alsfe fcheen tot iemant eenige genegentheyt te toonen.
Dit meermalen gefchiet zijnde, en de vrijfter eyndelick het bedrogh ondervindende, kreegh een vremt opfet in 't hooft, om haer des te wreken. Sy
hadde daer in de gebuerte een hups- en frrsfchen jongelingh, wefende een
Droogfcheerder ofte Lakenbereyder van lljuen bedrijve: en wift behendelick te
wege te brengen, dat de felve fich by haer laet vinden, onthaelt hem heufelick met woorden, en haren flagh waernemende op eenige voor vallende ofte
gefochte gelegentheyt, laet haer by den felven beflapen drie, vier, ofte vijf
reyfen, t'elcken niet tusfchenval van tijde, en dit foo lange tot fy haer bevont
bevrucht te wefen. Het welek fy den jongelingh heufelick openbaert, die
daer over ten hoogften verblijt is, als vaft (tellende, dat hem nu dit houwelick niet en mochte ontfitten, wefende voor hein en fine gelegentheyt geheel
groot en aenfienlick Hy bevondt lijckewel ganfeh beneden fijn aneker te
vervallen. Want de vrijfter hem terftont daer nae afgevraeght hebbende, hoe
veel hy tusfchen nacht en dagh met fijn Ambacht ßrft te verdienen, en hy
fulex aen de felve hebbende geopenbaert, hoorde haer met verwonderinge
feggen wel jonghman, ghy hebt uwen tijt ontrent my befteet vijf of fes
nachten langh, fiet daer dubbel foo veel als ghy niet uw bant -werek van
Laken-bereyden in foo veel dagen fout hebben kennen gewinnen, iek daneke
u van de genomen moeyte, en meyne u niet meer te gebruycken; ontfanght
uw gelt, en gaet uws weeghs, en daer op van hem feheydende, wort gefeyt
haer kint voldragen en te rechter tijt gebaert te hebben, ende het felve noch
naer haren ftaet op te voeden, fonder haer den Lakenbereyder federt meer aen
te trecken, dan even foo gelijck men een Ambachtfman gewoon is te doen, die
in een buys een (tuck werex gemaeckt ofte hermaeekt heeft: houdende haer
door die maniere van doen genoegh gewroken over de gene, die fich van haer
goet meefters meynden te maken. En men w il my veifekeren, by foo verre
het kint quarre te fterven, datfe fpoedelick weder foude beforgen, dat'er op
gelijcke wijfe een ander te voorfchijn foude komen, in fpijt van die liet leet is.
SoPH. Dit is al mede van die felfame gefchredenisfen , die misfchien eens
in hondert jaren komen te gebeuren; en mitf-dien van weynigh gewichte, om
eenige grootregels uyt te maken.
PHIL. 't Is een Spaens fpreeck-woort, dat in faken, die ganfch felfaem
zijn, oock een eenigh exempel moet kracht hebben! Maer dat daer latende,
fee dunckt my dat het hooft-ftuck, dat in defe gefehiedenisfe ftaet aen te
mercken, is het volgende, te weten: of rechte liefde door toover-kunften, ofte
immers door minne- drancken kan verweekt worden, en of'et in eenigh geval
geoorloft is, die ofte diergelijeke middelen te gebruycken?
Sorx. Waer toe hier over lange difeourfen gehouden, lieve Philogame
dewijle de oude meefter van de minne-kmifie, even Ovidius felfs hier van
goet befeheet geeft; fpreeckt die niet klaer en rout op al defe vreemde
buytefprongen van fpokerye en minne -draneken.
Wilt ghy door onfe kunft geluckigh leeren veyen,
Soo treckt uw finnen af van alle fpokeryen;
en elders .
Verhoet u, foete jeught, van alle minne-drancken,
Van daer koomt rafery, en alle boofe rancken.
En, voor my, ick fteke mijnen zegel aen defen raft van Ovidius, fehoon
ick in vele andere faken met hem niet en kan gevoelen.
PHIL. Maer fegh my doch, acht ghy minne drancken en foodanige andere
faken, die met fwarte kunften in delen deele werden uyt gewrocht, van
geender waerden, en als fonder kracht? ofte acht ghy de felve wel krachtigh,
maer ongeoorloft?
SOPH. Iek achte de felve veel ganfeh krachteloos, en niet hebbende eenige
foodanige werekinge, als men die pooght te geven en ten anderen acht lek
de felve oock niet geoorloft.
11
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PHIL. Wat het eerfte aengaet, daer op foude ick veel kennen (eggen,
maer een voor hondert nemende, nioet ick u, eer ghy vooit-vaert, verhalen,
dat ick in geleerde lieden boecken geleien hebbe. Francois Petrarque, de
voornaemfte Poeet onder de Italianen, als yder weet, in fekeren fijnen brief
verhalende fijn weder -varen op fijn Franfehe en Duytfche reyfe, vertelt dat by
rijdende door de ftadt Aix, aldaer verftont van eenige Priefters een fondcrlinge
gefchiedenisfe die de felve Priefters verklaerden, van bant tot bant van de
voor - ouders te zijn ontfangen, en mitfdien voor waerachtigh te houden: te
weten, dat Karel de Groote, anders Charlemagne, na veel landen te hebben
gewonnen, eyndelick fich loo verre vont opgenomen door de liefde van een
flecht vrou-menfch, dat hy, alle fijne hoogheyt en achtbaerheyt te rugge
ftellende, niet alleenlick vergat de groote faken van 't Rijck; maer boven
dien oock de forge van fijn eygen perfoon, tot groot leetwefen van alle fijn
onderfaten, zijnde alleenlick befigh in ftreelen ende Neve- kooien van de voorfz.
vrous-perfoon. De weleke eenigen tijt daer na komende t' overlijden, hebben
alle de Prinsfen (verblijt zijnde over de voorfz. doof) feker geftelt, dat de
voorzf. Koningh weder foude hernemen fijn vorige deftigheyt, en forge van
het Rijck. Maer de voorfz. Prins vont hem fee verflingert en verdwaeft in
de voorfz. liefde, dat by niet af en liet het doet lichaem van de felve vrouwe
als noch b} fick te houden, en alle maniere van vrientfchap aen te doen als
te voren, het felve, gebalfemt wefende, omhelfende, troetelende, kusfende
al op gelijcke maniere, als of het felve noch in levende lijve ware geweeft,
onderhoudende het felve , in plaetfe van gefanten te hoeren , met duyfenderley
kluchten. Het voornoemde lichaem begoft niet alleenlick quade lucht van
fich te geven, maer geheelick fich door verrottmge te ontbinden; en even -wel
was'er niemant, van de gene die dagelicx ontrent hem waren, die hem van
fulcx derft afraden. Hier op geviel het, dat de Ertzbisfebop Turpin, verder
flende als de andere, begon te deneken, dat al het gene hier voren is verhaelt,
niet en kende gefchieden als door middel van eenige fpokerye. Hy daerom
fijn flagh waernemende, in 't afwefen van den Koningh, onderftont het voorfz.
lichaem te betaften, en van alle kanten t' onderfoecken; in voegen , dat hy
eyndelijck in den moat van het felve lichaem, onder de tonge, ontdeekte
een feeckeren ringh, de weleke hy dadeliek tot hem nam. Dien felven dagti
de Koningh weder -keerende in de Kamer, daer het lichaem (tont, toonde
fich ganfch verwondert te zijn, aldaer te fien een doet lichaem, vol van
ftanck; en, als uyt een droom ontwaeckt zijnde, gaf terftont laft het felve
te begraven, gelijck oock dadelijck is gedaen. Maer 't is terftont daer na
gemerekt, dat de Koningh alle fijn gedachten hadde overgefet op den voorfz.
Ertz-bisfchop, nu befitter van den voorfz. ringh, niet kennende gedueren
fonder des felts gefelfchap Het welek gemerckt zijnde by den felven Ertzbisfchop, en vreefende dat de felve ringh eens mochte komen te vallen in
handen van remnant anders, die misfehien den felve mochte mifbruycken,
wierp dien in een diepen moras, niet verre van de (tad; na weleken tijt wert
gefeyt, den Koningh loo vervoert geweeft te zijn , door genegentheyt van de
felve plaetfe, dat hy fish ontrock van de ftad Aix, en bouwde in 't voorfz.
moras een fchoon paleys, en oock een kloofter, fich in 't eerre onthoudende
alle de tijt fijns levens, en in 't andere na fijn doot willende zijn begraven,
gelijck oock is gefchiet. En met defe gefehredenisfe hebben de lief- hebbers
van de (warte Konftenaers Peer wel haer voordeel weten te doen, als daer
uyt willende beweeren, dat de boofe geeften in ringen kennen opgefloten
werden. Of dit alfoo zy dan niet, feyt Pafquier, gedraegh iek my tot de
waerheyt, en het felve feyt oock Petrarcha. Dan het was toen ter tijt in de
ftad Aix, daer Charlemagne begraven leyt. een gemeen (eggen. Siet daer
een wonderbaere kracht van (pokeryen, waer door de liefde niet alleenlick
is verweekt, maer oock na de doet valt gelet geweeft.
Iek hebbe op dele gelegentheyt in de Indifche gefchiedenisfen geleien dat
hier al wat op loopt, tot een teycken dat de nieuwe gevende werelt van die
oude fake al mede kennisfe heeft. Ich hebbe geleert uit het Journael,
gehouden by de Minifters van de Ooft- indifche Compagnie in de (tad Surat,
in 't jaer 1623, dat de groote Mogol, genaemt Cha Selim, mede Heer van
Surat, by fick had een vrou-menfch genaemt Nortmael, die van hem verkreegli
watfe woude. Van haer wert verhaelt, datfe hadde een fekeren gouden
keten, en dien aen- hebbende, loo fcheen de felve ganfeh fehoon, byfonder
in het oogh van den voorfz. grooten Mogol; maer die af-geleyt hebbende,
was fy geheel anders als te voren. Daer wort vorder verhaelt, dat de voorfz.
vrou Nortmael, op een tijt haer hebbende gewasfen in feker bat, den voor
keten aldaer by verfuymenis hadde gelaten, en dat een jonge deerne-gemltn
van den lande den keten aldaer vindende, den felven hadde aengedaen, en
haer felven toe -ge eygent. dat de groote Mogol in die geftalte de felve
ontmoetende, dadelmek met haer liefde was verruckt, en geen rufte en hadde
gebadt, ter tijt toe by de felve by fich op fijn Kafteel hadde doen komen, om
39
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aldaer haer gefelfehap te mogen genieten. Het welck tot kennisfe van me-vrou
Nortmael gekomen zijnde, is de felve met foo hevigen ongefintheyt tegens
het voorfz. vrou-menfch in- genomen, datfe niet en heeft geruft, voor de
felve, door heymeliek beleyt, om den hals te hebben gebracht.
Som . liier op fouden lange difcoursfen gemaeckt moeten worden, om
dit werck fijnen evfch te geven. Maer, wat my aengaet, ick kan geloo'en
dat, door quade kunften, kruiden, en andere ftolfen, daer toe dienende,
iemant tot gebiuyck van vrouwen ofte mans in 't gemeen kan genegen worden gemaeckt; maer ick en wil Beenfins toeftaen, dat door tooveryen iemants
genegentheyt tot fekere en byfondere perfonen krachtelick foude kennen
worden gedwongen, en aldaer vaft geftelt; en dienvolgende foo en kan ick
liet gene, dat by u nu verhaelt is, geenfins opnemen voor gangbare munte.
Dit is in 't korte mijn gevoelen, en daer toe foude ick veel konnen bybrengen uyt Theologanten en Rechts- geleerde.
PHIL. Iek meyne nochtans in de Rechten gelefen te hebben, dat'er menfchen zijn die eerbare herten tot vuyle haften hebben weten te brengen,
volgens 't gevoelen van den Keyfer Conftantimus; gelijck oock de Theologanten
verklaren, dat'er boofe geeften gevonden worden die aen-ftokers zijn van
quade luften; de geeft der hoererye veileydefe, feyt de Propheet Hofeas e
4. v. 12. tot dien eynde.

Sopn. Wat voor eerft aengaet de woorden van den Keyfer Conftantnnus,
by u aengetogen, die en feyt niet dat'er menfehen zijn die eerbare herten
konnen bedwingen, om defe ofte gene lief te hebben, maer die de felve
konnen buygen tot oneerbaerheyt. En dat is het, dat ick geftelt hebbe te
konnen gefchieden, maer niet liet and're. Wat de plaetfe van de Propheet
Hofeas aengaet, behalven dat te beffen ft act, of die niet wel van geeftelicke
hoererye verftaen en kan werden, dewijle dadehek daer aen in den text
volgkt, dat fy tegen haren God hoererye bedrijven, foo en kan de felve oock
niet geduyt werden op de verleydinge tot de onkuyfche liefde van een feker
perfoon. Want die macht de boofe geeften te geven, gaet, mijn oordeels,
al te verre. 't Is Godes werek alleen te heerfchen over de geeften, als de
Vader der geeften, by uyt nementheyt, werdende genoemt. En bier mede,
lieve Philogame, eyndige iek mijn jegenwoordige reden, en met een bet
tweede deel van ons begonnen werek. Als wy op een anderen tijt luft fullen
hebben voort te gaen, dan fallen wy naerder komen tot de gefchiedenisfen
in onfe tijden voor gevallen.
PHIL De lange avonden, die nu dageliex genaken, fullen ons, met
Godes hulpe, gelegentheyt en oock genegentheyt geven om fulex te doen.
Blijft onderlusfehen Gode bevolen, waerde man, en van any gegroet en
bedanekt.

PROEF-STEEN VAN DEN TROU-RINGH.
HET

DERDE DEEL.

DE WYSHEYT SPREECKT,
TOT UYTLEGGINGE VAN

DE TITEL -PLAET VAN HET JEGENWOORDIGE DERDE DEEL.

De Wijf heyt op een tijt in haren throon gefeten,
Geneyght om aen liet volck iet goets te laten weten,
Sagh met een wacker oogh uyt haer verheven ftoel,
Sagh door het ganfche lant een bijfter groot gewoel:
Sagh maeghden over-hoop, fagh oud' en jonge lieden,
Onfeker wat te doen, en wat'er fal gefchieden :
Sagh wat een vrijfter wacht, en wat een vryer jaeght,
En wat een jonge weeuw in haren boefem draeght.
Sagh hoe meeft al de jeught Eich vaerdigh pooght te maken
Om met een fnellen greep een fchoon juweel te raken,
Gewis een fchoon juweel, en (naer men heden raemt)
Dat, eer oyt Hollant was, een Trou-ringh is genaemt.
Maer in dit deftigh werck vernamfe loofe ftreken,
Soo datfe tot de fchaer aldus begon te fpreken:
„ Wat grijpt dit, jachtigh volck foo graegh na defen Ringh?
Gewis het ware heft dat hy wat langer hingh;
Want voor een die hem felfs niet haeft en wil bedroeven,
Is 't noodigh dit kleynoot na rechten eyfch te proeven,
En dat op defen fteen, die ghy voor handen fiet,
En die mijn trouwe forgh aen alle menfchen biet.
Dit gout, al is'et fchoon en luftigh aen te fchouwen ,
En paft niet alle mans, en paft niet alle vrouwen;
Doch wien liet pasfen magh, ten paft hem efter niet,
Die maer op geyle vreught, en noyt eens hooger fiet.
Hoe weynigh is het volck , dat tot my komt genaken ,
Al eer liet aen den Ringh fick valt beftaet te maken!
Wie doet hier dat hy fou ? wie pleeglit'er goeden raet?
Ach! naeis van duyfent een die na den regel gaet.
I

Een yder fnelt om ftrijt, en loopt met rasfe fchreden,
Begeerte ftiert het werck, en niet de wijle Reden,
De dwael -geeft van de jeught verruckt haer ydel hert,
Soo dat het van de waen alleen hefeten wert.
Wat is de jonckheyt dwacs, die tot loo groote faken
Geen beter onder-w erck en is gewoon te maken!
Ey, wat ick bidden magh, en gaet hier niet te ras:
Dit ftuck is lieden noch gelijck het eertijts was.
Het gout dat van Peru of elders wort gefonden,
Of in den gulden ftroom van Tagus wort gevonden,
Is al geweldigh fwaer; maer 't gout van delen Ringh,
Dat is een wonder-ftuck, een vreemt en felfaem dingh,
Dat weeght noch aldermeeft. Al wie het meynt te dragen
En moet'et nimmermeer met losfe finnen wagen.
Ey, weeght het fchoon metael, en proeft'et niet-te-min:
Voorwaer uw ganfch verderf of welvaert fteeckt'er in,
Al naer het wort gevat. Iek bilde, jonge lieden,
Laet u in dit geval niet van de luft gebieden,
Maer hout uw gulle jeught gedurigh in den toom,
Want die en is maer fchijn , en niet als enckel droom,
En niet als maer een vlam uyt lichte ftof gerefen,
Die maer een korten tijt vertoont een ander wefen.
Ey , fiet eens hoe het gaet! Wat iemant haeft beviel,
Quell hem wel naderhant tot in fijn diepfte ziel.
Maer 't is mijns oordeels beft, hier breeder af te fpreken,
En leggen overluyt aen iemant fijn gebreken;
Want die een lieven vrient wil geven nutten raet,
Moet toonen wat'er fchort, en hoe de fake ftaet:
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Voor-eerft ghy, jonge fpruyt, die met geftreckte leden
Komt uyt een Franfe fchool na defen Ringh getreden,
En fnelt niet tot het werek met foo een losfen gangh;
My dunckt, uw moeders huyck die is u noch te laugh.
En ghy, ó foete wulp, wat loopje na de banden?
Uw baert, na dat ick fie, is korter als uw tanden,
Ghy haeft al wat te feer, en koomt al wat te vroegh;
Eet noch een wijle pap, en dan is 't tijts genoeg.
Maer ghy, bedaeghde vrient, die nu behoort te weten
Dat van uw befte ftael al veel is af-gefleten ,
Ey lieve, blijft geruft, en voeght u na den tijt;
Daer heeft noyt griffen baert na rechten euch gevrijt.
Voor al ghy, befte-moer, die hier oock tracht te komen,
Ghy lieft een jongelingh, na dat ick heb vernomen;
Ke, Befje, ftaeckt het werck, u paft geen dertel fpel,
Of paft u noch een man, u paft geen jongh gefel.
Maer ginder komt een hoop, die met verminckte leden
Schijnt na den Ringh te gaen, en al niet rasfe fchreden:
O trout niet, onguer volek! 't is fchade voor 't gemeen;
En foo het weben magh, hout uw gebreck alleen.
Ghy vorder, vlugge maeght, die hoogh beftaet te recken,
Om dit vermaert juweel met krachten af te trecken,
En gaet foo niet te werck, 't en voeght de maeghden niet;
Wacht, tot een geeftigh quant aen u fijn gunfte biedt.
En fchoon oock dat gebeurt, en wilt niet happigh grijpen,
't Is quaet hier al te licht de vingers toe te nijpen
Want die na defen Ringh met open handen taft,
Wort veel met leet gewaer dat hein dit niet en paft.
Maer hier verfchijnt'er een die wenfcht den ringh te krijgen,
Om dat'er helle glans van hem komt neder fijgen:

My dunckt hy foeckt een wijf, niet om de ware deught,
Maer om haer fchoone verw, of om haer frisfche jeught.
Oock dat is flecht bedrijf. Eylaes! de fchoonfte rofen,
Die leggen menighmael op eenen nacht bevrofen,
Of worden foo verflenft door eenen fonne-fchijn,
Dat fy ftracx fonder glans en geenfins toonbaer zijn.
Het roofje van de jeught, het bloempje van de jaren,
En is het fteunfel niet om wel te mogen paren;
Dus, boje niet en wilt u quellen met berou,
Kieft vafter onderwerck tot foo een fwaer gebou.
Noch fie ick hier een menfch fich in den ringh verblyden,
Om dat hy effen is en ront aen alle zijden:
Het is een Jan-treet- facht, by foeckt niet als gemack,
Als ofer niet als vreught in dele route ftack!
O vrient! ghy zijt verdoolt. Ey, laet u niet bedriegen,
Sy misfen veel gemacks die jonge kinders wiegen;
Men finght hier menighmael, al is men niet te bly,
En daer en was noyt trou van alle kommer vry.
Ghy moet, om vreught alleen, voor u noyt wijf begeeren,
Want in het echte bed daer zijn oock harde veeren
Die tijck is niet alleen met fachten dons gevult,
Sy dient al menighmael beflapen met gedult.
Wel aen dan, groene jeught, en ghy oock, rijpe lieden,
Die aen het trou-juweel den vinger meynt te bieden,
Wilt ghy niet zijn befocht van druck en ongeval,
Onthout dit eenigh woort dat ick hier ftellen fa].
Komt met een reyn gemoct voor-eerft tot my genaken,
Eer ghy aen defen ringh u waft beftaet te maken;
Want die het gout ontfanght, en niet te voren proeft,
Schoon dat hy vreughde focht, by vint dat hem bedroeft.
;
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Het is nu juyft de tijt, wanneer de kortfte dagen
De koeyen uyt'et velt en na de ftallen jagen;
De boomen onlanghs groen, zijn nu ten vollen grijs,
En al dat vochtigh was is niet als enckel ijs:
De lucht is wonder ftrengh, de Noordewinden blafen,
Daer wort een ander glas getogen om de glafen;

Ons root is heden blaeu, en al de velden wit,
Een teycken dat de vorft het ganfche lant befit.
Voor my, 'k en was noyt graegh om op het ijs te glijden,
Of met een narre -flee de ftraten om te rijden;
Een boeck, een luftigh vyer, een praetjen aen den haert,
Dat acht ick heden nut, en groote fchatten waert.

Met defe versfen begroette Philogamus fijnen Sophronifcus, in 't begin van de Winter-maent, foo by den felven by
geval op ftraet gemoette; en feyd'er vorder by, dat het nu de rechte tijt was om voort te varen in haer begonnen
Samen -fprake, en dat ter plaetfe daer de Winter fijn heerfchappye niet en kan oeffenen, te weten: in een warme
kamer, daer de deure fachtjens met een katrolletje toeloopt. Wel, feyde Sophronifcus, dat en is niet buyten eyfch van
faken, noch tegens mijn finnelickheyt. Ons ftaet jegenwoordelick voor handen een nieu Deel, en het eerfte Trouw-geval
van het felve fchijnt op defen eygen tijt en in het felve deel des jaers, daer wy nu in zijn, gebeurt te wefen, gelijck
uyt de gefchiedenisfe klaerlick is af te nemen; koomt, laet ons tot mijnen huyfe in-gaen, en fonder meerder omme flagh,
het werek aenvangen. Soo gefeyt, foo gedaen : fy treden te famen naer de woon -plaetfe van Sophronifcus, eu de tafel
voor een goet vyer gefet zijnde, nam Philogamus fijn gewoonlick ampt wederom ter bant, en begon te lefen defe
volgende gefchiedenisfe:

MANDRAGENDE MAEGHT,
OFTE BESCHRIJVINGE VAN HET HOUWELICK VAN

EMMA,
DOCIITER VAN DEN KEYSER CHARLEMAGNE OFTE KAREL DE GROOTE ,

MET

EGINHARD,
DES SELFS SECRETARIS.

Als Karel met gewelt de Gotten had verdreven,
En nu als werelt-vorft in pays vermocht te leven,
Stont ganfch het leger ftil, en al de Franfche jeught
En focht maer tijt- verdrijf, en niet als losfe vreught.
Men fiet geen fwaerden meer, men fiet geen fchilden blincken,
Men hoort geen hel trompet ontrent de grenfen klineken,
Men vint geen adelborft die lans of fpiefe drilt,
En al dat wapen hiet en is niet meer gewilt.
Maer Venus kint alleen behiel fijn gulde pijlen,
Die gingh het dertel wicht wel happigh fitten vijlen,
Begaf fick in liet Hof, en quetfte menigh Helt,
Die noyt in al den Krijgh ter aerden was gevelt.
Wat magh hem, feyt het wicht, den Keyfer laten dencken,
Dat ick geen macht en heb om hem te mogen krencken ?
En dat hy maer alleen geheele Rijcken wint?
En dat men fijns gelijck oock elders niet en vint?
Gewis hy is verdoolt. Iek kan oock wapens voeren,
En Vorften nederflaen, en Landen omme-roeren;
Iek wil oock aen het volck gaen toonen wat ick kan,
En dat ick beter fchiet als eenigh wacker man.
Wel Vorft, die uwen naera doet in de werelt klincken ,
Weet dat uw los gefwel in haeft fal moeten Tineken;
Weet dat ick boven my geen hooger macht en ken,
Maer dat ick nevens u een werelt- dwinger ben.

Ghy viert my veel te los, en van te grooten weelde,
Indien ick in het Hof mijn rolle niet en fpeelde;
Nu leert oock van een kint hoe's werelts faken gaen:
Geluck en groote vreught en kan niet lange ftaen.
Dit feyt het dertel wicht, en ftelt hem om te vliegen,
En foeckt door al het Hof wie dat'et fal bedriegen,
En wat het voor een greep fal brengen aen den dagti,
Daer van de groote Vorft de fmerte voelen magli.

Een wacker Edel -man die geeftigh wift te fchrijven
En na de rechte maet de penne konde drijven,
Kreegh in het Frans gebiet, by middel van de kunft,
Een naera by al het volek, en by den Koningh gunft.
Sijn penne wert gebruyckt in alle groote faken,
En waer een deftigh fchrift by Vorften was te maken:
Al wat hy neder -ftelt heeft pit en groote kracht,
Soo dat om fijn gefehrift hem al de werelt acht.
Het Rijck was doen ter tijt in luften uyt- gelaten,
Geneyght tot alle fpel, en dertel boven maten,
Soo dat'er nacht- geloop en vreemde mommeriên
Zijn in het weeligh Hof en over al te fien.
De Vorft fchiep even-fclfs een wonder groot vermaken
In vrouwen, in gedans, en diergelijcke faken.

1) Siet op dele gefcluedenisfe Lipfiuin in Nomtis et exemplie Polencis 1 2. c. 12. En feet gelijcke niftorne in Chrouims Juli. de Bela, pag. 28, die Ly ',erhielt te zijn gefchtet in 't Baer
ons leeren. 1018.
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Siet daer een geyle tijt. Al wat de Koningh doet,
Dat vint liet Hof-gefin en al de werelt goet.
Dit wijft de (tage daet, dit leert de wijfe reden:
Als 't hooft niet wel en is, foo quelen al de leden;
hlet was een out gebruyck, het is een nieuwe vont :
Gelijck de Juffer is, foo is oock haren hont.
't Geviel om defen tijt, dat twintigh Edel- lieden
Beftaen een nieu gedans den Koningh aen te bieden;
Sy komen in het Hof, als Harders uyt-gereet,
Maer geeftigh even -wel en wonder net gekleet.
Men fagh het geeftigh volek met twintigh Harderinnen ,
In 's Koninghs ruyme zael, een nieuwe rey beginnen.
De leyder van den dans dat is bocx -voet Pan,
Die alderhande fpel en harders deuntjens kan.
Daer fiet men vremt gefwier en duyfent nieuwe fprongen,
Dan los, gelijck het fcheen, dan weder in- gedrongen;
Dan is het ganfche rot gemengelt onder een,
Dan toont de maeghden-rey haer wederom alleen
De Ridder Eginart is cone van de gatten ,
Die op dit Harders fpel en op de mate paften;
Men fagh aen fijn gelaet te midden in den dans,
Dat hy een cierfel is van alle jonge mans.
Hier quam doen Venus foon hem by de reyers voegen,
Soo kluchtigh in gebaer dat al de Juffers loegen.
Hy fprongh, hy liep, hy vloogh, hy maeckt' een bly gefanck,
Maer dede foo hy plagh, en fcheyde met een ftanck.
De dochter van den Prins, die met de groote vrouwen
De fprongen van de jeught is befich aen te fehouwen,
Die wert door hem geraeckt en in de borft gewont,
Eer dat'er eenigh menfch de reden ondervont.
Sy let op Eginart en fijn volmaeckte leden,
En hoe hy op de zael quam geeftigh aen- getreden,
En hoe hy boven al den ganfchen Roy vereert;
En ftracx is haer gefleht op hem alleen gekeert.
Het regen heeft gedaen, de mommers gaen vertrecken,
Maer fy voelt des te meer het vyer in haer verivecken,
En fehoon fy is alleen, fy voelt een aerdigh beelt,
Dat haer ontrent het oogh en door de finnen fpeelt.
Sy weet nu wie hy is, en hoe in 't Hof gekomen;
Dat had het vrouwelijn al in der haeft vernomen,
En fchoon of hy bemerckt haer ongelijcken ftaet,
Noch voeltfe dat het vyer allenexen hooger gaet;
Noch voeltfe dat een brant, in haeften op-gerefen,
Verwerkt in haer gemoet een wonder felfaem wefen.
Wat raet in dit gevaer? Sy leeft in ftage pijn,
Sy kan niet by het volck noch in haer kamer zijn;
Gelijck een vluchtigh hart, dat, van een weymans jongen
Getroffen met een fchicht, begint met losfe fprongen
Te rennen door het wont, en dwaelt een lange wijl,
Maer voelt ftaegh in de borft een diep gefchoten pijl.
Wat baet het aen liet beeft, wat baet fijn vaerdigh loopen,
Het moet'et niet verdriet en met de doot bekoopen;
II

Sijn pijn blijft waer het gaet, het finelt in heeten dorft,
En ftaegh foo vaert het ftael hem dieper in de borft.
Dus leeft de jonge maeght vol ongewone kuren,
Sy kan op eene plaets als geenen tijt geduren,
Haer breyn is op de loop, haer ganfche ziele maelt,
Het fchijnt haer geeft die ruft, wanneer haer lichaem dwaelt.
Sy weet tot dit gewoel geen ftil vertreck te vinden,
Want fy en heeft geen macht haer tochten in te binden;
En t'wijl in defen angft haer ganfche leden flaen,
Soo fpreeckts' op defe wijs haer eyge finnen aen:
„Ick was voor defen bly dus hoogh te zijn geboren,
Maer nu heb ick de loft van defe waeii verloren,
Iek ben mijn edel bloot en groote vaders gram,
Iek wenfch een lager huys, en vry een minder ftam;
lek wouw, indien ick mocht, van minder Adel wefen,
Of wenfch dat Eginart mocht hooger zijn gerefen;
Want foo ick minder waer, of hy een meerder Verft,
Soo fagh ick heden kans te lesfen mijnen dorft.
Maer nu ons faken ftaen op ongelijcke gronden,
Soo wort'er geen behulp, geen troeft voor my gevonden,
Iek moet van heden af verfinelten in den druck;
Want hoogh en machtigh zijn, dat is mijn ongeluck.
Maer wat is dit gefeyt? waer gaen mijn domme finnen?
Sal ick door een gefacht my laten overwinnen?
Sal ick een flecht gefel ontfangen in de ziel,
Die ick van alle brant tot heden fuyver hiel?
Ey, wat ick bidden magh, laet defe grillen varen,
En biet geen losfen toom aen uwe gulle jaren;
Snijt af, braut uyt het quaet, dat in uw leden fit,
Eer dat het u de borft en al het lijf verhit.
Ghy voelt een ftil vergif Gloor uwe leden rillen,
En tracht dit nieu gewoel in uw gemoet te ftillen,
Vergeet uw goeden naem, uw reyne plichten niet;
Een vonck dient uytgebluft voor die een vlam ontfiet.
De fleckte dient verjaeght als die begint te komen,
Al -eer door haer gewelt het bloot is in -genomen;
Het onkruyt dient verdelght en uyt te zijn geruckt,
Eer dat het wortels krijght en beter kruyt verdruckt.
Wie is doch Eginart, dat ick my fal ontftellen?
Dat ick om fijnent wil mijn ziel behoef te quellen?
Al wat hem achten doet, dat is alleen de pen,
Daer ick, in volle daet, een Keyfers dochter ben.
Daer ick in korten (tont kan hondert Vorften trecken,
En met een gunftigh oogh haer gunft tot my verwerken ,
Het ware floiren werck foo los hier in te gaen,
En hem te willen doen dat Prinsfen dient gedaen.
Hoe wouw in dat geval, hoe fou de werelt fpreken!
Hoe lou my al het volck niet felle tongen fteken!
Hoe fou het fchamper Hof my vallen op het lijf,
En fpellen mijnen naem tot enckel tijt-verdrijf!
Wat fou mijn Vader doen, als hy begon te mercken
Dat op foo lagen ftof mijn hooge finnen wercken?
41
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Dat ick een fchryver gaf, een fchrijver onderftont,
Dat niet als aen een Vorft of Keyfer dient gejont?
Maer fwaer-hooft als ick ben, wat is'er aen gelegen
Dat ick in mijn gemoet tot vryen ben genegen?
Dat ick wat liefs verkies, daer in mijn hert verblijt? —
't Is jonge lieden werck, en dat van ouden tijt.
De Ridder Eginart is geeftigh in de zeden,
En niemant fijns gelijck in al de naefte fteden;
Schoon ick hem gunftigh ben, wat leyt'er iemant aen?
Dat ick op heden doe, is laugh voor my gedaen.
Wat fal my doch de pracht, wat fal de grootheyt baten?
'k En wil om dit bejagte mijn liefde niet verlaten,
'k En wil geen ffave zijn, maer doen wat my bevalt;
Geen eer en heeft ontfagh, wanneer de jonckheyt malt."
De nacht komt onder dies het ganfche lant bedecken,
En met een duyfter kleet den Hemel over -trecken,
De flaep fijght op het volck , en yder is geruft,
Maer fy noch even -wel en heeft geen flapens luft.
Sy geeft haer op het bed, maer gaet daer leggen malen,
En laet, 'k en weet niet waer, haer (innen henen dwalen;
Doch vint noch efter niet, hoe fy in dit geval
Met glimp en goet beleyt haer faken redden fal.
Ten leften koomt de vaeek haer de oogen overwinnen
Maer fy malt lijeke -wel met haer verdwaelcle firnen,
Sy droomt 'k en weet niet wat, fy droomt en is befchaemt,
Om dat foo geylen droom geen jonge maeght betaemt.
(Al is de wey-man ftil en geeft hem om te ruften,
Noch keert fijn woeligh hert tot fijn bekende luften,
Hem dunckt dat by een haes of vluchtigli harte tiet ,
Oock als by in het bed een vollen flaep geniet.)
Sy, als het fchemer -licht nu aen begon te breken,
Bevont haer brandigh hert maer des te meer ontfteken.
Sy meynt, dat fy voor al moet fpreken haren vrient,
En dat haer fijn gefleht alleen tot rufte dient.
Hier toe wert fy geftaégh en krachtigh aen- gedreven,
En heeft daer op een brief aen Eginart gefchreven ,
En fegt hem door de pen, dat by, in alle fpoet,
Daer in het vrouwen-hof en by haer komen moet.
Sy gaet na dit gefchrift ten naeuften over -leggen,
Wat hem, wanneer by kont , is dienftigh aen te feggen ;
Nu kieftfe dit gefpreck, en dan een ander tael,
En watfe fpreken wil dat proeftfe menighmael.
De Ridder, na den brief te hebben over- lefei,
En laet niet in der haeft in 't vrouwen hays te wefen ,
Fly klopt voor haer vertreck; een maeght die hem verwacht
Ontfluyt terftont de deur, en heeft hem in- gebracht.
Maer Emma wert van anghft ten hoogliften ingenomen,
Soo haeft als Eginart tot haer begon te komen,
Sy beeft, fy fuyfebolt, fy ftont gelijck bekaeyt :
IIet fchijnt, dat ganfch het Hof en al de kamer draeyt.
Haer voorftel, haer ontwerp, en watfe meynt te fpreken
Was in de lucht gegaen, en uyt haer breyn geweken;
;

Nu vinghs' een reden aen , dan lietfe weder af,
Soo dats' aen Eginart een vreemt bedencken gaf.
Maer als, na dit gewoel, Baer geeften weder quamen ,
En na den rechten eyfch liner eerfte plaetfe naaien,
Doen fchiep fy weder moet, bedenekt ecn nieuwe vont,
En opent niet befcheyt aldus haer rooden mout :
„Iek heb een langen tijt mijn firnen onderbouwen ,
Met priem - en melde-werck , een hantfpel van de vrouwen,
En Baer in vond' ick luft, en docht my wonder net,
Te fteken aerdigh tuygh van fijd' of van fayet,
Van gout en paerels felfs. Maer diergelijcke faken
En konnen nu voortien mijn linnen niet vermaken.
Wat nicus verheught den geeft, gelijck ick heden merck ,
Dies foeckt mijn nieufgier hert geduerigh ander werck.
Iek hebbe tot de pen een grooten luft gekregen,
En daer is mijn gemoet nu wonder toe genegen,
Om (lat ick leftmael fagh een fchrift van uwe haut,
Daer in ick groote kunft en foete ftreken vaat.
Ghy , wilt, tot mijn gerief, een voorfcln°ift toe-bereyden,
lek fat na uw ontwerp mijn penne Fien te leyden;
Mier als ghy door den dagti niet al te befigh zijt,
Soo jont my doch een deel van uwen veyen tijt.
Koomt, Piet hoe iek het maeck, en betert mijn gebreken,
lek wil het naehle-werek een wijle laten fteken
En fpelen ,net de pen. Pat ltdl iel. lieden vaft,
lek weet dat ledigh zijn geen jonge maeght en paft."
Hier fweegh het Vrouwelijn, en even na liet fpreken
Soo is haer ganfch gelaet gelijck een vyer ontfteken.
Maer tiet ! dien eygen ftont haer aerdigh bloije weeck,
En fy wert lely-wit, die eerft een roos geleeck;
En dat gingh overbant tot drie verfchcyde reyfen,
Dies wert de Jongelingh onfeker wat te peyfen ,
Onfeker wat te doen. Hy voelt van ftonden aen
Al med' een grilligh bloct hem in (le leden flaen
I Iy voelt een vremt gewoel , een wonder hart bewegen
Dat quarr hein door het oogti tot in het hert gefegen
IIy voelt een felfaem vyer, een uien ontfteken brant,
Die by in fijn gemoet voor defen niet en want.
Hy tijt daer op te veerek, en heeft een dicht gefchreven,
Daer, achter, midden, voor, haer naem is ill- geweven
't Was Enema waer men fagh , en des al niet-te- min
't En bracht geen ongemack, geen hinder aen den fin,
Geen nadeel aen het vaers ; dat bleef al even vlucht igb ,
En was by wylen foet, by wylen wonder kluchtigh,
By wylen al te geyl; maer wat de Juffer las,
IIet feheen dat al liet werck haer niet als honigli was.
De letters even-felfs van al de loofe dichten
Zijn beelden, in den fchijn van kleyne Venus- wichten ,
En diergelijcke ftof; foo dat, al waer men fagb,
Men fporen tot de luft in allen vinden magh.
Al wat de Joncker dicht, daer leyt by fiimnie gronden,
Daer leyt by angels in, en al niet nieuwe vonden,
-
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De letter had een ftaert gelijck een fchorpioen,
Soo dat haer lefte deel kan innigh hinder doen.
Hy fehreef een ABC, met wonder vreemde trecken,
Bequaem een killigh hert tot luften op te wecken;
IIy felireef, en wat hy fchreef dat ketelt haer gemoet,
En 't lefte plat by felireef, dat gingh op .delen voet

B Bloem van once fteden,
A Adem mijner ziel,
D Dal vol foetiglieden,
C Cierfel van het Rijck,
E Eer van onfen tijt,
F Fackel van de jeught,
C Glans van al liet laut,
H Hof van alle vreught.
I Iont my (lat ick wenfch, K Komt tot my genaken,
L Laeft mijn dorre ziel,
M Mint tot ons vermaken,
N Neenmt mijn finerte wegti, 0 Oeffent minne -ftrijt,
P Proeft wat gunft vermagh, Q Quift geen nutten tijt,
R Roofje noyt gepluckt,
S Schoonfte van den lande,
T Trooft van mijn gemoet, V Vonck voor wien ick brande,
WT 1Velluft van mijn hert,
Y Yder eens vermaeck
Z Zee van lionigh-raet;
Ach, had ick eens de fmaeck!
Hier i'taet mijn penne ftil, ick laet het dichten blijven;
Daer zijn geen letters meer, hoe kan ick vorder fchrijven?
Princesfe 't is genoegh, mijn ABC is uyt,
City jont my voor het left een kufje tot befluyt;
Een kufje, waerde maeght, dat noyt en is gegeven,
Als doer liet innigh hert te pande was gebleven;
Een kufje duyfentmael, en duyfentmael gekuft,
Dat ftaegh liet vyer ontfteckt, en nimmer uyt en bluft.
—

Als Emma dit gefelirift niet aendacht had gelefen,
Sy kreegh een vrolick hert, fy 1,rcegh een luftigh wefen ,
Sy prees liet geeftigh dicht, fy prees den nieuwen von t,
En bracht het aerdigh viers een haren rooden moat.
Sy l.uft'et duyfentmael; doch Baer gedurigh kusfen
En lind niet machts genoegh om haren braut te blusten,
Sy voelt noch grooter vyer en ftaêgh een heeter dorft;
I)its ley fy 't aerdigh werek ontrent haer witte borft,
Jnyft daer het herte fpeelt, en deer de geeften woelen,
En meynde voor gewis liet fou haer braut verkoelen;
Mier fy bleef even -wel gedurigh ongeruft,
En onder dit gewoel foo kreeghfe dichtens Luft.
Siet, wat een felfaem werck! de liefde maeckt Poëten
Oock hen, die van de kunft de gronden niet en weten:
De liefde geeft verftant, en wijft de menfehen aen
Wat dienftigh is gefeyt, en noodigh is gedaen.
Vooreerft, foo let de maeght hoe dat de woorden loepen ,
En ]hoe een aer,ligh vaers te famen is te knoopen
Sy krijght liet vyer in 't hooft, en op den eygen trant
Soo waft, dat fy liet werek aldus te famen haut:

103

A Aes van mijne jeught,
B Bluft mijn vierigli minnen,
C Cuft haer die u lieft,
1) Drenckt mijn dorre finnen,
E Edel uyter aert,
F Frisfche jongelingh,
G Geeft van mijnen geeft, I1 Heus in alle dingh,
I Ieught van mijne jeught, K Kroon van alle ftaten,
L Lof van onfen tijt, M Mont vol honigh-raten,
N Noyt genoegh gelooft,
0 Offert een de min,
P Puy ck van alle mans ,
Q Quelt noyt uwen fin,
R Roem van al het Rijck, S Schat van fchoone leden,
T Tuyn van alle vreught, V Vleet van foete reden,
W Wenfch van mijn gemoet, Y Yemant flae mijn doof ,
Z Zeer geminde vrient!
Laet ghy my in den noot.
Meer denekt niet, jongelingh, al heb ick dat gefchreven,
Dat ick mijn befte pant u ben getint te geven;
Neen, vrient, en denekt'et niet, ick ben van Keyfers bloet,
Iek weet dat ick mijn jeught voor Prinsfen fparen moet.
Iek tijde datje fpeelt, ick wil oock kluchtigh fchrijven;
Maer des al niet-te-min foo wil ick eerbaer blijven.
Ghy draeght dan eere toe haer die u gunfte biet:
Jockt, dat is u gejont; maer, Ridder, hooger niet.
Een kufje lijcke -wel , ontrent mijn teere wangen
Dat fel ick om de kunft en t'uwer eer ontfangen;
Meer laet het eerbaer zijn, en van foo reynen aert,
Of ghy mijn naefte bloet, een nicht of fufter, weert:
Want anders foo de foen wert harder aen- gedreven,
Iek fal u voor gewis uw kutje weder geven;
Op dat geen flirr fenijn, uyt uwen mont ontftaen,
My kan tot in het bloet of aen mijn herte geen.
Wel leert dan, zijt guy wijs, een Keyfers dochter mijden,
Of anders (hout'et vaft) ghy Pult de ftraffe lijden,
De ftraffe nu gefeyt; en fooj' 'et weder doet,
Soo weet dat oock mijn wraeck al hooger rijfen moet.
Iek fal in volle meet, ick fal u laten fmaken ,
Vat fpel het iemant maeckt een vrouwelijn te raken;
Iek fel u, maer het is my beter dat ick fwijgh,
Tot ick eens nieuwe ftof tot gramme finnen krijgh.
'k En wil niet voor den tijt mijn ftille ziel verftooren,
Hier door heeft menigh hert fijn foetfte vreught verlooren.
Nu, Ridder Eginart, ick wenfch u goeden dagh,
Poet hier en over-al gelijck een Ridder plagte.

Daer ftont een lesfenaer die, na den eyfch gebogen,
WTas met een groen fluweel ten vollen overtogen;
Hier op fchreef Eginart, als hy daer binnen quam,
En van haer foete mont een kus te pande nam.
Hier leyt de meeglit hier viers wel netjens uyt-gefchreven,
Soo dat'er niet een lack of klat en was gebleven
En fiet, dien eygen tijt foo quam de Joncker daer,
En wert van ftonden aen het aerdigh fchrift gewaer.
Hy nam het vaerdigh op, by gingh'et over-lefen ,
En 't fcheen hens als een droom, een felfeem dingh te wefen,
;
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Een wonder (tuck te zijn, dat fy, een teere maeght,
Soo hoogh gefweefden geeft in haren boefem draeght.
Hier op ontbrant fijn hert, hy kan niet langer wachten,
Hy grijpt haer in den arm als met geheele krachten,
Hy druckt haer aen den mont met foo een gullen foen ,
Dat fy daer uyt verftont wat hyfe wenfcht te doen.
Dus (peelt het weeligh volck met vrye minne-ftreken,
Tot dat de reyne tucht allencxen is geweken.
De penne met den inckt, gefchrift en geeftigh boeck,
Vervallen op het left, en leggen in den hoeck:
Want op den loofen gront van wel te leeren fchrijven,
Soo gingh men naderhant een vremden handel drijven;
Want onder defen fchijn , door middel van de kunft,
Soo dringht de Joncker in tot aen haer diepfte gunft.
Hy komt de jonge maeght fchier even-ftaegh befoecken,
By bronght haer nieu gedicht, en alle foete boecken.
Hy brenght haer alle dingh, oock midden op den dagh,
En wat haer gulle jeught tot vreughde dienen magh.
By fprack een vreemde tael, vol ongewone ftreken,
Die maeghden hinder doen, en herten konnen breken.
By fchreef een minne- brief, by dicht een aerdigh liet,
Daer in men ihm beleyt en Hooffche rancken fiet.
By doet al wat hy kan om haer te mogen trecken,
Om haer tot fijne gunft en vrientfchap op te wecken;
Al wat fijn inekt, fijn pen, fijn hant, fijn hooft vermagh,
Dat brenght de loofe galt te famen aen den dagh.

Sy, die tot heden toe in net gefchreven boecken,
Baer luft en tijt- verdrijf maer is gewoon te foecken,
Staet eerft geheel verftelt, als haer de fchrijver geeft
Een fchrift dat wilder gaet, en gulle ftreken heeft.
De fprongen van de pen, en al de vreemde fwieren,
Daer met dat Eginart fijn letter wift te eieren,
Verleyden haer het oogh, en des al niet-te-min
Sy vint in korten tijt en weet den rechten fin.
Daer is geen beter vont om fehrift te mogen leien,
Als door een vryers hant veel aen-gefocht te wefen.
Een duyf, een flechte duyf, (geeft haer een foete lief)-Die noyt geen fchrift en las, die leeft een minne-brief.
Sy weet het eygen wit van dat'er is gefehreven ,
Hoe weeligh fijne pen haer fprongen heeft gedreven,
Hoe geyl fy heeft gefpeelt. Siet, jonge-lieden, fiet,
Wat doet de (tage vlijt, wat doet de liefde niet!
Maer fchoon dat aen de maeght de letters wel bevallen,
Hy die de letters maeckt behaeght haer boven allen.
Sy let niet op het fchrift, maer fagh den fchrijver aen,
Daer is dat haer gemoet en al de finnen gaen.
Sy dede menighmael al willens quade ftreken,
Om hem, die fomtijts fweegh, te mogen hooren fpreken.
Sy fchreef haer voorfchritt na, en mits fy dickmael fchreef,
Soo is 't dat haer de gif als ingewortelt bleef.
Sy drinekt met groot vermaeck, en als met vollen monde,
Dat haer tot aen het mergh de ganfche ziel doorwonde.
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Een dertel minne-dicht, en dan een fnege pen,
Dat is liet ílimfte gif dat ick op aerden ken;
Dit heeft haer teer gemoet foo verre wegli-getogen ,
Dat fy van heden af is buyten haer vermogen.
Sy geeft hem nu voortaen geen naent van Eginart;
Sy noemt hein even-ftaêgh haer ziel en eygen hart.
Maer onder dit gewoel (hoe kan liet anders wefen?)
Begon haer defe gaft een ander boeck te lefen:
IIy is een dertel quant, en fy te bijfter fchoon,
En liv en wil voortaen niet dienen fonder loon.
Soo haeft fy na de kunft een letter heeft gefchreven,
Hy feyt dat hein voor al een kufje dient gegeven;
Ily feyt dat hein terftont fijn fehool -gelt dient betaelt,
Vermits haer teere pen foo fchoone letters maelt.
Ily feyt haer wonder veel, by feyt haer vremde grepen;
Ach! een die dansfen wil is haeft genoegh gepepen.
't Is lvaer, de jonge maeght die weygert meniglimuel,
Doch al met heus gelaet, en met een foete tael.
Haer neen is fonder ergh, en fchijnt hem maer te tergen ,
Om, ick en weet niet wat, hem op een nieu te vergen;
En dit gingh metter tijt foo verre buyten fchreef,
Dat hy daer menighmael tot in het duyfter bleef.
De losfe veyheyt waft, de fchaemte wort verdreven,
De maeghdom, langh geterght, begon het op te geven,
Dc nichte van Pepijn vergat haer edel bloot,
Soo dat fy haren luft en fijn begeerte doet.
De jeeught, de min, de nacht, zijn drie verfchcyde faken,
Die, als een fnelle wint, de luften gaende maken
Ach! waer men defen hoop by een vergadert Piet,
Daer gaet'et over kant, en wat gebeurt'er niet!
Eens heyfers eygen kint, verruckt door losfe firmen,
Liet door eens fchrijvers pen foo veel op haer gewinnen,
Dat by door flim beleyt tot in haer bedde quarr,
En daer haer beften fchat voor hem te pande nam.
Sy had 'k en weet niet wat, door af- gerechte vonden ,
hier maeghden wijs gemaeckt en uyt het hof gefonden;
Soo dat het grilligh paer, al uyt een volle luft,
Ilaer geyle minne- plicht en gragen honger bluft.
Maer t'wijl op haer gemack de jonge lieden mallen ,
Soo is'er uyt de lucht een dichte fnee gevallen,
Een fnee die al het lant met hare vloeken deckt,
En met een winter-kleet de velden over- treckt.
Maer Emma, ftaêgh beforght, gaet onder dies bemercken,
IIoe fnel de ftille nacht beweeghit haer fwarte vlereken ,
„Op, feytfe, Ridder, op! 't is tijt, en meer als tijt,
Dat ghy hier van het bed en uyt de kamer zijt."
Dit is een bitter woort ontrent de Jonekers ooren,
Hy niagh van geen vertreck, en niet van fcheyden liooren;
Ilet bed is faght en warm, 't gefelfehap wonder goet,
En 't onderlingh onthael is uytermaten foet.
IIy foeckt haer, foo by kan, met woorden om te leyd'cn.
h ieven eens gelint, hoe nood' is 't datfe fcheydeii
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Sy weder: „Ridder op iel: hoor den liane kraeyt,
Wis, foo ghy langer blijft, foo is'et al bekaeyt.
Iek ducht dat in het Hof licht iemant fal ontwaken
En die fal hier een deur of venfter hooren kraken.
Ghy, rijft dan, Joneker, rijft! en maeckt u op de reys,
Daer fijght in mijn gemoet een wonder fwaer gepeys.
Iek hoor 'k en weet niet wat, ick hoor fich iemant roeren,
Iek vreefe dat gewis ons iemant fal beloeren,
En al het ftuck verfpiên: en foo ons dat gefchiet,
Soo is uw leven, vriest, en mijnen roem te niet."
De Ridder is bedroeft, en fielt hem om te klagen,
Dat hem de fnelle tijt duam uyt het bedde jagen:
IIy fchelt den dageraet , (lat by te vaerdigh rent,
Hy fchelt den blinden nacht, dat by geen liefd' en kent;
IIy fchelt den vroegen teaen, dat hy beftont te kraeyen,
Hy fchelt den IIemel felfs, vermits fijn wacker drieyen;
Hy fchelt al wat'er is, en, foo by mocht begaen,
Hy liet een ftage nacht op al de werelt ftaen.
Macr als het wefen moeft, doen gingh de Joncker rijfen,
Doch by en liet niet af haer vrientfchap aen te wijten:
Dan maeckt by droef gefucht, en dan een foet gevley,
En dan eens wederom een foentjen tusfehen bey.
Mier als het Vrouwelijn haer deure gingh ontfluyten,
En dat de Ridder volglit en trat ten leften buyten,
Soo wert liet lieve paer in haer gemoet ontftelt ,
Vermits een dicke fnee bedeckt het ganfche velt.
„Eylacs! dit feyt de Maeght, nu is'et al verloren,
Men fal ons voor gewis hier weten na te fporen;
Men fal hier in de fnee ontdecken uwen voet,
Gelijck men uyt het (poor de wilde dieren doet,
Het Hof is bijfter thin, en hondert loofe gatten
Die fullen tot den groat ons faken ondertaften,
Die fullen al liet ftuck ten vollen open doen;
Want die den draet ontdeckt die vint wel haeft het klon.
Soo ghy hier door de fnee gaet uyt de kamer treden,
Soo moet'er ongemack en fchande zijn geleden;
Want als men hier verneemt den gangh van eenigh man,
't Is domheyt, foo men niet de refte deneken kan."
1W'at riet hier Eginart? Daer ftaet de man verflagen ,
Hy weet ter werelt niet als fijn verdriet te klagen;
Sijn geeft is uyter her door foo een vreemt geval,
Hy weet niet wat hy doen, of wat by laten fal.
Hy wouw tot fijn behulp gefwinde veêren wenfchen,
En fweven in de locht, en boven alle menfchen;
IIy wouw, indien by kon, gelijck een wilde fwaen
Gaen maken door het. fwerek een onbekende baen.
Hy wouw, indien by kon, met twee getoomde draken,
Voorby de bleecke maen een fnelle reyfe maken,
Tot in een ander Rijck; hy wouw, indien hy kon,
Gien mennen door de locht de wagen van de fon.
En fchoon hy namaels viel tot in de foute baren,
Gel ick als Icarus te voren is gevaren
42
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't En waer hem geen verdriet, waer hy maer uyt den noot;
En (waerom meer gefeyt?) hy wenft de bleke doot.
't En is geen fuchtens tijt, hier dient in korte ftonden,
En op den ftaenden voet een middel uyt-gevonden:
„Een middel, feyt de maeght, om niet te zijn beklapt,
Of even op de daet hier niet te zijn betrapt.
Tfa, fit my op het lijf, ick fal met ftille fchreden,
Van hier tot in het Hof, tot aen de poorte treden:
Al ben ick niet gewoon te dragen eenigh pack,
Iek fal het echter doen oock fonder ongernack."
„Prinsfes, feyt Eginart, Pult ghy dit lichaem dragen,
Dat ick tot in de doot voor u behoor te wagen?
Hoe fal ick dat beftaen?" „Ey lieve, feyt de maeght,
„De noot is fonder wet, de kanfe dient gewaeght.
Sit op, en weeft geruft." De vrient laet hem gefeggen,
En gingh lijn weeligh lijf haer op de fchouders leggen;
Maer wenft in fijn gemoet, en met een ftil beklagh,
Dat hy van minder laft en lichter worden magh.
Maer Emma draeght het pack, en gaet met ftille fchreden,
En door de koude (nee , en door liet water treden;
Doch voelt geen ongemack. Siet liefdes felfaem werck !
Sy maeckt de blode (tout, fy maeckt de fwacke fterck.

De maen was eerftmael dof, en fonder guide ftralen,
Maer liet dien eygen ftont haer oogen neder dalen,
Sagh op het prachtigh Hof en op het lieve paer;
En ftracx op dit gefacht loo wert den hemel klaer.
Diana nam vermaeck in datfe fagh gebeuren,
En hiet daerom de lucht en al den nevel Icheuren,
En maeckt het duyfter fwerck gelijck een hellen dagh,
Soo datmen al het fpel in volle leden fagh.
't Geviel om delen tijt dat veelderhande Torgen,
(Die in der Prinsfen hert gedurigh zijn verborgen)
Den Koningh hinder doen, en prangen aen de ziel,
Soo dat geen foeten flaep op fijn gewrichten viel:
Hy keert hem dickmael om, by kan niet ftille wefen,
En is na laugh gewoel ten leften op-gerefen;
Maer, fiet, hem dunckt by hoort (doch weet niet wat) geluyt,
Hy gaf hem van het bed, en keeck te venfter uyt.
Daer fiet hy door de fnee een Juffer komen kneden,
En, fiet, een Jongelingh die fit haer op de leden;
Hy fiet haer ongekleet en lucht daer henen gaen,
En 't fcheen fy had alleen haer onder-zieltjen aen.
Dit vont de Keyfer vreemt, en gaet daer over peyfen,
Waer heen dit jonge paer genegen is te reyfen;

Hy weet niet hoe het komt, dat loo een jonge maeght
Een rappen Jongelingh op hare fchouders draeght.
Het (tuck dient onder-taft. Hy Pent de rouwe gaften
Die even in der nacht op fijne dienften paften,

Die roepen: „vrijfter fta, wie ghy oock wefen meught!
Wy komen tot behulp van uwe teere jeught.
Geeft ons dit wichtigh pack, dat ghy beftaet te dragen,
Ghy dient hier in de kouw uw leden niet te wagen."
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De Juffer kreegli een fchrick in haer benauwde ziel,
Soo (lat haer waerden vrient ter aerden neder viel,
Te midden in de fnee. IIy wert terftont gevangen;
Macr fy bleef niet-te -min hem aen de leden hangen
Daer wert het jonge paer den Koningh toe- gebracht,
Die met een iiicufgier hert de jonge lieden wacht.
En mits fy binnen zijn, en hem wat naerder komen,
Soo heeft fijn wacker oogh op alles acht genomen;
Maer hy wort ftracx geftoort en dapper ongefint,
Vermits hy in liet fpel fijn eygen dochter vint,
Sijn dochter, die by meynt een ftille maeght te wefen
En die hy menighmael hier over had geprefen;
Ach! defe fiet de Prins in fchande voor hem ftaen,
En haer vermeynden roem verkeert in enekel waen.
IIv, die haer heeft gefien een jongen Ridder dragen,
En hoeft geen faken meer hier op te komen vragen;
IIet weynigh dat de Verft van defen handel fiet,
Getuyght hem klaer genoegh al wat'er is gefchiet.
Sijn ongeftuyniigh breyn begon hem om te loopen,
Dies raemt hy metter daet wie dat'et fal bekoopen,
IIy fag den fchrijver aen, en hielt'et voor gewis,
Dat hy van al het werck den gront en vinder is.
Hy fnelt hem tot de wraeck, en doet hem Baer bewaren,
Tot dat by fijnen wil fal naerder openbaren;
Dacr Wiede treet de Vorft in feker ander zael,
En met een grammen fin begon by defe tael:
„Ach! hier licht nu mijn glans, om dit oneerlick mallen,
Hier licht mijn hooge faem ter aerden neêr- gevallen :
Mijn dochter is onteert, hier ftae ick nu verftelt,
Vermits haer vuyl bejagh mijn eere neder velt.
Iek hadde nu een Vorft begonnen cp te fporen,
Die groot, die machtigh is, en wonder hoogh geboren:
Dat waer een dingh geweeft dat my en haer betaemt,
i laer fiet, ellendigli menfch, nu fta ick hier befchaemt !
IIet ftuck dat is verbrot, mijn luyfter weggenomen,
't Is fchande, 't is verdriet, dat my is over- komen;
lIet is een leelick werck, een fehendigh ongeval,
Dat my, door enckel leet, ten grave brengen fal.
Vat is een Koningh zijn en al het Lant gebieden,
Nadien oock fpot en fpijt een Koningh kan gefchieden?
Men feyt oock menighmael dat wy als Goden zijn;
Maer al die groote glans en is maer enckel fchijn.
Wy moeten even-felfs verdriet en harde flagen,
Soo wel als eenigh menfch, in onfen boefem dragen;
Hier is geen onderfcheyt van fleckt of edel bloet,
Als dat een hooger ftam te lager vallen moet.
Wat heb ick buytens Lants al fwarigheyt te lijden!
Wat lieb ick binnens Rijcks al ongemacx te mijden!
Wat lieb ick binnens buys dat my gedlurigh quelt,
En dat mijn droeve ziel in vreemde bochten ftelt!
De fehrijvver, die lek heb met alle mijn vermogen
Gevordert, groot gemacekt, en uyt den dreck getogen,
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Die heeft my voor een loon gebracht in dele fmaet,
Soo dat liet leven felfs my heden tegen ftaet.
Iek wil den flimmen guyt tot hutfpot laten kappen,
Soo kan by mijn verdriet niet elders loopen klappen,
Iek wil hem gaiifch het lijf te pletter laten flaen,
Soo dier fal defen boef den loofen handel ftaen.
Iek wil hein boven dien tot asfe doen verbranden,
En ftroyen 't vuyle ftof door al de Franfche landen.
Hoe kander pijns genoegh hem werden aengebracht,
Die niet als voor een floir een Keyfers dochter acht!
Maer holla, mijn gemoet, eer ick te feer ontbrande,
Weet dat ick Rechter ben, en Prinsfe van den lande;
Gaet hier in met befcheyt , en niet door ongedult.
Dit onheyl is misfchien uw eygen dochters fchult.
De Jonghman dient gehoort, hy is van kloecke (innen,
By is van heus gelaet; wie fou hem niet beminnen?
't Kan zijn dat Emma felfs tot liefd' hem heeft verfocht,
En met haer foete gitnft tot weder-gunft gebrocht.
Sy heeft den Jongelingh op haren hals gedragen,
En dat zijn voor gewis al foete minne- vlagen;
Daer moet vry liefde zijn die al wat verre gaet,
Dat foo een teere maeght dien handel onder-ftaet.
En is'et haer bedrijf, wat fal ick konnen (eggen?
Wat (traf is Eginart van iemant op te leggen,
Waer is'er in het Lant foo in getogen man
Die in foo geylen tijt een Jofeph wefen kan?
Ghy molt in dit geval uw eygen dochter ftraffen,
Vermits fy door gevley een man gingh liffelaffen;
Sy heeft in dit bedrijf een harden doot verdient,
En geenfins Eginart, haer nyt- gekoren vrient.
Maer, neemt al wederom, het wort alfoo bevonden,
Dat jae uw dochter felfs geleyt heeft defe gronden,
Is dit oock ftraffens waert, dat fy, een frisfche roos,
Een ruftigh edelman tot haren dienft verkoos?
Naer ick het ftuck begrijp, daer zijn verfcheyde faken,
Die voor uw dochter zijn, en haer onfchuldigh maken;
Weeght alles na de daet, en geenfins na den fchijn,
Ghy full niet ongefint op Emma konnen zijn.
Een vrijfter van de ftadt en alle flechte Vrouwen,
Die hebben ruyme ftof om wel te mogen trouwen;
Sy vinden haer partuur, en hebben vrye keur
Door al het Koninghrijck, ja ganfch de werelt deur.
Maer hoogh en edel bloet is wonder nauw befneden,
Wie kan een Prinsfen kint na rechten eyfeh befteden?
In al het ganfche Lant en is nauw eenigh man,
Die haer verfoecken derft, of haer genaken kan.
Het moet een Prinsfe zijn die met haer dient te paren,
En die is menighmael van onbequame jaren,
Of van een dom verftant, of van een felfaem lijf,
Of uyter aert geneyght tot ander tijt-verdrijf.
En is'er dan een maeght genegen om te trouwen,
En die onmachtigh is haer jeught te weder-houwen,
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Heeft die terftont verdient dat fy het lijf verlieft,
Om dats' op eygen raet een man voor haer verkieft?
Voor my, ick fegge neen, oock moet ick overleggen,
Dat op mijn leven felfs al vry wat is te feggen ;
Iek foecke mijn vermaeck al waer ick henen ga,
En jage nachten laugh mijn geyle luften na.
Is Emma nu misfchien tot jock en fpel genegen,
Soo gaetfe regel-recht haers vaders eyge wegen.
En waerom doch foo fel ontrent uw naefte bloet,
In faken die ghy felfs met al de leden doet?
Ey, leert met fachter aert uw korfel hooft beftieren,
En door een foet gedult de fwacke menfchen vieren.
't Is fchande wreet te zijn ontrent een cygen kint,
In iet, daer in men felfs Eich niet onfchuldigh vint!"
De Verft, na dit gepeys, laet in het Hof ontbieden
Een deel van fijnen Raet en beft vertroude lieden,
Die feyt by dit geval gelijck het is gefchiet;
Maer wie de lieven zijn, en feyt de Keyfer niet.
De mannen (na het (tuck te hebben overwogen,
En langh genoegh bedacht al watfe dencken mogen)
Verklaren al gelijck de mifdaet lijdigh groot,
En waert te zijn geftraft oock met een wreede doot.

Daer op foo laet de Vorft de twee gelieven halen,
En fteltfe voor den Raet te midden op der zalen
„Siet hier het lieve paer, waer van ick heb gefeyt,
En die ghy tot haer ftraf de doot hebt op-geleyt.
Wat hoefje, feyt de Vorft, hier langer van te fpreken?
Tfa, laetfe door een beul den kop aen ftucken breken;
Maer fegh my niet-te-min, S boofwicht als ghy zijt,
En die nu maer en leeft alleen tot mijnen fpijt,
Wie heeft den gront geleyt van defe ffimme ftreken,
En wie is alder-eerft tot vuyle luft geweken?
Spreeckt ront, gelijck het dient, en feght de ware daet,
Nadien dat u de doot als nu voor oogen ftaet."
Hier op feyt Eginart: ,,Ey, wilt niet vorder vragen,
Groot-machtigh Werelt-vorft, ick moet de ftraffe dragen.
Komt, wie dat maer en wil, vergiet dit fchuldigh bloet,
Iek ben het die den doot en wil, en lyden moet."
Maer Emma knield' en riep: „ey, laet den Ridder leven,
Iek fal my tot de doot gewilligh overgeven,
Oock nu te defer uur, vermits ick fchuldigh ben,
En defen edelman ganfeh vry en fuyver ken."
De Jonckheer wederom: „Iek ben gereet te fterven,
Laet flechts dit edel pant uw foete gunft verwerven,

Breeckt my van lit tot lit, 'k en acht geen wreede pijn,
Indien ghy maer en wilt uw kint genadigh zijn."
Maer Emma gaf haer op, en quarr voor hem getreden,
En toont Baer blooten hals, en bood haer teere leden,

En fprack den Switfaert aen: „brenght hier uw vinnigh
Iek heb den doot verdient, ick ben de ftraffe waert, (fwaert,
Iek ben hier oorfaeck van. Iek fweere by der Sonnen,
En by den hoogften God, ick heb het ftuck begonnen,
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Iek heb een fchuldigh hert, en hy een reyn gemoet;
Ontliout u, wreeden hoop, van fijn onfehuldigh bloot,
En kapt in defen hals." De Ridder daer en -tegen
Quam voor den Keyfer ftaen, en trock fijn eygen degen,
En gaf het vinnigh ftael een fluxen lijf- trawant,
Die hy daer op de zael ontrent den Rechter vant
„Ick bid u, waerde vrient, bemint ghy jonge vrouwen,
Soo wilt my defen romp in duyfent ftucken houwen.
Ghy maer,, S fchoone bloem, geeft my den leften foen,
En Tact aen my den beul fijn bloedigh ambacht doen.
Iek fal met vreugde felfs, ick wil den flagh verwachten,
n kus van uwen mont die kan het al verfachten
l n kus, en 't is genoegh." Hy knielt daer op de zael,
En doet een kort gehedt, en wacht het vinnigh ftael.
Maer Emma, die liet fwaert nu fagh ontrent hem blincken,
En kon niet langer ftaen, macr liet haer neder fincken;
IIaer roode moat verfterft, haer wacker ooge finyt,
En , naer het fchijnen magh, haer ziel die wilder uyt.
De Prins is ganfch verbaeft, als hy de jonge lieden
Siet aen een wreeden beul haer teere leden bieden;
B^ fonder als by merckt, dat oock het Vrouwelijn
Is willigte tot de doot, en duldigh in de pijn;
Dat oock een jonge fpruyt is vaerdigh om te lijden,
En fielt haer in den ftant om geen verdriet te mijden.
IIy blijft op defen ftrijt een wijl onfeker ftaen,
En liet met diep gepeys den vreemden handel aen.
Hy voelt fijn innigh mergh geheel te zijn bewogen,
En door een fachten aert van wreetheyt af-getogen;
Hy voelt dat hem de geeft tot beter finnen leyt,
Dies heeft hy Eginart fijn les dus aen-gefeyt:
„Gewis ghy hadt verdient ter doot te zijn gefonden,
Vermits ghy Prinsfen bloet onwaerdigh hebt gefchonden,
Vermits ghy hebt beftaen te klimmen op het bed,
;

II

Dat u, een flecht gefel, was buyten reyck gefet.
En ghy, onwijfe maeght, hebt ftofs genoegh gegeven
Om in dit edel Hof niet meer te mogen leven,
Vermits uw domme jeught uyt luft een man verkoor,
En uyt een malle drift haer eerfte glans verloor.
Iek heb den tijt gefien, wier my dit overkomen,
Iek had n bey gelijck het leven af-genomen,
Iek had u voor gewis met voeten doot getrapt,
Of met dit eygen fwaert in ftucken wegh -gekapt.
Maer nu, 'k en weet hoe, mijn gramfchap is verwonnen,
Iek wil genadigh zijn, en uw mijn liefde jonnen;
Iek voel in dit geval een wonder felfaem werek ,
Vermits ick over my een foeter aert bemerck ;
Vermits een fachter geeft, als uyt de lucht gefegen,
Tot aen het innigh mergh mijn ziele komt bewegen.
Nu koomt hier, Eginart, en neemt dit waerde pant,
En ghy, verliefde maeght, geeft hem uw rechterhant,
En weeft na defen een: ick heb het u vergeven;
Ghy, leyt van nu voortaen een foet en eerbaer leven:
En fchoon ghy hebt verdient de doot of fwaerder pijn,
Iek fal u niet-te -min een gunftigh Vader zijn."
't Scheen dat een helle fon niet haer vergulde ftralen,
't Scheen dat het leven felfs quarr uit den Hemel dalen,
't Scheen dat het droeve paer als van de doot verrees,
Als hun de goede Vorft fijn gunft aldus bewees.
Sy vallen bey gelijck hem vaerdigh aen de voeten,
Die fy met grooten danek , met duyfent kusfen groeten.
De Keyfer, nu verfoent, gebiet haer op te ftaen,
En hietfe wederom in hare kamer gaen.
Daer wort hun even doen een Priefter toe-gefonden,
Die heeft hun voor den Raet in echte-trou verbonden.
Wel aen, geluckigh paer, geeft danck aen uwen God,
Van 's Koninghs goeden luym en uw geluckigh lot.
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Pwia. Hoe! is'er aen te twijffelen, dat de ervareutheyt nu dickwils heeft

geleert, en dat oock geheel onlanghs? Iek weet een vader, die met de
1. Of het een goeden raet is om tot een gewenfcht houwelick te komen, feil
meefer te maecken van de eerbaerheyt van de gene, die men ten kouweliek
begeert.
2. Pier exempelen van ftrenge vaders, die de onteeringe van hare dochters
hart gefiraft hebben.
3. Of een vader frjn dochter vermagli te onterven, vermits de felve buyten frjn
weten of tegens fijnen danek heser met tronbelofle of by flappen verplzcht
heeft.
4. Of een vader frjn dochter kan beletten le troe<wen met iemant, aen de
weleke fy haer verlooft heeft, fonderlinge als de belofte met by-flapen
beveflïght is.
5. lenmerekinge op 't bedrvjf van Eginart, en wat gevuer hem lichtelick
hadde mogen overkomen uyt dele geleqentheyt.
SopnaoNlscus. Wat dunckt u van dit (tuck wereks? hout ghy het felve
niet voor ganfeh gedenekwaerdigh?
PHILOGAMUS. My dunckt dat Eginart moft gelefen hebben den raet, die
doctor Ccepolla, een groot Rechts- geleerde, geeft aen de jonge lieden om
fpoedelick tot een houwelick te geraken, daerfe anders niet wel middel toe
en fien.
Sopx. Wel wat is dat voor een raet?
PHIL. Datfe haer meefter moeten fien te maken van het bedde, en met
een van de maeghdom van hare beminde, en datfe, foo doende, wel voorts
te rechte fullen komen; dewijl de ouders in dien gevalle, en alle de vrienden
die hun tegen zijn, daer door ftracx anders van gevoelen worden.
Soper. Voor my, ick en achte foodanigen raet niet met allen; want voor
eerft, fee fib ick dat den raet van uwen doctor Ccepolla noch een anderen
raet van doen heeft, daer by voor gewis geen raet toe en geeft of en heeft;
want fchoon iemant in fee goeden fake fee quaden wegh ware gefint in te
gaen, weet Ccepolla wel raet om fijnen raet in 't werck te ftellen? weet hy
fijn leerlingen wel foodanige kracht -werckende woorden in den munt te leggen, waer door een eerbare deerne fal bewogen worden haer befte pant over
te geven, ten lufte van den eeuen of den anderen Venus-jancker? En fchoon
by fulex al wift te doen, als by geenfins en kan, fee is'et al vry bedenekelick of uwen doctor Cmpolla dit al wel voor heeft, en of er uyt volgen (oude
dat by meent, en de jonge lieden wil inbeelden.

vrienden van feeckereu jongelingh, fijns dochters vryer, op de houwelickfe
voorwaerden malkanderen niet wel kunnende verftaen (met liet maecken van
de weleke fy luyden onderlinge befigh waren), quarr fchierliek en met een
grammen fin in de keucken geloopen, roepende tot de keneken -meyt: Spit af,
meysjen, hier van en fal niet vallen. Maer fijn fufter, mocye van de toekomende bruyt, hem ter zijden genomen en wat in 't oire geluyftert hebbende, te weten: hoe het met de dochter al (tont, en datfe wel liaeft in 't
kinder-bedde mochte komen te bevallen, is by plotfelick daer op van meyninge
verandert, roepende op ftaende voet: fpit aen, meyfjen: en fuytende, fonder
vorder verfchil, de houwelickfche voorwaerden, wenfebte de lieden veel gelucx.
Even den felven in-val hadde, too ick geloove, de Keifer, als hy fijn
dochter Emma volt in den Rant als wy gelefen hebben; en dit is, mijns
oordeels, waer op doctor Ccepolla heeft geflen, als by den voorfz. raedt de
jonge lieden gaf.
SoPH. Maer dit werek kan oock wel licht ganfell anders omme-iaen , en
andere werckinge voortbrengen als uwen Rechts -geleefde meynt, en als in
beyde uwe verhaelde gevallen is gefehict, en fulex en banght maer aen den
in -val, den weleken de vader krijght op foodanigen gelegeutheyt. Iek geloove
dat u niet onbekent en is, wat op gelijcke gefehie lenisfe Pontius Aufidianus,
een Romeyns Ridder, eens ter hapt nam. Hy gewaer wordende, dat een van
fijne knechten, Tannius Saturnus genaemt, de cerbaerheyt van fijn dochter
te nae was gekomen, heeft dadelick de felve fijne dochter en den lincker
met de doet geftraft. En P. Mwnius, mede een Romeyn, gingh noch ftrenger aen; want vermits eene van fijn vrygelatene beftaen hadde fijn dochter
een kus te geven, dede hem dadelick den kop breecken, als Val. Maximus
verhaelt, fibre 4. cap. 1. de Pudicitia.
PHIL. Maer al dat is van ouden tijt, doen de koe Bartel biet, en de
Romeynen zijn voor het meeren-deel ganfch harde quaften geweeft: nu heeft
de loop van de werelt, en een andere gelegentheyt van de eeuwe, den aert
der menfchen vry wat gemeuckt, fulex dat men van foodanige vinnige inftortingen, op foodanigen gelegentheyt, niet meer en weet.
Som. Bedrieght u niet; lieden die de tucht beminnen, en acht hebben
niet allcenlick op hare byfondere gelegentheyt, maer oock op der nakomelingen
voordeel en nuttigheyt, hebben ja al mede oock in onfe eeuwe dien eygen
wegh gegaen, 't Is niet langli geleden dat een vader , die een Benige dochter
hadde, vernemende dat de felve hale eeibaeiheyt eerft hadde laten mifbruyc-
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ken, ei daer na met den veyer fick uyter ftadt en buytcn den lande hadde
begeven, korts daer na fijn naefte vrienden heeft te gafte genoot, en tegen
hare aen-komfte, op fijn voor-zale, een bare, met fwart bekleet, hebbende
doen flehen, heeft verklaert fijn dochter van nu aen voor doet en geftorven
te houden, en op fijn natelaten middelen nu dadehek foodanigen ordre te
\ rllen ftellen , dat van Gin erffenisfe niet met allen tot de felve fijne dochter,
maer alles op de naefte vrienden, na fijn overlijden, foude verfterven; gehjek
by oock fulex met de ware daet heeft na- gekomen.
Pint„ Meer dat een vader fijn dochter niet en vermagh t'onterven, fchoon
de felve fonder fijn weten of tegen fijn danek is getrout, dunckt any by dc
Rechts geleerde gelefen te hebben; Emanuel Soarez Thefaur. recept. Pent.
verb. Exhmredationis. Couvar. de fponf. 2. part. cap. 111. §. 8. num. 5.
En in allen gevallc, naer waerfchijnehekheyt, is dit, dat glry feglit, op de
veifche daet gefehiet uyt hittigen bloede; maer ick achte dat fulex nadeihant
(de vader fich uaerder bedcnekende) is veifacht geseeft, oock en macekt één
bonte -kiaey geen -ruiter, en één dwerf-hooft geen exempel
Sore. 't Is fog als ghy fegtet, dat Benige Rechts - geleerden van dit gevoeleu zijn; maer daer zijader oock die ander bedeucken hier op hebben, al na
gelegentheyt van faken : doch in allen gevalle kan de vader foodanigen dochter met een kleyn gedeelte, als 't hem maer en gelieft, van fijn eiïfenrsfe
uyt fluyten, en niet vorder voor fijn kint houden; in voegen datfe op het
fchooufte, maer een derde en foude behouden van 't gene fy anders van haer
vader foude erven, moetende daer-en -boven misfen haers vaders zegen over
Baer houwelick, dat wisfelick een bedroefde en bekommerlicke fake is.
Dat gliy vorder van de veranderinge van de voorfz. vaders wille gewaeght,
daer van en heb ick noyt vernomen ; en wat aengaet dat ghy meynt dit een
eemgh exempel te weten, is mede een mis -fagh, daer zijnder vry al meer
by te brengen. Een feker Generael, onlanghs by de Ooft-Indifche Compagnie
in hare faken gebruyckt tot beleyt van haren handel in de nieuwe worelt,
bevindende dat de dochter van den vorigen Generael, fijn voorfact in ampte,
wefende een Staet- dochter fijner huyfvrouwe, by een jongelingh van onfe
natie was beflapen, met voor-nemen even -wel van toe- komende trouwe, in
plaelfc dat fulex het voornemen van de voorfchreven gelieven by hem foude
vorderen, heeft de felve Generael den Jongelingh fonder genade doen onthalfen, en de Stact- dochter ftrengelick met roeden doen flaen, gehjck fulex
hier te lande voor de waerhejt genoegh bekent is,
PHIL. Iek en weet niet of die harde maniere van doen als ganghbaer
fonde op genomen worden hier in Hollant, als liet ftuck ondeitaft foude worden. En wat my acugaet, ick foude dat exempel laten in de ver - gelegen
werelt, fonder iet fulex hier te lande over te brengen.
Som. Wat Nederlantfche exempelen aengaet, sek kan u des al mede
gerieven, lieve Philogame. Een jongh-gefel, gebooren tot Gent, een wale
tits lant-looper geweeft zijnde, en daer door dapper gefepen wefende, brenght
te Wege dat by wordt in- gelaten ten huyfe van een treffelick man te Brugge,
acn de wti Bleke by wijs hadde gemaeekt dat fijn ouders in Duy tflant woonaehtigh
walen, en dat hy fach voor een tijt uyten wege hadde moeten maecken, om
t'ontgaen feecker houweliek met een jonge joffrouw aldaer, die men hem
tegens dauck wilde op-dringen, dewijle hare gelegentheyt hem, foo by fe de,
niet neu en flout. Ondertusfehen fteken defer m- gelaten gaft de kruynicn,
en by dartel werdende van 't goet onthael dat hem gefu,hiede, begon vreemde
ftreeeken in 't werek te ftellen en, om kort te weten, onder belofte van
bouwclick, mrfbruyckt by de dochter van linen huyf-waeit, out feftien jar en;
in- joegen dat de lelve fwanger geworden zijnde, en de moeder iet gemerekt
hebbende, het ftuck haer dode bekennen voor Baer en haren vader welken
vader, een man wefende op fijn eere ftaende, en hoogh in fijn wapen, en
die foodanigen fehantvleek niet en verftont te verdragen, doet den hacker
by de kop giijpen, en pleegkt recht tegens den felven ten ftrengften hy
magh en bevonden zrj nde , dat de luyper in Duytflant noch vrienden noch
govt ens hadde, in der daet niet en anders en was als een gellepen lant- loper,
can het flechtfte volckfken hergekomen, en dat by ftoutelick hadde onderftaen
een ceilick buys te fehande te brengen; is verklaert het lijf verbeuit te
hebben, en is oock openbaerlick metter doet geftraft geworden, als fulex
verliaelt wert by Simon Goulart, in fijn Schat-boeck der Hiftorien, in 't
eeifte deel; chap. de Paillaits punis.
PHIL De Rechters gingen, mijns ooideels, al vty wat te verre, en 't
foude af te bellen ftaen wat gronden fy hadden, om haer vonnis foo hart uyt
te fpreken, en in 't werek te ftellen.
Sopir. En neemt het daer niet op; want, Philogame, niet alleenlick
Rechts - geleerden, maer oock geheele Parlementen en hooge Raden konnen
dit bescflr,en, als hebbende fulex veiftaen met volle kenmsfe van faecl.e in
gelileke gcicgcutheyt. lek einde in dat treffehjck werek van Bernart Antonme
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ad lib. ]. §. feilet. fi quis, C. de raptu., daer li de Romeynfche wetten
vergelrlekt met het bedenf-daeghfche Franfche Recht, de volgende gefehiedenisfe. Eersen Bernart de Lefpes, koopman van Tartas, feyt hy, hadde een
dochter, genacmt Marguerite, out ontrent fevers-en-twintigh jaren; de felve
wiert bevonden groot te gaen by eenera dienaer van den voor-feyden Bernart
de Lefpes, die hem tien jaren laugh hadde gedient, zijnde de felve gelieven
in 't heymelick, en fonder weten van de vader , te famen getrouwt. Hier
over proces zijnde aengevangen tot lafte van defe jonge lieden, hadde de
dochter tot haer verfehooninge in rechte gedaen feggen, dat liaer vader, geen
forge dragende om haer trjdelijek te befteden, fy felfs den Jonghman hadde
aengefocht, en haer bedde met hem gemeen gemaeekt, op belofte van
trouwen, en dat de felve trouwe naderhant by hen luyden was voltrocken ,
naci ordre aldaer gebruyckelijck. Het parlement van Bordeaux, alles gehooit en overwogen hebbende, heeft, den dertigften October sijftieu- honden
dire-en-negeiitigh, den Jongclmgh gecondemneert tusfchen Hemel en Aerde
gehangen te worden, fulex dat'er de doot na foude volgen, en dat voor de
deuce van den voorfchreven Bernart de Lefpes: en is daer-en -boven de
vader by fententie van den felven Raet toe-geftaen, lijn dochter, foo 't hein
geliefde, te mogen ontfermen, gelijek mede de voornoemde vorder is gecondemneert in de Raet -kamer haren vader met gebogen knieën om vergiffemsfe
te bidden. welck alfoo fy, feyt de fehrijver, befigh was te doen, is aen den
vader fijn diepfte ingewant met barmhertigheyt bewogen geworden; invoegen
dat by de felve fijn dochter al weenende in den arm greep, haer kufte, en
vergaf dat'er gefchiet was. De felve Bernart Antonme verhaelt gelijcke
fententie gewefen te zijn by 't Parlement van Bordeaux, den 28 Januarij 1553.
PriiL. Maer de rechten feggen, dat men niet na exempelen, maer na
wetten behoort te wijfen. en gelijek ick fulex boude voor wel gefegt, foo
meyne ick dat op de exempelen by u verhaelt niet veel te ftaen en is, 't en
zy iek wetten of redenen hoore, waer mede uwe exempelen vaft werden gemacekt. Oock en kan ick niet begrijpen, dat een dochter (verlooft zijnde,
ende met by-flapen haer gelofte beveftight hebbende) door haer vader kan
veiftacn werden van het trouwen belet te mogen worden, om haer in die
kleynigheyt te laten fitten.
Serie. Iek fie, lieve Philogame, dat ghy van uw voorftel foo niet gefint
en zij t te feheyden, en dien-volgende foo bevinde ick dat in uwe tegen
vragen fteken• de eeifte is, of een vader fijn dochter kan-werpingt
beletten te trouwen met yemant daeife haer aen verlooft heeft, en teil
tweeden, of de vader fulex kan doen, fchoon de dochter haer gedane belofte
noch niet by-flapen heeft beveftight.
Finn. Iek en Nebbe foo klaer niet gefproocken, isaerde man; even wel
is 't mijn meyninge op beyde de voornoemde pointen uwe redenen te verftaen,
en des vernoegen te ontfangen.
Soma. Iek wil uw voornemen fien te voldoen, goede Philogame; en op
liet eerfte foo brenge ick u voor de plaetfe Moyfis Num. 30. 3, aldus by
dende na onfe overfettinge . Wanneer eens wijfs naem den Heere een belofte
doet, en liaer verbrot dewijle fy in bares vaders Nuys en in maeghdom is, en
haer belofte en verbont, dat fy doet over hare ziele, komt voor haren vader,
en by fwrjght daer ftille toe; fog gelt hare belofte en verbont, dies fy haer
over hare ziele verbonden heeft. Soo liet liner daer-en -tegen haer vader
belet, des daeghs wanneer by het hoort, fog gelt geen belofte noch verbont, dies fy haer over haer ziele verbonden heeft. Ad 30. cap. Nunmror.
notandum eft, pareutum potestatem in votis libeiorum nee rotate nee fexu,
fed poteftate morel confiftere: adeo ut tam pater quarr mater, tam in fiho,
quarr in fiha, minori pariter ac majori polfit vota of nuptiarum repromisfiones
impedire; idque vi verbi Hebraici ibi pofiti quod poteftatem fonat, ut et
Levit. 22. 121, ubi filia facerdotis etiam major poteft edere de facrificiis.
PHIL. Hier fie ick dat een vader de belofte van fijn dochter kan ver
trouwen beletten, als de fake noch niet-nietg,harvoflnet
verder en is gegaen als tot de woorden. Maer als'er de zegel van by flapen
op- gedruckt is, wat dan`'
Sopir. Hoort daer op fpreeeken den felven Moyfes, Exod. cap. 22. 16.
Wanneer iemant een maeght bekout, die noch niet vertrout en is, en
beflaeptfe, die fal haer geven Baer Bruyt-feliat, en liaer ten wijve hebben. Vers.
]i.- Weygert hem daer-en -tegen haer vader haer hem te geven, foo fal hy
haer gelt henen wegen, fog veel eener maeght ten Bruyt-fchatte behoort.
Pinn. Maer dien onverlet en dit al over-geflagen, fegb my eens wat uw
gevoelen is van dat by onfen Eginart is beftaen, en dat'er op is gevolght.
Soria Iek ooideele, dat Eginart een dwaes en vervaerlick ftuck heeft
onderftaen, en een ganfeh fot pacrt, fog men feyt, bereden, Philogame: ick
nebbe luyden van State daer wel anders af hooren fpreeeken , als de voor•
fehieven vader (doen ter tijt, foo liet bleeck, een goede luym hebbende) liet
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ftuck op-nam. De felve lieden meynden dat de Keyfer Chailemagne aen
Eginart (hem vindende in gelegentheyt als voeren is verbaelt) behoorde den
hals omgewrongen, en alfoo dien eggen nacht in de aerde gefteken te
hebben, dempende alfoo de gedachtenisfe van het fchendigh ftuck, latende
fijn dochter (fee goeden maeght alsfe was) een partuur van haren ftaet afwachten, liever als de felve, om hare quade maniere van doen, aen fijnen
dienaer (verre beneden haren hoogen ftaet) ten houwelick te geven, om alfoo,
als een Prinsfe, door fijn exempel, in toekomende een wet te ftellen op
foodanige lmekernyen. Dat luyt wel anders, als irk mereke dat ghy hier
van gevoelt: doch wat my belangtet, irk verklare in 't gemeen mijn gevoelen
te wefen, dat vaders, die haer laten dringen om haer Dochters ten houwelicke te geven aen de gene, die fy daer niet goot genoegh toe en kennen,
en dat vermits 't mifbruycken van de eerbaerheyt van de felve; dat, fegh
ick, defelve eeniger maten wel doen voor de eere van Baer hays en dochter,
maer ganfch qualick ten op -fier van de na-komelingen, en de jonckheyt van
de toekomende eeuwe, die, op foodanige fachte exempelen (ende, floh te
lichter in die gelegentheyt koomt te geven en te verloopen, als hopende
gelijcke foete en geluckige uyt-komfte: daer in tegendeel, als de fake ftrenger ware op- genomen geweeft, alle volgende jonge lieden fick fouden ontfien
foodanige rancken aen de haut te nemen, vreefende gelijcke ftraffe.
Pau,. En wat my aengaet, lieve Sophronifce, irk wou my al wat naerder
bedeneken als foodanigen geval my over-viel, al -eer fee geftrengen oordeel
daer over te vellen; want irk mereke dat de geleerde Juftus Lipflus, in het
boeck van de exempelen en aenmaningen van ftate, niet qualick en gevoelt
van het doen van den Keyfer Charlemagne in defe gelegentheyt; maer ftelt
het felve onder de deughden en goede gaven van den felven Prinsfe, noemende het gunt by ten aenfien van Eginart en Emma dede, te wefen een
werck van goedertierentheyt, die by prijft fonderlinge in alle Vorftelicke
perfoonen, gelijek by den felven aldaer te fien is in liet tweede Boeck op
het 12 cap.: en irk meene dat ghy al mede u felven, als het u gebeurde,
al wat in twijffel fout vinden.
Sopir. Wel, Phrlogame, fehoon alle vaders niet even hart en zijn, 't is
even-wel beft voor alle jonge lieden dat gevaer te fchuwen, en te doen dat
eerbaer is en wel luyt, en noyt door quade middelen tot een goede fake te
willen komen.
PHIL. En irk foud'et al liever noch houden met een fekeren vader, daer
van irk onlanghs een treffelick man hoorde gewagen op dufdanige gelegentheyt.
Sorer. Maer hoe gingh dat toe, Philogame?

PHIL. Een dochter met haren wille, door een die haer lief hadde, ontvoert zijnde, en nadeihant weder -keerende, gebruyckte alle mogelijeke middelen om haer vader ter neder te fetten, en met haer te doen verfoenen:
maer te vergeefs, dewijle by hielt, dat hem de hoogfte fmaet en kleynigheyt
was aengedaen: en fchoon de felve dochter kinderen krijgende, de felve hare
kinderen hem, na den Raet gaendc (dewijle by een Raetfheer was), dickmael
te voete dode vallen, om hem tot medelijden te verwerken, foo en milde by
efter floh der felver noyt aentrecken, maer dode die t'elekens grammelick
van hem weeren, en als vreemde en hem ganfch niet raeckeude verftooten;
defe maniere van doen gebruyckende tot dat fijn lefte dochter cyndehjek
getrouwt was. Het welek gefchiet zijnde, foo noode by alle fijne kinderen, en
onder de felve oock de voorfchreven fijne vervoerde dochter, onthalende baer
vriendehjek, en fettende baer boven aen; en op het eynde van de maeltijt,
tot befuyt van de felve, gaf haer tot houwelicx-goet fee vele als none van
de andere fijne Dochters, met verklaringe, dat by tot noch toe de felve
onvaderlick hadde bejegent, niet vermits by fijne vaderlicke genegentheyt
van haer hadde ontrocken; maer om door foodanigen harden maniere van
doen (daer in by verklaerde fijn felven gewelt te hebben gedaen) fin andere
drie overige dochters (doen ter tijt noch ongetrouwt wefende) een afkeer te
doen hebben van het gene fy luyden haer oude fufter hadden fien doen.
SoPrr. Die man dede eygentlick als een huyf- vader, en hadde het ooge
om fijn dochters van quade exempelen een af-keer te doen hebben. maer
hadde by die ontvoerde of wegh geloopen dochter noyt voor fijn dochter
erkent, fee hadde by beter gedaen voor het gemeen.
PHIL. Ey lieve laet ons, om de voorfz. wreetheyt te vergeten, een nieuwe
gefchiedenisfe ter baut nemen; irk en blijve niet gaerne te lange in fee
harden ftoffe.
Sorx. Wel aen, jongelingh, irk ben des wel te vreden; dewijle irk fib
dat ghy liever over roofen als op diftelen genegen zijt te gaen. En hier
volgkt nu een trouw-geval dat geen wreetheyt met allen in en heeft, en dat
recht anders gact als wy jegenwoordelijck hebben af-gelefen; want in plaetfe
dat in 't voorgaende een Vorftelick vrou-menfch ondernam voor haer partuur
te verkiefen een jongelingh verre beneden haren ftaet, foo komt hier op liet
tooneel een Voiftehek manfperfoon, en verkieft toi, fin echte deel een vroumenfch geenfins fijne Hoogheft beantwoordende, het weleke ftoffe tot geheel
andere bedenekinge fal uytleveren.
Prim. Wel aen, Sophronifce, om hier toe te komen, neme irk het boeck
wederom ter haut, en beginne te lefen.

VERIAEL,
BEHELSENDE HET TROUGEVAL VAN

KONINGH ULDERICK.
TER EENRE, EN

PHRYNE B0CENA
HARDERINNE, TER ANDERER ZIJDE.

De Koningh Ulderick, vermits fijn rappe leden,
Was dickmael in het wont en buyten alle fteclen,
Was uyt fijn innigh hert een hater van de pracht,
En van de jonckheyt aen genegen tot de jacht.
Hy, op een fchoonen dagh getreden aen der heyden,
Daer menigh Edelman den Prinsfe quarr geleyden,
Daelt van een fchralen Bergh in feker luftigh velt,
Dacr vruchtbaer hout-gewas op reken is geftelt;
Daer, op een ander kant, een bofch van wilde boomen
Is fonder menfchen hulp gewasfen aen de ftroomen ,
En daer een klare beeck haer, met een fnellen val,
Quarr (torten uyt de rots tot in het lage dal.
Hier ftont de Koningh ftil en fagh de kleyne keyen,
In 't hangen van den bergh, fich in het water fpreyen;
Hy fagh een jonge maeght die hare fchapen wies,
Terwijl de koele wint in hare vlechten blies:
Maer vlechten fonder kunft, niet door het vyer gedwongen,
Met poeyer niet beftroyt, niet over een gewrongen
Maer luchtigh uyter aert, gelijck Diana droegh,
Als fy het vluchtigh wilt uyt hare bosfen joegh.
De Prins op dit gefacht quam vaerdigh aen -gereden
Hy feet een jeughdigh lijf en wel-gemaeckte leden,
Hy feet een geeftigh root, hy fret een aerdigh wit,
Hy feet een luftigh waes dat op haer wangen fit.
De Vorft in dit gefleht gevoelt fijn hert ontwaken,
Gevoelt in fijn gemoet een heymelick vermaken;
Maer onder dit gepeys het paert gaet fijnen tret,
En by draeght in den geeft het fehoon gefichte met.
;

;

II

Doch eer hy op het velt foo verre was gereden,
Als iemant fchieten kan met uyt-geftreckte leden,
Soo keert hy wederom en gaf hem op de baen,
Dien hy met groot vermaeck te voren heeft gegaen.
Maer hy noch even -wel en liet'et geenfins blijcken,
Waerom hy uyt het dal niet fchijnt te konnen wijcken;
IIy veynft dat hy vermaeck in 't klare water fchiep,
En 't was de fchoone maeght die hem daer henen riep,
De vrijfter, als de Prins daer eerftmael was gekomen,
En had op 't hoofs gevoigh geen acht met al genomen;
Doch mits de groote fleep foo lang ontrent haer fweeft,
Soo is 't dat fy vertreckt en fach in huys begeeft.
De Verft doet noch een keer te midden in de velden,
Terwijl hem in het breyn de nieuwe luymen quelden;
Maer daer op ft act hy ftil en ftaeckt fijn vorder reys,
En geeft hem na de ftadt niet fonder na-gepeys.
De nacht koomt onder dies de velden over- trecken ,
En met haer duyfter kleet de ganfche werelt decken ;
Een yder gaet te bed en geeft hem tot de ruft,
Alleen de jonge Vorft en heeft geen flapens lult.
IIy light geftaegh en woelt, hy geeft hem op en neder,
Hy went hem om en om, hy keert hem gins en weder,
Hy roept ten leften uyt: „Wat is'et dat my.let,
En dat mijn anghftigh hert in defe prangen fet?
Wat wil dit vreemt gepeys, en al dit felfaem woelen,
Dat my, 'k en weet niet wat, doet in de leden voelen?
Wat is'et voor een fpoock dat my de finnen quelt,
En mijn onruftigh hert in vreemde bochten ftelt?
44
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Hoe! fal een flechte maeght een Prinsfen hert beroeren,
Een vorftelick gemoet met tochten omme-voeren?
Hoe! fal een harders kint my leggen in den fin?
Dat is voor mijn beroep, dat is te lagen min.
Geen fchoonheyt van het hof, geen Prinsfelicke zeden,
Geen uyt-gelefen glans, gekoren uyt de fteden,
My oyt foo ver ontftack of tot haer liefde riet,
Dat ick om harent wil een ure flapens liet.
En fchoon ick fomtijts fcheen in minnedrift gevallen,
't En was maer jonckheyts werck en niet als enkel mallen;
't En was geen diepe Lucht, maer flechts een losfe vlam,
Die in der haeft verdween, en gingh gelijckfe quam.
Iek vont in dit geval die my ten beften rieden;
Iek liet een dien ick wou in mijn ' vertreck ontbieden,
Die quarr van ftonden aen alleen op mijn bevel;
Dies vont ick noyt verdriet, maer enekel minne -fpel.
Waerom dan fal ick nu hier op dus leggen malen?
Waerom en laet ick niet dit harders meyfjen halen?
En vind' iek dan misfchien vermaeck in haer gelaet,
Waerom en doe ick niet gelijck de minne raet?
Waerom en fal een Prins niet hebben dat vermogen,
Wanneer fijn jeughdigh hert in luften is getogen?
Waerom niet boven al ontrent een flechte maeght?
Nu (tilt u, mijn gemoet, en doet wat u behaeght!"
Hier op fweegh Ulderick en fcheen te fullen ruften ,
Om dat hy meynt te lien een uyt-komft fijner luften;
Maer fehoon by door het bed fijn moede leden (treckt,

Soo wort hy niet-te -min al weder op- geweckt.
„Hoe! feyt hy, fal een Vorft, een harder van den lande,
Sich, om fijn geyle jeught, vermaken in de fchande?
Sal ick een rechte duyf die in de velden leeft,
En die noch uyt het hof geen lift gefogen heeft,
Sal ick een eerbaer hert in boofe luften trecken?
Sal ick een fuyver lijf met vuyle dracht bevlecken?
Sal ick een harders kint, die hof en weelde vliet,
Gaen ftellen buyten eer en rucken in verdriet?
Neen, dat is ongerijmt; God wil het niet gehengen,
Dat ick een reyne bloem ter fehande foude brengen:
Sy is, na dat ick hoor, haer Vaders eenigh kint,
Aen wie de goede man fijn innigh herte hint.
Sal ick van dat vermaeck den huyfman gaen berooven?
Neen feker, mijn gemoet, ick kan het niet gelooven.
Iek weet dat dit gepeys geen Prinsfen oyt betaemt,
Dies fchrick ick van de daet, en bender in befchaemt.
De Juffers van het hof die met gecierde rocken,
Die met een dertel oogh ons kriele finnen locken,
Verdienen 't ongeluck dat ons haer wefen verght;
Maer dit onnofel dier en heeft my noyt geterght.
Het is hier uyt de ftadt na 't eènfaem velt geweken,
Het mijt het dertel hof, en alle flimme ftreken;
Het is, gelijek ick weet, een duyve fonder gal,
Hoe kan ick dan beftaen dit fchendigh ongeval!
Voorwaer iek ben beducht, Too ick met losfe zinnen
Dees fehennis ondernam, dit onheyl gingh beginnen,
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Dat my, uyt Godes naem, fou worden aen-gefeyt
De ftraffe, die wel eer op David is geleyt:
Ghy, die in uw gebiet hebt menigh duyfent fchapen,
Sult ghy, door dim beleyt, een eenigh lam begapen,
En fiepen 't met bedrogh in uwen ruymen ftal,
Daer ftracx de fuyvre wol haer glans verliefen fal?
Gewis ghy hebt verdient een harde doot te fterven,
En ghy en fult van God geen fegen meer verwerven!
Dit hoor ick, na my dunckt, dit fpreeckt mijn eygen hert,
Terwijl het door het vleefch met luft beftreden wert.
Van hier dan vuyl gepeys en alle quade luften,
Laet mijn vermoede ziel, laet mijn gedachten ruften;
Een Prinsfe, die het recht in fijnen boefem draeght,
En magh geen onrecht doen ontrent een rechte maeght."
Hier op foo gaet de Vorft fich om te flapen ftellen,
Maer fijn onruftigh hert dat komt hem weder quellen:
Hy voelt een bangen geeft, hy voelt een grilligh bloet,
Geen flaep ontrent fijn oogh, geen (tilt' in fijn gemoet.
„Wel, dit's een wond're faeck! (dus gaet hy weder fpreken)
Kan foo een beufel-mart eens Koninghs mite breken?
Kan foo een los gefacht my brengen in gequel?
Voorwaer eens menfchen hert, dat is een vreemt geftel.
Wy zijn (gelijck het fchijnt) als goden op der aerden,
Maer feker onfe vreught die is van kleynder waerden;
Al fwemt ons weeligh hert gelijck in volle luft,
Ey,, fiet: de minfte drift die maeckt'et ongeruft !
Ja, fchoon wy zijn verblijt en dat in volle leden,
Ons eygen herte felfs dat fal ons quellingh fineden;
Het wort, 'k en weet niet hoe, van binnen op-gevat
Met eenigh kleyn beflagh, en ick en weet niet wat.
Ellendigh' als wy zijn! een van de minfte faken ,
Die kan een grooten Vorft in all's verdrietigh maken.
Wel hoe het wefen magh, of wat'er fal gefchien,
Iek moet dit harders kint eens voor mijn oogen fien."
Daer op, foo rijft de Vorft en roept fijn lijf- trawanten,
En twee, by hem vertrout, die fent hy als gefanten
Naer 't dal van Appelheym en Phares kleyn gebou,
Ten eynd' hy met de maeght naer Prage komen fou.
De bootfchap is gedaen, de lantfman is gekomen,
En heeft fijn waerde pant Bocena megenomen.
Sijn hert is niet verbaeft, terwijl hy henen gaet,
Hy vreeft geen harde (traf , hy wacht geen hogen ftaet.
Wat is een goede ziel, een ftil, een effen leven!
God heeft geen meerder fchat op aerden oyt gegeven.
De menfch die hoop en vrees heeft onder hem geleyt,
My dunckt dat hy te recht geluckigh wert gefeyt.
Als Phares en de maeght den Koningh quam genaken,
Sy faet haer oogen neer en krijght befchaemde kaken,
Hy buyght hem voor den Prins, niet als een Edelman,
Maer foo hem is geleert en als een Harder kan.
De Vorft die fiet haer aen, by voelt fijn hert bekoren,
Hy voelt fijn geeft beroert, oock dieper als te voren ;
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Hy meynt dat by in haer al vry wat anders fiet,
Als dat men in het hof van edel bloet geniet.
Is 't niet een felfaem dingh? de Koningh is verdagen ,
Hy fcheen een Jongelingh die 't niet en dorfte vragen.
Men hout van ouden tijt, dat liefd' en hoogh gefagh
iloyt in een eenigh hert te famen woonen magh
Ten leften, na fijn volck te hebben doen vertrecken,
Soo gaet hy fijn gemoet aldus aen hem ontdecken :
„Wel , feyt hy tot de man, wel, harder, lieve vrient,
Soo ick met defe maeght eens mochte zijn gedient,
Sout ghy tot mijn gerief de foete vrijfter laten?
Het fal uw ganfch gelacht en haer oock mogen baten."
Hier mede fweegh de Vorft; want Piet, terwijl hy fprack,
Soo voelt hy dat de maeght in hem een vyer ontftack.
De Lantfman, niet befchaemt om fijn belangh te (eggen,
Die gaet met goet befcheyt den Prinsfe weder - leggen.
Is 't niet een wond're faeck? de Koningh is bevreeft,
En foo een ront gefel behout een vryen geeft:
En fchoon hy niet en weet van 't hof of hooffche ftreken,
Noch heeft hy moets genoegh om voor een Vorft te fpreken:
„Met oorlof (feyt de man) dit is mijn eenigh kint,
Daer in dat mijn gemoet alleen vermaken vint;
't En weet (gelijck ghy fiet) van ftuypen ofte nijgen,
't En kan niet op fijn hoofs ter aerden neder zijgen,
't Is Hecht en fonder ergh, ja ront gelijck een klon,
Wat dienft kan foo een maeght aen Prins of Koningh doen?
Ghy hebt in defe ftadt too menigh duyfent vrouwen,
Geleert oock vander jeught om Prinsfen t'onderhouwen,
Kieft daer na uwen weeftb al wien het u behaeght,
En laet my, machtigh Vort, en laet my dele maeght!
Indien het anders gaet, ick weet het fal gebeuren,
Dat mijn ellendigh hert fal eeuwigh moeten treuren;
Want al de buerte feyt, en hout'et voor gewis,
Dat defe, die ghy feet, niet al mifmaeckt en is:
En blijftfe dan in 't hof, en wortfe daer geflepen,
En leertfe metter tijt (dat ghy noemt) hooffche grepen,
Soo ftaetfe voor gewis om eens te zijn verraft,
Of van een hooffchen vos, of van een (immer galt.
En als haer befte pant fal wefen af- genomen,
Dan falte wederom tot haren vader komen,
Onteert, vuyl, ongefont, gewent tot ílim bedrijf,
Voor eeuwigh onbequaem te zijn eens harders wijf.
Iek bilde wat ick magh, laet dele fake blijven,
En laet het harders kint haer vaders fchapen drijven!"
Dit feyt de goede man vry met een droeve item,
En knielde voor den Vorft, en Phryne nevens hem.
De Prins, terwijl hy hoort den goeden huyfman fpreken,
Voelt fchier op yder woort fijn herte meer ontfteken
En als hy op de maeght en haer gedaente let,
Bevint hy dat de luft haer noch al dieper let;
De tranen in haer oogti, de droefheyt in haer wefen,
Dat wort al van den Vorft met ftillen neout geprefen:
;
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Is 't niet een wonder ftuck? hem dunckt dat haer gelaet,
Oock om de droefheyt felfs, haer des te foeter ftaet.
De liefd' is als de klim: fy weet'et al te grijpen,
Sy weet aen alle kant haer raneken in te nijpen,
Het zy een houte fchut of wel een harde want,
Waer iet maer open is, daer hecht fich defe plant.
De Prins doet even foo, en fijn bekoorde finnen
Die vinden over-al een oorfaeck om te minnen:
Wat dat hy aen haer Piet, 't wort al tot goet geduyt,
En hierom fpreeckt de Vorft fijn opfet klaerder uyt:
„Vrient (feyt hy) wilt den angft van uwe finnen wenden,
Geen lincker van het hof en fal uw dochter fchenden.
Hy die nu met u fpreeckt is tot de maeght gefint,
En (alder in verfien dat haer geen ander mint.
Laet vry aen hem de forgh, hy falfe wel bewaren,
En ghy en uw geflacht en fult niet qualick varen;
Denckt vry dat u de kans nu wonder fchoone dient,
't En is geen kleyne faeck een Koningh tot een vrient!
Gunt my dit waerde pant om nevens my te flapen,
Ghy fult haeft meefter zijn van duyfent vette fchapen,
Van weyen na den eyfch , en landen voor den ploegh,
Voor u, voor uw gein, voor al uw bloet genoegh:
Ja, voor het kleyn vertreck daer in ghy zijt gefeten,
Sult ghy van nu voortaen in ruyme zalen eten.
Gaet, Piet noch heden uyt naer eenigh fchoon kafteel,
Het fal in korten zijn uw wettigh erref-deel.
Ghy kont u, foo ghy wilt, van ftonden aen verrijcken ,
Ten zy ghy nu ter tijt uw kansfe wilt verkijcken.
Komt, eygent maer alleen de maeght aen mijnen Echoot,
En ghy en wat u raeckt is nu te famen groot."
Terwijl de Koningh fprack, in plaetfe van verwerven,
Hy Piet den ouden man, by fiet de maeght befterven;
Hy fiet anghft in haer oogh en in haer ganfch gelaet,
Hy fiet dat fijn verfoeck ganfch buyten hope ftaet.
Hier op verfloegh fijn hert en is geheel bewogen,
En wert van quade luft met krachten af- getogen;
Dies is hy tot de man wat naerder af-gegaen,
En nam hem byder hant, en fprack hem weder aen:
„Ick fweere by de Kroon die God my geeft te dragen,
(Indien ick uw bedriegh, fijn bant die moet my plagen!)
lek fweere, dat uw kint fal blijven in haer eer;
Ghy daerom, lieve vrient, en hebt geen vreefe meer.
Ghy, doet na wijfen raet, het fal u wel gelucken,
Geen hant en Tal de bloem van defe maeghdom plucken,
Als door een vaften bant van onbevleckte trou:
Sy fal geen by-fit zijn, maer wel een echte vrou.
Daer is een feker flot niet verre van der heyden,
Al waer een machtigh vee en uwe fchapen weyden;
Hier woont een groote vrou, wel eer eens Prinsfen wijf,
Die ftacgh een hooffche jeught heeft onder haer bedrijf;
Die wort daer op-gevoet en vlijtigh onderwefen,
En wie daer heeft gewoont wort over al geprefen;

Daer is de teere jeught van alle lagen vry,
Geen Joncker mag'er in, geen man en komt'er by.
Hier zal uw dochter zijn, ick (alder haer beftellen,
Ghy, wilt u maer alleen in geene faken quellen:
Want naer een korten tijt fult ghy ten vollen lien,
Waer dit al henen wil en wat'er fal gefchien.
Nu, gaet dan uwes weeghs, ick fal u doen geleyden,
Iek fal voor defe maeght een plaetfe doen bereyden;
Vaert wel en zijt gegroet!" Dit ftilt de goede man,
Hy danekt hier van den Prins ten beften dat by kan.
Hy neemt fijn dochter met, by gaet met vrye treden,
Verlaet het prachtigh hof en geeft hem na beneden;
Maer t'wijl hy uyter ftadt op fijne wegen gingh,
Soo vint hy iievens hem des Koninghs kamerlingh
Die leyt haer in het Slot, gelijck het was bevolen,
Om buyten alle forgh aldaer te zijn verholen;
Hy feyt haer fijnen laft, en wat den Vorft behaeght,
En wat men voor onthael fal geven aen de maeght.
Wat kleet by dragen moet, wat peerels haer geleken,
Wat fteenen in het hair of in haer oir te fteken,
Wat ketens om den hals, wat baggen op de rnou ,
Om eens te mogen zijn een Vorftelicke vrou.
Al wat Achates feyt is vlijtigh aen- genomen,
Dies gaet by wederom van daer by was gekomen:
Maer eer hy noch vertreckt, beveelt hy boven al,
Dat niet een eenigh man tot haer genaken fa].
Al dit fagh Phares aen, en gingh hem doen bereyden
Om van fijn waerde pant en uyt he Slot te fcheyden;
En of hy fchoon de maeght daer fiet in goeden ftaet,
Hy weent noch even -wel om dat hy van haer gaet.
Bocena gaet terftont haer ganfche tijt befteden
In 't voegen van het lijf, in 't rechten van de leden,
In 't ftellen van den gangh; foo dat, in korter ftont,
Men geene van den hoop foo heus en geeftigh vont.
Me-vrouw die 't Slot beftiert doet op Bocena pasfen,
Doet veel met riekend nat haer ganfehe leden wasfen,
Befproeyt haer alle daegh met reuck en edel kruyt,
En dit gaf aen de maeght al vry wat beter huyt.
Gelijck een wilde plant gewasfen aen der heyden,
Daer niemant met den ploegh den gront en komt bereyden
Die niemant oyt en mift of van het wiet ontlaft,
Is fchrael, is ongefien, en van een rouwen baft
Maer als een hovenier, aen wiefe mocht behagen,
Haer gaet in alle vlijt in beter aerde dragen,
En knyftfe van den mofch, verbuyghtfe metter bant,
En vrijtfe van den vorft en van den fonne-brant
Dan komt het aerdigh kruyt vry fchoonder op-gerefen,
Het krijght een ander very en toont een blyder weben,
Het fchiet een geeftigh loof en vry al volder blad,
Als 't in liet fchrale zant en dorre beemden had.
Soo gaet'et met de maeght: fy, in liet lant geboren,
Wort door het goet onthael vry fchoonder als te voren:
;

;

;
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Want na de jonge Verft haer voor fijn lieffte koos,
Ontloock haer gulle jeuglit gelijck een verfche Roos.
Sy, in het Slot bewaert en in het buys gefloten,
Van hitte niet verbrant, van regen niet begoten,
Niet aen het lijf verhart van kou of fchralen wint,
En is niet meer geftelt gelijek een harders kint.
Achates onder dies, tot Phryne wel genegen,
Belcyt liet ganfclie ftuck door wonder vreemde wegen
IIy let op al hier doen, hy foeekt en ondervraeglit
Iloe fich het harders kint ontrent de Juffers dracglrt.
En fchoon by al verneemt hoe ver fy is gekomen,
En dat haer cerfte glans al vry heeft toe- genomen,
Noch wil by geenderwijs haer brengen aen den dagti,
Voor dat men haer gelaet aen Vorften toonen magh.
Ily kent des Prinsfen hert en alle fijn manieren,
Ify liet waer hem de geeft en al de firmen fwieren,
Eu mits by oock den aert van onfe Pliryne weet,
Son is 't (lat by den groat van al den handel meet;
IIy liet van beden af het eynde defer faken,
En hoe hy na den eyfch den Prinsfe moet genaken:
En mits hem boven al Bocena wel behaeght,
Soo ftiert by alle dingh ten goede van de macght.
De Prins is onderwijl niet luften in- genomen,
Om fonder laugh vertreck tot haer te mogen komen;
?da e r fchoon by dat beffuyt als met een vollen fin ,
Achates even -wel die hout den Koningh in.
IIy pooght, met groot beleyt en met geheele krachten,
Te raden aen den Vorft een beter tijt te wachten,
En cerft te willen fien, om niet te zijn befpot,
Iloe dat fijn Ilarderin fat komen uytet Slot
Daer was op defer tijt een fteeck-fpel aen le rechten ,
Daer viere tegen vier te famen louden vechten;
IIier toe foo wort den dagli van Koninghs weegh geleyt,
En al het Hof gefin dat vvort'er toe bereyt.
Men recht tooneelen op, van waer de groote vrouwen
Ilet Ridderliek gevecht vermochten aen te fchouwen;
En na dat op het ftuck ten vollen is gelet,
Wort yder na het dient fijn plaetfe darr gefet.
Achates (die een wijl nu hadde voor - genomen,
Bocena tot een proef eens uyt te laten komen,
Ten end' by weten mocht liet oordeel van liet hof,
IIet zy tot haren fmaet, liet zy tot haren lof),
Die Ril van haer gelaet de werelt hoores fpreken
En, foo het noodigh is, verfetten haer gebreken;
En Piet, tot defe proef gebruyckt luv slit geval,
En meynt dat hem de feeft hier dienftigh wefen fat
Ily fet't'et niet een menfeh het geen by wil beginnen,
Maer dat hy meynt te doen dat weeglit by met de finnen;
Hy brought haer in de ftadt een wijle voor de feeft,
Om dat by voor bedrogh en fimme lagen vrceft.
i\Iaer als het Ridder -fpel ten leften quarr te naken
Coo hiet by na den eyfch Bocena vaerdigh maken,
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Hy fchiekt haer kleeren toe vol alderley cieraet,
En wat'er alderbeft een edel Juffer ftaet.
IIy doet een fchoon tooneel alleen voor haer bereyden,
En laetfe door het volck by feven Ridders leyden,
Al geeftigh uyt- geruft met eenderhande kleet,
Maer op een vreemde wijs en uyterinaten breet.
Maer haer gewaet voor al geeft yder groot vernoegen,
Dan 't was niet op de wijs als doen de Juffers droegen;
IIet feheen uytheems te zijn en van een verre kuft,
En even (lat verweekt een meerder oogen-luft.
Bocena wert gevolght van negen kamer -maeghden,
Die aen liet ganfche volck ten hoogften wel beliaeghden;
Maer fy bleef noch bedeckt tot datfe boven quam ,
En onder haer gevolgh de voorfte plaetfe nam.
Doen gaff' haer aenficht bloot met foo een aerdigh wefen
Dat yder meynt een [on doen eerft te zijn gerefen,
En dat (vermits haer glans daer op de plaetfe fcheen)
Al wat cerft fchoonheyt hiet, van ftonden aen verdween.
Sy treckt op haer alleen het oogh van alle rnenfchen,
Die maer een kleyn gefleht van hare fchoonheyt wenlehen.
Een yder onderfoeckt, een yder ondervraeght,
Van waer dat komen mocht foo uyt-gelefen maeght.
Maer nieinant wie het zy en weet'er iet te feggen,
En weet'er aen het volck een vaften groat te leggen;
Geen menfeh kent haer gevolgh en minder haer geflacht,
Sy fchijnt daer in het fpel als uyt de lucht gebracht.
De Prins komt onder dies met grooten fleep gereden,
En wort van al het volck met ootmoet aen- gebeden,
En mits hy nam fijn wegh juyft daer Bocena fat,
Soo wort fijn innigh hert van ftonden aen gevat.
Bocena gaf haer op en al haer maeghden refen,
Op datfe na den eyfch den Koningh eer bewefen;
Sy neegh met foo een fwier, en foo een heus gelaet,
Dat ftracx op dit gefleht de Prins verwondert ftaet.
Hy vont jet in haer oogti dat noyt en is te (eggen ,
En (lat hy niet en weet met woorden uyt te leggen,
En dat noch even -wel fijn fierte foo bevanglit,
Dat by tot in het mergh na hare jeught verlangtet.
Slet, wat is hoofs te zijn en wel te konnen leven,
En aen een moedigh Vorft fijn rechten eyfch te geven!
Velt -nymphen wie ghy zijt, men (egge wat men wil,
Iller is uw fchoonheyt uyt, hier ftaen uw gaven ftil.
De Prinsfe van Tirol was eene van de bende,
Die vraeght de jonge Vorft, of by de Juffer kende?
Hy feyt: „Ick faghfe noyt, maer wiefe wefen magh,
Sy is de fchoonfte maeght die ick mijn leven fagh."
Maer fret, op delen tijt foo gaen de trommels rafen,
I Ien hoort trompetten flaen, men hoort'er horens blafen ;
De Koningh neemt de plaets die voor hem is geftelt,
En daer op wijckt liet volck en maeckt een open velt.
Vier Ridders in liet groen, verciert met witte veeren,
Die komen eerft ter baen en vellen Bare fpeeren,
,
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Vier in het root gekleet, genegen om te flaen ,
Zijn even daer ontrent, cn rennen op de baeu.
Men Piet hen tegens een niet groote krachten fteken,
Men Piet in korten ftont de ftijve lansfen breken,
Men Piet het esfen -hout verftuyvcn in de lucht,
De Ridders in het zant, de paerden op de vlucht.
Drie van den rooden hoop die vallen op der aerden,
Maer, defen onverlet, fy trecken hare fwaerden,
En weder aen den man, al even ongefint;
Maer des al niet-te -min de groene bende wint.
Een van dit moedigh rot, (lie beft Eich had gcqueten,
Quam rennen aen de plaets daer Pliryne was gefeten;
Hy feyde: „fchoone maeght, wie dat ghy wefen nieught,
Hebt deel van mijnen roof, hebt deel van mijne vreuglit,
Hebt deel van mijnen lof! Ghy hebt my kracht gegeven,
En met een ftille (poor mijn liinnen aen- gedreven
Want als iek maer een reys op uwe fchoonhcyt fagh,
Soo was'et dat terftont mijn vyant neder lagh."
Dit feyt hy, en met een foo laet by tot haer komen
Een fchoonen veder-bos, een Ridder af - genomen ;
hier door wert op een nieu van alle kant gevraeght
Wie dat de gever was, en wie de fchoone maeght.
Het fteeck-fpel is gedaen, het vechten na- gelaten,
En eer het iemant merekt is Phryue van der (traten ;
Achates, haren orient, die had'et foo befielt,
Dat fy is in der haeft genomen uyt het velt.
Hoe dat het IIof verlanght, hoe dees of gene fochten,
Wat vlijt de Ridders doen, wat middel fy bedochten ,
't Is al vergeeffe forgh en moeyte fonder vrucht:
De maeght is, foo het fchijnt, verdwenen in de licht.
Geen levend menfch en weet waer heen fy is getogen,
Sy fchijnt aen al het volck als uyt de ftadt gevlogen;
De Koningh even-felfs, met al den ganfchen Raet,
En weet de gronden niet of wat'er omme-gaet.
Hier door is in den Vorft een vreemde luym gerefen,
Het dunckt hem als een droom of nacht - gefacht te wefen;
Het dunckt hem fpokery, vermits'er niet een man
Van al het vreemt beleyt de reden geven kan.
De Prins, hier om ontfet, gaet fick alleen vertrecken,
Denckt wien hy dit gcheyin ten beften fal ontdecken;
En t'wijl hy fit en dudt foo koomt de Karnerlingh,
En fagh, hoe dat het hooft van lijnen Koningh hingh.
De Vorft, in dit gepcys , die wort den Ridder flea de,
En mits hy hem geftaêgh in groote faken diende,
En dat met trouwe fucht, foo fprack de jonge Vorft:
„Daer is een vreemde forgh die perft my op de borft,
Die woelt my in het breyn. Ich moet'et uw vertellen,
Ghy mooght, indienje kont, mijn hert in rufte ftellen,
My is op defen dagh een felfaem dingh gefchiet ,
Dat brenght mijn grilligh hert in ongewoon verdriet:
Iek heb in 't Ridder -feel een jonge maeght gevonden,
Daer op, gelijck irk fagh, wel duyfent oogen ftonden

Sy was fchoon, als het bleeck, in aller menfchen fin,
Van liens en foet gelaet, maer deftigh niet-te -min.
Als fy my eere boot ick fach haer eerbaer wefen :
Deught, heuf heyt , eerbaer root, dat was'er in te lefen ;
My docht, dat haer gefleht my in het herte íloegh,
En daer in enckel brant en heete ftralen joegh.
Ilier op wort ick bekoort om liaer te mogen fpreken,
Maer fy is in der haeft bezijden af-geweken;
Hoe dat ick heb gefocht, of wien ick vragen kan ,
Geen oogh heeft haer gellen, geen menfch en weet er van.
Dit is my groote fpijt. Want wilt ick haer te vinden,
My dunckt ick waer gefint mijn luft aen haer te binden;
Ons Harderin is fchoon , maer does heeft volle lof
Van fehoonheyt by het volck, van heufheyt in liet hof.
Gewis kan eenigh dingh my van Bocena trecken,
Siet, defe fou misfchien mijn geeft hier toe verwecken.
Maer hoe dit wefen fal, ghy, brenght iet aen den dagh
Dat my in dit geval een uyt-komft geven magh."
Als dit Achates hoort, by weet nau wat te feggen,
Ily gaet met diep gepeys fijn antwoort overleggen,
Hy weeght met groote forgh, hoe dat hy dit geval
Ontrent een grilligh hert ten beften ftueren fal.
IIy feyt dan: „machtigh Vorft, ick wil geen onluft brouwen,
'k En wil oock uwen geeft niet laugh in twijffel houwen :
Het uyt-gelefen beelt dat ghy op heden faeght,
Dat is Bocena felfs dat is de forte maeght,
Die ghy tot uwer vreught, die ghy eens hebt gekoren,
En feker, na my dunckt, fy is voor u geboren;
Ghy liebt haer eens gellen gelijck een Harders kint,
En ghy hebt, edel Prins, haer even doen bemint.
Ghy hebt haer nu gellen, verciert gelijck de vrouwen,
Die leven in het Hof en Prinsfen onderhouwen,
En wis men heeft gemerekt, dat fy na dat gewact
Kan ftellen haren gangh, en voegen haer gelaet.
Ghy Piet, dat hare jeught in fchoonheyt is gewasfen,
En dat haer Hooffche dracht en rijcke fteenen pasfen;
Ghy feet, dat fy haer draeght gelijck een Prinsfen vrou,
Ja, dat een fchepter felfs haer wel betamen fou."
De Prins, op dit verhael, en kan niet langer fwijgen,
IIy voelt fijn jeughdigh hert in hooge luiten ftijgen,
IIy feyt: „Is defe maeglit, die ick op heden fagh,
Bocena die wel eer my in het horte lagh?
Is fy dat Harders kint dat irk u had bevolen,
En die nu fchier een jaer is in liet Slot verholen?
Is fy dit even-felfs? Irk bidde fegh 'et my!"
„Sy is het, feyt de man, en anders geen als fy.
Neemt my ten heften af, dat, fonder uw gehengen,
Irk in het Ridder-fpel haer hebbe laten brengen;
Iek lieb hier in gedaen als eens een fchilder plagh,
Die, eer fijn konftigh werek te brengen aen den dagh,
Dat ftelde voor het volck en hoord' een yder fpreken,
Eu vuld' op dele proef al wat'er mocht ontbreken.
;
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Dit is mijn wit geweeft waer op ick heb gehen,
En daer is noch een woort te (eggen boven dien."
De Prins heeft geen gedult, hy valt hem in de reden,
En feyt: „'k en wil geen tijt in woorden meer befteden,
Seght my, waer is de maeght; want, foo het kan gefchien,
Iek moet oock heden felfs haer aerdigh wefen fien."
Daer is geen feggen aen, de Prins is opgefeten,
Hy wil, gelijck hy feyt, van all's de gronden weten.
De wijle kamerlingh die voeght hem by den Vorft,
En ftilt, foo veel hy kan, fijn omgeroerde borft.
Hy feyt hem: „Edel Prins, die Rijcken kont verwinnen,
Betoomt te defer uur den loop van uwe (innen.
Ghy tijt nu tot een maeght, de fehoonfte die ick ken,
Aen wien ick over langh met eedt verfegelt ben,
Ten aenfien van haer eer; die moet ick haer bewaren,
Soo langh de goede God my fal het leven fparen:
Maer foo nu eens het vyer ontrent het ftroo geraeckt,
Daer is geen twijfl'el aen, de vlam die is gemaeckt !"
De Prins, na dit gefpreck en naer een kort bedenken,
Belooft de fchoone maeght in eere niet te krencken,
Hy feyt te zijn vernoeght als hyfe maer en fret,
En als hy haer gelicht een kleynen tijt geniet.
Hier op, too doet de Vorft fijn paerden fnelder drijven,
Laet in het naefte dorp meeft al fijn Heeren blijven,
En koomt als fonder fleep tot aen het maeghde-ílot;
Maer niemant laet hem in als door een hoogh gebodt.
Hun wert daer aengefeyt, als dat de Juffers aten
En in een ftil vertreck alleen aen tafel fat en;
Doch too de Kamerlingh de maeghden wilde fien,
Men wees hem feker plaets, het konde daer gefehiên.
De Prins is onbekent (dit was foo beft gevonden),
Achates (too het fchijnt) als van den Prins gefonden;
Die leyt den jongen Verft daer hy Bocena fagh,
En daer fy lijckewel hem niet ontdeeken magh.
Arete was gewent veel dingen op te werpen,
Om fprake met verftant haer maeghden in te feherpen,
En dit terwijl men at; en juyft op defen tijt,
Soo is 't dat haer de jeught hier in ten beften qurjt.
De Koningh Piet de maeght en hare reyne zeden,
Verneemt haer foete tael en haer belette reden;
En (lit in een vervat, dat maeckt hem too gefint,
Dat hy fijn Harderin niet als ter eeren mint.
Hy fpreeckt Achates aen (na veelderhande faken
Te hebben overmerckt) : „'k en fal haer niet genaken,
Noch harer, feyt de Prins, genieten in het bed,
Voor dat ick haer de kroon fal hebben opgefet.
Ghy, oeffent uw verftant en opent goede vonden,
Om hier in wel te gaen, en dat op vafte gronden.
Vint ons een middel uyt, hoe dat men dit geval
De Stenden van het Rijck met glimp doen fmaken fal."
Hier op vertreckt de Prins en geeft hein na beneden;
En, tot het naefte dorp in haeften af- gereden,
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Bleef met den hooffehen ffeep aldaer den ganfchen nacht,
Die hy meeft fonder flaep met dencken overbracht.
Maer als de guide bon quarr van den Hemel fehijnen,
En doet het minder licht door haren glans verdwijnen,
Soo rijft de Koningh op en geeft hem in het velt,
Daer hy noch voor een tijt liet wilt met honden quelt.
Niet dat hy inderdaet genegen is te jagen,
Of dat hem even doen de velden noch behagen;
Maer opdat fijn gevolgh, terwijl de Koningh joegh,
Niet ondervinden lou wat hy in 't herte droegh.
Achates onder dies, die gaet hem valt bereyden,
Hoe dat hy dit begin ten eynde fal beleyden;
Hy kent het nijdigh Hof en wat'er omme -gaet,
Hy kent niet dan te wel de tanden van den haet:
En daerom vint by goet een deel geflepe gaffen,
Het ftuck ontrent het volck te laten ondertaften,
Ten eynd' hy weten mocht, wat van foo lagen trou
En van het ganfch beleyt de werelt fpreken fou.
By gaet van ftonden aen by twee vertroude vrienden,
Die even doen ter tijt den jongen Koningh dienden,
En als hy yder een hier op by-fonder vraeght,
Soo vont hy dat het volck niet over een en draeght.
Den eerften dien by fprack, die gingh den Koning prijfen,
Dat hy den lagen ftaet wil eere gaen bewijfen ;
Hy feyt: „doen Adam dolf en Eva fat en fpan,
WTaer vont men doen ter tijt den troffen Edel man?
Wy zijn van eene ftof, uyt cene klomp gefchapen;
\'aerom en fal de Prins niet vreughde mogen rapen
Daer hem de luft geleyt? gelijck een yder doet,
Nadien dat rechte trou haer veyheyt hebben moet.
De fin die is'et al in diergelijeke faken.
De fpijs die iemant kielt, die plagh hem heft te fmaken.
De trou is al te waft en duert te bijfter langh;
Men dient hier niet te doen als buyten alle dwangli.
Iek achte dat de Prins is uyt het Hof geweken,
Terwijl hy daer ontdeckt foo veel bekaeyde ftreken;
Want pracht en dertelheyt, en ick en weet niet wat,
Die ivoonen even daer en heerfehen in de ftadt.
En foo'er reyne tucht ter werelt is gebleven,
Die vint men heden niet als in het buyten- leven.
Eylaes, hier in het Hof is alle dingh ontftelt:
Deught, eenvout, eerbaer root, zijn vruchten van het velt.
Daer is de fchaemte noch, daer zijn gefonde leden,
En vrientfchap fonder gal, en onbevleckte zeden.
Wie daer een maeght bekomt die hem vernoegen magh,
Die krijght een groot gefchenck op fijnen bruylofs-dagh.
Een wijf van hooge ftam en wil voor niemant buygen,
De daet en reden feifs die kan liet ons betuygen;
Sy trotft, fy overdwerft, by ringelt haren man,
Maer die fijn minder trout die is'er meefter van.
Doch hoe het immer gaet, wie fal geftrenge wetten,
Wie fel een machtigh Vorft een regel koenen fetten?
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Wie fal een moedigh Prins hier tegens willen gaen?
Ilet trouwen is gewoon een yder vry te ftaen."
Als dit Achates hoort, het is hem groot vermalen,
Vermits by meynt te fien een uytkomft in de faken.
Hy bid den Edel -man dat hy, wanneer het dient,
In 't Hof en in den Ract wil zijn des Koninghs vrient.
Daer mede treet hy voort en hoort den tweeden fpreken,
Maer vint met herten -leet dat hier de faken fteken;
Hy vint hoe delen man hier anders in gevoelt,
En tegens fijnen vont met al de leden woelt.
„Hoe! feyt hy, fal een Prins een boeren dochter trouwen,
Tot fchand' en enekel fmaet van alle groote vrouwen?
Wie heeft'er in het Hof foo mallen ftuck bedacht,
En uyt een grilligh hooft den Koningh aen- gebracht?
Voor my, indien ick oyt in u dit kan bemereken,
Iek fal met alle macht, iek fal'er tegen werken:
En wis, ghy full u fien van alle man verfoeyt,
Om dat uw flim beleyt fiep met dees' dingen moeyt.
Al wat van Adel is dat fulje ganfch verbelgen,
En niet één hooffehe maagkt en fal de fmaet verfwelgen:
Ghy daarom, zijt ghy wijs, voorfiet uw ongeval,
En weeght in uw gemoet wat u gebeuren fa].
Wie kon'er maller ftuck fijn leven oyt verfinnen,
Als dat een machtigh Vorft een floire fal beminnen,
Een jole van het lant? die noyt en heeft geleert,
Hoe dat men in het Hof of by een Prins verkeert:
Die niet van eer en weet, maer al haer ganfrhe leven
Of geyten heeft geweyt , «f koeyen heeft gedreven,
Of fehapen heeft gewacht, of fwijnen heeft geftout,
Een lichaem fonder ziel, een klompe fonder zout.
En waarom wert de floir den Koningh aen-gewefen?
Alleen om dat het dier niet leelick fchijnt te wefen.
Maer fegh my nu een reys: wat is de fehoonheit doch?
Een peerel van gelas, een lieffeliek bedrogh,
Een bloem van teeren aert, die lichte kan verdwijnen,
Soo maer een heete fon daer op begint te fchijnen,
Soo maer een koude verft daer over neder fijght,
Of datfe maer een worm ontrent de wortel krijght.
Maer ick fou noch misfcliien de fchoonheyt konnen pryfen ,
Als fich een jonge maagut had laten onderwijfen,
En was naer eyfch geleert, hoe fy haer dragen moet
By Vorften van het Rijck, of by het edel bloet.
Maer wat is fchoone verve, wanneer beleefde zeden
Gebreken aen den geeft, gebreken aen de leden?
Voorwaer 't is anders niet als Hechts een ydel beelt,
Dat yder die het fiet van ftonden aen verveelt.
Wilt guy een mellick -dier aen onfen Koningh geven,
Dat is de bleeeke doot gekoppelt aen het leven,
Dat is by een gevoeght een gantfch verfcheyden aert,
Die noyt als met verdriet te famen wert gepaert.
Ey, wat ick bidden magh, laet Blaes en Jopjen trouwen,
En laet de boere jeught Baer lompe vrijfters houwen;

Maer laet een Prinsfen hert en al het edel bloot
Sich paren na den eyfeh en daer het paren moet.
De Vorft moet edel zaet voor fijn geffachte winnen,
En dient daerom een maeght van edel bloet te minnen
Boerinnen, hoe het zy, die brengen boeren voort
Dus fegte van dit beflagh my noyt een enekel woort.
Iek fal den hemel felfs eer metter aerden mengen,
Als dat ick defe fmaet mijn leven wil gehengen
Wie dit oyt in den Raet of by den Koningh drijft,
'k En wil geen Ridder zijn, foo by ten Hove blijft.
Maer foo misfchien de Prins, om wilde vreught te rapen,
Een meyfjen uyt het velt heeft luft te gaen beflapen,
Dat geef ick aen den Vorft en aen fijn gulle jeught
Maer voor een kleyne tijt en voor een korte vrenght."
Achates, als by hoort dit hart en vinnigh fpreken
Hy denckt in fijn gemoet: hier moet wat achter fteken;
Hy breeckt fijn reden af en maeckt hem van den man,
Ten foetften dat by magh, ten beften dat by kan.
Hy gaet dien eygen ftont ontrent fijn naefte magen,
Vat dat hier fchorten magh ten nauften ondervragen
En als hem feker vrient hier van de gronden wees,
Soo vont by inetter daet van wacr dien yver rees.
Hy vont, hoe dat de Prins wel eer had onderhouwen
Een van des Ridders bloet, een van de groote vrouwen,
En dat fy even doen noch in verwachten ftont
Van 's Koninghs hooger gunft en naerder trouverbont.
„Ach, feyt de kamerlingh, dit zijn de rechte ftreken
Die fullen nimmermeer hier in het Hof ontbreken
Men fpreeckt, gelijek het fehijnt, ten goeden van den Staet,
En die het recht doorfiet, en vint maer eygen baat !
Maer ick en wil den vrient hier in geen onrecht geven
Al koomt hy tegen my geweldigh aengedreven
Hy vilt op fijn gety, hoe kan het anders zijn?
Maer ick heb onder dies te letten op het mijn.
Maer hier dient facht gegaen en door bedeckte wegen,
Of iek krijgh al het Hof en al den Adel tegen:
De man van wien lek kom heeft aenhangli in den Raet,
En 't is een harden quaft, die op fijn punten ftaet.
't Is beter, naer iek merek, een weynigh hier te ftrijeken,
En van foo fellen rots in ftilheyt af te wijcken:
't Is beter dat een nlenfeh fijn harde tochten dwinght,
En liever omme-keert, eer dat by qualick fpringht."
De Vorft, die noyt en laet hier op te liggen malen,
Sent boden in der haeft en laet Achates halen ;
En als de kamerlingh is in het Hof gebracht,
Vraeght hem de jonge Prins wat raet by heeft bedacht.
Hier op beftaet de man fijn meeningh uyt te fpreken,
En feyt: „Het ftuck, o Vorft, en dient niet uyt te leken.
Daer zijnder in het Rijck die gaender tegen aen,
Men dient in dit beflagh een wafter wegh te gad.
Iek heb in Godes boeek een fchoon verhael gelefen,
Dat fal, na niijn begrijp, den h:oningh dienftigh wefen;
;

;

;

181

EEN IIARDERIN E.

Ghy , doet gelijck een Vorft van Meden eens beftont,
Als hy fach in beraet op defen handel vont:
Hy liet uyt al het Rijck in fijn vergulde zalen,
IIy liet van alle kant veel fchoone maeghden halen,
En als het aerdigh rot voor hem wiert op -gebracht,
Soo koos by voor een vrou die hem de fchoonfte dacht.
Gaet even dus te werek, en laet hier vrijfters komen
t'yt fteden, uyt liet lant, uyt al het Rijck genomen,
Er, fet Bocena felfs oock onder haer getal,
Iek houde dat de maeght de fchoonfte wefen fal.
Treet dan in uw vertreck met feven uwer Heeren,
En laet het ganfche (tuck met haer beleyt vereeren,
En als ghy kiefen wilt, gebruyckt dan haren raet,
En hoort of aen het volek de maeght te finne ftaet.
Iek hou dat niet een menfch haer glans fal tegen fpreken,
En dan en is het ftuck by niemant oyt te breken;
Want ghy en hebt geen wijf in dwaefheyt op- gevat,
Maer hebt'er Prinsfen raet en wijfheyt by gehadt."
De Vorft heeft in den vont een wonder groot behagen,
En liet niet aen den Raet de fake voor te dragen:
IIy feyt, hoe fijn gemoet tot trouwen is gefint,
Indien men na fijn hert een foet gefelfchap vint.
Dit wert niet vreught gehoort: dies font men in de fteden,
En waer men maeghden weet begaeft met fchoone leden
1)e bloem van al het lapt wort in het Hof gebracht,
Daer yder haer geluck met groot verlangen wacht.
Maer op den eygen tijt dat al de maeghden faten,
En fielden in het werek al wat haer mochte baten
Tot glans en frisfche jeught, foo gaet de kamerlingh
En geeft hem in de zael, en let op alle dingh.
Hy liet den maeghden-bergh in helle klaerheyt blincken ,
Dat hem voor Phryne felfs de moet begon te fincken
Want t'wijl by Juffers fagh van uytgelefen glans,
„Ach, feyt by in fijn hert, voor ons is weynigh kans
Iek fie dit vrijfter-heyr, het ftraelt gelijck de fterren,
Soo dat mijn geeft verdwaelt, mijn oogen hier verwerren.
lok heb al wat te veel op onfe maeght geftaen:
Iek ducht de jonge Vorft die mocht wel elders gaen.
Ilier is foo veel te fien en voor hein uyt te kiefen
Hoe lichte fou de Prins fijn oordeel hier verliefen!
Hoe lichte fou een maeght van dit geflepen IIof
Verftellen ons bedrijf, en nemen onfen loft
Hoe lichte fou een oogh, genegen om te mallen,
Verkeerde wegen gaen, en elders henen vallen?
Wie keur heeft is bevreeft en ftaet gelijck en drilt,
Onfeker wat by doen of wat by laten wilt."
De man in defe praem gaet by de fchoonfte maeghden,
En die meeft, foo het fcheen , aen alle man behaeghden;
En mits by wonder fcherp op al haer wefen let,
Soo vint hy in der daet haer wangen vol blancket.
Hy fwijght, fchoon by het rnerekt, en gaet het overleggen
Wat hy in dit geval den Koningh heeft te (eggen,
;

;

;
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En hoe voorts by den Raet de fake dient beleyt;
En ftaende by den Vorft foo heeft by dit gefeyt:
„Een trooper, edel Prins, die hoeft wel hondert oogen,
Of anders fonder dat, foo wort by licht bedrogen:
Ghy foeckt op defen tijt voor u een echte wijf,
En dat en is voorwaer geen ydel tijt- verdrijf.
Het is een vafte knoop die niet en is te flaken,
Die met geen loofen vont oyt los en is te maken;
Soo dient dan op het ftuck met alle vlijt gelet,
En door een goet beleyt de fake valt gelet.
Men vint'er in het Hof, die met blanckette wangen,
En met gemaeekten glans, de menfchen kennen vangen;
En dat is ihm bedrogh en niet als enckel fchijn,
I Iet dient wel in-gefien en na-gefpoort te zijn.
Al (lie van defe lift fijn oogen laet verblinden,
Die fal een ander wijf in korte dagen vinden:
Want riefe morfery en dient maer voor een wijl,
En al wat aerdigh fcheen verdwijnt in enckel quijl;
Ghy, let dan op het ftuck." De Prins, geheel beladen,
Die vraeght den kamerlingh, wat heft hier is geraden?
Achates maeckt hein fterek te breken delen flagh,
Indien hy na den eyfch het ftuck beleyden magh.
De Prins die ftaet'et toe, en laet terftont gebieden
Dat wat de man beveelt, fal in der daet gefchieden
Hy feyt het aen het Hof, hy feyt het aen den raet,
Hy feyt het al het volck, dat in de kamer ftaet.
Stracx doet de kamerlingh een gouden becken halen,
En fet een rap gefel ten eynde van der zalen,
Die fchonek daer edel nat van wonder foeten geur;
Maer hy en fijn gevolgh befet de ganfche deur.
Daer roept men over-luyt de Juffers by de namen,
Op datfe tot den Vorft en voor de Raden quarren,
Niet met een grooten hoop en flordigh in 't gemeen,
Maer yder voor haer felfs, en niet als een voor een.
Doch onder dit beflagh foo doet Achates pasfen,
Dat niemant in en komt of moet haer eerftmael wasfen:
Dat is een oude wijs (gelijck de Joncker feyt),
Daer van Asfuerus felfs de gronden heeft geleyt.
Juyft op dien eygen ftont, foo komt daer aen getreden
Een maeght van fieren aert en wonder fchoone leden,
Die geeft haer na de deur, en pooght'er in te gaen;
Maer die het is belaft, die hout de Juffer ftaen.
Achates komt'er bv en doet haer water bieden,
Sy weygert even-ftaêgh en fchijnt'er af le vlieden.
„Waft, feyt de kamerlingh, ons dient hier geen verfchil ,
Het is een foeten reuck, en 't is des Koninglis wil."
IIy laet, als t'haerder eer, het edel water gieten,
En doet liet even-felfs op hare wangen vlieten:
Maer wat een felfaem dingh! terwijl de Juffer wies,
Soo leet haer fchoone verw een wonder groot verlies.
Haer uyt-gelefen glans, haer roos-gelijcke wangen
Zijn van een delluw bleyck als van de doot bevangen
-

;
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Soo dat geheel haer glans, die eerft foo luftigh feheen ,
Vergingh gelijck een fchirn, en als een roock verdween.
Dat felfaem mengel-moes viel in het gouden becken,
En wat haer over-bleef en zijn maer vuyle plecken.
Een pagië daer ontrent, clie al den handel fagh,
Die riep de Juffer toe, foo fchamper als by magh:
„Ongure morsfebel, u fou geen kroone pasfen,
Van kuysfen wortje vuyl en leelick van het wasfen;
Al wie bedriegen wil en dient hier niet ontrent,
De Koningh wil een maeght die geen pinceel en kent."
De Juffer is befchaemt, en wil te rugge treden,
Maer by den kamerlingh en wort het niet geleden,
En, fchoon het haer mifhaeght, hy doetfe binnen gaen,
Hy doetfe voor den Vorft en voor de Raden ftaen.
Eylaes, wat falfe doen? fy moet gehoorfaem wefen;
Dies komt haer innigh bloet haer in het hooft gerefen
Sy fag'er felfaem uyt, om datfe was bepleckt,
En des al noch te meer, om datfe wert begeckt.
De tweede dieder quam, en meeft al die haer volgen,
Zijn even foo geftelt en even dus verbolgen;
En fchoon men onder haer oock frisfche maeghden vint,
Noch is het meerendeel ten hooghften ongefint.
Het fpijt haer al gelijck, dat foo een felfaem wasfen
Haer, door een loos beleyt, ontijdigh quam verrasfen;
Dies lijt het maeghden-rot, of in haer net gewaet,
Of in haer geeftigh hair, Of in haer foet gelaet.
Achates onder dies, tot Phryne meeft genegen,
En gingh in dit beleyt niet al te rechte wegen;
Want komt'er oyt een maeght die hem te fchoone dacht,
Die wert dan eenigh leet of hinder aen- gebracht.
Een jongen uytet hof, door lift en flimme treken,
Die wort als onverhoets haer op het lijf gefteken,
Die krenckt haer lob, of kant, of ander poppe-goet,
En daerom is de maeght ontftelt in haer gemoet.
Sy krijght een ander verw, fy krijght een vinnigh wefen,
Daer fpijt, daer innigh leet en wraeck in is te lefen;
Soo dat'er geen van al ontrent den Koningh quarr,
Of fcheen geweldigh ftuer of uyter maten gram.
De leskers onderwijl, die defe rancken dreven,
Die werden des beftraft, en wonder hart bekeven;
Doch al maer in den fchijn; want in de ware daet
Soo was het (tuck beleyt met voor-bedachten raet.
Ontrent op defen tijt foo liet men Phryne komen,
Die noch in al het Ilof geen menfch en had vernomen:
Daer was een ftil vertreck, hier quam de vrijfter uyt,
En droegh haer in gelaet gelijck een volle Bruyt.
Haer oogh is geeftigh bly, haer frisfche wangen blofen,
En fchijnt niet ongelijck met verfch-gepluckte rofen:
Haer kleet is fonder pracht, maer uyter maten net,
Haer vlechten fonder gout, maer geeftigh op-gefet.
Sy wies haer voor het volck gelijck de Juffers deden,
Maer niet één hooffche guyt en raeckt haer e en de leden;

En mits haer foet gelaet met wasfen fehoonder wert,
Soo woes' een yders gunft, en oock des Koninghs hert.
Het ooge van den Prins is ftracx op haer geweken,
En niemant van den Raet en konder tegen -fpreken;
WTant als men nevens haer de ganfche bende fagh,
Niet ééne van den hoop die haer bereycken magh.
Dit geeft den jongen Vorft een wonder groot vernoegen,
Dies gaet hy tot de maeght fijn herte naerder voegen;
Hy treckt van fijnen hals een keten dien hy droegh,
Die by met groote vreught haer om de leden íloegh.
Een keten foo gemaeckt, dat over alle kanten
Niet anders wort gellen als groote diamanten;
Ilier doet hy woorden by, die pasfen op de daet,
En maecktfe Koningin te midden in den Raet.
De feeft die was bereyt, en dat met volle leden,
En daer gingh al het Rijck veel dagen in befteden:
Men fiet'er groote koft, en wonder groote pracht,
En Phryne wort bevrucht oock van den eerften nacht.
Achates onder dies gaet veelderley juweelen,
Met woorden na den eyfch, de Juffers omme-deelen,
De Juffers die de Prins by-een geroepen hadt;
En dit gefchenck beliep al vry een groote fchat.
De vos die was beducht, dat hy de flimme kuren,
In dit beleyt gepleeght, eens lijdigh fou befuren;
Indien hy, fonder eer en met een quade gront,
De niaeghden uyt het hof in hare fteden font.
Dies gaet hy op een ry haer in 't byfonder groeten;
En met een open hant haer wrange fpijt verfoeten
Hier bleef een peerel-fnoer, een wonder edel pant,
En daer een fchoon kleynoot, geciert met diamant.
In 't korte, niet één maeght en wort te Nuys gefonden,
Die onder haer cieraet geen aen-was heeft gevonden,
En dat al door de gunft van onfen kamerling,
Die, mits dat by het gaf, hier van den danck ontfingh.
Soo haeft de loofe galt de Juffers heeft befchoncken,
Begint des Koninghs gunft oock over hem te voneken
Hy denckt, wat defe man al moeyten heeft gedaen,
En wat by door het hof voor onluft heeft begaen.
Dies wort hem van den Prins een bruytftuck toegeworpen,
Dat was een Lant-vooghdy met hondert fchoone dorpen,
En noch een machtigh Slot, dat op de grenfen light;
Soo diep vont hem de Vorft aen defen man verplicht.
Maer fchoon hem dit gefchenck is van den Prins gekomen,
En dat het even foo van hem is aen- genomen,
Het was de Koningin, die, met een foet beleyt,
De finnen van den Vorft te voren had bereyt. —
De negen maenden gaen, de tijt is om - gekomen,
De nijders wort de ftof van alle fpot benomen,
Bocena baert een Soon tot vreughde van het Rijck,
En die in yder deel zijn Vader is gelijck.
Dit doet den jongen Vorft in hare liefde wasfen,
En al liet hof-gefin op hare dienften pasfen;
;

;
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Het maeckt haer wel gehen door al het ganfche lant,
Soo dat fy in het Rijck haer nu beveftight vant.
God liet de jonge vrou veel blijtfchap wedervaren,
Sy kreegh een geeftigh kint oock boven fijne jaren,
Soo dat men wert gewaer, oock in fijn eerfte jeught,
Sijns Vaders edel bloet, fijns Moeders ware deught.
Dit heeft de fnelle Faem ten luytften uyt -gekreten,
En liet het vreemt geval door al de Landen weten.
De nieuwe Koningin, gekomen uyt het velt,
Wort als een wonder-ftuck een yder voor-geftelt.
De vrienden boven al, en die haer naeft beftonden,
Die hebben in het werck een groote luft gevonden;
Sy ftellen voor gewis, dat oock de befte ftaet
En rijckdom niet-te-min nu voor hen feker gaet.
Daer op foo gaet het volck te famen overleggen,
Wat dat de Koningin is dienftigh aen te feggen,
En daer op naer het hof; en naer een kort befluyt,
Druckt een op defe wijs haer aller meyningh uyt:
„Al zijt ghy, lieve Nicht, ons nu al vry ontleken,
Hoort ons des niet-te-min, hoort ons eqn weynigh fpreken:
Ghy waert gelijk als wy ('t is maer een kleyne tijt),
Nu fien wy, dat ghy vrou van defe landen zijt.
Ghy draeght een goude kroon en wonder nicke kleeren,
Ghy kont, indien ghy wilt, ons mede nu vereeren;
Want dat u God verheft, is niet voor u alleen,
Wy meynen 't is voor ons een fegen in 't gemeen.
Wy fien de kamer-maeght die ons hier quam geleyden,
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En die wy ons belangte met ronde woorden feyden,
Die is foo moy gekleet en van foo rijcken glans,
Dat in haer flippen fteeckt meer als een hoeve lants.
Neemt ons oock in het hof, en geeft ons groote ftaten,
Soo mogen wy voortaen de boere-neringh laten,
Soo mogen wy in luft verflijten onfe jeught;
Dat fal u eere zijn, en ons een groote vreught."
Bocena fagh haer aen en, niet een vrolick wefen,
Heeft aen den plompen hoop haer foeten aert bewefen;
Sy hietfe wellekom, en doetfe goet onthael,
Maer ftelt haer antwoort uyt tot aen het middag -mael.
De vrienden al gelijck, oock eer men heeft gegeten,
Vernieuwen haer verfoeck en willen antwoort weten;
Sy willen, foo het fchijnt, en hoe het immer gaet,
Sy willen meerder goet en vry een hooger ftaet.
De foete Koningin, hoe wel tot hun genegen,
Seyt: „Vrienden, laet liet (tuck wat naerder overwegen :
Ick hebbe goeden wil, en oock misfchien de macht,
Dat ghy mooght in liet hof tot eere zijn gebracht;
Maer, laet u van den fchijn het ooge niet verblinden,
Dat ghy hier meynt te zijn, en is'er niet te vinden.
Iek weet, als ghy my fiet, ghy beelt u wonder in,
En al dit hoofs beflagh, dat fpeelt u in den fin;
Maer boje metter daet de fake koomt te proeven,
Ghy Pult al menighmael uw vrolick hert bedroeven:
Ghy fiet, 't is waer, aen my een rijck en prachtigh kleet,
Maer dat men niet en fief, is innigh herten-]eet.
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Het hof gelijckt een fchoen, vergult aen alle_ kanten,
Waer van de rofen zijn vol fchoone diamanten,
Soo dat weeft al het volck, en wie haer luyfter fiet,
Daer op het ooge flaet, daer aen het teerte biet.
Maer krijglit'er eenigh menfch de voeten eenmael binnen,
Die vint'er knobbels in en dickmaels harde pinnen;
Soo dat by menighmael van pijne fchier verfmacht,
Terwijl een die het fiet hem vry gehickigh acht.
Eer ick was uytet lant in defen ftaet getogen,
Doen was ick even foo gelijck als ghy bedrogen:
My docht het weeligh hof, dat was een paradijs,
En 't is een boos, een loos, een broos, een nietigh ijs.
Iek dacht: als ick een kroon fal op den hoofde dragen,
Dan fal ick zijn bevrijt van alle fture vlagen ,
Van hooft -fweer, van gequel, van alderley verdriet;
Maer wat ick lieb verwacht, ach! dat en vind' ick niet.
Iek heb mijn teere vrucht met finerten moeten dragen,
En oock in barens noot mijn leven moeten wagen;
Iek Nebbe pijn gevoelt door al mijn ganfehe lijf,
Gelijck een flechte vrou, en als een harders wijf.
En nu ick ben verloft, en wil men niet gedogen
Dat ick met eygen borft liet kint fal mogen fogen;
De moeder van de vrucht en magh geen voetfter zijn,
Een ander heeft de vreuglit, en fy alleen de pijn.
Dit heeft de grootheyt in , en duyfent vreemde rancken,
Daer van mijn vry gemoet fach niet en kan bedancken.
Wat firer is blijft ons by, wat foet is dat verdwijnt;
0 vrienden, hooffche glans en is niet datfe fchijnt!
Gelooft'et fooje wilt, ick leyd' een foeter leven
Doen ick met eyger pant mijn fchaepjens heb gedreven;
Doen ick liet weeligh vee fagh weyden in het gras,
En buyten hooffche pracht, en in geruftheyt was.
Schoon ick doen niet en fagh verfcheyde tafels rechten,
En niet en was gedient van hondert fluckfche knechten;
Het kruyt, liet moes, het fruyt dat op de velden waft,
Heeft niy genoegh gefpijft, rnaer nimmer overlaft.
Al dronck ick geenen wijn, gebracht uyt verre landen,
Die blakert om het glas, en fchijnt'er in te branden;
Iek koos in eenigh velt een vliet, een klare beeck,
Daer in ick even-felfs mijn ganfche leden keeck.
Al hoord' ick noyt gefangh op gulde fnaren fpelen,
Al boord' ick geen mufijck van afgerichte kelen;
Een nieu-gefneden riet, daer op een harder blies,
Gaf, dat mijn druck verfmolt en dat mijn vreughde wies;
Al had ick geen paleys geftelt op groote bogen,
Beplant met boom- gewas, met hagen omgetogen ;
Een boom die koelte gaf en toond' een jeughdigh blat,
Was my een Koninghsliof als ick'er onder fat.
Schoon ick doen nimmermeer en dronck uyt gouden fchalen ,
Die glimmen in het oogli, cn door de kamer ftralen ;
Een kopje, net gedraeyt uyt effen beucken -hout,
Gaf my doen meerder lud als nu liet prachtigh gout.

Al had ick doen geen bed geeiert met rijeke fpreyen,
Gelijck /Egypten-lant wel aerdigh weet te breyen;
Een flaepjen in het hoy of in het weeligh groen,
Plagte my al beter deught en meerder vreught te doen.
Al was ick niet gekleet in fijd' of gouden laken,
Gelijck men in het hof genegen is te maken;
Een kleet van onfe wol, genaeyt met eyger haul,
Daer in was 't dat ick hulp voor kou en hitte vant.
Al was ick niet omringht met hoopen van trawanten,
Die fpiesfen als een bofch ontrent den Koningli planten
Mijn lijf-fchut was een hont die om de kudde gingh,
En dan noch eenigh wilt voor onfe keucken vingh.
Had ick niet om den kop een kroone van rubijnen,
En wat'er aen het volek is groot gewoon te fchijnen;
Een tuyltje, net gevoeght en alle daegh ververft,
Heeft ftacgh mijn hooft verfraeyt en noyt mijn breyn geperlt.
Al was ick niet geftreelt en dickmael onderbouwen
Van Juffers uyt liet hof, en hondert groote vrouwen
De vrijfters van liet dorp, een onbeveynfde jeught,
Die gaven my vermaeck, en dat in reyne vreught.
Let vry op defe kroon: daer onder light verborgen
Nijt, afgunft, yver-fucht, en duyfent vreemde forger;
Daer is geen diamant die in de kroone fteeckt,
Die my niet hondertmael den foeten flaep en breeckt.
Iek dencke menighmael: wat kan my rijekdom geven?
Geen ruft, geen ware luft, en vry geen beter leven;
Maer in liet tegendeel verdriet en ongemack.
Ach! vrienden, groot te zijn dat is een laftigh pack!
Is 't niet een foeter dingh een kransjen op te fetten,
Van roofen vers gepluckt, van nieuwe violetten,
Van bloemen uytet dal, van kruyden uyt het wout,
Als met een treurigh hooft te fuchten onder gout?
Is 't niet een foeter dingh te fitten aen der heyden ,
Daer op liet luftigh gras de vette kudden weyden,
Als op een dor tapijt of ander felfaem kleet,
Te finelten even-ftaegh van innigh herten-loet?
Is 't niet een foeter dingh, met ongedwonge leden ,
Nu in het open velt, dan in het bofch te treden,
Als fchier het ganfche jaer in huys te zijn gebocht,
Gebannen van het wont en uyt de vrye locht?
Men fegge wat men wil, de koftelicke fteenen
En zijn foo luftigh niet gelijck de lieden meenen;
De kroon, de (ware kroon, die perlt ons in het hooft,
Soo dats' ons meniglnnael van alle vreught berooft.
Al ben ick aen den difch met groote pracht gefeten,
Wat heb ick van den dranck of van het lecker eten?
Men heeft my doen verftaen, dat even in den wijn
Hier dickmael niet en is als doodelick fenijn.
Dat in de befte koft, dat in de goude vaten,
En wat'er iemant prijft ontrent de groote ftaten,
Is gif en draken bloet, is vnyl en ffim bejagte,
Soo dat men fonder vrees geen fpijfe nutten magh.
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Maer fiet, het luftigh wont is vry van dele lagen,
Men hoort daer noyt een menfch van defen handel klagen;
Iek dencke nu ter tijt, en fegge menighmael:
Een teyl van rooden kley en kende noyt regael.
Is oyt in 't groene wout een nachtegael gevangen,
Die in een guide koy moet op- gefloten hangen,
Wat baet hem dele glans? eylaes! het aerdigh beeft
En finght niet als het plagh, maer toont een droeven geeft.
[let gaet oock my aldus: ick wilde liever (wieren,
En foecken mijn vermaeck ontrent de foete dieren;
Iek ben in mijn gemoet oock heden foo geftelt,
Iek koos, indien ick moght, alsnoch het open velt.
Maer nu de groote God my heeft de kroon gegeven,
Om by een machtigh Prins hier in het hof te leven,
Soo moet eck, en ick wil, verbuigen mijn gepeys,
En leven, wat ick kan, hier na den rechten eyfch.
Wat kan ick, flechte vrou, of wie doch kan het mereken,
Wat God door mijnen dienft gefint is uyt te wercken?
En wat misfchien het kint, dat ick noch baren magh,
Ten goede van het Rijck fal brengen aen den dagti !
Iek kan, belieft'et God, ick magh een Hefter wefen,
En van een droeve quadl het ganfche lant genefen,
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Die goede Koningin is my hier in gelijck:
Sy was een flechte maeght, en kreegh een machtigh Rijek.
Iek wil voortaen met haer verwachten Godes fegen;
'k En hebbe dele Kroon met geen bedrogh gekregen,
Met geen gewelt verkracht; dies ben ick onbefchroomt,
Wat my in defen ftaet van iemant overkoomt.
Maer gy, die aen het hof u fchijnt te willen bieden,
Denckt wat de werelt is en wat'er kan gefchieden :
Ghy loopt na dit gewoel, van niemant des verfocht,
En dat heeft menigh menfch in grooten rou gebrocht.
Ey! wat ick bidden magh, indien ghy zijt te raden,
Soeckt niet door eygen wil een pack op u te laden;
Blijft liever daer ghy zijt, en hout u doch geruft,
Daer is ontrent het hof meer fchijn als rechte luft."
Juyft op dit eygen woort foo komt Achates binnen,
En kult met hoofs gebaer de hant der Koninginnen;
Seyt vorder, hoe de Prins, en noch een groot getal
Van adelijck gevolgh, daer haeft verfchijnen fal.
Daer op foo laet Me- vrou het ganfche rot befchencken
En hic! lien, tot befinyt, by willen Eich bedencken,
Sy willen niet beftaen als met een rijpen fin;—
En ftracx na dit gefpreck foo quarr de Koningh in.
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KORT BEGRIP VAN DE SELVE.
1. Of yroole Pi an, f n ic•el doei , lieh in houzceliel met yet inyc perf<inen le

verfellen.
2. Of yel jct.heyt van yebreecl en voet is tot eendracht van de ho welichen.
3. Of hel beter zs, dat een gieriyh, een gniftiyh, een haeftiyh wan neue
een milde, een fer/niye, en een lanynoediye vrouwe; dan of de felce an
yel jckheyl van yebrel en niet heia dient te ftaen.
4. Of een yefel en zaft yelaet de jonge deernen beter paft, als de f•haemte:
e,z of Jiilex oock plaetfe heeft in hooffeke Jorekvrouue i.
5. Of men op het ooyh of wel op het cir behoort een piartasyr le ooerhiefen:
en van de vordere proeven die voor een houweliek die,aen te yaen.
6. IIet queeflen in fonamiye quartieren van ho/laid yebruycl elick, veal het zy.
7. Of by min fondiyt die met een fehoone vrouwe fick ic,loopt, als die niet
een mifinaeclle Eich ontyaet.
S. Bedenel inyen op de fchoonheyt der v roauwen.
PlriioGAsIus. Dit vas een groot houweliek voor een geringe IIarderinne,
en voor my loo is'er groote twijffelachtigheyt, of by Koningh Ulderiek hier
in wel of quahjck gedaen is • irk N3 enfehe uw ooideel hier over te verftaeu;
irk bid u, feght my des uw gevoelen, irk wil u fonder tusfclicn-fprake geheel

ent -hooren.

Sopirxoriscus. Wel, indien het u loo gevalt, irk wil kortelijck mijn
redenen voorftellen: ghy kont daer na de uwe in- brengen, foo ghy fulex
goet vindt.
Op 't onderfoeck dan van 't houweliek in delen geroert, kooint eygentliek
in bedeneken, of liet prijfelick is, dat Vorftelicke en andere voortreffelieke
peifonen fich in houwelick veifellen met dochters van geringe af-komft; en
dat ter fake van fehoonheyt van leden, bevalligheyt van wefen, ofte diergelijeke. al het weleke by widen gefebiet te zijn, felfs met goede uyt-komfte
en tot vernoegen van die fulex gepleeght hebben, getuygen de Hiftorien van
alle tijden. Asfuerus, Groot-vorft der Perlen en Meden (anders Artaxerxes
genaemt) niet Elter, eene van de gevangene Jodinnen, om haer fchoonheytswille, in houwelick getreden, heeft wel en geluckelick met haer en fy met
hem geleeft, als uyt hare hiftorie onder de boecken des ouden Teftaments
te tien is. Afpafia, een arme maeght, by Cyrus loo verre bemint, dat by
de felve als een gefellinne beyde zijus beds en zijns Rijcks heeft aen-geno
men, dede hat en lieer en man het liooghfte vergenoegen van hier genieten;

al, an gehjeke des felfs volger in 't Rijek (gelijek lElianus in 't twaelfde
boeck fijner hiftorién getuyght). Een Marquis van Saluten, op de jacht
wefende, een feker hnyfmans dochter, haer vaders vee weydende, in 't velt
ontmoetende, heeft foodanigen bevalligheyt in haer gevonden, dat by fick aen
de felve in echte wetteliek heeft veibonden (als lEneas Syl^ius 1. Epift. 45.
verhaelt). Meer exempelen louden over dele gelegenthcyt koenen worden
by- gebracht; doch de vrage hier niet zijnde, of fulcx gefelnet is, maer wel
of fulex nut en dienftigh is gedaen te werden, foo ftaet vorder op de redenen
van foodanigen bedrijf hier op kortelijck te letten. 't Is wel waer (foo na
de gefchreven Rechten, als naer het gebruyck der voleken onder de weleke
wy woonen) dat flechte en geringe vrouwen in houwelieken ftate fick ver•
famelende niet Edele en welgeboren mans, door foodanigen houwelick worden
verftaen vei adelt te woi den : dewijle de vrouwe haren glans en luyfter wort
gefeyt te krijgen door de eer -ftralen van de man: in voegen dat, foo liaeft
een Konmgh of Prinsfe fich in trouwe koomt te vereenigen met een geiingli
vrouws-perfoon, de felve dadelick niet meer geringe en onedel, maer ver
te wefen; fulex dat daer door de onge--herktnvadlwoerf
hjekheyt (oude mogen fehijnen wegh genomen te zijn. Delen even-wel niet
tegen-ftaende, loo geveelender vele dat niet geloochent en kan worden, of
Prinsfee (foodanige geringe peifoonen aenflaende) werden verftaen te verdityf
teren (immers te befehaduwen) den glans en luyfter van hale Vorfteheke
af-komfte. Waer by komende, dat de verftandige van alle eeuwen, in 't
ftuck van 't bouweliek, altijt hebben geoordeelt, dat gehjekheyt van gelegentbeyt en ftaet de hefte gronden zijn van onderlinge vrientfehap en eenighe3t
in dele verfamelinge. en in tegendeel van dien, dat lieden van verfeheyde
opvoedinge, of middelen, of beroep, ganfeh befwaerliek wel te famen zijn
te voegen; ofte, alreets gevoeght zijnde, t'elekens op voor-vallende ongelegentlieden liehteliek tegen den anderen uyt-vallen en ontfpringen in allerley
ontftuymigheyt en bitterheyt; loo hoede iek belt te zijn, oock hier dien
algemeenen regel valt te ftellen.
PUIL. Iek bekenne dit veel gebruyckelick geweeft te zijn onder de meefte
voleken: en 't magh zijn dat hier op gefien is geweeft by die van Calicutia
ende andere om -leggende natién, die met de grontwetten van haren Statt
duydelick hebben doen valt ftellen, dat geen Edel-lieden met on- edelen fich
in houwelicke (ouden beftaen te verfellen. Maer even-wel loo loopt hier op,
mijns oordeels, dit bedeneken: of niet een man, een vrouwe trouwende van
minder gelegentheyt als by is, niet dan met meerder eerbiedinge van de felve
en wert bejegent, dan of he fijn meeider ofte fijns gelijcke genomen hadde;
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Een krepel nam een blinde vrou,
alfoo het fchamper-woort: Madame vaut bien Monfleur, daer mede fchijiit
En 't was hun beyd' een nutte trou;
wegh te zijn genomen.
Het wijf, dat droegh den fwacken mail,
SoPH.
't En gaet niet vaft, lieve Philogame, dat vrouwen, van nederige
Vermits dat by niet gaen en kan:
gelegentheyt en af-komfte, fach des gevoegelicker ftellen onder het gebiet van
En by wees haer een rechte baen,
haren man; dewijle men foo veel exempelen vint die het tegen-deel uyt-wijfen.
Daer fy alleen niet kende gaen.
Het wijf van Fulvius, uyt de flavernye tot foo een eerlick houwelick verSiet, dus too leefd' het foete paer,
lieven zijnde, heeft niet gelaten haren mau trotfeliek te bejegenen, ja opentEn daer was vrientfchap onder haer.
lick te befchuldigen. Fulgof. lib. 5. cap. 3. Taura, eens armen huyfmans
dochter, by Cato in houwelick aen- genomen, heeft onvriendelick en niet
PHIL. Iek fie, dat dit oock by de Francoyfen foo goet wort gevonden;
har(ligheyt met hein om -gegaen; Plutarchus in 't leven van Cato. Agar,
haer fpreeck-woont wijlt fulex uyt: A us boiteux, femme qui cloche. Sulex
noch maer een byfit wefende, too haeft fy bevrucht wiert, is trots gewordat ick befluyte, dat gelijekheyt van gelegentheyt in delen deele veel vermagh
den, pleeglit hooghmoet, en ftoort de gewoonlicke rufte in 't huys van
tot t'famenvoeginge van de gemoederen. Iek hebbe van een geloof-waerdigh
ouden
en
Abraham, Gerief. 16. 4.
En diergelijeke exempelen van den
mau verftacn, dat ten tijde de fteden van Vlaenderen voor delen Staet en
nieuwen tijt konnender meer bygebracht worden. Soo befluyten wy dan
tegen Spaengjen hielden, feecker eerlick jongelingh aldaer ten houwelick verandermael, dat het voor Koningen, Prinsfen, en foodanige verheven perfocht een jonge dochter die fcboon en lieffehck was, en dan noch van meerder
fonagiën, ongelijek bequamer is, hier in mede te volgen den voorfz.
middelen als den verfoecker: en daer op wierf het verfochte houweliek hem
gemeenen en ouden regel, en dat'et daerom belt is, dat mieren met mieren,
afgefeyt. Kort daer na, als de ftadt van Gent by den Prinsfe van Parina
gelijek de Ouden feyden, en dat elefauten met elefanten te farcen paren:
gewonnen was, en veel rijeke en vermogende luyden in Vlaenderen alle hare
dewijle dat gelijckheyt van gelegentheyt is de rechte en eygen moeder van
middelen door den oorloge verloren hadden, geviel het dat'er veel van de
eendracht en onderlinge goetwilligheyt, en ongelijckheyt van het tegendeel.
felve in Engelant haer woon -plaetfen gingen nemen, en onder andere mede
1)e Schepper aller dingen, ende infetter des houwelicx, heeft ons van den
de ouders van beyde de voorfz. gelieven: de welcke fich in 't voorfz.
beginne dien grontfteen geleyt: Laet ons, feyt hy, Gerief. 11. 18. den menfche
Koninghrijek quamen te bejegenen in een en de felve herberge, alwaer die
een hulp make die hem gelijck zij. Iher op dan te bouwen en te trouwen
beyde (als meeft al het hare verloren hebbende) wierden onthaelt in een
ftelle ick heft te wcfen.
fleckt vertreek, De jonghman, op dele gelegentheyt acht tlaende, en de
ßrrr,. Iek en vinde geen redenen om u in defen feer tegen te (preken :
voorfz. jonge Dochter wat ter zijden genomen hebbende, feyde haer, dat by
en fegge daerom , tot beveftinge van 't gene by u gefeyt is, dat ick onlanghs
hem niet en hadde mogen gebeuren, ten tijde hare ouders witten rekeninge
een foet geval las dat hier by kan dienen. Een eerlick jongelingh kansfe
te maken, dat hy minder was in rijekdom als fy; dat nu het ongeluck van
fiende om voor hein ten houwelicke te mogen bekomen van drie vrijfters
den tijt hare ouders ter weder-zijden genoeghfaem al het hare hadde afgeeerie; te weten: een dochter van adel, of eerie van groote rijekdom, ofte
nomen; fulex datfe nu dienthalven in gelijekheyt (tonden; dat onder dies
eerie van fijn cygen gelegentheyt; (door de eerfte kende hy hoogelick gevorfijn goede genegentheyt op haer was blijven ftaende, en ftaende boude blijven
dert worden, door de tweede konde hy geraken tot inkoop van ampten en
(too 't haer maer en geliefde) voor eeuwigh; dat fy in een vreetut Rick was,
(taten (als in Franekrijek gefchiet), door de derde kende by gelijekmatigheyt
en wel Nulpe van doen hadde; dat by de gene was die haer lijnen dienft van
van gelegentheyt bekomen; dat, als gefeyt is, foet en aengenaem wort genieus
aenboot, en met een fijn trouwe. In 't koite, by wift'er fee veel toe
oordeelt); niet konnende by fish hier op befluyten, vraeght raet aen een out
(eggen,
te
dat de voorfz. ongelegentheyt hem de gelegentheyt aen- bracht;
man:
die
wijft
hem
na
de
marekt,
daer
de
kinderen te fames haer
en wijs
want eerft de dochter, op 't wel- behagen van haer ouders, en dadehck daer
vermacck namen op haer maniere, die terftont op fijn aenkomfte hein toena de ouders felts de faken goet gevonden hebben: fulex dat uyt liet voorfz.
riepen, niet met hem, maer met huns gelijeke te willen fpelen; 't welek hy
ongeluck quasi te volgen een geluckigh houwelick, met groot vernoegen
op-nemende fich tot een leste, voeghde hem met fijns gelijcke, na den raet
ter weder- zijden, en aen-was van middelen, hen-lieden by den goeden God
van den Philofooph Cleobulus. En wat de nieuwe fchrijvers aengaet, Don
in 't voorfz. Rijek verleent.
Antonio de Guevara ftelt van gehjeke valt, dat het de fekerfte regel is om
Sopn. Wy zijn dan hier in tot noch toe eens, too iek de: maer delen
minreliek in den houwelicken ftaet te leven: dat een man neme foodanigen
onverinindert ben ick van gevoelen, dat felts ongelijeke houwelieken door
vrouwe, en de vrouwe foodanigen man, die hun meeft gelijekt in geoachte,
in ftaet, en oock in middelen. Want, feyt hy, ingevalle van ongelijckheyt ecnige goede hoedanigheden, sen de eene zijde meer als aen de andere zijde
wetende, tot gelijekheyt gebracht kennen worden. Als by exempel: too
in dele faken, die de miefte is fal onvernoeght leven; en die de meefte is
wanneer een geleert jongelingh, een kunftigh meefter in fijn bedrijf, ofte
fal gewis berou hebben. Een Koopman die fijn dochter houweliekt aen een
diergelijcke,
ten houweliek koomt begeeren een vrrjfter van meerder middelen,
kint
rick
huyfman
die
fijn
geeft
aen
Edel
-man,
die
een
Ridder, en een
van aenfenlieker gelegentheyt, ofte iet fulex; dit meyne ick geen ongelijek
brengen gewisfelijek in haer huyfen uyt- roepers van hare gebreken, krenekinge
houwelick genaemt te moeten worden, gehjek onfen Erafmus mede fulex
van haren goeden naera, en, dat meer is, gemeenlick oock verkortinge van
oordeelt. Maer dat meer is, de felve Erafmus meynt, dat'er een fekere
haer cygen leven, enz.
foorte van ongehjekheyt van aert onder de gehoude fomtijts geheel dienftigh
Sorir. By de redenen van den Spaenjaert, by u verhaelt, wil iek voegen
is voor de huyf-houdinge, te weten. als een man wat quiftigh, of wat te
het bedeneken van een Hollander: weleke twee natifin, hoe -wel nn een lange
blymoedigh, of wat te wacker zijnde, gegeven wort aen een fparige, ftille,
wijle onderlinge Peer oneenigh zijn geweeft, evenwel in dit (tuck ganfelt
en gelette vrouwe: dit oordeelt Erafmus een goede temperature te maken.
eendrachtigh bevonden worden. Onfen Erafmus, mede feer prrjfende de
Daer toe oock dienen de volgende verten:
gebjekheyt in de houwelicken, verhaelt een fonderlinge exempel tot aenradinge
van de felve. Hy feyt, dat'er een feker eerlick man, een Engelfman
Indien een quiftigh man fpeelt over al de gilde,
wefende, too quahek aen de beeilen geftelt was, dat by geduerigh in een
Guy, moeder van het buys, en zijt dan niet te milde;
niet-te
-min
fick
ten
houwelick
worden;
de
felve
des
moeft
ftoel gedragen
Of foo misfeluen uw man de beurs gedurigh fluyt,
genegen vindende, troude een vrouwe die blurt was. Die redenen van fulex
Soo geeft, wanneer liet dient, een weymgh ruymer nyt.
fijns doens gevraeght zijnde: op dat wy te beter over een louden dragen
Indien by wat te licht tot morren is genegen,
(antwoordde hy); want Blek van ons fijn gebreek wetende en bedenekende,
Soo
laet uw foeten aert fijn ftuerheyt overwegen 1);
na
fijn
too en Pullen wy malkanderen niet hebben te verwijten. 't Is even
Of
gaet by wat te lacht, of ick en weet niet line,
en
vreetfanieliek
geleeft,
hebben
onderlinge
wel
uytgevallen;
want
fy
(eggen
Soo maeckt dat uw beleyt daer peper onder doe.
en zijn daer en boven met elf kinderen van Code gefegent geweeft, de
In 't kort', liet echte paer dient over hart te leven;
weleke alle gelost van leden, en wackere jolige lieden zijn geworden. Om
Al wat hier iemant tekort, dat moet een ander geven:
dele redenen hebben de Griecken van outs voor een fpreeckwoort gehadt,
Het foet verfacht het Euer, het Euer dat wett' het foet,
dat arm met arm, ballinek met ballick, en een dienft-knecht met een tlavinne
Soo is 't dat hier de koek de fauee mengen inset 2).
behoorde te houwelicken, om alfoo belt eens te weten. En bier toe dient
het gedicht, gemaeekt op een exempel van Antiphrlus, een out Grrecks
PHIL. Wat is nu uw vorder bedeneken op dele gefchiedenisfe
Poect. (Cypraeus de Sponfalibus cap. 13. § 69. num 2).
Ut ,iqua vino admuta teddit illuc -nodevitius, et fohn e Nimph,e deunt temnlf-utunt coinpe feuut, fie in matiimunio fenorens maiit: uxor tepida temperet. Plutarch.
2) E ieu met beyeien (feyt het fneeek- voort) is den hon s eliekeu ft.tet.
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Sorx. Iek mereke dat Phryne Bocena als vreefachtigh , eerbaer, en
befchaemt hier wort voort-geftelt, en dat de felve in die geftalte de genegentheyt van den Koningh des te meer tot haer heeft getogen; in voegen dat
de felve eyndelick, tot haerder Beren, uyt fee lagen en geringen ftaet tot
Koninginnc is verheven geworden.
PHIL. Wat befluyt meynt ghy hier uyt te maken, goede Sophronifee?
Som. Geen andere, lieve Philogame, dan dat'er niet beter en voeght
aen alle jonge deernen, als fchaemte en een eerbaer en ftil wefen.
PHIL. Maer dat en is geenfins na de wijfe van de hoven en de manieren
van leven aldaer, waerde Sophronifce; maer fulex wort liuydendaeghs gereeckent voor een overblijffel van de flechte en eenvoudige werelt: daer, in
het tegendeel, een gelet en valt gelaet, dat fonder verbleycken of verbloofen
een reden wel ten propooft weet uyt te brengen, voor wie het foude mogen
wefen, voor recht hoofs wert gerekent; gelijck een yder, die oyt by hooffche
Jonckvrouwen fich heeft laten vinden, dagehex gewaer kan worden.
Sores. 't En is niet geheel langh geleden, dat ick, op dele gelegentheyt,
in feker goet gefelfchap wefende, hoorde een ouderlingen redeuftrijt tusfchen
een verftandige hooffche Jonckvrouw, en een foet geleert Jonghman, die op
dit ftuck niet eens van gevoelen fcheen te wefen: de Jonck- vrouwe drijvende,
dat het de jonge dochters beter voeghde vaft, geasfureert, en refoluyt
(gelijck fy fprack) in haer doen en (eggen te wefen, als blood' en vreefachtigh
te zijn, en bykans op yder woort fchaemroot te worden: en dit fonderlinge
ten aenfien van de gene die ten hove, ofte anders by deftige luyden, dage
hebben te verkeeren. De Jonghman hiel het tegendeel, en focht door-lijex
fijn redenen valt te maecken, dat fchaemte, ftilheyt, en neerflachtigheyt,
alle jonge vroa-lieden fonder onderfcheyt beter voeghde.
PHIL. Iek hadde dit difcours wel eens willen hoeren, en dewijle fulex
niet vallen en kan, maeckt my deelachtigh (loo bet u belieft) wat'er omgingh.
Sorn. Daer wierden goede redenen ter eender en ter anderer zijden
by- gebracht, en de Jonek -vrouw en bleef vry aen den Joneker niet met allen
fchuldigb: want fy was verfiandrgh, wel -fprekende, en daer toe ervaren in
foodanige bejegeninge. 't Sou te laugh zijn alles op te halen wat'er gefeyt
wiert: maer dat my in defe redenkavelinge wel beviel, was, dat de jonghman
onder andere faken by- bracht, dat alle oude en verftandige fchrrjvers, als
Poeten, en diergelijcke geeften, die werek maken van wel te kennen oor
gaven die de jonge Juffrouwen belt voegen: dat, fegh iek,-delnva
de felve altijt voor een gewoonte hebben (als fy een frisfche maeght op haer
aengenaemfte willen af-beelden) de felve te befehrijven, datfe, by iemant
aengefproken wefende, en fonderlinge by manf-perfoonen, t'elekens eenigh
teycken van eerbiedigheyt van haer geeft; datfe een foet blofjen krijght,
d'oogen neder-flaet, en geenfins en toont die vaftigheyt in haer wefen, die te
hove geprefen wort. Daerom fiet men in dufdanige gelegentheyt, dat Virgilius,
Ovidius, Statius, en ander Poèten, fpreeckende van jonge deernen, aldus fegen:
Sy kreegh een foeten blos; en als de vrijfters blofen,
Dan lien wy haer gelaet vry liever als de rofen.
De Juffer (tont verbaeft, en liet haer guide ftralen
Van fchaemte neder gaen, en op der aerden dalen:
Sy bleef in defen ftant al vry een lange poos,
Dies was haer foet gelaet gelijck een verlebe roos.
PHIL. Maer fpreken defe oock van de hooffclie jonck-vrouwen
Sorrí. Iek fegge ja, en dat falex by de felve oock wort gedaen, ten
aenfien van de gene die in hoven van Prinsfen verkeeren.
PHIL. Maer fy zijn misfehien felfs niet Peer hoofs geweeft, maer wel
goede boeckmans en anders niet.
Sorx. Gelooft dat, bete Philogame; maer wilt ghy hovelingen felfs hoeren
fpreecken, ick weet u geholpen. Een groot hovelingh (Don Antonio de
Guevara Eprft. ad Molen Puche) heeft op dele gelegentheyt eertijts aldus
gefehreven: Iek ftelle valt, dat aen een vrouwe die eerbaer en befchaemt
is, weynigh is te berispen: wederom, dat aen eene die onbefcbaemt is, niet
met allen en is te prijfen; in voegen dat het bebte houwelicks-goet, het
befte befterf, het befte juweel datfe hebben kan, is befchaemt en fedigh te
weben. En een ander hovelingh, ten naeften by van onfen tijt (Mich. de
Montaigne lrv. 3. chap. 5.) feyt aldus: Onfe voor-ouders beleyden het gelaet
en het geheel weben van jonge deernen tot vreefe en fchaemte, en haer
gemoederen en driften van gelijeken; wy in tegendeel tot ftoutmoedigheyt
en onverfaegtheyt. Gewisfelick wy en verftaen ons ftuck niet met allen in
delen deele. De Sarmaten gaen loo te werek, die geen viijfter toe en laten
een man te nemen, ten zy de felve al voren met eyger hant een van de

vyant om den hals heeft gebracht. Daer is tot dien eynde aenmerckenswaerdigh, dat de Keyfer Theophilus, verkiefinge willende doen van een
vrouwe voor hem felfs, uyt een groot deel van de uyt-nemenfte maeghden,
daer toe by een gedaen verfamelen, ftoiit als gereet om een gulden appel,
die by in de haut hadde, te geven aen een jonge en geleerde maeght, Icafia
genaemt, tot een teycken dat by de felve voor fijn gemale verkielen wilde:
maer de felve op fekere reden, die by voorwierp, hoorende fpoedehjck en
met een gelet weben antwoorden, veranderde dadelick van voor-nennen, en
gaf den felven gulden appel aen een andere jonge vrijfter Paphlagonia geheeten, die met een ftil en fedigh gelaet benevens haer gefeten was waer
door de voorfchreve Icafia loo was verbelght, dat fy, haer (elven als ver
een klooster begaf, met een afkeerigheyt van alle houwe--kniefd,har
licken. Siet Tiraq. 1. 9. connub. num. 152. Cyprx. cap. 11. et alibi.
PHIL. Maer aen een anderen Verft foude misfchien een deftigh en recht
Prinsfelick weben in fijn toe-komende gemael wel bevallen hebben, als beter
paslende op den ftaet van een Princesfe, als die in-getogenheyt en befchaemtheyt daer ghy van fpreeckt.
Sorx. Wat een ander mochte gedaen hebben is onfeker, lieve Philogame;
maer dat is feker: dat defe en andere Prinsfen oock in haer eygen vrouwen
die ftoutmoedigheyt voor verdacht houden, vermoedeliek fulcx hun by Baer
Raden ofte jeught-beftierders zijnde in- geprent, dewijle dat die van de leere
der zeden oyt hebben gefchreven, als mede de Gods- geleerde, even zijn van
dit felve gevoelen. Dele vrouwe (feyt'er een) boude ick voor de wel-fprekenfte, die (aisle tot manne -volek te fpreken heeft) met een eerbaer root
haer geheele wangen over-ftort, en die , door verbaeftheyt en fchaemte, de
woorden komen te ontbreecken. Vives de Cbrift. matr. lib. 1. cap. quomodo
foris aget melier Eerbaerheyt moet door fchaemte vertiert worden; en (dat
het byfonderfte in de vrouwen is) laet fedigheyt de hoogfte wefen onder uwe
deughden. Ilicron ad Celaiit. lib. 20. epift. 20.
furz. Wel iek wil dat in fijn wacrde laten ftaen, ter tijt toe guy tijt
lult hebben my de redenen van de andere zijde mede te verhalen; want
daer van en maeckt ghy geen gewagte met allen: en nochtans feght ghy,
dat de Jonekvrouw, die het tegendeel dreef, den Joneker niet met allen
fchuldigh en bleef: en dewijle fy vernuftigh en wel -fprekende, en daer enboven oock ervaren was in die bejegeninge, fee laet ick my duncken datfe
haer ftrenge wel getroeken lal hebben. Dan daer van op een anderen tijt,
dewijle ick nu geeine uw verftant foude hoeren op de maniere van doen die
hier de Koningh Ulderick gebruyckt, en die in oude tijden de Koningh
Asfuerus, en gemeenhjek de groote Vorften van Mofeovién gebiuycken; dat
is, een groot deel van de fchoonfie vrouwen te (amen te brengen, om eene
uyt de felve tot vrouwe te verkielen. Wat my aengaet (om dat voor af te
leggen), is dit een fake van de hooghfte macht en van de meefte vermaeckelickheyt, die een groot Prinsfe in al fijn heerfchappyen magh hebben, dat is.
uyt alle de fchoone van het lant de fchoonfte van allen fick felven te mogen
toe-eygenen.
Sopsi. Ghy valt wederom op de fclioonheyt, foete Philogame, als ghy oock
t'anderen tijden hebt gedaen, en daer toe lal oock hier wat gefeyt kennen
worden. Dan wat de verkiefinge felfs aengact, die fie iek dat in dele
gelegentheyt alleen by liet oogh gefchiet; dat is: dat men alleen fijn ooghmerck heeft wie de aengenaemfte van huyt is, fonder meer; en daer op
heeft fee een doorluchtigh houweliek fijnen voortganek.
PHIL. Wel is dat niet een byfonder voor-recht voor een Prins, dat by
fick magh toe-eygenen de fchoonfte vrouwe van 't geheele Riek? we bende
fulex het aengenaemfte dat men op aerden hebben kan; dewijle dc fehoonheyt
fee aen-lockende is, dat oock de onredehjcke dieren felfs worden bevonden
met groote genegentheyt daer toe gedreven te horden gelijck het my
gedenckt fulex by de Natoer- onderfoeckers geleien te hebben (1Elian. lib.
4. Hiftor. Animalium). Sulex dat het een blinde -mans vrage is, te willen
onderfoecken: waerom men fchoone menfehen voor andere lief heeft.
Sorg. De Wij fen, goede Philogame, die beiifpen nochtans de geile die
door de oogen, en niet liever door de oiren, bewogen worden een wijf te
nemen; dat is: fy oordeelen dat onwijsfelick wort gehandelt by de gene die
alleen door het uyterlick weben, en niet door innerlicke goede deughden en
gaven, tot eenigh houwelick werden aen-gedreven. En als men de fake
wel in tiet, is het niet een ganfch los werek van de Prrnsfen, op een eenigh
gefichte een vrouw -menfch, die men anders niet en kent als van de uyterlieke huyt, tot een wettige bed- genoot voor altijt aen te nemen?
PHIL. Maer ick en geloove niet dat het fee flechtelick by de Prirsfen
plagte af te loepen, oock niet dat de felve het fee op een fimpel gefichte
hebben laten aen -komen gelijck op liet exempel van den Koningh Asfueius,
mijns oordeels, wel kan worden afgenomen.
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Sorx. IIoe foo, Philogame? feyt niet de fchrifture, doen Vafthi verfteken
MMas, dat de Jongelingen des Konincx feyden. Men foecke den Koningh
fehoone jonge maeghden, en de Koningh beftelde toe-fienders in alle landen
fijnes Koninekrtjex, dat fy alderley jonge fehoone maeghden te famen brach
Sufara, in 't vrouwen-getimmer; Efter. 2. 2. Stet, daer-ten,opdburgh
woit'et al op de jonckheyt en fchoonheyt genomen, gelijck ghy fiet dat de
text fpreeekt- daer by koomt noch, dat Efter aen Hegai des Konincx
kamerlmgh, berforger defer vrouwen, wel beviel; die de felve ten dien
aenfren oock voordeel gaf boven andere; Efter. 2. 4.
Prrix. Macr men liet mede duydelick uyt de Hiftorie van Efter, dat
foodanige maeghden geheele twaelf maenden langh moeften als voorbereyt
worden in 't vrouwen - getimmer, met vercierfel, met reuck-werck en fpecerye;
en dat al eer de felve tot den Koninglt in quamen: en dat en liep vry niet
af met een fimpel gefickte, maer de Koningh nam van yder een goede proeve
tot in 't bedde felfs, wie hem aldaer beft aenftont.
Sopn. Hebt ghy dat alfoo to den Bibel gelefen, Philogame? of kont ghy
fulex uyt de befchrtjvinge van de Hiftorie beweeren?
PnmL. My dunckt ja, waerde Sophronifce: want al is 't fake dat van 't
beflapen van de voor -feyde maeghden niet duydeliek en wort gefeyt, foo
dunckt my nochtans dat'et als met handen te taflen is, dat het met de felve
foo is toe-geeaeu; want ick fle dat de text fegt: Dat als de twaelf maenden
om waten, en dat de beftemde tijt quam, dat een maget tot den Koniugh
Asfuerus komen foude, foo dede men haer (in cieraet) wat fy hebben woude.
En wanneer eene des avonts daer in quam, die gingt des morgens van hem
in het ander vrouwen - getimmer, onder de haat Saefgas des Koninex katnerlmgh , der by- vrouwen hoeder; en fy en moefte niet weder tot den Koningh
komen, het en luftede dan den Koningh; Efter. 2. 12. Wat dunekt u,
waerde Sophronifce, van dit verhael; te weten tot den Koningh des avonts
komen, en des morgens van hem gaen in ander vrouwen-getimmer, en dat
onder de hant van den hoeder der by-wijven, en niet weder te mogen komen
ten luftede dan den Koningb? enz. Wat wil dit anders feggen, als dat de
Koniugh foodanigen proeve van haer nam, als ick te voren hebbe gefeyt?
Sorry. Iek en weet niet of dat alfoo vaft gaet, lieve Philogame, als ghy
wel meynt ick foude u misfehien andere bedenekiugen daer op konnen
voortbrengen, die het tegen deel louden uyt-winden; maer neemt het daer
voor, dat het foo gefchiet zy als ghy meynt, is dat niet een flechte proeve
om daer op een houwelick te gronden? En dat ghy misfchren fout meynen,
dat de twaelf maenden hebben gedient, om te letten op de maeghden, te
ondeifoeeken wie fy waren, van wat af-komft, en hoe op-gevoet, dat is al
buyten waeifchijnelickheyt; dewijle men niet eer en wifte dat Eiter een
gevangen Jodurne was, voor datfe alreede was gekroont. Iek fegge daerom,
dat foodamge verkiefinge, te doen op foo losten proeve, geenfins en betaemt,
fonderlinge, met foo verheven perfonagiéu.
PHIL. Wel, dunckt u niet dat het queeften, van het Noorder- quartier,
op dele of gelijcken voet toe gaet?
Sopn. Behalven dat alle geregelde lieden geftaêgh tegens die maniere van
doen zijn geweeft, en noch zijn, foo was dat noch een geheele andere fake:
want de jonge lieden plegen malkanderen fee na niet te komen, ofte fy en
kenden malkanderen al voren door dagelickfekten omme -gangh. fulex dat niet
gefeyt en kan worden, dat oock de felve alleen fich op de uyterlicke fchoonheyt verlieten, daer van nu verre na foo veel niet en wort gehouden, als
ghy en meeft al de jonge lieden doen. Onder andere komt my veel in den
fin een plaetfe van D. Hieron. (in. 2 cap. Malach.) aldus luydende: Dewijle,
feyt by, dat ghy vruchtbare vrouwen liebt, en dat ghy uw vermakelickheyt
Ichept in de kinderen by de felve gewonnen, waerom doch fchoonheyt gefocht, die voor de hoeren en lichte -koyen bequamer is als voor wettige
huyf- vrouwen En waer men van de fchoonheyt by de rechtfinnige komt te
fpreecken, too vint men dat dit woort in 't gemeen vaft wort geftelt, dat
de fehoone vrouwen veel hooveerdigh en trots zijn, datfe gevaencck zijn voor
hare mans, datfe verdacht zijn in hare eerbaerheyt, als in 't ooge fpelende
van alle man: datfe veroorfaken onmatigbeyt in 't gebruyck van 't houwelicxbedde, het welck veel ongelegentheden aen ziel en lichaem placht in te brengen, daer van ick hier niet breeder voor als nu en ben gefint te fpreken.
PHIL. Men fegge wat men wil, fehoonheyt in een vrouwe is een groote
gave; en wat de onbeylen aengaet, daer ghy van gewaeght, ick hebbe
gelefen dat iemant, die hem vergeet met een vrouwe die fehoon is, foo
grooten fonde niet en begaet, als die hem verloopt by een die mifrnaeckt is.
Baflanus in c. 4. quseft. 6. Joh. And, in e. ea qua; fiunt, col. 2. de reg. jur.
in 6. et alit.
Soprr. En wat redenen zijn daer toe, lieve Philogame? daer men wel veel
redenen voor liet tegen-deel foude konnen in- brengen.
II
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PnaL Hoe, waerde Sophronrfce, is'et niet feker dat iemant, die door
gaufch krachtige aendrijvmge tot fonde verruckt wort, minder quaet doet,
als de gene die alleen met gemeene en flechte bekooringe wort vervoert?
Iek fal even foodanigen minder een over-fpeelder heeten, feyt'er een Outvader van , die fich by een Koninginne of Princesfe ontgaen heeft, als die
door een flechte floir tot een val is gebracht geweeft. Een fchoone vrouw
en een gefcheurt fehortekleet heeft veel aenftoots, feyt het fpreeck-woort:
en dien volgende dunckt my met de reden meer over een te komen, dat
die mieft- fondight, die door de meefte aen-drijvinge is vervoert geweeft;
het welek ontwijffeliek meer door een fchoone, als mifmaeckte, ofte anderfins
geen aeuloekende gedaente, wort gedaen: en ick en houde het gevoelen vau
fekeren Biecht-vader niet vreemt, die aen een jonge nonne vergevinge van
hare fonde toeftont, na dat de felve in haer biechte verklaert hadde, dat fy
haer verloopen hadde in de maeiit van Mey, onder een bloeyenden boom,
met een jongh en fris Edel-man; en dat de felve geen vergevinge en wilde
toe-feggen aen een oude bagijne, die haer hadde laten mifbruycken in de
winter-ttjt, onder een dorren boom, by een vervallen Kercke, en dat door
een ouden kaes -jager van haer gebuerte. Want fich in het eerfte geval te
verloopen, hadde (boven 's menfchen aen geboren fwackheyt) groote aendringinge: en in 't tweede fich te vergeten, was als tegens wint en ftroom
op te dringen, en met opfet quaet te doen. Van gelijekeu, foo meyne ick,
dat foo iemant fick ontgaet in dronekenfchap, by gelegentheyt van eenigen
uitmuutenden goeden wijn die hem gefchoneken wort, by minder mifdoet als
iemant die froh verfuypt in alderhanden fechten dranek; het eene komende
door verlockinge van foo een aengenamen drouck, het andere uit enekele
fletterye, ofte, om beter te feggen, uyt puere beeftigheyt.
Sorx. Ghy weyt hier al wat brect, Philogame, en ick foude u in tegendeel wel in bedencken derven geven, als remart uyt den regel wil gaen om
hem en eenigh fchepfel te mifbruycken, of het niet beter, en minder quaet
en is, een flecht als een uyt- nemende en goet maeckfel daer toe te mifbruycken. Als de knechts van een groot en reu buys-gefln te famen roefmoefen,
is'et niet beter datfe malkanderen een flecht aerden-vat naer het hooft werpen,
als eenigh fonderhngh en naeu-keurigh ftuck buys-raets van outs in 't
geflachte bekent? Maer dit foude ons af-leyden van ons voor -genomen wit,
dat is: of men, in 't verkiefen van fijn partuur, foo grooten werek behoort
te maecken van de fehoonheyt? en daer toe veel gefeyt kennende worden,
wil ick dit alleen nu brengen by 't gene op andere gelegentheyt hier van
is gefproocken: te weten, dat lek met bondige redenen, na de kunft van de
reden -kavelinge, u vaft kan ftellen, dat de gene die een ongedane ofte
mtfmaeekte viouwe trouwen, beter doen als die fich met een uyt- nemende
fchoone komen te verfellen.
Pnrn. Dat is een wonder -reden in mijn ooren; dies verwachte ick van u
hoe ghy dat fult valt maken.
Sopir. Voor eerft, foo en tal ick geen fwarigheyt maken u toe te ftaen
met de lief hebbers van de fchoonheyt, dat een man meer vermakelickheyts
kan hebben van een fehoon als van een ntifmaeckt vrouw -menfch : maer ick
woude de felve lief- hebbers wel eens gevraeght hebben, of het niet beter en
is noyt vrohek en geluekigh geweeft te zijn, als de vreught en 't geluck
(van de welcke men te voren in 't befit is geweeft) wederom plotfelick te
vet liefen? Voorwaer indien de felve de reden plaetfe willen geven, fy fullen
fulex fonder tegen fpreken toeftaen; dewijle by alle Wijfe wort geoordeelt,
dat het eene van de grootfte ongelucken is, geluckigh te zijn geweeft. 't
Is dragelicker, feyt'er een van de Wijfen, niet te verkrijgen, als, ver
hebbende, wederom te verliefen. En dat valt geftelt zijnde, foo-kregn
koomt'er by een tweede point, dat mede by de felve niet en is te ontkomen:
te weten, dat de gene die hare vermakelicklieyt hebben in fchoone vrouwen,
de felve Peer weynigh tits in dat waefjen konnen gebruycken. Het fchoonfte
bloetntje, fchier foo haeft het felve gepluckt is, foo is'er alreede een groot
deel van fijnen glans vergaen. Het felve van vrouwen te (eggen en ware
niet buyten redenen; too teer, fwack en verganckelick is al dat men onder
ons fchoonheyt noemt: een koortfe, een gefwel, ja een puyfje kan de lieffelickheyt daer van doen verliefen. En ick bid u, fiet eens met een gefopt
ooge aen den ftaet van een fchoone vrijfter, en in hoe enge palen al die
foete heffeltckheyt (als 't al ten beften gaet) befloten is, en hoe ras die
veiflenft, verfiouft en verdort is. Begmtfe te gebruycken tot Baer twintigh
jaren of daer ontrent (want eer en heeftfe hare volheyt niet) na de vijf, ja
ick delf leggen na de drie -en-twintigh jaren en is'er noyt vrouwe fchoonder
geworden; maer is van die tikt aen (oock buyten geval van fleckten ofte
andere ongevallen) gedurighlrck af-gegaen, en in haer lieffelickheyt vermindert:
en boven allen defen foo zijn alle wereltfche dingen van dien aert, datfe
terftont door het gebruyck verveelen, en als tegens worden. Rijeke lieden
48
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hebben veeltijts maer acht of thien dagen haer luft in een fchoon getapisfeerde
kamer; want als het ooge fulex maer eens gewent en is geworden, foo is
dat fehoon geliebte, nu als in een gewoonte verandert zijnde, geheel oiiluftigh
geworden. Men wort oock moede taerten en pafteyen te eten, feyt de
Franfinan: en de lieffelickheyt van de Somer fells (oude ons terftont verveelen,
foofe langer bleef dueren alsfe gemeenlick doet. Tiraq. ad lib. 2. connub.
num. 14. En om niet langer te wefen, loo tiet ghy mijn befluyt, te weten
dat'et nutter is, alleen om de redenen wille voren verhaelt, een vrouwe van
een mifmaeckt, immers van een middelbaer gedaente, ten wijve te nemen,
als eene van uytnemende fchoonheyt: en dat alles houde ick fonderlinge
plaetfe te moeten grijpen ten opfien van geleerde lieden, ofte immers die
haer werek maken van veel niet boecken omnie te gaen, want daer en wort
niet een foo grooten beletfel gevonden voor luyden van letteren, als een
fchoone vrouwe. Een groot Rechtfgeleerde eertijts gevraeght zijnde: waerom
hy, nu getrout zijnde, niet loo veel tijts en vlijts en beftede ontrent fijn
beroep, als te voren? by antwoorde, vermits ick een vrouwe getrout hebbe.
En daer tegen gefeyt zijnde, dat Socrates mede getrout is geweeft; maer
:

dat hy, dies niet tegenftaende, niet af en liet fijn naerftigheyt in de Philofophie te doen, als te voren. Xantipe, feyde de doctor, was nors en onvriendelick, en daer en boven, foo ick meyne, oock leelick; maer de mine is
vriendehek en fchoon.
PHIL. Iek ben te grooten lief hebber van de fchoonheyt, om langer tot
Baer nadeel te hooren (preken; hoewel ick in twijffel ftelle of het lette, by
u verhaelt, tot haer nadeel is dan niet. Doch hoe het zy, lact ons komen
tot de naeft- volgende gefchiedenisfe.
Sorx. Mijn faken roepen my nu elders, jongelingh; oock loo hebbe ick
het volgende trou geval onlanghs door- leien, en mits de felfacmheyt van
liet felve wel rijpelick daer op gelet Ghy, leeft liet by u felven; en als
wy den anderen wederom by gelegenthe5 t fallen komen te befoccken , loo
willen wy van de vraegh-ftucken, daer alt ontftaeiide, nacider fpreken, loo
het u gevalt.
PHIL. Uwen voor -flagh vinde ick goet, waerde man, en gad my van nu
af aen daer na (chicken.
Som. Doet foo, Philogame, ende vaeit wel.
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Daer is een felfaem volek genegen om te dwalen ,
Gedurigh om -gevoert in alle vreemde palen,
Dat (Loo het fchijnen magh) als in liet wilde leeft,
Maer des al niet-te-min fijn vafte wetten heeft.
Het laet fach over-al den naem van Heydens geven,
En leyt, al waer het koomt, een wonder felfaem leven;
Het roemt fich, dat'et weet uyt yders hant te lien,
Wat iemant voor geluck of onheyl fal gefchiên ' .
Majombe was het hooft van defe rouwe gaften,
Die ftaêgh op haer bevel en op haer dienften paften
Sy was loos, vals, doortrapt, en ihm in haer bej agh ,
Soo veel als eenigh wijf op aerden wefen magh;
Sy quam veel tot Madril, of in de naefte fteden,
Want mitfe kluchtigh was, too wertfe daer geleden.
Sy had in haer gevolgh al menigh gaeu verftant,
Soo datfe gunft en hulp by al de jonckheyt vant.
Sy ftal eens feker kint te midden opter (traten ,
Dat uyt een edel huys daer eenfaem was gelaten;
Het was een aerdigh dier, maer jongh en wonder teer,
En 't is maer twee jaer out of flechts een weynigh meer.
De meyt, wiens ampt het was hier op den dienft te pasfen,
Die gaf de buert een praet, en liet het wicht verrasfen :
Majombe was verblijt, niet om het geeftigh kint,
Maer datfe rijck gewaet ontrent fijn leden vint.
Sy geeft haer metten buyt in onbekende vlerken,
En waer het onguer heir genegen is te trecken:
;

Doelt wat de moeder focht, en waer de vader fchreef,,
Men hoort niet hoe 't haer gingh, of waer het meifje bleef.
Hoe nau daer wort gevraeght, hoe nau daer wort vernomen,
Men weet niet wat geval het kint is overkomen:
Waer dat men immer font, of waer men vragen kan,
't Is al om niet gepooght, geen menfch en weet'er van.
Majombe liet het kint verfcheyde dingen leeren,
Waer mede dat het mocht fijn teere jeught vereeren:
Eerft fingen na de kunft, oock fpringen op de maet,
En wat na 's lands gebruyck een vrijfter geeftigh ftaet.
Het kint waft onderwijl en leerde vreemde faken,
En grepen na de kunft, en veelderhande fpraken,
En felfaem hant-gefpel, en ick en weet niet wat,
Waer van fchier niet een menfch de rechte gronden vat.
Het was van fchoone verw en vrolick in het wefen,
Daer is een diep vernuf in fijn gelaet te lefen :
Het had een wacker oogh, en fwart gelijck een git,
Sijn aenficht even -wel is uyter maten wit.
Het kon fijn frisfche jeught, fijn wel -gemaeckte leden
Tot alderley gedans en alle fpel befteden;
In voegen dat liet volck, en wie het maer en fagh,
Sich van het aerdigh dier als niet verfaden magh.
Noch kan de jonge maeght geen kleyne luft verwerken,
Als fy met haer gefangh de finnen weet te trecken:
Men vint dat hare item een yders harte fteelt,
Wanneerfe maer een reys een aerdigh deuntjen queelt.

1) De l'origine des Egiptiens, autrement Bohemiens, vide Eftienne Pafquier des itecherches de France lib. 4. cap. 17. Et de horum Chiromantia lib. 7. cap. 39. Item Camerar, part: 1.
Meditat. hiftoric. cap. 17.
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Maer des al niet-te -min, fy wil geen vuyle dingen,
Sy wil geen dertel jock, geen ffimme raiicken fingen;
Haer mont is wonder heus, haer oir en linnen teer,
Al wat oneerlick luyt en fingtfe nimmermeer.
Des heeftfe by haer volck foo veel ontfagh gekregen,
Dat fy liet menighmael geleyt in beter wegen:
En fchoon dat hun de mont tot vuylheyt is gewent ,
Men hoort geen dertel woort als fy'er is ontrent.
En of oock al het rot tot ftelen is genegen,
Sy (traft het vuyl bejagh en is'er heftigh tegen;
En mits fy wonder veel met fangh en fpelen wint,
Soo is Majombe felfs tot ftelen niet gefint.
Doch foo'er eenigh dingh by wijlen is genomen,
Sy doet'et aen den dagh, en voor de lieden komen;
Maer al door fneegh beleyt, en met een loofen vont,
Soo dat'er niet menfch en weet den rechten grout.
Sy riep een van den hoop, en liet hem vaerdigh draven,
En liet, wat iemant ftal, in eenigh velt begraven,
En dat of by een boom, een hooght, of krommen bocht,
Ten eynde men liet pant by teyckens vinden mocht.
En wertfe dan gevraegt op 't gunt'er is geftolen,
En wie het heeft ontvremt , en waer het is verholen,
Soo maecktfe voor het volck een wonder vremt verhael,
In woorden fonder flot in onbekende tael;
Maer feyt dan op het left, dat onder gene linden,
Of aen den naeften bergti het goet is uyt te vinden:
En als men dan het kraem daer uyter werden track,
Soo was 't dat al het lant van hare wonders fprack.
Doch fy swift boven al haer faken aen te leggen,
Om aen de losfe jeught geluck te kennen (eggen ;
Het fchijnt dat fy den grout van alle zielen kent,
En fchier wat yder menfch in fijn gedachten prent.
Sy wift al wat'er loopt op in de hant te kijcken,
En hoe dat iemants aert kan uyt het wefen blijcken,
En wat een kleyn, een groot, een puntigh hooft beduit,
En wat men uyt een oogh of ander lit befiuyt.
Oock uyt den neus alleen foo kaufe gronden trecken,
Waer heen dat iemants luft of gulle (innen (trecken ;
Want isfe plomp, of fcherp, of hoogh, of bijfter plat,
Sy heeft van ftonden aen fijn aert daer uyt gevat.
Sy wilt, als op een draet , na mate van de jaren,
Wat yder over-koomt en pinch te wedervaren,
En wat een teere maeght in haer gewrichte voelt,
En wat een jonge wulp ontrent den boefem woelt.
Sy weet, gelijck het Ichijnt, de gangen van de fterren,
Waer in het kloeckfte breyn by wijlen kan verwerren:
Sy weet en wat de Son èn wat de Mane dreyght,
En waer toe fich het jaer en al den Hemel neyght.
Een wie haer openbaert wanneer hy is geboren,
Dien weetfe by gevolgli fijn leven na te fporen:
Nu fpreecktfe wonder breet van druck en ongeval,
En of er iemant arm of Lnachtigh werden tal.

Sy weet den levens-ftreep in yders hant te wijfen,
Daer uyt een vremt gevolgh en groote dingen rijfan ;
Want is de liny recht en fonder krommen tack,
Soo roemtfe ftage vreught en nimmer ongemack.
Maer valtfe dickmael feheef en in verfcheide bochten,
Soo wort hy dien het raeckt niet droefheyt aen- gevochten.
Indienfe fomtijts rijft, en dan eens neder koomt,
Soo dient'er voor gewis een fwaren val gefebroomt.
Sy gaet hier bijfter hoogti , fy kent een yders wefen,
Sy kan oock rijcken felfs uyt hant of vingers lefen:
En fomtijts groot verlies, en fomtijts grooten fchat,
En fomtijts wel een galgh, of oock een fchendigh rat.
Sy wijft een vryer aen wanneer hem ftaet te paren,
Een vrijfter, offe veel of luttel heeft te baren,
En offe by den man fal wefen liefgetal,
Dan of by buyten haer fijn luft gebruycken fal.
Dit meynt fchier al het volek alfoo te moeten wefen,
Soo dat liner lagen naem ganfch hooge was gerefen,
En al vermits fy breet in defen handel weyt,
En van het naer geheym too klare reden feyt.
Genaeckt men eenigh dorp, daer weetfe flucx te vragen
Hoe fach in haer bedrijf de meefte lieden dragen,
En wie fish Baer ontgaet in luft of dertel bloet,
Doch weeft wat over-al de losfe jonckheyt doet.
En als fy gatten pint daer iet op valt te (eggen ,
Soo weetfe na de kunft haer faken aen te leggen:
Sy maeckt aen yder menfch fijn feylen openbaer,
Als of uyt fijn gefacht het quaet te vinden waer.
Wat fy van iemant weet, dat veynft fy als te leien
Of uyt het oogh alleen, óf uyt het ander wefen:
En dit noch al-te-mael met foo een gauwen ftreeck,
Dat oock de fneêghfte man verwondert ftont en keeck.
Als haer een Juffer vraeght, wat man haer ftaet te trouwen,
Sy kan het nieufgier volck ganfch aerdigh onderhouweii;
Sy fpreeckt als door een wolck en noyt met open mont,
En al haer ganfch beleyt, dat heeft een loofen grout.
Hoe oyt de fake valt fy kan het al verdrayen,
Sy kan de gaufte felfs met fchijn van reden payen;
En aisle dan een reys de rechte gronden treft,
Dan is het, dat men haer tot in de lucht verheft.
Men hielt dat fy geftaêgh een geeft met haer geleyde,
Die haer als in het oir verholen dingen feyde.
En mits dit al gefchiet door foo een jonge maeght,
Soo is het dat het fpel hun des te meer behaeght.
't Geviel om delen tijt, dat in dien eygen lande
Een jongh een aerdigh dier door jeught en liefde brande;
En hy die haer het breyn en oock den geeft befat,
Was even als de maeght met hare min gevat.
Maer daer en was geen raet om oyt te mogen paren,
Vermits fy niet gelijck in goet of ftaet en waren:
De Juffer is te rijck, als maer een eenigh kint,
Soo dat haer droeve vrient voor hem geen trooft en eint.
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Giralde lijckewel, die bleef tot hein genegen,
En is om fijnent wil als fleck te bed gelegen;
Moer feyt het niet een menfch, wat haer van binnen fchort,
Soo datfe menighmael veel droeve tranen (tort.
Of fchoou een ander lacht, fy kan geen vreughde rapen,
Sv kan haer in den nacht niet geven om te flapen,
Sy klaeght, en, foo het fchijnt, fy voelt geftage pijn,
En, defen onverlet, fy wil geen medecijn.
Haer vader niet-te -min, die liet een doctor halen,
Maer die gingh even ftaêgh als in het wilde dwalen;
fly weet niet wat'er fehort , by weet niet wat te doen,
Hy weet voor hare quadl geen fap of heylfaem groen ;
Hy ftaet als buyten fpoor, en is geheel verlegen,
En al wat by begint, dat zijn bekaeyde wegen :
Dies feyt by, dat het quaet een langer tijt behoeft,
En fiet, hier is het huys ten hooghften in bedroeft.
Juyft op dien eygen tijt foo quam'er Preciofe,
01) datfe daer ontrent een goede plaets verkofe
Voor haer en haer gevolgh, en voor liet ganfehe rot;
Dies wortfe veel gellen ontrent het naefte flot.
De vrouwe van het buys, bewuft van hare faken,
Wou door liet aerdigh dier haer dochter wat vermaken
En daerom ferits'er om, en leytfe voor het bedt,
En feyde „niemant weet wat dele vriifter let;
Ghy, tiet eens wat haer fchort, en foo áhy weet te (eggen
Hoe wy dit felfaem (tuck behooren aen te leggen,
Mijn gunfte, foete maeght, die fal u zijn getoont,
En ghy van mijner haut ten hoogliften zijn geloont."
Daer viugh het geeftigh dier de vrijfter aen te fpreken,
Met wonder foet beleyt en ongewoone ftreken;
Het queelt een geeftigh dicht, het fpeelt een aerdigh liet;
Maer, wat het immer doet, ten baet de fiecke niet.
Als dit Conftance merekt, fy gaet fish naerder fetten,
Sy gast in meerder ernft op alle dingen letten;
Sy Lid, dat al het volck wi il uyt de kamer gaen,
En fprack de flecke maeglit in defe woorden aen:
„Ey lieve, fegh een reys (ick dien het toch te weten),
Hebt gl^y ontijdigh fruyt of harde koft gegeten,
Of is uw fwacke maegli niet fnycker overlaft,
Of hebje by geval te langen tijt gevaft?
Of is u 't lijf verdraeyt van op de jacht te rijden,
Of door een harden val gebracht in bitter lijden?
Of is uw bloet verhit door al te langen dans,
Of liebje liet gewaeckt ontrent de maeghde krans?
Of is'er iet verftopt in uwe teere leden,
Daer van ghy, die liet lijt, alleen verftaet de reden?
Of is'er iet verftelt in uwen teeren fchoot?
Een maeght magh aen een maeght wel (eggen haren noot.
Spreeckt ront, gelijck het dient, van uw verholen wefen,
Ghy felt door mijn behulp in korten zijn genefen
Iek weet wat aen de jeught by wijlen kan gefchien,
En fchoon al ben irk jongh, ick heblie veel gefeii."
It
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Giralde feyde neen op al haer fnege vragen
Dies gaet Conftance voort, en opent nieuwe lagen
„IIoort, feytfe, kenje niet een hups en aerdigh quant,
De fchoonfte van de ftadt, ja van liet ganfche lant?
Hebt ghy hein menighmael niet geeftigh hooren praten
Of door een gunftigh oogh tot in liet hert gelaten?
Waerom doch foo gevet' nft , dat ghy foo langen tijt
IIem in bedencken hout en niet te wil en zijl ?
Ey lieve, fooje meent den vryer oyt te trouwen,
En wilt hem niet te langh in anghft en twijffel houwen
Een (lie fijn tanden breeckt als by een note kraeckt,
Diens vreught is niet te groot fchoon by de keren fmacckt."
Giralde kreegh een blos en wert geheel ontfteken,
Als by dit geeftigh dier van vryen hoorde fpreken;
En fehoon fy veynfen wou, haer bloet is boven haer,
Dat maeckt haer innigh hert ten vollen openbaer.
Haer geeft is op de loop, haer pols begon te jagen,
En al met vreemt gewoel van ongelijeke flagen.
Conftance wederom: ,,Nu fie ick wat'er fehort ;
Ghy, wat ick bidden magh, en doet u niet te kort.
Spreeckt foo de reden eyfcht, en laet uw moeder weten,
Wat voor een edel geeft uw (innen heeft beteten :
Want hoe ghy langer fwijght en meer uw fieckte deckt,
Hoe dat'et uwe jeught tot grooter hinder ftreckt."
De flecke vrijfter fucht en al haer leden beven,
Haer (innen even-felfs die worden om - gedreven
,,Nu fie ick, fprack de maeght, wat kunft en wijfheit doet;
Ghy weet, gelljck het blijekt, de gront van mijn gemoet.
Des wil ick nu voortaen in geenen deel verfwijgen,
Waer na te defer uur mijn jonge finnen hijgen
Wat dient'er meer geveinft? irk ben van liefde kranck,
En dat heeft nu geduert wel (even maenden lancé.
Wilt dit nu met boleyt mijn ouders openbaren,
En raet hun acht te Ilaen op mijn bedroefde jaren:
Want foo ick dien ick min niet haeft genieten magh,
Soo is de gront geleyt van mijnen leften dagh;
My fal geen fpruyt of kruyt, geen fap of pap genefen.
Iek fal begraven zijn, irk wil begraven wefen,
Indien ick niet en krijgh hein die mijn hert bemint,
En fonder grien mijn ziel geen ruft op aerden pint."
Terftont na dit gefpreck too ftortfe duyfent tranen,
Die met een ftage voor haer teere wangen banen.
Conftance trooft de maeght, en geeft'cr goede moet,
En ftremt, door foet gefpreck , haer gullen tranenvloet.
flier op is, des verfocht, de moeder ingekomen,
Die had, tot hier behulp, een doctor met-genomen
Conftance gaet'er by, maer trat bezijden af,
Doer fy haer met befcheyt het (tuck te kennen gaf.
Het fpeet de medecijn, dat fy de rechte gronden
Van defe maeghde-quael had kunftigh ondervonden
Te meer, vermits by weet, dat oock de kloeckfte man
Die uyt geen hegte-flagh of ader voelen kan.
.

;
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Maer als hy in gefpreck met haer began te treden,
Doen gingh Conftance ront, en gaf hem defe reden:
„Een maeght van achtien jaer, af-keerigh van genucht,
Die veeltijts fonder flaep geheele nachten fucht;
Die, als men flechts begint van vryers iet te fpreken,
Verandert in gebaer en laet haer woorden fteken;
Die ftaêgh wil eenfaem zijn en nimmer u y t en gaet,
En, fchoon al isle jongh, het foet gefelfchap haet;
Die geel en deerlick fiet, en leeft als fonder eten —
Wat foo een vrijfter fchort, dat heb ick wel te weten:
Iek fegge, dat geen falf haer oyt genefen kan,
Maer dat haer ftil gebreck vereyft een ruftigh man.
Hier by koomt, dat ick fie haer oogen in-gefoncken ,
Maer vierigh even -wel, gelijck als helle voneken,
Haer pols geweldigh ras, haer water bijfter root;
Hoe! kan dit anders zijn als enckel minne-noot?
Voor my, ick ftel het vaft. Ghy mooght het overleggen;
Uw dochter even-felfs fal u de waerheyt feggen,
Soo ghy haer recht bevraeght: want, na haer faken ftaen,
De noot, die roept om hulp, daer is geen veynfen aen."
De doctor laet de fpijt, na defe woorden, varen,
En prijft het rijp verftant in foo onrijpe jaren;
Soo dat hy naderhant haar niet als eer bewees,
En met een vollen mont haer fnege vonden prees.
Of nu het liftigh dier iet van den handel wifte,
Dan of het na de kunft en fchijn van reden gifte,
En ftel ick niet te vaft; doch hoe liet immer was

De vrijfter kreegh een man, en hare koorts genas.
Soo haeft de jonge maeght haer vont te zijn genefen,
Soo wou fy metter daet beleeft en danckbaer wefen:
Sy let, hoe 't Heydens volck ganfch fober is ge-kleet,
En 't is haer teere jeught een innigh herten -leet.
Sy fprack haer moeder aen: „Van iemant gunft ontfangen,
Doet ftracx een billick hert met alle vlijt verlangen,
Om weder -gunft te doen. Vrou moeder, 't is bekent
In wat een droeven ftant mijn ziele was belent;
Nu ben ick (code lof!) gefont in al de leden,
Ghy, toont een danckbaer hert, dat leert de wijle reden:
Dit heir is wonder naeckt, ghy, kleet het fchamel rot,
Dat fal haer dienftigh zijn, en lief aen onfen God.
Voor al en dient by ons de vrijfter niet vergeten,
Die u van mijn verdriet de gronden leerde weten.
Indien ick iet vermagh, foo weeft toch hier beleeft;
Al wie den naeckten kleet, ontfanght meer als hy geeft."
De moeder wederom: „Dit zijn ganfch rouwe menfchen,
Die om geen prachtigh kleet, en min om rijckdom wenfehen;
Sy dwalen even-ftaegh, dat is haer oude wet,
Het gelt dient haer tot laft, een kleet maer tot belet.
Dus fchoon ick haer een kleet wou om de leden hangen,
Iek houd'et voor gewis men foud'et niet ontfangen."
„Ké moeder, feyt de maeght, ghy zijt my wat te taey,
Ey lieve, fchencktfe wat, al waer'et enckel baey.
Laet haer doch uwe gunft om mijnent wil verwerven ,
En laet my des te min, wanneer ghy komt te fterven."
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De moeder loeg'er om en prees de goede ziel;
Maer foo dat van de gift óf niet óf weynigh viel.
Als iemant, naer een quael, bekomt fijn vorig wefen,
En dat een jolige wulp van krevel is gen efen ,
En dat een fchippers galt fich op het drooge Piet,
Dan finelt een danckbaer hert wel licht tot enckel niet.
Giralde lijckewel, nu onder echte wetten,
Befchonck het geeftigh dier met hondert piftoletten,
Een bruitftuck voor den dienft. Daer loegh het gierigh
En vont in dit verhael een aerdigh tijt-verdrijf.
(wijf,
Dit maeckt de jonge maeght vermaert in alle fteden,
Mits fy de vrijfters kent tot in haer diepfte leden,
En 't bracht aen 't ganfche rot geen kleyne baten in;
Want daer Conftance quam, daer was'et al gewin.
Maj ombe , die fish liet haer befte-moeder noemen,
En laet geen vremde mans ontrent haer nichte komen,
Sy neemt haer even-ftaêgh met al de finnen tvaer,
En waer de bende reyft, fy flaept benevens haer.
Daer was ontrent Madrid een buyten -hof te vinden,
Bevrijt met boom -gewas van alle fture winden,
Hier viel om delen tijt een openbare feeft,
En daer bewees de maeght haer uyt-gelcfen geeft.
Daer is een prijs gelet voor die, met aerdigh fingen,
Daer is een prijs gelet voor die, met luchtigh fpringen,
Sou fweven boven al; en 't is de fnege maeght
Die aen liet nieufgier volek in beyde meeft behaegt.
De knopjens van yvoir, die aen haer vingers waren
Gaen boven alle fpel, en boven alle (naren;
Want als f' haer foete item en rasfe vingers roert,
Soo wort al wie liet hoort door Tuften om -gevoert.
't En is door geen gefpreck de medehen uyt te leggen,
't En is, na mijn begrijp, met woorden niet te feggen,
Wat fchoonheyt al vermagh. De kunft is lief-getal,
Macr koomt'er fchoonheyt by, loo gaetfe boven al.
Daer was om defen tijt een Ridder in den velde,
Die meeft liet kleyne wilt met fnege bracken quelde:
En t'wijl hy in de jacht fich al te befich hout,
Soo raeckt hy buyten fpoor te dolen in het wout.
Hy weet geen jagers meer, hy weet geen fnelle winden,
Hy weet in al het bofch fijn paegjen niet te vinden;
Maer, t'wijl hy eenfaem dwaelt, verneemt hy nevens hem
Een wonder beten galm, een onbekende ftem.
Ily ftaet een weynigh ftil, tot by hem is vernomen
Van waer het foet geluyt tot hein was afgekomen
En daer op trat by voort, en, met een ftillen gangti,
Soo quarr hy in het dal, van waer men hoort den fangh.
En mits hy tot de plaets nu dichte quam genaken
Soo gaet hy door het loof een open ruymte maken,
Ten cynd' by mochte flea, wie in het naefte gras
Soo wonder aengenaem van fangh en ftemme was.

Twee vrijfters aen den bergh, die pluckten verfche rofen,
Die fy tot haer vermaeck uyt al de velden kofen;
En, wat ter zijden af, ontrent een groenen bocht,
Daer fat een jonger maeght die rote-kranfen vlocht.
Een wijf van vreetut gelaet, gefeten aen der heyden,
Dat quam, gelijck het fcheen, het jonge rot geleyden;
En fchoon by mede gluckt, of rofen over-draeght,
Soo heeftfe ftaêgh het oogh ontrent de jonge maeght.
En t'wijl men befich is ontrent de verfche bloemen,
Vernam Don Jan het volck, dat wy Heydinnen noemen;
En tiet, de jonge fpruyt, die in het groene fat,
Heeft op den ftaenden voet hem door het oir gevat,
Hein door liet oogh verruckt. Hy fiet haer geeftigh wefen,
En hoort haer foete ftem, en heeft'et bey geprefen;
En t'wijl hy ftaet en dut, en op de vrijfter fief,
Soo hief fy weder aen, en fongh een ander liet:

;
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„Schoon bloem-gewas, en edel kruyt
Van 's hemels dau gevoet,
En al wat uyter aerden fpruyt,
Ghy wort van my gegroet!
Iek koom hier aen der heyden gaen,
Daer foeck ick mijn vermaeck;
Iek ga op u mijn oogen faen ,
En 't fchijnt dat ick ontwaeck.
Iek fie mijn beelt in uwe jeught,
Dat my eerft heden blijokt;
Iek fchep mijn luft uyt uwe vreught,
Vermits ghy my gelijckt.
Lbw fchoone glans verw en frisfehe glans
Vertiert het ganfche velt:
En , naer liet feggen van de mans,
Ben ick oock foo geftelt.
Maer daer is noch een ander ftuck,
Dat med' ons beyde raeckt:
Dat is, dat ramp en ongeluck
Ganfch licht tot ons genaeckt.
Befiet, hoe ras een bloempje fterft,
En plat ter aerden fijght :
Befiet, hoe licht fijn glans verderft
En dorre plecken krijght!
Befiet, hoe dat een frisfche roos
(Iek meyn een jonge maeght),
Een die men onder duyfent koos
En al de jeught behaeght ;
Befiet, hoe licht een fchoone blom
Verlieft haer eerften glans;
Schoon fy was lief en wellekom
By alle jonge mans.
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Wel, roofjeiis, cierfels van het velt!
Kan dit alfoo gefchien,
En is 't met u alfoo geftelt
Soo dient'er in verfion.
Maer fegh, wat kan u beter zijn
Als datje wort gepluckt?
Niet door een bock of gortigh fwijn,
Om foo te zijn verdruckt;
Maer om te zijn een hupfche kroon,
` ier eeren van de jeught;
Lew plucker tot een foete loon,
En tot een ftage vreught.
En of uw tijt is wonder kort,
Maeckt daerom geen getreur;
1 Vant fchoon een frisfche roos verdort,
Sy hout een foeten geur.
Wel nu, wy ftaen in ééiien graet,
0 cierfel van het wont!
Kooin, geef my doch van uwen riet
Die ghy voor fekerft' hout.
Moet oock mijn bloempje t'fijner tijt
Van iemant zijn gepluckt? —
(PAN) : Ja, vrijfter, fooj' 'et tiwaerdigh zijt,
En foo het n geluckt.
Daer zijader niet dan al te veel
Die ftacgh ten toone ftaen;
Sy bieden ons een groene fteel,
Maer niemant wilder aen.
Daer fweeft hoer blat dan niet den wint,
Als ftof gemeenlick doet:
Ach, 't bloempje dat geen plucker vint,
Dat treet men niet den voet!
(PimEc'.) : Wel hoe, wat koomt hier voor geluyt
Gerefen uyt het wont?
My dunckt, hier fit een fïimme guyt
Gedoken in het hout.
Het mocht wel zijn de bocx -voet Pan,
Die woont hier in liet groen:
Dat is van outs de rechte man
Om vrijfters leet te doen.

Wel lincker, wie ghy wefen meught,
Iek bid u weeft geruft!
Mijn bloem, mijn roem, mijn teere jeught
Is niet voor uwen luft.
Iek wachte voor mijn befte pant,
riot trooft van mijn verdriet
Ich wachte vey een waerder bant ;
M a er u en wacht ick niet."

Terwijl hein dit gebeurt met wonder groot vernoegen,
Soo komt de Nachtegael fich by de vrijfter voegen,
En dueelt daer uyt de borft riet foo een bly gefchal,
Dat hacr vermenghde ftem verheught het ganfehe dal.
De Ridder onder dies gevoelt fijn geeft beroeren,
Terwijl by op de maeglht alleen heeft fitten loeren.
„ Vel, of dit Ileydens kint (feyt by niet vollen moat)
Eens op fijns hoofs gekleet voor ons ten toone ftont,
Waer fou haer fchoonheyt goon? van foo een aerdigh wefen
En is, gelijck ick meyn, in geenen tijt gelefen."
Hier op foo treet hy toe, en geeft hem by de inaeght,
Die hy na fijn gevolgh en na de jagers vraeght.
Sy, niet een heus gelaet, feyt geenfins iet te weten,
Waer fijn gefelfchap is moer daer te zijn gefeten,
Ten eynde fy een krans van groene kruyden ilocl ►t,
Die haer dan op het feeft tot cierfel dienen mocht.
Majombe , die alreeds den Ridder had vernomen
Begon van ftonden aen oor hare nicht te fclnomen;
En niaeckt hier doer ontreiit, op datfe mocht verftaen
Wat liner de Ridder feyt, en hoe de faken gaen.
Conftance was begaeft met foo een aerdigh wefen,
Dat nieniant haer gelaet genoegh en heeft geprefen;
Doer vloeyt uyt haren mont too aengenamen lach,
Dat fy de gunfte won van die hoer niaer en fagh :
Haer zeden zijn beleeft, haer reden wel gebonden,
Haer fpraeck is enekel geeft, en niet als foete onden ;
In 't korte, watfe doet en watfe neemt ter bant,
Dat toont een goeden aert, en ongemeen verftant.
De Ridder onder dies, ontftelt door boete voneken,
Heeft op dien eygen (tont het foet vergif gedroncken ;
En daerom als by wilt wie dat Majombe was,
Soo is hy nevens hier gelegen in liet gras:
Soo is by met liet vijf in veelderhande reden,
En niet Conftance felfs in langli gefpreck getreden;
Ten leiten berft by uyt : „Uw fchoonheyt, geeftigh dier,
Verweekt in mijn gemoet een wonder felfaem vier.
Iek wou, indien ick mocht, uw trouwen dienaer wefen,
En foo u dat beviel, foo waer ick hoeft genefen
Soo waer ick metter doet een ganfch geluekigh menfch
En had door uwe gunft mijn vollen }herten - weifeb."
Het woort is nan gefeyt, de foete Preciofe
Die kreegh hier op een blos gelijck een verfehe rofe;
Haer gramfchap en met een haer fchaemte zijn veimenght,
Als hoer beroert gemoet hem dus fijn antwoort breiight:
„IIeer Ridder, miner ick hoor, gby zijt vol hooffche treken,
En hebt, naer ick vermoe, meer vrijfters uyt-geftreken
Iek weet, als ghy een maeght om hare fchoonhevt vleyt,
Iek weet'et, lieve vrient, al wat'er is gefeyt.
Ich weet, slat eens de vos bedroogli den flechten raven,
Als by na fpijfe focht oni hem te mogen laven :
De raef had lecker aes, en droegh het in den beck
Dit fagh (le lofe vos, en fpeeld' hem delen tr,ck :
;
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Hy fegt hem: aerdigh dier, dat geeftigh weet te fingen,
En zijt van outs geleert in alle foete dingen;
Ev, fchenckt ons nu een reis een deuntjen na de kunft,
Dat fal ons heden zijn een teycken uwer gunft.
De raef, eylaes! verlockt met defe troetel- reden ,
Die voeght fich om te doen gelijck by was gebeden;
En mits dat hy den beck tot fingen open ftelt,
Soo viel het lecker aes te midden op het velt.
Dat greep de flimme vos en, fonder laugh te beyden,
Begaf hy metten roof fich midden op der heyden;
Daer at en loegh het dier, en al met vollen wont,
Terwijl de malle raef bedroeft en eenfaem (tont.
Iek ken, al ben ick jongh, den aert van 't liftigh prijfen,
En weet wat ongemack hier uyt fou mogen rijfen;
Iek weet het watje foeckt, als ghy my gunfte biet;
Maer fchoon ghy zijt de vos, ick ben de rave niet.
Iek ben een Heydens kint, veracht van alle menfehen;
Hoe kan uw hoogh gemoet om mijn gefelfehap wenfchen,
Als Hechts op defen gront, ten eynd' uw geyle luft,
Tot oneer mijner jeught, eens mochte zijn gebluft?
Maer neen, gelooft'et vry, geen man fal my belefen,
Dat ick in geyle luft hem fal ten dienfte wefen.
Acht my voor die ghy wilt en dat ick wefen magh,
Iek ben een vyandin van alle vuyl bejagh;
Dat fal ick eeuwigh zijn. Wel, gaet dan elders jagen,
Voor u en is geen kans mijn eere vvegh te dragen;
Weet, dat'er onder 't volck, dat ghy voor Heydens groet,
Noch is een reyne ziel en onbevleckt gemoet.
Ghy dan, nadien ghy zijt genegen om te jocken ,
Gaet naer het dertel Hof en ftreelt de fijde rocken,
Soeckt daer bequame ftof voor uw ongure vreught,
En laet my 't edel pant van mijne reyne jeught."
Als 't wijf op defen toon de vrijfter hoorde fpreken,
Heeft fy haer peck-fwart hair een weynigh op-geftreken,
Als bly van dit gefpreck: „Ey,, feytfe, lieve vrient!
Hier is geen lichte-koy die hooffche linekers dient."
De Joncker, als verbaeft van foo geftrenge woorden,
Die hem als door het oir tot in het herte boorden,
Sagh op het fier gelaet van foo een jeugdigh dier,
En voelt te meer de kracht van fijn inwendigh vier.
En nae hy fonder fpraeck een weynigh heeft gefeten,
Soo laet by fijn befluyt de ftrenge vrijfters weten,
En dat op defen voet : hy treckt van fijne hant
Een ringh, een rijck juweel, een hellen diamant,
En feyt haer: „fchoone maeght, ick fweere by mijn leven,
En by liet Ridderfehap my van den Prins gegeven,
Iek f'sreere by het pant, dat ghy voor oogen Piet,
Dat u mijn trouwe ziel oprechte liefde biet.
'k En wil u, fehoone bloem! niet als een by-fit houwen,
Iek wil u na den aert van onfe wetten trouwen,
En, tot een vaft gemerck, Piet daer een eeuwigh pant,
Draeght dat tot mijnder eer aen uwe rechterkant."
Ii
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Te midden in het woort, foo biet hy Preciofe
Een fchoonen diamant. Sy, na een lange pofe
Het ftuck in haer gemoet te hebben overdacht,
Heeft dus, met heus gelaet, haer antwoort ingebracht:
„Wel Joncker, na my dunckt, ghy fchijnt het ftuck te meenen,
Maer ghy Pult uwen ftaet in my te feer verkleenen;
Ghy daerom, let'er op, eer dat ghy vorder gaet,
Hier dient niet in gegaen als met befetten raet.
Maer noch al boven dat, foo magh ick niet vergeten
Dat u in dit geval is dienftigh om te weten,
En dat ick noodigh acht voor al te zijn gedaen ,
Eer dat wy tot befluyt in defen handel gaen :
Ghy moeft twee jaren laugh in ons gefelfchap leven,
En u aen onfe wet ten vollen over-geven;
Ghy moeft benevens ons gaen dolen achter lant,
By wijlen fonder gelt en fonder eenigh pant;
Ghy moeft uw machtigh goet en uwe groote ftaten,
Ghy moeft uw prachtigh kleet geheelick achter laten,
Ghy moeft in volle daet, en niet in loofen fchijn,
Een fpot, gelijck als wy, van al de werelt zijn;
En dit al, goede vrient! om wel te mogen letten,
Of nut en dienftigh is uw fin op my te fetten;
En med' aen d'ander zy, of my oock dienen fou
Met u dit vry gemoet te binden aen de trou.
Siet, dit is ons gebruyck, ick fpreke fonder veynfen,
Ghy, foo het u belieft, gaet op de fake peynfen;
Dit moet de proeve zijn van uwe liefde, vrient!
Of anders fteit het vaft, dat ghy my niet en dient."
Soo haeft de Ridder hoort het flot van defe reden,
Hein rilt een koude fchrick door al de ganfche leden;
Dies feyt hy: „dit ontwerp, dat ghy hebt voortgebracht,
Gaet verre, foete maeght! en dient te zijn bedacht.
Iek wil met rijp beraet het ftuck gaen overleggen,
En u in ronde tael mijn antwoort komen feggen,
En dat te defer plaets en in dit eygen dal,
Soo haeft de gulde fan hier weder fehijnen fal."
Daer mede breeckt hy af, vermits hy had vernomen
Dat boven van den bergh fijn jagers neder komen;
Die wenekt hy metter hant, foo dat het gantfche rot
Met hem komt af-gedaelt tot aen fijn Vaders Slot.
Hier treet de Ridder in en, fehoon dat al de knechten
Zijn befigh op een ry de fchotels aen te rechten,
Hy des al niet-te -min onthout hem van den dis,
Vermits hy, foo het fehijnt, geheel onluftigh is.
Hy fluyt fijn kamer toe, en gaet een wijle treden,
Hy fpreeckt tot fijn gemoet, en al in losfe reden,
En dus, en weder foo, al fonder vaft befluyt,
En berft noch op het left in defe woorden uyt:
„Eylaes! wat gaet my aen aldus te liggen mallen,
En op foo lagen plaets mijn oogh te laten vallen,
Mijn oogh, mijn dertel oogh, mijn ongetoomde luft,
Die niet aen defe kant en dient te zijn gebluft!
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Sal ick mijn edel huys, mijn ftaet en eere laten,
En met foo vuylen hoop gaen loopen achter ftraten,
Gaen loopen door het Rijck, en menigh ander lant,
Alleen maer uyt een tocht van geyle minne-brant?
Sal ick, een Chriften menfch, tot Heydens my begeven,
En leyden nevens haer een rou en beeftigh leven?
Sal ick een macker zijn van defen vuylen hoop,
Een fmaet van onfen God, en van den reynen doop ?
Sal ick mijn naefte bloet tot mijnen haet verwecken,
En door het ganfche Rijck mijn voorftel doen begecken?
Sal ick de fchande doen aen mijn vermaerde ftam,
Dat ick een Heydens wijf in mijn gefelfchap nam:
Dat ick, als tot een fpijt van alle Chriften- vrouwen,
Met loo een vuyl gebroet genegen ben te trouwen?
Neen, neen, ó hoogh gemoet! en doet'et nimmermeer,
Let op uws vaders huys, en op uw eygen eer.
Ghy hoeft voor u geen wijf by dit gefpuys te foecken,
En maken dat het volck uw trouwen fal vervloecken.
Hier, in dees rijcke ftadt, en in dit machtigh Hof,
Daer is tot uw gerief al vry bequamer ftof.
Indien ghy zijt gepaft met wel -gemaeckte leden,
Komt, als het u bevalt, maer uyt uw huys getreden,
Daer woont de fehoonheyt felfs, en dat in groot getal,
Daer uw naeu-keurigh hert vernoegen vinden fal.
Indien ghy zijt vermaeckt met wel en net te fpreken,
En dat oock even felfs en fal u niet ontbreken.
Indien ghy gelt begeert, of anders machtigh goet,

Ghy vint het even daer, en dan oock edel bloet;
Ghy vint'et altemael, en wat'er is te wenfchen,
Treckt maer uw grilligh oogh van dees ongure menfehen ;
Gaet, kieft dat u betaemt, en trouwt met uws gelijck,
Ghy vint tot uw gerief het ganfche Koninghrijck.
Maer wat magh ick, och arm! mijn jonge finnen quellen,
En mijn ellendigh hart in defe prangen ftellen?
Iek fie het klaer genoegh wat dienftigh is gedaen;
Maer wie kan in de jeught fijn tochten wederftaen?
Iek prijfe reyne tucht en alle goede zeden;
Maer ick en kan de luft niet buygen na de reden:
Al ben ick met de jeught gedurigh in gefchil,
Iek worde wegh- geruckt oock daer ick niet en wil.
Iek word', eylaes! vervoert, en fchoon ick wil het weren,
Ick rake buyten fpoor oock tegen mijn begeren.
Het vleefch is wonder fterck , en 't is een deftigh man,
Die hier het velt behout en meefter blijven kan.
Iek gae dan wederom, o fchoone Preciofe !
Mijn hert vermagh het niet dat ick een ander kofe;
lek ben in dat gepeys te verre wegh geleyt,
Ick hael het weder in al wat ick heb gefeyt.
Soo haeft uw geeftigh oogh, uw- foet en aerdigh wefen
Koomt als een helle ton in mijnen geeft gerefen;
En dat ick fie den glans van uw beleeft gelaet,
Dan is'et fonder kracht al wat u tegen gaet.
Geen menfch kan immermeer in defen my befchamen ,
Als of foo flechten maeght my niet en fou betamen,
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En dat mijn grilligh hert hier fonder reden malt,
Vermits mijn rouwe jeught hier in te lage valt:
Ey, draeyt doch eens het oogh, en feet na d'oude jaren,
Het (tuck dat fal gewis fick anders openbaren;
Wat is'er doen ter tijt, wat is'er al bedocht,
Om by een geeftigh dier te vinden dat men focht!
Jupijn, wel eer gefeyt de grootfte van de Goden,
Is uyt fijn hoogen troon tot in het wout gevloden,
En heeft daer aen-gedaen het wefen van een (tier,
Of van een wilde fwaen of ander felfaem dier.
Heeft niet Alcmenaes foon, die monfters had verwonnen,
Den fpin-rock aen-gevaert, en als een wijf gefponnen,
En vry al meer gedaen, dat noyt een deftigh man,
Bezijden dit geval, ter eeren duyden kan?
Hoe menigh edel Vorft, een kroon gewoon te dragen,
Is in der haeft verruckt door heete minne- vlagen,
Niet door een hooffche maeght, of groote Koningin,
Maer, ick en weet niet hoe, een floir, een Harderin!
Daer is, men weet niet wat, in onfen geeft verholen,
En doet al menighmael de wijfte lieden dolen,
Het brenght hen in den geeft een aengename pijn,
En feyt: Dat Gode voeght, wien kan het fchande zijn ?"
Soo haeft het groote licht de fterren heeft verdreven,
Soo gaet de Jongelingh fich op den wegh begeven,
Hy vint het oude wijf, hy vint de jonge meyt
Ter plaetfe daerfe bleef, en daer het was gefeyt.
Hy viel, terwijl hy gaet, in veelderley gedachten,
Die hem fijns vaders huys vry hooger deden achten,
Die hem van nieuwen aen gaen brengen in den fin
Sijn vremde dwepery en noyt bekende min.
Dies valt hy in beraet : of by fal weder -keeren,
Dan of hy fijn gemoet fal laten overheeren
En, tiet , de reden wan, de vremde liefde weeck ,
En, foo het fchijnen mocht, de vremde luft befweeck.
Maer j nyft in dit gepeys doen fagh by Preciofe,
En fcheen in haer gelaet gelijck de verfche rofe,
Oock fchoonder alsfe plagh. Dies als by nader quam,
Soo wert van defen roock terftont een helle vlam.
Juyft foo gelijck een kaers te voren eens ontfteken,
Waer van dien eygen ftont het leven is geweken,
Indienfe maer een reys genaeckt een hellen brant,
Is op den ftaenden voet in haren eerften ftant:
Soo vaert de Jongelingh. Hy koomt tot haer getreden,
Hy feyt haer: „waerde maeght, ick fchenck u defe leden,
Iek ben bereyt te doen wat ghy bevelen fult,
En wat'er komen magh te dragen met gedult.
Iek ben van nu bereyt uw wijfen aen te vangen,
Laet my terftont een kleet van uw gefelfchap langen,
Iek fal om uwent wil met blijdfchap onderftaen
Dat nimmer Edelman of Ridder heeft gedaen."
Dit feyt hy, en terftont begon hy uyt te trecken
Al wat fijn edel lijf voor defen plagh te decken
;
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Soo dat by, eer een uur, daer op den velde ftaet,
In all's foo toe- geruft gelijck een Heyden gaet.
Stracx komt het ganfche rot den man verwellekomen,
En by wort onder hen als broeder aen -genomen;
Daer wort fijn hooft gewiet te midden in de fchaer,
Maer al met naer geheym en wonder vremt gebaer.
De naem, die hem wel eer was in den doop gegeven,
Om als een Chriften menfch voortaen te mogen leven ,
Wort by hem voor het volck ten vollen af-geleyt,
Soo dat hy nu voortaen Andreas wort gefeyt.
Een met een grijfen kop, die quam tot hem getreden,
En boot hem veel gelucx, en feyd' hem defe reden:
„Ghy, die als nieuwelingh in ons gefelfchap treet,
't Is nu dat ghy den gront van onfe rechten weet;
Iek dan, een opperhooft van onfe meed' -gefellen,
Wil voor uw kloeck verftant ons wetten open ftellen.
Voor eerft en heeft ons volck geen dingh voor hun alleen,
Wat yder wint of vint, dat is voor ons gemeen.
De vrouwen neem ick uyt; die mogen, na de wetten,
Haer bedde nimmermeer in eenigh deel befmetten:
Want als haer eenigh wijf hierin te buyten gaet,
Dat wort van ftonden aen gelevert aen den Raet;
En die laet overluyt terftont het vonnis lefen,
Dat fy onwaerdigh is op aerden meer te wefen.
(ftrop,
Dies hoeft men beul, noch galgh, noch fwaert, noch engen
De jongfte van den hoop die breeckt haer flucx den kop.
Men tijght ons dieften op, en wonder ffimme ftreken
Maer 't is niet wel gefeyt, men moefte fachter fpreken :
Wy ftellen overal gemeenfchap in het goet,
En nemen ons behoef van rijeken overvloet.
Wy zijn gelijck een (poor voor haveloofe menfehen,
En krijgen even foo al wat wy konnen wenfchen :
Want die op fijn bedrijf niet vlijtigh toe en Piet,
Wanneer hy weder komt, foo vint by dickmael niet.
Ons tuygh wort noyt gerooft. 't Is qualick iet te ftelen,
Wanneer den huys-waert felfs die rolle weet te (pelen;
Al knaeght de grage flangh al vry een lange wijl,
Voor haer en is geen aes te krijgen van de vijl.
Wy leeren alle daegh de grout om wel te leven,
En wat men aen den buyck of rugh behoort te geven,
Wy hebben in der daet nu menighmael beproeft,
Hoe weynigh dat het lijf tot noodigh voedfel hoeft.
Het is een groot gemack, bekent aen weynigh menfchen,
Niet in dit aertfche dal te vreefen of te wenfchen :
Wy vinden dat men eerft dan onbekommert leeft,
Wanneer men niet en foeckt, oock als men niet en heeft.
Dies zijn wy niet beforght om goet by een te rapen,
Maer konnen onverlet en fonder vreefe flapen.
Wy fpitten nimmermeer, wy kennen geenen ploegh,
En des al niet-te-min wy vinden broots genoegh.
Wy prefen noyt een menfch die na den rijekdom fnelde,
Wy leven van den dau, als bloemen op den velde.
;
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Ons ziel is niet beducht om gelt of machtigh goet,
Wy rapen onfen koft gelijck een vogel doet.
Wy plucken fonder gelt de vruchten van de boomen,
Wy trecken fonder koft de visfen uyt de ftroomen;
Wy krijgen wilts genoegh en vogels uyt liet wont,
De keyen geven vyer, en al de bosten hout.
Ons huyfraet meeftendeel beftaet in belle bogen;
Wy koken daer het valt, wy flapen daer wy mogen;
En fchoon het niet en gaet gelijck het yder luft,
Wy des al niet-te-min, wy ftellen ons geruft.
Wy konnen noorden wint en alle Eure vlagen,
Wy konnen harden vorft oock fonder hinder dragen,
Soo dat ons ganfche lijf geen koud' of hit en kent;
Soo veel vermagh de tijt, en daer men toe gewent.
Schoon dat het ganfche Rijck wou krijgh en oorlogh voeren,
't En fal ons even-wel de finiten niet beroeren:
Want fchoon of defe wint en die verlieft den flagh,
Het gaet ons even-wel gelijck. het eertijts plagte.
Wy ftaen noyt vroeger op om eenigh Heer te groeten,
Of dat wy door de ftadt een Prins geleyden moeten;
Wy ftreelen niet een menfch, oock niet den grootften Vorft,
Dat is maer voor het volck, dat na den eer -fucht dorft.
Ons geeft is nimmermeer gequelt met hooge faken,
Om ons door al het lant een grooten naem te maken;
Of ons de werelt prijft, of ons de werelt laeckt,
Wy zijn als buyten fchoots, en werden niet geraeckt.
Al is de ganfche kuft van roovers ingenomen,
Noch zijn wy niet befcliroomt om daer ontrent te komen;
Wy fingen menighmael oock in het dichtfte wout,
Daer fich een vinnigh heir van felle moorders hout.
Wy zijn niet eens beducht, fchoon al de winden blafen,
Wy leven onbefchroomt hoe Teer de baren raten;
Wy vreefen geenen brant of hoogera water-vloet,
Die niet verliefen kan, wat fchaet hem tegenfpoet?
Schoon dat liet ganfche Eijek moet tol of fchattingh geven,
Wy leyden even -wel een onbekommert leven;
Geen hooft-gelt op het volek, geen laften op het lant
En worden oyt geverght aen onfen vryen ftant.
Wat dient'er meer gefeyt? wy zijn geduchte lieden,
Die geen verheven Vorft, geen Prins en kan gebieden.
Al waer de gulde fon de werelt open -doet
Daer gaen wy fonder fchroom , als op ons eygen goet.
Wy leven over-al als Prinsfen van den lande;
Niet hebben even -wel en is hier niemant fchande.
Wy trecken t'onfen dienft geheel het aertfclie dal,
Wy hebben niet een fier, en wy befitten 't al.
Iek lieb u, edel Helt! ons wijfe nu befchreven ,
Ghy let, of ghy begeert niet ons daer in te leven,
Dan of ons ftrengh gebruyck is tegen uwen aert;
Want fiet, het ftaetje vry te blijven datje waert."
De grijfe kop, die fweegh. Andreas gaet beginnen:
„Spits- broeders, feyt de man, met al de ganfche (innen

Word' ick uw bont- genoot; en tot een vafte peyl,
Hier is een volle beurs, die ick u mede deyl.
Siet, als ick uyt de ftadt tot u ben af-gekomen,
Soo heb ick defen bucht in voorraet met- genomen :
Ontfanght dit klein gefchenck en weeft'er vrolick van,
En hout my voor uw vrient en voor een ruftigh man.
+'én dingte wil ick alleen hier in bedencken brengen,
En bidden, wat ick magh, dat ghy liet wilt gehengen :
Iek treed' in dit verbont alleen om defe maeght,
Laet die voor my alleen indien liet u behaeght.
Iek Tal tot aller tijt, waer dat wy henen trecken,
Haer voor een trouwen vrient en voor een hoeder ftrecken ;
Iek Tal haer leyder zijn en hier en over-al,
Soo dat haer teere jeught geen hinder lijden Tal."
Een van den (warten hoop begon hier op te wrocken,
En feyde: „Lieve vrient, Too ghy begeert te jocken
In eere, fonder hoon, het wert u toe-geftaen;
Maer wat ick bidden magh en wilt niet hooger gaen.
Weeft heus in uw gebaer, en wilt'er in volherden ;
Of anders, hout'et vaft, het fal uw beurte werden;
Wy lijden onder ons by wijlen foet gelagh,
Maer ontucht nimmermeer, en geenfins vuyl bejagh.
Dies foo de jonge maeght van u wert uyt-geftreken,
Wy Tullen u gewis den kop aen ftucken breken;
Maer fooje trouwe meent en niet als eerbaer zijt,
De maeght Tal uwe zijn, en dat te rechter tijt."
Dit nam Andreas aen ten vollen na te komen,
En heeft op dit gefpreck de vrijfter aen- genomen;
Een yder riep: „geluck!" en maeckte groot gebaer,
En wederom: „geluck, geluck, geluckigh paer !"
Maer hy verfoeekt terftont, dat haer de ganfche bende
Vertreckt uyt dat gewieft , en elders henen wende,
Uyt vreefe, Too by bleef of woonde daer ontrent,
Dat hy van eenigh menfch eens mochte zijn bekent.
Daer gaet by metten hoop in vreemde landen dwalen,
En hy en mitt niet eens fijns vaders hooge zalen;
Hy acht geen ongemack, geen fehande , geen verdriet,
Wanneer hy maer een reys fijn Preciofe fiet.
Hy voelt fijn ingewant, hy voelt fijn teerte fpringen,
Als fy maer uyt de borft een deuntjen plagh te fingen;
Het bitter even-felfs, dat is hem fuycker foet.
Ey, fiet eens wat de jeught en wat de liefde doet!
Don Jan noch even -wel, oock in dit woefte leven,
En wil hem tot bedrogh of diefte niet begeven;
Maer wat dit felfaem volek of hier of elders haelt,
Dat wort al menighmael bv hem alleen betaelt.
Hy wil geen vuylen jock in hare praet gehengen,
Maer pooghtfe met beleyt op beter wegh te brengen;
Soo dat hy metter tijt haer rouwe (innen wint,
En fich by al den hoop in grooten aenfien vint.
Maer t'wijl dit felfaem volek op hare wijfe leefde,
En fonder vafte plaets in alle landen fweefde,
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Een maeght van Murcia die fagh den Edel -man,
En hoe by al de jeught in fchoonheyt overwan,
En hoe fijn heus gelaet en fijn beleefde zeden,
Sijn oogh, fijn hooffche tael, fijn wel -gemaeckte leden
Zijn anders in geftel als oyt een Heyden plagh,
Of alsfe daer ontrent een Heer of Ridder fagh.
Haer geeft die wort beroert, haer finnen om - getogen,
De loop van haer gepeys is buyten haer vermogen,
Sy voelt 'k en weet niet wat ontrent haer grilligh hert,
Sy voelt hoe dit gewoel allencxen grooter wert.
Wat fal de Juffer doen? fy weet niet wat te maken,
Sy voelt een felfaem vyer door al de leden blaken;
Dies als fy op een tijt den Ridder eenfaem vont,
Soo opent fy aldus tot hem een heufchen mont:
„Bevallick Jongelingh, wat magh u doch bewegen,
Dat ghy tot defen hoop foo bijfter zijt genegen,
Dat ghy by dit gefpuys uw foete jeught verffijt?
Ey, geeft eens beter vreught aen uwen jongen tijt
Gebruyckt uw geeftigh lijf en defe fchoone leden,
Daer ghy, tot uwer eer, die nutter fult befteden,
En foo ghy zijt geiieyght te 'gaen met goet beleyt,
Iek weet een beter ftaet voor u alleen bereyt.
Hier zijn veel Edel -liên die my tot trouwen vergen;
Want ick heb over-al veel wijngaerts aen de bergen,
En bosfen in het wont en boomgaerts in het dal,
En osfen op het velt en paerden in den ftal,
En fchapen op het fchor, en geyten aen der heyden,
;
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En hinden in het perck, en koeyen in de weyden,
En knechten tot de jacht, en honden in het kot; —
En voor mijn eygen huys een fchoon en luftigh flot.
In 't korte: machtigh goet. Magh ick u maer genieten,
Iek fal in uwen fchoot geheele fchatten gieten,
Dit wout, dit vruchtbaer lant, foo ver uw oogen fien,
Dat fal u eygen zijn, en ick noch boven dien.
Iek, die een dochter ben van edel bloet geboren
Heb u, door enekel gunft, voor alle mans verkoren.
Siet, dat de befte jeught voor defen heeft gefocht,
Wort u alleen gejont en in den fchoot gebrocht.
Ontfanght mijn rechterhant, ontfanght mijn frisfche leden,
Die ick in uw vermaeck na defen wil befteden,
Ontfanght mijn herte felfs, en ftelt my bnyten pijn,
En fpreeckt een eenigh woort, en ick fal uwe fijn."
Andreas hoord'et aen, maer kon het geenfins prijfen,
Dat uyt haer teeren mont foo vrye woorden rijfen,
O vrijfters, watje doet, fiet datj'et niet en vraeght;
Want als een vrijfter vrijt, dat is te veel gewaeght.
„Me-Juffrou, feyt de man, ick danck u duyfent werven,
Mijn liefd' is eens gefet, en daer in wil ick fterven;
Weet oock, dat onder ons geen menfch en wert gepaert
Als met ons eygen volck, of een van onfen aert.
Uw gunfte, niet-te-min, die ghy my komt betoonen,
Die wenfch ick dat u God ten vollen wil beloonen;
Doch, wat my raken magh, fet elders uwen fin,
Mijn hert is u ontfeyt, daer woont een ander in.
51
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Gohanna, met den ílagh van foo een droeve reden,
Gevoelt een koude fchrick haer trillen door de leden,
Gevoelt een diep verdriet; fy gaet ter zijden af,
Daer fy haer droef gemoet in defe klachten gaf:
„Wat ben ick voor een floir? wat heb ick gaen beginnen?
Kan ick geen Heyden felfs bewegen om te minnen?
Och , God! wat let my doch, dat ick geen fchamel man
Met al dat ick befit tot mywaerts trecken kan?
Ben ick dan foo mifmaeckt, foo leelick aen te fchouwen,
Dat my een flecht gefel ontfeyt een wettigh trouwen?
Ben ick foo vuylen flons, of wel een oude queen,
Dat ick verftooten word' en loop een blauwe fcheen?
Neen feker; 'k heb terftont mijn lijf en ganfche wefen,
Mijn oogli en rooden mont, mijn geeftigh hair geprefen,
Als ick ontrent den noen, en midden op den dagh,
Mijn leden overfloegh, en in den fpiegel fagh;
Voorwaer een eerlick man die fou hem des vernoegen,
Indien ick maer en wou tot hem mijn leden voegen:
Iek ben wel kusfens waert, en Poo ick maer en wou,
Iek waer oock heden felfs verfegelt in de trou.
Daer zijnder vry genoegh die my des komen vragen,
En die noch boven dat mijn vrienden wel behagen:
Iek ben voor rijck en fchoon en eerbaer hier bekent,
En heb foo veel verfoecx als iemant hier ontrent.
Maer dat is niet genoegh. Men kan geen liefde fetten
Ter plaetfe daer men wil; want die is buyten wetten,
En gaet daer 't haer bevalt. De fin die is'et al;
En ganfch de werelt dwaelt in dit ellendigh mal.
Iek ben foo dwaes geweeft, dat ick heb uytverkoren
Een die my niet en acht. Ach, waer ick noit geboren!
0, 't is een hart gelagh, wanneer een jonge maeght
Haer wil niet hebben magh, fchoon fy 't haer minder vraeght.
Ach, dat 's een wrange fpijt! Ach, mocht ick lieden fterven!
Want ick en fal geen trooft mijn leven oyt verwerven.
By is een felfaem hooft, hy is een rouwe galt,
Die op geen fchoone verve en op geen rijckdom paft.
Maer waerom dus ontfet om niet te willen leven?
En waerom doch den moet Poo vaerdigh op- gegeven?
Het gaet noch, als men vrijt, gelijck het eertijts plagh:
Daer wort noyt eycken-boom gevelt met eenen ffagh.
Iek wil eens wederom ick wil de faeck beproeven,
Hy Pal niet andermael mijn teere ziel bedroeven;
Iek fal hem mijn eieract, mijn fehatten boven dien,
Iek fal hein diamant en perels laten fien.
Iek fal, gelijek een klis, hem aen de leden hangen,
En met een foet gevley hem ftreelen aen de wangen,
Iek fal hem ....... maer, eylaes! hoe meer een vrijfter
Hoe datfe meer verveelt, en lichter wert ontfeyt. (vleyt,
Sijn hert is niet aen haer; het wert, eylaes! befeten
Van eene, die ick merck by noyt en fal vergeten.
't Is dan om niet gepooglit, al cvoel ick bijfter Peer;
Want voor mijn treuri;h hert en is geen hope meer.

Het lieven is een dingte van wonder groot vermaken,
'k En weet op aerden niet, dat beter plagte te fmaken;
Maer liefde fonder hoop van oyt gelieft te zijn,
Dat is een boofe plaegh, en meer als helfche pijn.
Dan ick ben niet getint dit quaet in my te voeden,
Het geesfelt mijn gemoet als met geftage roeden.
Gewis dit rnoet'er uyt, en om hier ivel te gaen,
Soo moet'er in de plaets en haet én wraeck-luft ftaen.
Wel, haet, ontfteeckt mijn hert, en ftelt u om te wreken,
Dat zijn, van overlangh, dat zijn de rechte ftreken
Van een die qualick mint, of ongeluckigh vrijt:
Ontfeyde gunft ontbrant in gal en eisekel fpijt.
En dat knaeght aldermeeft de finnen van de vrouwen,
Die zijn hier als verwoet, en konnen wonder brouwen.
Een wijf is bijfter erg, en waer men lagen (meet,
Daer is geen nicker felfs die (immer gangen weet.
Dit moet iek heden felfs, dit moet ick gaen beproeven,
Iek wil hem metter daet , ick fal hem gaen bedroeven
Die my de vreught ontfeyt. Sta by nu, vrouwen -lift!
En (tort in mijnen geeft, dat noyt verrader wilt,
Dat noyt een fpoker dacht, of boofe geeften vonden.
Mijn breyn is op de loop, mijn finnen ongebonden,
Mijn kop die fuyfebolt, daer is geen houwen een ,
Daer moet oock defen dagh wat felfaems omme -gaen.
Iek, ick moet wrake doen, en hy fijn ftraffe dragen,
Al lou het ganfehe Rijck van defen handel wagen,
Al loud' ick heden felfs my brengen in den noot;
Stil leven kan ick niet, iek ware liever doot!"
Hoort wat de Juffer doet. Sy laet haer jongen letten,
Waer dat Don Jan fijn madl gewoon is in te fetten;
Een mael die niet en fluyt, en ffechts van osfen leir,
Want koffers vint men noyt ontrent dit felfaem heir
Hier van wel onderricht, Poo laetfe moye dingen,
Gout, peerels, hals -cieraet, daer in den huyfe bringen,
En binden in het kleet van onfen Jongelingh,
Terwijl hy in het dorp of op den velde gingh.
Andreas, wel bewuft hoe dat de vrouwen woeden,
Wanneer men haer ontfeyt haer luften aen te voeden,
Gebiet, dat al het volck terftont in rasfen (poet,
Oock op dien eygen dagh, van daer vertrecken moet.
Dit nam de Juffer weer, en als hy meynt te reyfen,
Begon fy met beleyt op haer bedrogh te peyfen ;
Sy ftroyt door al het dorp, dat fy, uyt hare kift,
Gout, peerels, eenigh gelt, en veel juweelen mitt.
Stracx zijn op haer geklagh de boeren een-gekomen ,
Die eyfchen wederom al wat'er is genomen:
De rackers van de Schout zijn mede deer ontrent,
Die na den vreemden roep de ftrenge Rechters Pent.
Deer gaet men 't heydens rot ten nauften onderfoecken,
De vrouwen in haer keurs, de mannen in de broecken;
Maer, fiet, de loofe maeght die wees den Ridder aen,
En feyt liet film bejagh by hem te zijn begeen.
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Als dit Andreas hoort, foo komt by toe- gereden,
Hy loegh de Juffer toe, en feyd' haer defe reden:
„homt foeckt, vrindinne, foeckt al wat ghy foecken meught,
By any is anders niet als trou en ware deught.
Indien ick van bedrogh hier fchuldigh wort bevonden,
Soo ben ick wel getrooft om vaft te zijn gebonden,
En foo te zijn geftraft gelijck men guyten doet,
Die foecken haer bejagh op ander luyden goet.
lek fal noch boven dat u feeen -inael betalen,
Vat ghy van uw eieract hier uyt felt kennen halen:
Doorfoeckt vry defe mael, en watje vorder fiet:
Een paert dat niet en let en vreeft den ros -kam niet."
Hier op foo gaet de Schout, en fijne rappe gatten ,
De male van den vrient wel happigh ondertaften,
En fiet, van ftonden aen foo komt het aen den dagh,
Al wat voor aerdigh tnygh daer in verholen lagh.
Don Jan op dit gefickt is wond -rlick verflagen ,
Noyt was by foo verbaeft van al fijn leven-dagen;
Hy ftaet gelijck een fteen niet droefheyt overftort,
Eylaes' cie jongelingh en weet niet waer het fchort.
Stracx riep de Juffer uyt: „komt vanght ons defe boeven,
Die met haer vuyl bejagh liet ganfche ]ant bedroeven ;
Maer grijpt eerft defen gaft, die eerft foo moedigh fprack,
Hy is de rechte gront van al het ongemack.
Hier vanght den Rechter aen den Ridder feer te fchelden,
Hy noemt het Heydens volek een plage van de velden,
Een pefte van de ftadt, een fchroom van yder huys,
Een fchuym van hoeve-jacht, en alle vuyl gefpuys.
Daer ftont een krijghsman by die fach des gingh bernoeven,
„Wegti , feyt hy, met den boef, liv dient te leeren roeyen!"
En even met het weert foo geeft hy hem een flagh,
Soo dapper als hy kon, foo vinnigh als hy magh.
Andreas fuyfebolt, fijn herfens zijn bewogen,
Sijn geeften al gelijck door gramfchap op- getogen;
Hy denckt niet waer hy is, hy weet niet wat hy doet,
Sijn geeft die fpeelt alleen ontrent fijn edel bloet.
Hy ftelt hem dan te weer, en gaet den krijglifrnan tegen;
Hy valt hem op het lijf, en vat fijn eygen degen,
Hy treft hem in het hert niet foo een diepen fteeck,
Dat hem de levens - kracht van ftonden aen hefweeck.
Daer fchreeuwt men overhoop. Andreas wort gebonden,
En al het Heydens rot na Murcia gefonden;
Daer is het hals-gerecht van dat geheele laut,
Soo dat men daer ontrent geen hooger rechter vant;
Terwijlen dit gebeurt, Conftance, ganfch verflagen,
Is van den bleycken anghft als buyten haer gedragen;
Daer is een killigh fweet, dat uyt haer aders fchiet,
Vermits fy haren vrient aldus gebonden fiet.
Maer defen onverlet foo wortfe mee genomen,
En is met al liet rot tot in de ftadt gekomen;
Daer krielt men overhoop alwaer de vrijfter quam,
Verinits een yder luft in liner gefichte- nam.
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De fame van de maeght , aen alle kant gevlogen,
Heeft oock de Lant vooghdin tot in het hert bewogen,
Sy maeckt haer vaerdigh op, fy gaet tot haren man,
Daer feytfe voor de maeght al watfe feggen kan;
Al met foo grooten errift, dat haer wort toe- gelaten,
Het jongh, het geeftigh dier te nemen van der (traten,
Te brengen op het Slot. Majombe was'er by,
En was om dit geval van ganfcher herten bly:
Sy meynt, foo maer de vrou hoort Preciofe fpreken,
Dat haer noch goet onthael noch gunfte fal ontbreken.
En foo als fy het gift, foo was'et dat'et, viel,
Me-vrou ontfingh de maeght als met een open ziel.
Sy blijft gelijck verdwelmt in hare foete wangen,
Sy blijft aen haer gelaet met al de finnen hangen,
Sy neemtfe by der hant, fy leytfe door de zael,
Sy valt haer om den hals en kuftfe menighmael.
Sy fpreeckt Majombe toe, fy vraeght verfcheyde faken,
Maer verre boven al die Preciofe raken,
Sy vraeght hoe out fy was. Het wijf dat antwoort Baer,
Dat nu haer nichte quam ontrent de vijftien jaer;
Hier op is in de vrouw een droeve luym gerefen:
„Dus out fond' even nu mijn waerde dochter wefen,
Indien de goede God dien uytgelefen fchat
(Dit fprack vrou Giomaer) aen ons gelaten had.
Maer, laes! nu is het kint in fijne jonge dagen
Met liften wegh- geruckt, en uyt'et lant gedragen.
Conftance, waerje zijt, of immer komen meught,
God zy door fijnen geeft ontrent uw teere jeught!"
De maeght gingh onder dies Me vrou de handen kusten,
En bid haer even ftaegh haer druck te willen blusten
En t'wijl vrou Giomaer vaft tit op haer en fagh,
Ontfluyt het aerdigh dier aldus haer droef geklagh:
„Indien ghy, waerde vrou, hebt eenigh wel- behagen
In mijne teere jenght, foo hoort inijn angftigh klagen
En mijn bedroefde ftem! De goede jongelingh,
Die in het naefte dorp de Lant-droft heden vingh,
Dat is mijn waerde vrient, in trou aen my gebonden;
Daer wort geen beter menfch in al het lant gevonden.
Al is de krijghsman doot, het is fijn eygen fchult,
Hy bracht den vromen helt tot enekel ongedult.
By floegh hem met een vuyft, dat hem de tanden bloeden,
Soo dat lijn edel hert hierom begon te woeden.
Hy is geen rouwe gaft die oyt fijn leven ftal,
Gelijck men metter tijt wel ondervinden fal.
Hy is een Edel -man. Laet alles overwegen,
En onderfoeckt het ftuck gelijck het is gelegen:
Ghy lult met oogen fien en taften metter hant,
Dat niemant oyt bedrogh in al fijn handel vant.
Soo c(efe jongeling gedwongen is te fterven,
Soo moet ick van gelijck mijn jonge leven derven;
Mijn hert is al te weeck, mijn wefen al te teer,
Als hy fijn leven laet, wil ick geen leven meer.
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Iek bid u, waerde vrou, met al de ganfche leden,
Om uw verheven ftam, om uw beleefde zeden,
Indien oyt foete min, indien oyt regne vlam
In uwen geeft ontftack, in uwen boefem quarr;
Soo flaet een gunffigh oogh op twee foo jonge menfchen,
Die geenfins hoogen ftaet of machtigh gelt en wenfchen,
Maer poogen een te zijn in vreught en ongeval,
Tot dat de bleecke doet haer eenmael fcheyden fal."
Met dat de jonge maeght haer reden heeft gefproken,
Zijn haer niet groot verdriet veel tranen uyt- gebroken,
Soo dat het filtigh nat een ftroom, een ganfche beeck,
En aen vron Gioniaer een (tage vleet geleeck.
Sy dan, mits dit geklagh, gevoelt haer ganich bewogen,
Gevoelt haer innigh liert als uyt het lijf getogen;
Daer is, 'k en weet niet wat, dat baer de (innen roert,
En dat haer angftigh hert geweldigh omme-voert.
Men Piet in dit gepeys, men liet haer oogen vlieten,
Soo dat haer in den fehoot de druppels hellen fehieten.
De Lant-vooght onder (lies komt treden in de zael,
Verwondert dat by fagh den druck van zijn gemael:
En hier op komt de maeght hein vallen aen de voeten,
En gaet hein infgelijcx met droeve woorden groeten:
Sy weent, en bidt, en fineeekt, met foo een henfchen mont,
Dat hem de goede man al meel' ontfteken vont.
Hy kan , niet alle kracht , fijn tranen niet bedwingen
Die hem, als tegen danek, op wont en wangen fpringen;
Hy ftaet geheel verbaeft, by ftaet een wijle ftil,
Onfeker wat by doen, of wat by laten wil.
Majomb' hout onder dies haer (innen op- getogen,
En woegh haer droe''en ftant met al baer ganfeh vermogen,
Sy rift ten leften op, en feyt: „Eerwaerde vrou,
My dunekt iek weet behulp voor delen (waren rou
Wilt ghy een kleynen tijt hier uyt de zael vertrecken,
Iek fal u metter daet een wonder (tuck ontdecken;
Hoort my een woort alleen , hoort wat ick feggen fal,
Ghy Pult een eynde fien van dit bedroeft geval."
Majombe fonder meer begaf haer uyter zalen,
En ging van ftonden aen een aerdigh doofjen halen;
En aisle weder quam daer Giomara ftont,
Soo knieltfe vaerdigh neer, en opent haren mont:
„Vergeeft my, feyt het wijf, dat iek eens heb bedreven,
En dat iek nu ter tijt u wil te kennen geven;
Of foo ick na de wet ben waerdigh harde (traf,
Soo geeft my aen den beul en feat my naer het graf.
Iek tal, hoe dat'et gaet, de rechte waerheyt (preken ,
Ghy mooght aen delen romp uw leet en droefheyt wreken;
lek fal tot aller ftont verdragen met gedult
Wat ghy my voor verdriet hierom doen lijden fult.
Het is nu dertien jeer, of luttel min geleden,
Dat iek mijn reyfe nam door al de Spaenfche fteden
En door het platte lant, lek fochte mijn bejagh,
Tot dat ick in Madrid cen aerdigh meyfjen fagli.

Een kint nau twee jaer out, behangen met juweelen,
Daer ick, na mijn verftant, behoorde van te deelen;
De voediter,, foo ick fagh, die ftont daer, op de ftraet,
Met feker kamer -maeght verwerret in de praet.
Iek greep het jonge fchaep en , fonder lange dralen,
Soo reyfd' ick in der haeft op onbekende palen:
En als ick was ter plaets daer ick my feker vont,
Doen leyd' ick in beraet wat my te plegen ftont.
Iek had eens valt geftelt (ick wil de waerheyt feggen)
Het hint, van all's ontbloot, tot vondelingh te leggen,
Om al fijn rijek cieraet, en wat'et vorder had,
Te houden voor een roof en als mijn eygen fchat.
Maer als ick recht doorfagh fijn geeft en frisfehe leden,
Doen vond' ick mijn gepeys te ftrijden met de reden;
En deer op nam ick voor het meyfjen op te von,
Op hope dat'et ons eens voordeel mochte doen.
Iek heb'et dan beforght, ick heb'et laten leeren,
Al wat te rechter tijt haer jonekheyt mocht vereeren;
Soo dat het geeftigh dier veel fchoone dingen kan,
En is, mijns oordeels, waert den beften Edel -man.
Maer wat is quaet te doen! wat heb ick droeve fingen
Om dit ondeugend' werck in mijne ziel gedragen!
Hoe was ick even ftaêgh gepijnight in den geeft!
Vat heb iek niet geforght! wat heb ick niet gevreeft!
Wat heb ick menighmael mijn fierte voelen beven
En drillen , als een riet van harden wint gedreven!
Iek fehroomd' , oock in den flaep, van haeft te zijn beklapt,
Of door een (negen Schout alreê te zijn betrapt.
Wel, ick ben des geleert, en hebbe voor- genomen,
loyt in foo bangen praem mijn ziel te laten komen;
Iek wil een al ons volek, en wie my raken magh,
Ontraden dit bedrijf, en alle vuyl bejagh.
Wel doen is rechte vrenght, maer alle flinime gangen
Zijn doodelick vergif die ons de ziele prangen.
Hier is dan nu de tijt, dat ick mijn fehult beken,
Vermits ick op den wegh van beter leven ben.
Mijn Heer, feet dit juweel en dele gouden keten,
Ghy Pult van ftonden aen den ganfehen handel weten
Of wijft dit niet genoegh den grout van dit geval,
Soo leeft eens tiefen brief dien ick u geven fal."
Soo haeft als fy het fclirift den Lant-vooght had gegeven,
Hy liet van ftonden aen al dat'er is gefchreven;
Hy las'et overluyt en met een open mont,
En dit was in der daet, dat by daer in bevont:

Het jonge dochterken dat by my is, en dat iek den nacm van Preciofe
gegeven hebbe, hiet e^gentliek Couftance, en is een cemrh kint van Don
Ferdinando d'Asfevedo, Ridder van Cnlatrava, en van vrou Uiomara di
Menefez. Iek ftal liet felve kint in dc ftad van Madrid op Ilemelvaerts -dagli,
ten elf uren, in 't jaer du^fent v^f hondeit vjf-cut negentigti. Het knit badde
doen ter tilt aen riefe jun eeltlens die in dit koffeiken leggen. Iek ]lebbe
korts daer na drl alfoo vernomen, en goet be^ondcn 't felge by memorie te
ftcllen, misfehien of het fLbier of morgen te pasfe mochte kennen.
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Met dat vrou Giomaer haer man dit hoorde lefen,
Soo is in haer gemoet een nieu gewoel gerefen;
Sy kent het kleyn cieraet, fy kuft'et menighmael,
En flight uyt enckel vreught in onmacht op de zael.
De Laut-vooght recht heer op, verbaeft van defe faken,
En ftaet een lange wijl onfeker wat te maken.
Me-vrou, nu wat verquickt hoewel noch flau genoegh,
Vraeght ftracx : „Waer is het kint, dat defe keten droegh?"
Ilet wijf feyt: „Wierde vrou, die met u heeft gefproken,
Juyft doen u wetter daet zijn tranen uyt- gebroken,
Dat is het aerdigh dier in defen brief vermelt,
En dat tot lieden toe uw droeve firmen quelt.
Dat is uw eigen kint, by my weleer geftolen,
En door mijn Ihm beleyt tot heden toe verholen.
Iek bilde twijffelt niet, maer neemt uw dochter aen,
En laet na defen tijt uw droeve klachten ftaen."
Terftont vrou Giomaer, met yver aengefteken ,
Is uyt het ftil vertreck in aller ijl geweken,
Sy gaet met grooten ernft en uytermaten ras,
En geeft haer na de zael daer Preciofe was.
Die fat Baer vaft omringht met al de kamer -maeghden
Die met een treurigh hert de jonge maeght beklaeghden,
Soo om het droef geval, als om haer foeten aert,
En dat Naere teere jeught met Heydens is gepaert.
Me-vrou gaet fich in ernft na Preciofe (trecken,
Gaet een de jonge maeght den boefem open- trecken,
En liet hier witte borft. Men vont een kleyne vrat,
Die fy ter flincker-hant ontrent den tepel hadt.
En als men haer den voet ter aerden dede fetten,
En met een vlijtigh oogh deer op beftont te letten
Soo bleeck het wetter daet, dat twee van hare teen
Zijn, als een fwane -poot, gewasfen tegen een.
Me-vrou is buyten haer. De teyckens hier gevonden,
De vrat op hare borft, de teenen dus gebonden,
En 't gunt men uyt het fchrift met klare woorden las,
Verfekert haer genoegh wie Preciofe was.
Sy grijpt hier in den arm, fy kuftfe menigh- werven,
Sy voelt een diepe vreught, en fchijnt'er in te fterven,
Sy gaet tot haren man, die fy van herten mint,
En feyt hem: „Waerde vrient, feet hier uw eenigh kint;
Hier is uw waerde vrucht, die ick u heb gedragen,
Daerom ghy hebt getreurt foo veel bedroefde dagen
Hier is het eenigh pant van onfe foete jeught,
Ontfanght liet nu ter tijt, en dat in rechte vreught.
De teyckens al gelijck, aen my terftont gebleken,
En laten mijn gemoet niet meer in twijffel fteken.
Sy is het even-felfs die ick u heb gebaert,
Hier lichaem wijft'et uyt, en haer geheelen aert.
Voor al foo komt my voor, hoe dat ick was bewogen,
En ick en weet niet hoe, als buyten my getogen,
Wanneer ick eerft het kint on(rent ons deure fagh,
hin liier noch onbeivuft in defe venfter lagh."
;
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De man (die even foo een wonder hart bewegen
Iled door fijn ganfche lijf en in de ziel gekregen,
Juyft doen het aerdigh dier hem eerft voor oogen quam)
Scyt, dat hy defe maeght voor fijne dochter nam;
Seyt, dat hy aen het wijf haer diefte wil vergeven,
En haer oock byftant doen, om wel te mogen leven,
Mits datfe nu voortaen wil (tillen haren loop,
En heer geheel ontdoen van defen vreemden hoop.
„0 Heere, feyt hy voorts, wie kan uw wonderwercken,
Wie kan gelijck het dient, uw hooge daden merken!
Ghy liebt ons langen tijt gefpijft met tranen -broot,
Ghy hebt ons af-geleyt tot aen de bleecke doot.
Ghy liebt ons eenigh kint, nu foo veel droeve jaren,
Gedurigh om -gevoert in veelderley gevaren;
Ghy hebt'et niet-te-min, guy hebt'et noch gefpaert,
Ghy hebt'et, lieve God, tot onfe vreught bewaert.
Het was ons fonden fchult, dat wy uw felle liegen
Dus hebben uyt-geftaen en lange moeten dragen.
Wy hadden vry al meer tot onfe (traf verdient;
Mier ghy zijt onfe God, ons heyl en ware vrient.
't Is uwe gunft alleen, 't is uw genadigh wefen,
Dat wy uyt defe doot ten leften zijn gerefen,
Dat ghy tot onfen trooft dit wonder laet gefchiên,
Dat wy ons waerde pant alhier in vreughde fien.
Sy was, eylaes! gegaen, fy was gelijck verloren,
Mier fy is wederom als op een nieuw geboren.
Ghy hebt ons eens gebracht tot aen het duyfter graf,
Nu waft ghy wederom ons droeve tranen af.
Wilt ons van heden aen, wilt ons nu danckbaer maken,
Op dat tot uwen dienft ons fierte magh ontwaken,
Op dat wy nu voortaen in daet en in de fchijn,
Uw dienaers, lieve God, uw kinders mogen zijn!"
Conftances hert ontloock terwijlen dit gebeurde,
IIeer dacht, 't en was geen tijt, dat fy nu langer treurde;
Hier dacht, fy vont behulp, dat haren druck genas,
Vermits haer vader felfs daer eerfte Lant-vooght was.
IIaer dacht in volle diet, het ftuck was nu gewonnen,
Vermits haer faken ftaen foo wel fy immer konnen:
Mier t'wijl fy in den geeft hier mede befigh fit,
Soo treet haer vader toe, en feyt haer weder dit:
„God heeft ons grooten trooft en blijdfchap toegefonden,
Om dat ghy, waerde kint, ten leften zijt gevonden,
Om dat ghy noch geformt en in het leven zijt;
Maer deer is echter wat, dat my in 't herte fnijt:
Iek fie, eylaes! ick fie, dat uwe domme finnen
Een heyden (wat een fchand!) een rouwen heyden minnen,
Een heyden fonder Doop, die niet en heeft geleert
Hoe dat men God den Soon met reyne finnen eert!”
„Met oorlof, feit de maeght, hoort my een weinigh fpreken,
Iek weet van (tonden aen uw droefheyt af te breken:
T)e vrient, een my vertrout, en is geen heydens man,
Maer die in volle dart de Chriftenlcere kan.
r
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Hy is noch boven dat van edel bloet geboren ,
En heeft my, foo ick was, uyt enckel min gekoren;
En wat na dit geval noch vorder is gefchiet,
En feyd' ick, na den eyfch, den ganfchen avont niet."
Majombe nam het woort en gaet de man vertellen,
Hoe dat de jongelingh quarr onder Baer gefellen,
Hoe dat hy fijnen ftaet en vaders hays verliet,
Vermits hem fijn gemoet tot Preciofe riet.
Hoe dat by nevens haer alreede lange dagen
Had vorft, en heete fon, en alle leet gedragen;
En dat dit al gelijck maer was een kleyn begin,
Een proef en onderfoeck van fijn getrouwe min;
Dat hy geen dertel fpel de vrijfter mochte vergen,
Noch met ongure jock haer teere finnen tergen;
En dat by door de luft rioyt op en was gevat;
Maer dat by fich in all's met eer gequeten had.
In 't korte, defe vrou verhaelt, in lange reden,
Al wat de jongh gefel voor defen heeft geleden;
Soo datfe voor het left ten vollen openbaerl
Hoe dan fijn Ridders kleet by baer noch is bewaert.
Dit vat de Lant-vooght op en, fonder laugh te dralen,
Lact ftracx het rijck gewaet daer in de kamer halen:
Het wijf dat gaet'er om foo vaerdigli alsfe magh ;
Siet, dus komt op het left de waerheyt aen den dagh.
De Lant-vooght onder (lies gaet Preciofe vragen
Op al den omine -gangti van hare jonge dagen,
Op al des werelts loop, en hoe haer dit beviel,
En vrat fy des gevoelt ontrent haer jonge ziel.
Sy antwoort over al met foo befette reden,
Met foo een Boet befchcyt, en in foo volle leden,
Dat (foo de jonge maeght fijn dochter niet en waer)
Hy (treckte voor gewis dc finnen over haer.
Hy vont fick in den geeft van hare min bevangen
En bleef aen haer verftant en hare fehoonheyt hangen;
Maer nu liet geeftigh (Tier als dochter hein beftont,
Soo is by ganfch verheught tot in fijns herten gront;
En t'wijl de man aldus in blijdfchap is gefeten,
Soo komt liet oude wijf en brenght een gouden keten,
En brenght het hantcieraet, en wat den ion gelin yh
Te voren om den hals of aen de leden hingh.
1) Den rermaelden fehrij er du] 0] ruiio, molt ge ie in 't Spores defe ii f1

Als dit de Lantvooght feet, en hoort de Ridder noemen,
En weet van wat getlacht dat hy is af- gekomen,
Gevoelt hy ander -mael, dat fijn befwaerden druk
Is, door des Heeren gur^ft, verandert in geluck.
Hy danckt God andermael met al de ganfche finnen,
Dat foo een Edelman fijn dochter gingh beminnen,
En dat fijn trouwe gnnft noyt eens in hem verdween,
Schoon dat de jonge maeght een heydens dochter fcheen.
Dit heeft terftont de faem ten luytftcn uyt- gekreten,
Sy liet liet vreemt geval aen alle menfehen weten,
Oock aen de vrljfter felfs, die aen den jongelingh
Voor defen hare ziel en ganfche finnen hingli.
Die gaet daer aen de Wet ten vollen openbaren,
Dat fy, eylaes! vervoert van hare groene jaren;
Vermits de jongh gefel haer quale niet genas,
Hem hackie na- gefegt, dat by een roover was.
En fehoon liet felfaem lnyt dat by haer is bedreven,
Het wort haer evenwel in volle daet vergeven;
Andreas fprack'er voor, de Lant-vooght nam liet aen,
Dies mochtfe fonder ftraf en vreedfaem henen gaen
't Was al te blijden dagti, geen menfeh en mochte treuren,
Daer magh niet als vcrmaeck en foete vreught gebeuren;
De man-flagh wort verfoent, de Ridder vry geftelt,
En alle die het racckt ontfangen machtigh gelt.
De banden, die den lieht benaeuden aen de leden,
Die worden los gemaeckt of vaerdig af-gefneden;
En voor liet duyfter hol , dat hem gevangen hout
Soo komt by voor den dagh geeiert met enckel gout.
Sijn vader wiert terftont daer in de ftadt befehireven,
En die heeft metter daet fich op de reys begeven
Die komt in haeften aen, verheught en wel gefint,
Vermits by fijnerf foon foo wel verfelfehapt vint.
Daer is geen edel geeft die oyt heeft leeren dichten,
Of by valt aen het veerek met alle fijn gewrichten
Al wat of (pits vernuf, of kunfte geven magh,
Dat koomt om defen tijt ten vollen aen den dagti.
Men hoort door al de ftadt, door alle groene velden,
En door het ganfehe Rijck van defen handel melden,
De fnelle weder-klanck die roept'et in het womit,
En al de werelt juyght, dat Preciofe trout.
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I Oe; j) ro el, ran de lantlocpers , die wy Ilegdens noemen.
2. Of men nyt een pols of ader ftayh weten kan of aeuaanl verlieft is, clan
niet: dal es, of'er een lekere beweginge sn de flayli -ader le vinden is,
die egyentlick op de liefde paft.
3. In de h -nat te k^^eken, ea doer aemants geluck ofte ogelucic uyt zoor te
Jeyyen, vein aal lrachl het 2J.
1 / oo,i de Phyfioynorne, en of uyt ierronts wefen ofte ye/act fijn inner/se/en
siert le feygen is. En by die geleyenthegt een fonderlanyla trou-ycral

tu f hen beyde zn-,qer,cert.
G. Of Ixet yroortoft as op honzcelhcifche ofte andere toe- komende (erken onder f^rci te doen.
il. Of het een C7ar^ften werfche yeoorloft is meet een IIeyden in hennelic7
le treden.

Pnizooavus Wel boe, Sophromfce, is mijn buys een haven om foo
voor -by te zeylen met een loopende fpriet
Sorrinovrsrrts. Ick en had u niet gehen, Philogame, dan juvft als ick
uw ftemme hooide, en recht voor uw deure quam.
Putt. Soo was dan uw voornemen niet, nacr ick hoore, om any de ecie
an uw crfoeck te geven. Dan ick en wil nu des geen vorder onderfocck
doen, behoudens dat ghy met my binnen treet, en dat ghy (nacr ons laetfte
affehe t) my nu openinge wilt doen van uwe in -vallen op het felfaem houlick
van den Spaenfchen edel -man met liet heydinneken.
Sopir. Eerheke lieden zijn gewoon liner beloften geftant te doen, fchoon
liet haci by wijlen ongelegen is. Wel aen, treet binnen, en fegtet my doei
wat ghy van my verfoeekt.
Pizza. Op de gelegenheyt van de voornoemde gefchredenisfe, wilde ick
voor eerft (foo het u wel geviel) een weymgh verftaen, wat ghy hout van
deft laut - loopeis, die men IIeydens noemt, en van waer de felve begin en
oorfpronek hebben genomen; fulex dunckt my aenmerckens waerdrgh te wefen.
Sofa. Daer wert verfcheydenlick van gevoelt, lieve Philogame. Ghy,
liet hier van E. Pafquier in fijn 4 boeck, in 't 17. cap. van het onderfoeck
van Vranekrijck; die veiliaelt uyt d'oude fchrrjvers, dat dele menfchen in
't jaer 1427 in Vranekrijek eerft zijn gellen, en dat de felve als doen ver
te zijn uyt het laegh Egypten, onlangs t'onder- gebracht-klacidengfprot
san de Chriftenen, en gedwongen het Chriften geloove aen te nemen. datfe
fulc\ hebbende belooft, korts daer na weder van dc Saracijnen waren ver-

wonnen , fonder tegens de felve eenigen fonderlingen tegen -weer te hebben
gedaen • vervallende alfoo weder van liet Chriften geloove aen de Saracijnen
Dat fulex gekomen zijnde tot kennisfe van de Chriften vorften, dat fy luyden
Rederom zijn aengetaft en verwonnen en de Saraeijnen verdreven; met
willende de Chriften voiften toe-ftaen (vermits haer lichtvaerdigheyt en
ontrouwe), dat de felve in haer laut (ouden blijven, ten ware fy haer eerft
hadden vervoeght naer Romen, om aldaer van den Paus t'ontfangen foodanig en ordre, als daer goct foude gevonden werden hun te geven; dat de
fclg e daer op kleyn en groot naer Romen waren vertroeken, en dat de Paus
(alles gehooit en overwogen hebbende) de felve hadde opgelevt, tot haer
boete en beteringe, feven jaren laugh te mogen gaen dwalen door de werelt,
fonder nuddelerhjt op bedden te mogen flapen; laftende hun even -wel, oin
eemghfins hun te mogen generen, dat yder kruys- dragende Bisfchop ofte
Abt hun foude hebben te geven voor eenmacl thien ponden tournois. Datfe
in den voorfz. jare 1427 in den Oughftmaent, tot Parijs komende, verhaeldeu
vijf jaren alreede te hebben gedwaelt. Pafquier verhaelt vorder, uyt het
veiicllen 'au die gene die fulex als doen geilen hebben, dat de mans ganfch
fis ast waren, met fwart gekrult hayr, hebbende in Blek oir een ofte twee
filvere rmgekens • dat do vrouwen mede voor het meerendeel mifmaeckt en
lechck waren, met bayr geheel (wart, als een paerde-ftaert, ganfch flordigh
en ongedacn in Baer kleedinge, een lappe lakens om 't lijf gebonden heb
bende met koorden vaftgemaeckt; en, in 't korte, een vreemt gefpuys van
menfehen. Noch wijders, datfe veel hoer werek maeckten van de lieden
in de haut te kijcken, en yder te leggen wat hun voor geluck ofte ongeluek
gebeuren fonde, ofte alreede gebeurt was- datfe veel onrufte tusfehen man
en wijf verweekten, en vrcedfame houwelickeu vol twift maeckten, de mans
inbeeldende dat de vrouwen quaet garen fponnen; van gehjcken datfe door
quade kunftc liet gelt uyt der lieden beurfe in de naere konden doen komen;
en eyntehjek, dat de Bisfchop van Parijs ten heften fleh tegens de felve
ftelde, en een deftige predicatie tegens Baer bedrijf dede doen door een
Prediker- moniek, genaemt le petit Jacobin, de weleke onder andere feer
berifpte alle de gene die fish in de handen, van dit volek, hadden laten fen,
en de felve geloof hadden gegeven: en tot belluyt datfe van daer fpoedehjek
moeften vertrecken, en haren wegti nemen na Pontoife. Munfterus verhaelt,
datfe in Duytfant eerft zijn geilen in 't jaer 1417. En foe ghy breeder
befcheyt hier van focckt te weten, mooght den felven met andere fehrrjvers
nafien, loo 't u gelieft. Te weten. Camerar. hilt. coedit. part. 1. cap. 17.
Gefner. ni Mitliridat. 1Eneam Sylvium , etc.
,
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PHIL. Iek fal my derhalven vergenoeght houden met dat iek van u Be
hebbe, en wil nu komen tot de gefchiedemsfe felfs
-hort
Iek hebbe voor cent gelet, in 't lefen van het eerfte deel defer gefehiedenisfe, dat Pretiofe (foo het feheen) behendehjek wilt uyt te vinden faken
die felfs een doctor in de mederijnen niet en kende hemereken; te weten:
dat Giralde door liefde vervoert moefte wefen, en dat fulcx d'oorfake was
van haer fleckte. Na by dele gelegentheyt wilde iek wel onderrecht wefen,
ofte na de kunften der mederijnen, Ute van de ondeifoeckers der naturen,
of'er een fekere byfondere flagh van pols zy, of eenige gewisfe teyckens in
de flagli -ader, daer iemant (die de kunfte verftact) fekerliek (oude konnen
weten of een jonge deerne verlieft of niet liefde bevangen is, dan niet.
Want indien fulex geleert kende worden, irk wild'et my wel gelt en tijt
laten koften om fulex te weten, om redenen die irk daer toe meyne te heb
anderen, foo ben iek begeerigh te weten, of men door waerfeggers,-ben.T
of diergelijcke foorte van menfchen, onderfoeck magh doen op houwelickfche
ofte andere toe-komende faken.
Sorx. Dit is een vrage die het geheym en verborgentheyt van de mede
befleckt-cijnerakt,dmfinbelyMtrsvadfekun
bade kennen worden: niet-te -min, om u niet verlegen te laten, en vermits
iek al fomtijts mede een weet -gierigh oogh hebbe laten gaen over boecken
van die gelegentheyt, too kan irk feggen, (lat eenige van de ervarenfte in
die wetenfehap, en by namen de geleerde Avicenna, en met den felven
Francifeus Valefius lib. 3. Controverf. Philof. et medic. cap. 14. Jaques
Ferrand Argenois de la maladie d'Amour en melancholie Erotique, een groot
Spaens doctor, niet verfcheyde andere van de geleertfte in die kunfte vaftfteller., dat'er geen byfondere ader -flagh en is, oock geen fekere teyckens
in de felve, waer door die fieekte eygentlijek bekent (oude kennen werden.
En voor reden wort by de felve in- gebracht, dat de liefde, too lange die
in de palen van de redeliekheyt blijft, is een genegentheyt die in liet breyn
haer woonplaetfe hout: maar buyten ofte boven reden en regel gaende, dat
de felve dan in de lever en niet in het herte fich onthout, en dien volgende
dat uyt de pols ofte ader (die uyt het horte haer beweginge heeft) geen
vatte teyckenen en konnen worden genomen, om te weten of iemant met de
minne -koortfe gequelt is, dan niet; en noch min, wie daer van d'oorfake
mochte weben.
PHIL. Gewisfelick het is my leet, dat de kunfte too verre niet en gaat,
en dat de geefte in foo fcherp-finmgen eeuw, als wy beleven, (daar 't al
fchijnt onderfocht te worden) noch too hooge niet en zijn geklommen; te
meer vermits iek bemereke, dat al lange in voorleden tijden een groot
deel van dele kunft is ontdeekt geweeft, even by oude vrouwen die wat
geflepen waren. Irk fie dat Canace, in dit gaft-huys fleck leggende, klaer
uyt leyt, als Ovidius verhaelt:
Mijn voefter heeft den brant van mijn bedeckte wonden,
Uyt iek en weet niet wat, behendigh ondervonden;
Die feyde my in 't oir: Iek fie het datje mint,
En dat uw jeughdigh hert tot vryen is gefint.
En dat alfoo zijnde, too dunekt het my vreemt, dat alle onfe groote doctoren hier in noch maar als mollen en zijn, daer een out wijf, al van doen
af, too klaer infagh.
Sorx. Al fachtjens, lieve jongelingh. Want al is 't too, dat irk uyt de
getuygenisfen van de geleerde hebbe gefeyt dat'er geen eygen pols-flagh en
is die juyft op de liefde paft, too en vol'Lht daer niet uyt, dat de kunftenaers
uyt andere gelegentheden, ja oock uyt de pols felfs, niet al merckeheke dingen
en fonder konnen ontdeeken, daar uyt men ieniants geftalte (oude konen weten.
Ja iek (egge u in tegendeel, dat'er veel ervaren medecijns eertijts zijn geweeft en noch zijn, die door mildel van de kunft ten klaerften hebben
weten t'ondervinden, dat iemant van die wefpe gefteken was. Avic. lib. 3.
cap. de amore. En noch meer als dat: Soranus van Ephefen (als in het
leven van Hippocrates te lefen is) ontdeckte klaerhek de liefde die de
Koningh Perdiccas droegh tot Phyla, een by-fit van fijn vader; en dat even
op de felve maniere gelijck Erafiftratus uyt -vont de brandende genegentheyt
van Antiochus tot Stratonice, fijn ftief-moeder. (Val. Max. lib. v. cap. 7).
Galenus in fijn boeck, daer by handelt van de gene die den fleck-acrt
maecken, beroemt fick te hebben konnen ondervinden den heymelicken minne
een Romeynfchen Ridder, die de felve gelet en gewet hadde op-brantv
de by-fit van een van de groote aldaar. Van gehjcken roemt de felve
Galenus, te hebben weten na te fporen de liefde van een voornamelieke
jonek-vrouwe tot eerren fchoonen jongelingh Philades genaemt. Jaques
Feiiand, een geleert Fiaus medecijn, fc}t in den jars 1001 behendeiicken

ondervonden te hebben de malle minne - driften, die een jongh ftudent, een
groot Edel -man zijnde, heymehck droegh tot een fchoone jonge deerne, eer
kamermaeght in den huyfe daer by fich onthiel, daer van hy de vordere ge.
fchiedenisfe breeder verhaalt in fijn boeck, by hem op dele (toffe befehreven
I'HIL. Wel, na dele exempelen uytwijfen, foo en (oude men door d:
kunft niet alleen konnen uyt- vinden of iemant liefde droegh, maer oock tol
wien. lek bidde, fegte my doch boe dat toe gaet; want my dunekt dal
fulex een jonghman van mijne gelegentheyt van groot gebruyck fond(
kennen weten.
Sopn. Wel aen, dewijle ghy des too begeerigh fehijnt te wefen, too wil
iek u (eggen 't gene iek'er van bemerekt hebbe. Wilt ghy weten of icmanl
met liefde is bevangen, en op wien ('t zy dan man of vrouwe; maer irk be
nu van de perfoon van een vrouwe fpreken), too Oct dat ghy foetehek ei
behendehek in uw haut krrjght de bant van de geile daer ghy de proeve
van nemen wilt; ende legt dan uw vinger al fachtjens op hare pols, en dae]
na too brenght in uw reden te paste den nacm van de gene die ghy meyni
dat haer meeft aen 't herte leyt, fpreeckt van den (elven, loffehek prijfend(
des felts fchoonheyt, geeftigheyt, ofte andere goede gaven, en t'elekens ah
ghy dien naam noemt, let dan neerftelick wat veranderingh ghy in han
engen, wefen, en fonderliiige aen haren pols -flagh Pult gevoelen - daar is geel
twijffel aan, too de minnepijl haer recht getroffen heeft, of ghy Pult eer
ongehjeken dril, en een verandeilieken pols gewaer worden, die geen rege
of flagh en tal houden (Paul. 1Egiuet. lrb. 3. cap. 17. de amore). Ghj
fult oock meer andere teyckenen uyt haer wefen, en fondeihnge uyt haai
oogera, kennen af-nemen, die eer zijn te mereken, als te fchrij ven. Maci
dan loopt'er noch wat op, dat vry aenmerekens-waerdigh is en van grooter
gebruycke; maar daar van op beter gelegentheyt.
PHIL. Irk bidde u, en fpaert doch geen broot voor de vrienden, en lac
niet onder uw tonge 't gene irk too leer begeere te hoeren, als iet dat iel
nu ter tijt weet.
Sopx. Neen, vrient, too plagte men een boer fijn kunft af te vragen
alle dingen en dienen niet uyt gefeyt aen foe grage gatten als ghy en uw;
gehjeken zijt: en dufdanige verborgentheden en willen too op een bot er
met cellen adem niet geleert wefen.
Pniz. Ghy en hebt even -wel dit geenen dooven gefeyt, en nu eck del
draet hebbe , hope iek het kloen wel te Pullen vinden. Iek kan oock leben
God danek, en hebbe u febrijvers hoeren noemen die te vinden zi„n, iel
meyne die na te flau, en te letten wat'er in fteeekt. Want eck fie alreeds
wel too veel, dat dit onderfoeck niet alleen by de mederijnen, maer by d(
gene die vat kennisfe van faken hebben, kan gedaan worden. Het kom
my nu te bimsen, dat iek geleien hebbe, dat Erafiftratus, daar ghy te vorm
van gewagte deed, de liefde van Antiochus gewaer wiert, vermits by vernarr
dat fijn ader -fiagh t'elekens veranderde, als Stratoniee fijn ftiefmoeder in di
kamer ofte ontrent het bedde quam, daar hy fleck lagh. De poeten hebbei
daarom wel gefeyt:
Wie is die beaten minne-braut
Behendigh in fijn boefem fluyt?
De liefde paft op geenen bant:
Sy wil, by tal, by moet'er uyt.
Sops. Dat is tot daer toe goat, foete jongelingh; meer onder -tusfchei
is'et geraden, u niet te Peer te willen vergapen aan de bewegenge van di
flagh -ader, om altijt daer uyt een befluyt te maken, als de felge buytei
gewoonte verandert en rasfer of harder Ilaet, op den nacm ofte door di
aenkomft van eenigh perfoon, dat t'elekens een uylmuntende liefde hier vas
de oorfake ware: Ghy fout hchteliek, too doende, konnen vervallen in foe
een felfame ongelegentheyt, als irk eens verftont een jongh doctor geraeck
te zijn, uyt gelijeke oorfake.
Pain. Hoe gingh dat toe, waarde Sopbronifce?
Sopu. De felve jongen doctor, onder andere hebbende een wijle verge
felfehapt een vermaarden mederijn, als by by de flecken giugh (als in Italier
tot bericht van ftudenten veel gelehiet), en gewaer zijnde geworden dat di
doctor (als by de pols van de flecken getaft hadde) witte te feggen, was
door de fleckte was veroorfaeckt, als door eten van meloenen, noten, appen
lea, vijgen, ofte diergelijeken fiuyt, bad ernfteliek den man, hem te wilier
openbaren waar uyt by fulex wilt, als by feyde. De doctor, na des hen
te hebben laten bidden, feyde hem , dat by , entrant de flecken komende
naerfteliek was gewoon acht te nemen, of hy in of ontrent de kamer var
de flecken niet eenige fehellen van noten, meloenen, of diergehjcke viuehter
en vernam; en die fiende, dat by daer op dan aengingh. De nieuwe doctor
deft leibe wel meynende onthouden te hebben en die willende in 't wercla
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ftellen, was korts daer na geroepen over eenen fchamelen arbeyder, fleck te
bedde leggende; voor wiens hutte by een vers efels -vel fiende leggen, hadde
daer op den patient fijn pols geraeckt, en gefeyt dat by ganfeh fwaerlrck
fleck was, en dat fulcx hem niet vreemt en docht, dewijle by foo harden en
onverdouwelrekcn koft, te weten efels-vleefch hadde beftaen te eten De
flecke, des verwondert zijnde, feyde, dat de doctor geheel van den wegli
was: want, feyde by , ick en liebbe in acht dagen en langer geen efel gellen, ten ware mijn heere den doctor. De mis -flagh van de jongelingh quarr
daer uyt, dat by den regel, dien by gehoort hadde, al te breet en fonder
befche deutheyt in 't werek ftelde. En voor u, lieve Philogame, ftaet te
letten, dat ghy niet in gelijcke dwalingen en valt.
Pisse. Is daer voor te vreefen, SophromfeeP Ghy hebt my verklaert, dat
veel geleerde medecmren vaft (tellen, dat indien, op den naera van eenigh
petfoon, de pols van een Juffer en oock haer wefen feer verandert, (lat
daer u vaftelick te beffnyten is, datfe van des felfs liefde bevangen is

Sor)r. Maer of het

gebeurde dat

iemant

een jonge deerne

onteeit, en

haer daer na verlaten ofte andere fchamperhe3t aengedaen hadde, en dat fy
daer uyt in quellinge zijnde gevallen, een doctor, als ghy, haer daer op
quamc te befoeeken, en dat de felve fprekende van den voorfz. peifoon,
gevoelde de flagh-ader van de voorfz. jonge deerne heftiger flaen, als te
voren; foude by niet een groeten mis-dag li doen daer uyt te befluiten, dat

fulex uyt

liefde

gefchiede, daer het uyt het

tegendeel, dat

is, uyt

louteren

1met, fij n ooifpronck foude houden° 't Is feker, dat ja. Want dew'ilc
liet voren is vaft geftelt, dat'er geen befcheyden en eygen beweginge in dc
11agh acict ie vinden is, die j ft alleen paft op de minne-fleckte, en dat
dacrom met omfichligheyt en vernuft alle omftandigheden moeten worden
over« ogen, eer men iet fulex befluyten kan, foe fiet ghy wel hoe los uw
op- genomen kunfte gact.
Pnrr, lek fie wel ghy fout my gaerne wederom van 't ftuck le\ den,
maer ick en meyn het daer by niet te laten, maer moet liet vogelt^cn (foo
men fe \t) onder de fteert flen, en dan dagli en ract. Maer wat is uni gei oelen, of men ujt iemants hant ofte andere leden, u de ftrepen en Innen
van de felve, iet fulex ofte andere faken, rakende iemants mnerlicken acct,
na de kauft kan uytvinden? En of het een Chriften geoorloft is fijn handen
te laten lien, om eenige voorfegginge in 't frock van fijn hnuwebck daer uyt
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te mogen verftaen? Of dat by andere middelen vermagh te gebruycken,
om van toekomende dingen de uyt-komfte te weten? Mart. Delrio difq.
Mag lib. 4. cap. 5. Hier op wat berichts, waeide Sophromfce.
Sorer. Wat liet eerfte aengaet, ick weet dat'er geleerde gevonden worden
die hier van groot werek maken, en defe kunfte (indienfe waerdigh is foo
genaemt te worden) oock met de Schrifture willen beveftigen, daer toe
treckende de plaetfen Joh. 37. 7. mrtfgaders Exod. 13. 9. Dan de oveifettinge van Hieronymus fpreeckt hier klaerder af als de onfe doet, en dient
daerom na -gefien. Even -wel Eftienne Pafquier, de recher. de Franc. lib. 17.
cap. 39, verhaelt eenige fonderlinge dingen van defe gelegentheyt. Doch
vat my aengaet (uyt- genomen alleen het gene dat in defe gelegeniheyt uyt
natuerheke redenen duydelick kan befloten en beveftight worden) foe meyne
ich dat'et al beufelingen zijn, daer ick geen tijt in en foude willen befteden,
als alleenhek om de ydelheyt van de menfchelieke verftanden daer in te
bemereken • anders weet ick dat onder dit bejagte geade kunften worden
gepleeght, en daerom en wil ick memant raden fleh hier toe te begeven.
Pine Maer fout ghy dan geheeliek verftaci, te verwerpen de kunfte van
Phrfiognomie, dat is, de wetenfehap om uyt het wefen, geftalte, ofte gclaet
van een menfche, fijn innerlicken aert te kennen Daer nochtans verfeheyde
wilfe lieden veel van houden, en daer oock d'ervarentheyt vry wat van

getn.vgen

kan.

Sonr. Dat is een geheel ander weich, als het gene waer van wy nu
gefproken hebben, en ich en ben jegen«oordeliek niet gefint om in het en-

derfoeck van het felve

te treden.

Maer in plaetfe van fulex, foe hebbe ick

ju ft hier nu by my een byfonder trou -geval van onfen tijt, my onlanghs
by een vrient ter haut geftelt, daer in te fien is dat'er lieden zijn, die alleen
op liet gevoelen van de uytenccke geftalte des lichaems, felfs fonder behulp
van oogen, een vrouwe weten te verkiefen.
1-' sie. Ey ! ich bid, langht my dat herwaerts, foe het u belieft, waerde
man, ick fel 't by mijn felven oveilefen, om u geen tijt te doen verliefen.
Sorte Wel aen, deer is het gene dat ghy begeert, ick heb jegenwoordelick wat te doen by een vrient hier ontrent; overleeft middelertijt dit geval,
lek wil haeft weder hier zijn, om dan onfe begonnen reden te volvoeren.
Pun. Ich wil foo doen, Sophronifce; foo en fal mijn wachten niet fonder
vrucht zij n. Ghy doet middelertrjt uwe faken.
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Men heeft van outs gemeynt dat, als de lieden minnen,
Het oogh haer noodigh is als leyder van de firnen;
Want fonder dat behulp en weet de menfche niet,
Wat dat met reden fchoon of wat'er leelick hiet.
Maer hier in dit verhael, daer is een felfaem weten
Daer in den ouden tijt noyt van en wert gelefen;
Kom fiet hier, foete jeught! een blint, een handigh man,
Die fonder oogh- behulp, wat fchoon is weten kan.
De ftadt, die voert den naem van Handen wegh te werpen,
Die moet te defer uur ons domme finnen fcherpen,
Die moet op defe reys iet brengen aen den dagh,
Dat hier in defen boeck een plaetfe vullen magh.
Terwijl, in haren tijt, de water-rijcke Schelde
Veel fchepen aen de kaey en op de ftroomen telde,
En dat haer rouwe jeught is over-al verdeylt,
En met een fnelle kiel de werelt omme feylt,
Doen was Vermander een van defe rappe mannen,
Die tot een ftaêgh gewin de ganfche (innen fpannen.
Hy had een langen tijd gehandelt over zee,
En ftaegh tot fijnen dienft veel fchepen op de ree,
En gelden in de kas, en waren op de folders,
En huyfen op liet laut, en landen in de polders;
En, waerom meer gefeyt? de beurfe waeght'er van,
Hy was in fijn beroep een groot en deftigh man.
Maer fiet, het foet geluck, dat iemant plagte te ftreelen,
En met een volle inaet fijn gaven uyt te deelen,
Is veel gelijek een roock, gelijck een teer gelas,
En maeckt tot enckel gal dat eertijts honigh was;

De man die valt te bed van heete fucht geffagen ,
Soo dat hy in gekerm verflijt geheele dagen,
Soo dat de foete flaep op hem niet meer en fijght,
Vermits hy t'aller .uur vernieude prangen krijglit.
Men roept van ftonden aen, men haelt ervare luyden,
Die mengen onder een de krachten van de kruyden,
En gom, en vinnigh fap dat niet en is bekent,
En wat den Indiaen van Ooft of Welten Pent.
Maer 't quaet verwon de kunft en fcheen geftaegh te wasfen,
En op geen medecijn voortaen te willen pasfen.
Hier door vervalt de vrient als in den leften noot,
En voelt, gelijck het fcheen, de prickels van de doot.
Daer treurt het ganfch geflacht. Daer zijn verfcheyde faken
Die reu en open ftaen, en effen zijn te maken,
En dat door hem alleen. Dit quelt den goeden man,
Dat hy foo rijcken boel niet fuyver laten kan.
Hier op wert over-al voor hem als ftaegh gebeden,
Ten eynd by komen mocht tot fijn gefoiide leden;
De dochters boven al zijn dapper aen het werck,
En maken van het huys gelijck een kleyne kerck.
Daer quarr om defen tijt een meefter fich vertoonen,
Die vraeght of hem de man genegen is te loonen,
Indien hy hem genas. Hy wil niet zijn betaelt,
Tot dat hy beter is en ruymer adem haelt;
Tot dat by wederom, door krachten van de leden,
De kaye fal begacn, de beurfe fal betreden,
En dat men feggen magh, en al niet vollen wont,
Dat by tot aen het mergh ten vollen is getont.
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Hy, die hem dit vermat, was fteke-blint geboren,
Sijn oogen, foo het fcheen, die waren uyt-gefworen
Oock in de moeder felfs; en des al niet-te-mm
Hy was een rappe ziel, en dede groot gewin.
Soo haeft dit in het huys by iemant is vernomen,
Men haelt Galenus daer, men laet hem binnen komen,
Men vraeght hem met befcheyt, of hy fich kracht vermeet,
En of hy vaften raet voor defe fieckte weet?
Men feyt hein boven dat: kan hy het quaet genefen,
Men fal hem na den eifeb beleeft en danckbaer wefen,
En wat hem wert belooft, dat fal hem zijn getelt,
Oock eer hy fijnen voet daer uyt den huyfe ftelt.
„Vermander, feyt de man, ghy moeft hier anders fpreken,
Of ick en wil geen bant aen uwe leden fteken,
Het loon dat ick begeer en is uw gelt of goet,
Het loon dat ick begeer, dat is uw eygen bloet.
Iek weet dat hier in hues drie dochters zijn te vinden,
Die moeften nevens u te famen haer verbinden,
Dat, als ghy zijt gefopt en buyten ongeval,
Iek Bene van de drie mijn eygen maken fal,
En dat te mijner keur. Dien loon moet ick genieten,
Stelt my dat lieden vaft of, foud'et u verdrieten
Aen my, gelijck ick ben, een dochter toe te ftaen,
Iek fal uw dienaer zijn, en weder henen gaen!"
Dit klonek den goeden man vry felfaem onder d'ooren,
IIy feyd': „Ick moet voor-al hier op de dochters hooren,
Die raeckt de fake meeft." De man wert uyt- gelegt,
De vrijfters in- gebracht, en alle dingh gefeyt;
De vader doet het woort: „Eylaes ! mijn fwacke leden
Die worden alle daegh gedurigh af-gereden,
Ach, kinders, na my dunckt, ick fie van heden af,
Iek fie de fwarte baer, ick fie een open graf.
't En kan, naer ick mijn voel, 't en kan niet lange duren,
Ick moet de lefte pijn, ick moet den doot befuren;
I-Iier om zijt ghy bedroeft en focht den ganfchen dagh,
Meer als uw teeren aert en jonckheyt dragen magh.
En nn is hier een man die geeft'et niet verloren ,
Al is by fteke-blint van 's moeders lij f geboren,
Men ]lout, dat hy vernuft in lijnen boefem heeft,
Meer als oyt meefter plagh die op der aerden leeft;
Die ftelt, by Godes hulp, dat hy my fal genefen,
Wil ick ílechts milde zijn, wil ick íleclits danckbaer wefen
Maer hy begeert vry meer als eenigh meefter plagh,
Soo dat ick, na my dunckt, hier in niet treden magh.
Wat dunckt u van het ftuck?" Sy roepen allegader.
„Ach, foo ons bidden gelt, verfchoont u, lieve vader!
Belooft het niet alleen, maer geeft het aen den man
Al wat by oyt begeert, ja wat hy wenfchen kan."
De vader wederom : „maer hy wil hooger fingen,
Hy wil geen fomme gelts tot fijnen loon bedingen;
Illy wil tot fijn gerief de keufe van uw driên,
En of u dat behaeght, dat hebje nu te fiep."
;

;
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Dit luyt de 7 uffers vreemt, fy ftaen gelijek verflagen ;
Maer ftracx foo roept'er een: „Ick fal de kansfe wagen;
(Sy wou haer vader fien getogen uyt de pijn,
En wou om fijnent wil een blindens vrouwe zijn);
Hy is'er oorfaeck van, dat ick op aerde leve,
't Is reden dat ick hem mijn lichaem weder geve,
Of ftelle t'fijnen dienft." De rette ftaet befchaemt,
En fpreken even-felfs gelijck het haer betaemt.
Een yder ftelt het vaft haer voort te fullen houwen,
En na de keufe valt den blinden man te trouwen;
Behoudens dat den man geen loon genieten magh,
Voor (lat haer vader is gelijck hy eertijts plagh.
Doch hier by wil de vrient het ftuck niet laten blijven,
Hy laet'et altemael met goeden inckt befchrijven :
De vader teyckent eerft, de Juffers, op een ry,
Die ftellen even daer haer foete namen by.
Doen was de man geruft en gaet het ftuck beginnen,
En op den vijfden dagh foo fchijnt hy iet te winnen;
En, waerom laugh verhael? 't en is geen langen tijt
Vermander is den dorft en heete koortfe quijt.
Hy is voortaen niet meer bevochten van der bitten,
Begint oock door den dagh een weynigh op te fitten;
De maegh begint haer werck , dies eet hy fachte koft,
En is den tienden dagh van alle braut verloft.
Vermander is verheught, en laet den Heere dancken,
Dat by niet meer en is gerekent by de kraneken :
Hy noot oock boven dat fijn vrienden altemael,
En recht een langen dis te midden op de zael.
De meefter boven al en is'er niet vergeten,
Maer is by fijnen waert met groote luft gebeten,
Vermander fprack en loegh, Vermander dranck en at,
Soo wel als eenigh menfch die aen de tafel fat.
Te midden in de vreught, terwijl de gaften droncken
Al wat de rijcke kunft ter eeren was gefchoncken,
Soo ftont de meefter op en nam een fchoon gelas,
En vraegde fijnen waert, of hy genefen was,
En of hy nu gevoelt de luft en oock de krachten,
Dat hy een frisfen dronck van hem fou willen wachten?
„Ja meefter, feyt de man, ick drinck het liever uyt,
Als wat uw kunfte brouwt van gom of bitter kruyt ;
Iek ben nu recht gefint eens luftigh op te fpoelen
Al, wat my in de maegh foo bijfter plagh te woelen."
fly dede dat by fprack, en dronck met groote fmaeck,
En dat gaf al het volek een wonder groot vermaeck.
„Wat dunckt u, fey de man, is defe vrient genefen?"
Sy roepen altemael hem ja, getont te wefen;
De daet die wijft'et uyt: wie kent een flecken man,
Die wijn en goede fpijs in vreughde nutten kan?
Hier gaet de meefter ad: „wel, is de koorts verdwenen,
Soo is defer fijt mijn loon alree verfchenen,
Siet, daer is ons verdragh." Hy langht terftont het fchrift,
En dat wort door-gefien en wonder nau gefift.
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Maer wie het over-fagh, of wie het hoorde lefen,
Die heeft terftont het loon den meefter toe-gewefen ;
De vader voeght'er by: „Ick ben een eerlick man,
Die wat ick heb gedaen niet weder-roepen kan,
Niet weder -roepen fal. Tfa, laet de dochters komen,
Op dat'er van de drie magh eene zijn genomen;
Maer niemant komt'er by of fteeckt'er handen toe,
Op dat de meefter felfs alleen fijn keufe doe;
Want foo light ons verdragh. „Galenus is te vreden,
Mits dat hy metter hant magh raken hare leden,
Eer hyder een verkieft. Het wort hem toe-geftaen,
En ftracx is voor het volek den handel aen-gegaen.
Men liet daer op een ry de drie gefufters fetten,
Men liet den blinden man op haer gedaente letten,
Niet door een wacker oogh, want hy is fteke-blint,
Maer foo by bv den taft haer teere leden vint.
Die outft van jaren was, die quam daer aen- getreden,
En recht gelijck een kaers en deftigh in de zeden;
Maer efter niet te fchoon. De tweede was mifmaeckt,
Doch geeftigh uyter aert, en wonder net befpraeckt;
Haer aenficht was befaeyt met duifent grauwe fproeten,
Maer haer beleefden aert die kon het al verfoeten:
Haer een oogh had een fchel, dat bijfter felfaem ftont,
Maer dat en is geen feyl, dat oyt een blinde vont.
Haer tanden waren geel, maer recht in hare reken,
En dat is van gelijck geen blinden oyt gebleken;
Het is genoegh bekent, noyt gaet een blinde vaft
In dat men niet en voelt of met fijn handen taft.
De jonghfte van den hoop, die had de befte gaven,
Om aen een vierigh hert fijn brant te mogen laven:
Sy is van blijden geeft en van een fnegen fin,
Sy was van lijve fchoon , en geeftigh niet-te-min.
Maer feker aerdigh quant uit Spanjen eerft gekomen,
Die had haer jeughdigli liert ten vollen in- genomen,
En fy befat het fijn op foo een vaften gront,
Dat hy tot aen de ziel aen haer verfegelt ftont.
De vryer even-felfs was eerie van de gatten ,
Maer voelt fijn innigh hert met droefheyt overlaften,
Vermits fijn waerfte pant moet in perijckel ftaen,
En dat oock over haer het kiefen heeft te gaen.
Hy trooft hem lijckewel, om datfe van den blinden
Niet aen en is te fien , niet uyt en is te vinden:
Hy leet eerft groote vrees, maer fcheyt'er weder van,
Om dat men metter hart geen fchoonheit voelen kan.
Maer feet, de jongelingh die vint hem ganfch bedrogen,
Sijn vrijfter wort gemijnt, en uyt den hoop getogen;
Want na de blinde-man een yder heeft geraeckt,
Soo is 't, dat hy terftont de jongfte fijne maeckt,
De jongfte flucx omhelft, en noemt haer uytverkoren,
Die God tot fijn behoef heeft weten op te fporen;
Die God tot fijnen trooft op heden heeft gejont,
Om met hein aen te gaen een wettigh trou-verbont.

Hy neemtfe by der hant en pooghtfe wegh te leyden,
En wil èn van het volck èn uyt de kamer fcheyden
Hy gaet in all's te werek gelijck als iemant doet
Die hooge macht gebruyckt ontrent fijn eggen goet.
Maer fegte eens, mijn vernuft, wie fal'er konnen fcbrijven
Hoe dat men defe twee te famen fagh verftijven!
Wat voor een koude fchrick door al de leden ging,
Soo aen de foete maeght als aen den jongelingh!
Sy ftaen gelijck verfteent en dat ter weder zijden,
Men Piet een groot gewoel in hare leden ftrijden
Dan is de vrijfter bleeck, dan isfe weder root,
En dan eens op een nieu gelijck de bleycke doot.
De vryer is geftoort en wonder feer verflagen ,
Hy kan het droef geval in ftilte niet verdragen,
Hy ruckt mei grammen fin den hoet van fijnen* kop,
Hy goyt hem in het zant, by treet'er boven op.
Hy treckt hem by liet hair, en, naer liet mochte fehijnen,
Hy wou daer voor het volck uyt enckel leet verdwijnen.
Maer iemant uyt den hoop begaf fach nevens hem,
En blies hem in het oir een reden fonder ftem.
De doctor onder dies, ter zijden af-geweken,
Began fijn innigh hert wat vryer uyt te fpreken
Maer Opwijck quam'er by, en, niet een gauwen treck,
Groet dus den medecijn, en feyt hens fijn gebreck:
„Heer doctor, veel gelucx! Ghy kont een vrijfter winnen
Alleen door uwe kunft en fonder bange finnen;
Maer wy, ellendigh volck, zijn Haven jaren laugh,
Soo dat ons (tage jacht is dickmael fonder vangh.
Iek heb dit waerde pant, een langen tijt geleden,
Gedurigh aen-gefocht, gedurigh aen -gebeden
Soo dat ick op het left haer teere finnen wan,
En fy, tot my geneyght, en wil geen ander man.
Dies, eerje vorder gaet, foo dient u dit geweten,
De ziel van defe maeght die wort van my befeten ;
Al wie haer vorder raeckt, dat is haer cnckel laft,
Want fy is buyten my met niet een menfch gepaft.
Wat ick u bidden magh laet u een weynigh raden,
Dat fal my voordeel zijn en u niet konnen fchaden;
Verkieft een frisfche bloem die vrye finnen heeft,
En die met haren geeft in niemant anders leeft.
Het is een harde faeck aen haer te willen komen,
Wiens hert dat al-bereyts met liefd' is in -genomen:
Sy helt ftaêgh na den man tot wien fy was gefint
Ghy let dan, lieve vrient, wat fpel dat ghy begint!"
Als Opwijck ftille fweegh, foo gingh de doctor fpreken:
„Ghy pooght my, na ick merck, wat in de vuyft te fteken;
Iek fie, al ben ick blint, ick fie uw loofen raet,
Die niet en is gegront als flechts op eygen baet.
Ghy wilt my buyten fpoor en van de wege leyden,
Maer ick meen van de bruyt foo licht niet af te fcheyden:
Al fie ick niet een fteeck , weet, dat een jonge maeght,
Schoon niet aen mijn gefleht, aen mijnen geeft behaeght.
;

;

;

;
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Iek heb de frisfche bloem hier weten uyt te kiefen ,
En clie, hoe dat'et gaet, en wil ick niet verliefen.
Waerom word' ick henijt? al is de vrijfter fehoon,
't Is mijn gewonnen prijs en mijn verdiende loon.
Schoon ick haer noit en fagh, haer beelt is my befchreven ,
En 't ftaet als binnen my gefchildert naer het leven,
Geprent in mijn gemoet; foo dat irk even ftaêgh
Haer mont en geeftigh oogh in mijn gedachten draegh:
Iek fie haer heus gelaet, irk fie haer rappe gangen,
Soo dat aen haer alleen mijn ganfche finnen hangen.
Weet, als God eenigh menfch met droeve blintheit ílaet,
Dat by in diep gepeys dan vry wat hooger gaet.
Het is hier met den menfch op aerden foo gelegen:
Oock even uyt het leet foo rijfter dickmael fegen;
Ghy daerom, quelt my niet, en ftelt uw hooft geruft:
Want in dat ghy begeert beftaet mijn ganfche luft."
De veyer wederom: „Irk moet wat vryer fpreken ,
Hoe, kent een blinde-man, dat noyt hem is gebleken P
Of weet'er eenigh menfch, die noyt fijn leven fagh,
Wat root, wat aerdigh wit, wat fchoonheyt wefen magh?
Gelooft'et, waerde vrient, dit zijn maer zinne-vlagen,
Die yder fetten kan en weder henen jagen,
Al naer het hem bevalt, en naer een yder beelt
Hem cm het deufigh breyn of in den boefem fpeelt.
De fchoonheyt, die ghy meynt in defe maeght te wefen,
En die, gelijck het fchijnt, uw pijne fal genefen,
Beftaet, wat u belanght, niet in een jeughdigh vleys,
II
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Noch iet dat wefen heeft, maer flechts in uw gepeys.
Wilt ghy de proeve lien? verfet maer uw gedachten,
En kieft een ander vrou, ghy fuitfe fchoonder achten;
Want ghy, die niet en Piet, befit foo rooden mont,
Als ghy die met den geeft in u verwerken kont.
Dit kan een blinde doen en niet gemeene menfehen ,
Ghy maeckt een aerdigh beelt, en dat naer eggen wenfchen;
Gebruyckt maer uw verftant. Is maer een lichaern wel,
Soo hebje volle macht ontrent het buyte -vel.
Ghy kont een wacker oogh en fchoon gebloofde kaken,
Ghy kont een witten hals en roode lippen maken,
Ghy kont al datje wilt. Siet, wat een groote macht
Heeft u in dit geval de blintheyt acngebracht!
Ghy dan en uw's gelijck moet lieven door gevoelen,
En kont alfoo den braut van uwe luften koelen;
Ey, kieft een frisfche maeght van leden wel gemaeckt,
En die niet vrye wil tot uwe koets genaeckt.
Doch wat dan vorder raeckt den blos van hare wangen,
Het waes van haren mont, de drift van hare gangen
Beelt u dat krachtigh in , foo fehoon het u behaeght,
En fchept in uw gemoet een ganfch volkomen maeght.
Ghy dient, naer mijn begrijp, ghy dient'er een te trouwen
By niemant oyt verfocht, by niemant onderbouwen,
Die niet en heeft gemalt en niet en heeft gemint,
Maer die tot ti alleen ten vellen is getint.
En fret, geleerde man, foo ghy het wilt gehengen,
Iek fal u too een wijf in uwe kamer brengen,
54
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Niet uyt een flechten hoop, of ick en weet niet wie,
Maer uyt het eygen huys en eene van de drie.
Sy is vet, lijvigh, gaef, en van gefonde leden,
Sy is oock van de jeught begaeft met goede zeden,
Sy heeft een rappe tough, en is van foete tael;
Soo ghy het wel begrijpt, ghy hebt'et altemael.
't Gelicht is u verftopt, wat kan u fchoonheyt baten?
Tracht na een foete mont die geeftigh weet te praten,
Die fal u beter zijn. Ghy hebt een wacker oir,
En wat het oogh ontbreeckt, vint dat door uw gehoor.
't Is vry geen klein vermaeck, als jonge vrouwen fpreken
Met reden, met verftant, met aengename ftreken;
Men fegge wat men wil, geen fchoonheyt heeft'er by,
Het maeckt een treurigh man en droeve (innen bly.
Wel, konj' u, lieve vrient, too vel met haer generen,
Soo konje, na my dunckt, de mijne wel ontberen;
Gebruyckt maer uwen geeft, ons twift die is geftilt,
En ghy hebt evenwel een vrou gelijckje wilt."
De vader hoord'et aen al wat de doctor feyde,
En hoe de jongelingh fijn reden weder-leyde;
By quam wat naerder by, en fey den blinden aen
Wat dat, naer fijn begrijp, hier noodigh is gedaen.
De gaften even-felfs die komen hier geweken,
Die komen voor de maeght, en voor den vryer fpreken,
Die roepen overluyt, dat ja, de blinde -man
Oock fonder ongerief de fake rechten kan;
Dat ja, het too betaemt en foo behoort te wefen,
En dat fijn heufche daet twee lieven fal genefen,
Twee lieven vrientfchap doen en brengen uyt den noot,
Jae, haer benaeude ziel verlosten van den doot.
Hy ftaet een wijle ftil, onfeker wat te maken,
Om uyt dit vreemt gewoel ten leften eens te raken;
Ilier op hegint hy dus: „Het ware groote fchant,
Indien ick laten moeft dit uytverkoren pant.
Wie kan lijn eerfte min foo vaerdigh omme -keeren?
Wie kan, als met gewelt, fijn driften over-heeren?
My dient al langer tijt, en vry al meerder kracht,
Op dat foo grooten ftuck magh werden uyt-gewracht."
Dit greep Antelrnus op, een van de naefte vrienden,
Die tot een goet befluyt van defen handel dienden,
En gingh den doctor aen : „Ey, weeft hier niet befchaemt!
Dat van u wert verfocht heeft Prinsfen eerft betaemt:
Als David aen den reus den kop had af-geflagen,
En hem een frisfche maeght (tont op te zijn gedragen,
Was Merop niet gefint tot foo een jongen helt;
Soo dat in hare plaets haer fufter is geftelt:
Haer fufter, wiens gemoet tot David was genegen,
En fiet, de wijfe Vorft en had'er geenfins tegen;
By nam het vrouwelijn, dat tot hem was gefint,
Daer in hy fijnen wenfch met groot vermaken vint.
Op fchoonheyt veel te lien en nau te willen letten,
En op foo fwacken grout fijn hert te willen fetten,

Dat is een ydel dingh en niet als enckel waen ,
Daer op een deftigh man Hoyt vaft en heeft gef(aen.
De fchoonheyt, lieve vrient, daer van de lieden raten,
Beftaet, naer mijn begrijp, in rechte viefe-vafen;
Men twift noch even ftaêgh, men twijffelt over-al,
Wat datmen in den menfch voor fchoonheyt keuren bal.
Daer is nau eenigh volck, of 't heeft verfcheide gro nd€n,
Daer op dat iemant fchoon of leelick wert bevonden,
D'een noemt een vrijfter moy, vermits een aerdigh wit,
Een ander prijft een hair, too (wart gelijck een git.
Iek heb een kuft befeylt, daer plat-geftreckte neufen,
En oiren niet bequaem als voor de grootfte Reuten,
Zijn in den hooghften prijs; en daer een jonge maeght,
Vermits een grooten mont, de malle jeught behaeglit.
Iek heb een lant gehen, daer niet als lange borften,
En even too geftelt gelijck als boere worften,
Zijn lieftal aen het volck. Een ander wilfe rout.
Maer al wat fchoonheyt raeckt zijn dingen fonder groat.
Daer woont een feker volck ontrent de noortfe klippen,
Dat wil geen teeren mont, maer wenfcht om dicke lippen;
Een ander prijft een krop al isfe bijfter groot,
Een ander wil een hooft gelijck een fuycker-broot.
d'Een wil fijn vrouwe vet, een ander wilfe mager,
Een ander wilfe (nel, een ander wilfe trager,
Een ander prijft de maet en geen too wijfen man,
Die op dat fchoonheyt Niet een regel fetten kan.
De fchoonheyt wert gevat, óf na de geeften fweven,
Of na de landen zijn daer in de menfchen leven;
Doch wat'er iemants kielt, een wit of bruyner vel,
't Is al maer los gepeys, en enckel finne-fpel.
En dit gelt even too ontrent de gaeufte menfchen,
Die niet haer oogen doen al watfe konnen wenfchen :
Wat fal hem dan gefchiên, die noyt den hellen dagh,
Die noyt een jonge maeght in haer geftalte fagh?
Maer waerom meer gefeyt van defe vreemde Hagen?
De fchoonheyt, fegh ick noch, beftaet in finne -vlagen,
In enckel dweepery. Siet, hoe de werelt malt
Voor my, ick noeme fchoon wat iemant wel bevalt.
En feker, wilj' liet ftuck na rechten eyfch bemereken ,
Uw geeft moet anderfins ontrent de fehoonheyt wercken
Als iemant van het volck, als Fop of Lubbert doet:
Want die gaen niet te werek als op den ouden voet.
Maer ghy, die niet en tiet, moet, binnen uw gedachten
Valt ftellen fchoon te zijn, dat nau geen menfchen achten;
En dat meeft al het volck niet eens voor fchoonheyt kent,
Dient u, eerwaerde man, voor fchoonheit ingeprent.
Want, too ghy voor u neemt tot uw vermaeck te trouwen
Een van de foetfte jeught, of van de fchoonfte vrouwen,
Ey, fegh my doch een reys wie defe vreught geniet?
Ghy troutfe voor het volck, mits ghy haer noyt en Pict.
En dat is anders niet als kriele luften wetten
En 't vorder dat'er voight en konje niet beletten :
;
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Want die geen menfchen fict oock midden op den dagh,
Die geeft een dertel menfch al wat by wenfehen magh.
Een poefelachtigh lijf, en twee gefonde wangen,
En hair datt geeftigh krult en herten weet te vangen,
Een boefem niet te grof en niet te bijfter teer,
Neemt dat tot uw vermaeck. En wat doch eyfje meer?
Als 't bol en vleefigh is al wat'er is te voelen,
Daer kan een eerlick man fijn hitte wel verkoelen;
En fooder een, die fiet, het qualick meynt te ftaen,
Heer doctor, weeft geruft, 't en gaet u geenfins ad:
Uw mout vint haer gerief, ghy kont uw lippen voegen,
Uw leant die wert gevolt, dat moet u vergenoegen;
Al wat'er vorder reft en weet een blinde niet;
Vat kander leelick zijn voor een die niet en fiet?
Hier gaet een blinde man een fiende menfch te boven,
Wie fiet en kan geen jeught voor ecuwih fich beloven;
Want als de fchoone verve in vrijfters henen gaet,
Een die niet blint en is, verneemt'et metter dact.
Meer een, die niet en fiet (hoe -wel de jaren komen)
En dat een fchoone vrou haer luyfter is benomen,
Die vint heer edel waes gedurigh even net,
Vermits haer cerfte beelt is valt in hem gelet."
Meer wat'er eenigh menfch voor gronden mochte leggen,
Galenus bleef gelet en liet hem niet gefeggen,
Hy ftont gelijek eery rots. Als dit de vryer fagh,
Soo gingh hy weder aen too dapper als hy magh:
„Heer doctor, nacr ick fib, ghy liet n niet bewegen,
En wilt juyft defe bloem deer ick toe ben genegen,
En ghy flaet van der hant al wat'er iemant feyt;
Ey, let eens wat een plaegh hier voor u wort hereyt :
Iek fou, foo ghy baer kreeght, mijn onrecht moeten wreken,
Iek ton niet ledigh ftaen heer veel te komen fpreken,
En din en fcheyd' ick noyt als met een hupfen ben,
En wat Pult ghy, eylaes! hier tegen konnen doen?
Iek lieb de vrijfter lief als uyt geheele krachten,
En fy en liaet my niet; prent dat in uw gedachten;
Want 't is voorivaer een (tuck, daer op te letten ftaet
Voor een, die dertel jock en mede-veyers haet:
Twee herten eens gefint, en tot haer drift genegen,
Deer baet geen ftage forgh, fy vinden duyfent wegen,
Heer finnen altemael die zijnder opgewet,
Al fat'er Argus by, hy lede geen belet.
Galene, zijt ghy wijs, foo kieft de naefte fnfter,
Dat fel u nutter zijn, en vry al wat gerufter
Dan of ghy mijne kreeght want, vrient! too dat geviel,
Ghy bracht een ftage forgh op uw benaude ziel,
En al noch fonder vrucht. Meer heb iek niet te (eggen,
Ghy, wilt eens voor het left de faken overleggen;
IIet raeckt u aldermeeft. „De man, dus aen-getaft,
Wort in den geeft gedruckt als met een (waren lift.
;

1) Denic,eirirs, vide Cicer. Tufculan. Quxft. et Camer. lib. 3. Medit, IIilt. cap. 80.
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Gelijck een hoogen boom bevochten van de winden,
Die midden in den ftorm geen ruft en weet te vinden ,
Staet eerft een lange wijl en waggelt over kant,
Meer valt ten leften om en deckt het naefte laat ;
Dus is de man geftelt. Sijn hert begon te beven,
En fijn beroert gemoet, dat fcheen het op te geven.
Hy fijght daer op een ftoel, en, t'wijl by neder fit,
Verhaelt by fijnen geeft, en feyt ten leften dit:
„Van al dat is gefeyt en heeft my niet bewogen,
Noch van mijn eerfte lief de finnen af-getogen,
Als dat ick hier verffa, dat fy een ander mint,
En nu geen vrye ziel in haren boefem vint.
Wat hier uyt rijfen kan, dat is wel af te meten,
By alle die maer iet van defen handel weten;
De werelt is te boos, en voor een blinden man
Is dit de meefte plaegh die iemant dencken kan.
Wel acn, indienje kont, laet hier een vrijfter komen,
Die van voorgaendc min niet in en is genomen,
Die niet en heeft gemalt, mier fleet in bier geheel,
Die fel noch heden zijn mijn uytvcrkoren deel."
Het woort was firaex gevat, en fonder langli te dralen,
Men tact van ftonden gen de tweede fnfter halen,
Men feyt baer, wat'er febnylt, en hoefe nu een man
Met eer' en vrienden raet voor haer bekomen kan.
Men feyt haer, dat de kans dient weer te zijn genomen,
Vermits die noit too fehoon haer voor en was gekomen,
Men feyt haer dat het luck is uyter maten glat,
En dat het is een dingte, dat haeft dient op- gevat.
Men feyt, hoe wel de man fijn oogen heeft verloren,
Dat by noch efter dient by haer te zijn verkoren;
Dat, fchoon al is hy blint , baer dat geen hinder doet,
Mits hy door fijn gefacht den koft niet winnen moet.
Dat ja, de blintheyt feifs hein leyt tot hooge faken ,
Hem leert de rechte kunft tot in de gronden raken;
Dat niemant met het breyn too vaerdigh (pelen kan,
Als een die niet en hoort, of als een blinde -man.
Dat in voorleden tijt een van de wijfte menfchen '°,
Om beft te mogen lien, de blintheyt dorfte wenfehen;
Dat by too lange focht, tot dat hy naderhant
Sijn oogen in de Son heeft willigh uyt gebrant.
Dat hier nu dient gelet, dat heer ongalick wefen
By nieniant wert gefocht, by nieniant is geprefen,
En datfe voor gewis moet leven fonder man
Ten zyfe nu ter tijt het ja-woort geven kan.
Men feyt, dat by behoort een blinde -man te trouwen,
Om wel te zijn onthaelt, gelijck de fchoonfte vrouwen,
Vermits dat uyter aert haer leden zijn gemaeckt ,
Niet om te zijn gehen , maer om te zijn geraeckt.
Hier komt de vader by, die looft haer moye dingen,
Juweelen om den arm, en wonder fchoone ringen,
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En ander vrouwen-tuygh. Fidele boven al
Die leyt, dat fy voor -eerft haer fpaer-pot hebben fal;
Dat fy het eerfte kint, dat God haer fal verleenen,
Een keten geven wil geciert met rijcke fteenen,
En noch een gulden kop, foo groot gelijck een kint,
De fchoonfte die men weet, of in de winekels vint.
De vryer boven dien gingh haer de finnen tergen,
Hy looft haer wonder veel, by looft haer gouden bergen;
Hy looft Baer, fooi;, wil ontfangen defen man,
Dat by uoyt geven fal, en- r eyt haer geven kan.
Sandrene, wel bewruft hoe det beer faken ftonden,
En d yt niot aengenac: s in heer
her en wert gevonden
En doffe lijcke -biel het eenroem leven hact,
Beet, d `f' haar on ier; erpt Baer vaders wijfen raat ;
Beet noch , dat hier gemcct in vry heyt is gelaten,
Mits Cat nc t jonge mill by hee`_' is kernen praten;
Seef, datfe fuyver is, en voor een eeulick man
den vey, een revu gem7oet ten echte brengen kan;
Dat , _ijfters geel befocht , gef`reelt , gevley t, gebeden,

Zijn d^ckmael niet te piuys untren harr teerfte leden;
Mace dat een frisfe blee'n , die 't noyt en is gevraeght.
Is in de ware 'aet eeg: recht volkomen maeght.
Dat was voor -ecrft genoeg'_. Galenus ondertusfen,

Die boet i jn reci'terhant, en quam de vrijfter kustall;
By feyt -goor al ?gat -^o1ek, dot fy hem Hefgetal,
En
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Daer rijft een nieuwe vreucht en wonder groot vernoegen,
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Vermits hen defe twee foo wel te famen voe gen;
Maer dat is niet genoegh, want Opwijck komt'er by,
En toont hem ganfch verheught en uytermaten bly;
Maer peyft des niet-te -min, en vey niet fonder reden,
Dat by oock even nu fijn yfer heeft te fmeden.
IIy gaet den vader aen, by doet hem fijn beklagh,
Vermits by fijn verdriet niet langer dragen magh.
Hy feyt, dat by fijn buys vry laugh nu heeft betreden,
De vrienden heeft verfocht, de dochter heeft gebeden,
Hy fegt, dat nu de maeght tot hein ten leften helt,
En date' et ganfche ftuck aen haren vader ftelt;
By bid, dat by voortaen eens vreughde magh genieten,
De vrijfter echte vron, en hem fijn vader hieten
Hy bid hem voor het left, dat foo een blijden dagh
Hem mede tot geluck en eere dienen magh!
De vader, aengetaft op fijn bequaemfte ftonden,
En heeft fijn heus verfeeck niet ongerijmt gevonden;
IIy dient hem van den tijt; en, met een kort befluyt,
Op eenen avont -(tont foo wort'er twee de bruyt.
Men feyt ons, dat de maeght die met den blinde troude
En onder fijn belcyt den echten acker boude,
Veel foete kinders krcegh ; en dat het lieve paer
Had vrede, fonder twift, en menigh vrolick jaer.
De rufte van het bed is in des Heeren fegen,
Niet in ich weet niet wat, in fehoenheyt niet gelegen;
r,a fel:oonhey t is een bloem die al te licht vergaet:
Ghy, let op ware deught, die op uw trouwen ftaet!
;
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Philoganius en hadde nau het voorfz. Trougezal doorqelefen, of Sophronifrus
was al weder aengekozuen. Hy dan zerwellekonzl en nedergefeten z jnde, fryde
tol Plulogan:us: IVel bet ons nu den drael van ons voorgaande gefprark licevallen; aunt al Wet too dat op u nu gelefen troegeval wel eenage qrede
bedenrkangen konnen

werden

voorlgebracht, fee heeft

Hochfans

de gefrhiedenife

van de Spaezf he Iieydhnne de oulfle brieven, ern nizlfdien oock 't voorrecht van
eerft afgehandell te werden.
Wel aen dan, wat uwe vordere vrage belanght, te weten, of het geoorloft
is op de uvt-komfte van toekomende dingen onderfoeck te doen, en tot dien
eynde aen waerfeggers ofte hint-krjckfters raet te viagen, duet op fegh eck
roudelcck, dat neen. lek fta u toe dat wrj fe en kloecke mannen, u er
tijde veikiegen, door vooitelekenen en fonder--varenth^mlkyva
hnge opmerekinge ietwes in dele gelegentheyt vermogen. Maer fulex by
fpokers, tovenaers, waerfcggers, of diergelrjeken flash an volek te willen
gaen onder vragen, is beyde by Goddelicke en menfehelicke wetten opentlick
veeboden. Gods woort fpceeckt klaer Deut. 18; de gemeene Rechten van
gelijeke; en de redenen zijn, vermits het volek ]tchteliek door dufdanige
voor•feggiugen gaende wort gemaeckt, en tot nieuuighc t genegen zijnde,
tot unrufte van de Staut wort gediegen. Doch too gin- meer hier an begeert te leien, too feet Lipf. in Exemphs et Monitis Polfit. cap. 4. qui=tt.
liecatne in eventus inquiiere.
PatL. Maur het byfondeifte dat uyt dele gefebiedenisfe in bedencken
behooit te komen, is de vrage, of iemant behoort of %ermagh een houwelick
aen te gaen met wilde, woefte en rauwe meufchen, of met de gene die,
buiten liet verbont wefende, afgefondeit zijn van het ware Chriftelick gelooie. Op dit gewichtigh point uw oordeel, waerde man.
Sorte. Iek en wil my geenfins putti ecken, goede jongelinnh , hier op mijn
gevoelen rondclick te veiklaien, alfoo liet fclve, onder al dat wy te famen
gefproken hebben, als een hooft -ftuck behoort gerekeut te worden. Iek
(egge dacrom, nademael dat het houwelick is een onverbioken baut, en dat
niet alleen de menfcheu, maer oock God door het felve kinderen worden
verweekt, dat mede felfs de onderlinge verbintemsfe tusfchen den Heere
Chiiftuui en dc Kereke, mitfgaders alle geloovige zielen, door het, hoirnel:ek
wort af-gebeelt; too moet nodelick des Heeren mont in die gelegentheyt niet
alleenlrck om raut woiden gevraeght; maer behoort oock de felve raut vol
te worden gevolght, ten eynde Godes %rede ons mochte bywoonen-komelic
in onfe huifhoudinge. 't Is nu kennelrek, dat in Godes woort (1 Count. 7)
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klaeilick wort bevonden ons te zijn bevolen te trouwen in den Heere: dat
is, in de vreefe des Heeren, en volgens des felts infettinge: gel jck by het
felve mede geboden wort geen jock te trecken met den ongelovigen, dewijle
het licht met de duifternisfe niet gemeens en heeft, noch Chriftus met Belial,
2 Cor, 4 14. 15. Macr hoe kan iemant in den Heere gefeyt worden te
trouwen, die niet fijn ti ouwen felts toont, dat by een verachter Gods is, en
als tot fine wanden overgaet? voorwaer indien men op cenige gelijckhe3t
in de laken van trouwen behoort te letten, de gelijekhkeyt in het (tuck
van den Gods-dienft is verre boren al te wegen; fonder eenigheyt in de
weleke geen foetighe^t, wale vreughde, of vrede tusfehen de getroude en is
te veihopen, geen over -een komfte ni 't op voeden van de kinderen, maer
dagehcx ftoífe tot onrufte en oneenigheyt: alfoo dwalingen en waeiheyt met
den anderen als cif-vyanden zijn, en ftaêgh onderlinge gewoon zijn te worftelen. (Licet vir non oderit uxorem, error tarnen odit veritatem. Salvianus).
En in dien ges alle fiet men dat den haut van de fake op de perfoonen felfs
koomt te vallen, dewijle Blek het fijne pooght te fpieken. Arwfmus de jur.
connub c. 6. feet. 5. Heeft men niet gefien dat in dufdanige houwelicken
de vlouwen zien afgeraden geweeft van de houwebekfche gemeenfehap met
baren man te plegen, als aen de felve onrein en niet geoorloft zijnde? en
dat de vrouwen pock fuiex in 't werck hebben gepooght te ftellen en hoe
kan in foodanigen hugs-houdinge een kleyne kercke door gemeene gebeden en
het leien van Gods weert gehouden woiden, gel juk fulex onder de Chriftenen
betaen t en van Paulus in 't hu`s van Philemon wort geprefen? en hoe kan
doch foodanigen houwelick, tot trooft van de gehouden, gefeyt worden te
wc-fee een heelt en gebjckeni^fe van liet verbont met den Salighmaker?
(114oliuwus Tra:eté des Manages illicites) fekerlick in geender manieren.
Ic•k (egge daciom, indien iemant, van edelen huvfe wetende, fich tot kleynhe\t toerekent, indien men hem een houwelick (oude vergen beneden de
waerdighejt van flu gutlichte, dat des te meer in delen gevalle heliport in
achtrage te komen, dat men dien geeftelicken adel in de gemeenfchap der
heiligen niet en verkoste.
PHIL. lek bevinde uwe redenen van gewichte te wefen, waerde Sophronifce; maer hoort men niet foodanigen houwelick goet te vinden, immers te
lijden, op hope dat een woeft en ongeloovigh menfehe, door fijn partuur tot
fcdighest en tot liet geloove tal worden gebracht, en dat'er alfoo winfte van
een ziele tal gedacn mogen worden 2
Sopir. D,t wort veel tot verfchooninge van dufdanige houwelicken b5gebracht, lieve Philogame; maer fegh my doch een revs: plagte men wel een
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houwelick aen te gaen met iemant die kael en beroyt is, op hope dat by
wel eens riek foude mogen worden?
PHIL. Neen fekerlick, maerde Sophronifce, de lieden gelooven in dien
deele datfe fien en Taften, en anders niet. de hope wort maer waen geacht
in defe gelegentheyt. Men moet hier vry al vafter gaen.
Sorgt. Wel indien men op hope van toekomenden tijdelieken rrjekdom
geen houwehek en wil gronden, nacr onfe maniere van leven; dient men dan
wel files te doen op hope van dien ouuti aerdeerlicken njekdom in 't geeftelicke'
PrrIL. Iek was deer gevat, waerde Sophronifce, eer ick 't recht ge'saer
wiert. Fn om de waerheyt te feggen , my dunekt dat uwe redenen al ry
wat ílots hebben. Maer ondertusfchen foude ick mrsfehien wel by exempel
kennen bewijfen, dat de man liet wijf, en 't wrj f den man tot den waren
geloove eyndelick heeft gebracht; het welck dan nootfakelick een groot ver
-noeg
moet geven ter weder - zijden.
Sopu. Iek en wil niet ontkennen, 'aaerde Philogame, fulex niet fomwijlen
gefehiet te zijn; mace als het gebeurt, foo doet God even liet felve dat by
in de eeifte fcheppinge gedaen heeft; treckende het licht nyt de dn3fternisfe.
Maer hier tegen is te bedeneken, dat niet eenige voorvallende faken, die
fomwillen eens gebeuren, maer Gods gebodt een regel moet wefen van ons
bedrijf. IIet quiet en is niet te doen op dat'er goot van kome; en wat feg en
Gods heeft die te verwachten die Godes roet niet en volgbt? Waer by uck
dan noch vi age nademael liet quaet, God beteit, foo viuchtbaer is, als de
ervarentheyt leert; of het niet te vreefen en ftaet, dat de geloovige eer be-

fehadight foude mogen worden, als dat de ongeloovige door den geloovigen
foude worden gebetert? Is fulex niet gebeurt den wrjfen en machtigen Komngh
Salomon (1 Iteg. 11.)? ghy weet dat wel, jongelingh, en wat fal dan gemeene en geringe verftanden niet konnen over- komen De eerfte Eeltfz- vaders,
die om hare u t nementheyts 'arde kinderen Gods van Mod fes genaemt
waren, ficnde de dochtereu der inenfelien dat fe fehoon walen, onderftonden
die ten wive te nemen, (Genef. 6. 3.) en zijn alfoo vlcefelmk, ja vleefeh
geworden , en hebben na lien getogen den onder-ganek an den geheelen
aeit- bodem. En Jacob, die groote helt en Gods worftelaer, hebbende getrout
de dochter van Lahan, is by niet geweer geworden, dat een deel van de
afgoderye van de felve de fijne heeft aen-gekleeft? Gen. 35. 4.
Piiir,. lek vernoege my in uwe redenen, waerde Sophronifce, en 't is,
mijns ootdeels, onnodigh hier meer toe te feggen. liet out fpreeck -voort is
hier en elders niet dan al te waerachtigh
't Nachtegaelijen op de peul,
Dat vermagh te brjfter veal.
Efficaces preces mulierum.
Iek daerom uwe aen-merekinge op mijne gedane vrage vaft-ftellende, fal
u des ten hoogliften bedaneken, en de felve in mijn boefem op-fchrijven,
en door Godes genade fien in 't werek te ftellen.

T OIJ ®GEVAL SONDER EXEMPEL,
ULSCIIITT IX

VRANCKRIJCK,
I , IIET JAEIi MDLIX 1).

Ons fchip heeft langh gefeylt ontrent de groene kuften,
Daer ftae h de grage jeught, vervoert in minne- luiten,
Heeft bijfter vremt gefwiert, maer daer het echte bed
Ten leften even -wel fijn woonplaets heeft gefet.
Hier gaet'et anders toe, hier rijft een felfacln wefen,
Hier is een nieu geval, een wonder (tuck te lefen,
Hier is een trou-verbont, maer fonder echten -bant,
En dacr noyt jonge bruyt en boot haer rechterhant;
Daer by een echte wijf is overfpel bedreven,
Schoon datfe buyten fmaet en eerbaer is gebleven;
Daer, om het eygen werck en om gelijcke diet,
Het wijf onfchuldigh is, de man het leven last;
Daer vruchten van het bed en echte kinders quarren,
Maer die fish even -wel van haren vader fchamen.
Hier toe nu, Sangh -godin! want foo een vreemt geval
han luft en voordeel doen aen die het lefen fal.
Bereyt u, nieufgier volck , en wilt hier oiren bieden
Aen dat in ware daet Tholoitfe fagh gefchieden.
De ftadt is ganfch verbaeft van foo een vreemden flagh,
Als fy in haer bevangh den loofera handel fagh.
Garonne was befchaemt, en gingh fijn gulle ftroomen
Bedecken onder 't lis en dicht -gewasfe boomen,
Als hem de daet bewees al wat een liftigh man,
Tot nadeel van de trou, te wege brengen kan.
Eer dat de jeught begon, en voor de rechte jaren,
Soo gingen onder een twee jonge lieden paren;

Doch kinders in der daet. Het is een wisfe faeck
Het ooft te vroegh gepluckt, dat heeft een wrangen fmaeck.
Geen van de twee en weet den gront van echte wetten,
En daerom niet bequaem op haer beroep te letten.
Bertrande was een roos die noch geen knop onifuit;
Want eerfe vrijfter was, foo is het kint de bruyt.
Sv was van al de jeught in hare ftadt geprefen,
Vermits haer fehoone verw en haer bevallick wefen.
Een wryer daer ontr'ent die biet haer echte trou,
En, ick en weet niet hoe, fy wert een echte vrou.
Sy leven onder een tot acht of negen jaren,
En noch en fcheen de vrou geen kint te Pullen baren,
Sy draeght of twijffelt niet, fy bleef gelijekfe was,
Tot dat men aen den man den neftel -knoop genas.
Doen heeft terftont de vrou een jongen foon gekregen,
Die nam de vader aen , gelijck een hoogen fegen:
Maer korts na defen tijt, om feker mis -verftant,
Soo fcheyt hy van het wijf, en geeft hem uytet lant.
Hy gaet een langen wijl in vreemde Rijcken dwalen,
By vint fijn tijt- verdrijf in onbekende palen;
Hy gaet oock in den krijgh, en ick en weet niet waer,
Tot dat de gulde Son befluyt het aclltfte jaer.
Maer hem zijn op de reys veel dingen overkomen,
Die nut zijn aen-gemerckt en waer te zijn genomen.
Eerft, t'wijl by d'oorlogh volght en 't rijck ten dienfte ftaet,
Soo kreegh hy nevens hem een loofen mede-maet,

1) Siet hier op les Arrefts de Capon by °2 , et Johan Coati tractatum fingul.irem.
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Een gaft van vreemden aert, en vol gefepe ftreken,
Die eerftmael naderhant begonnen uyt te breken;
Die was ftaêgh by den man als hy in 't wilde liep,
Of als by ftille was, en in het leger fliep.
En, foo het veeltijts gaet, de rouwe krijghs-gefellen,
Die gaen haer ganfch bedrijf fach onderlingh vertellen;
Doch Guerre boven al verhaelt hem menigh ding,
En wat'er in fijn huys en elders omme-gingh,
En wat hy menighmael bedreef voor vreemde kuren,
Dat hy met groot verdriet ten leften moet befuren.
Let op uw fpreken, vrient, en op uw ganfch beleyt;
Want al wat iemant weet en dient hem niet gefeyt!
Daer viel een groote ilagh ontrent in defe tijden,
Vermits den Adelaer de Lely quam beftrijden,
Men vocht'er langen tijt met lift en door gewelt,
Tot dat de Franfche macht ter aerden is gevelt.
En onder al het bloet op defen dagh vergoten,
Soo wert het rechter been den Joncker af-gefchoten;
Die viel daer over doot, foo dat al wie hem fagh
Hielt defen voor gewis als fijnen leften dagh.
Sijn krijghs-maet boven al, die prent in fijn gedachten
Dat hem niet als de doot oock heden ftont te wachten;
Hy fcheit ftracx uyt het heyr, en kieft den rechten pat
Die hem in korten wees het grafigh Artigat;
Daer gaet de fimme gaft niet voor-bedachte finnen,
Daer gaet hy met bedrogli een boeve-ftuck beginnen,
Een ftuck, een wonder ftuck, vol onbekende lift,
Daer van het Franfche Rijck te voren niet en wilt.
Hy was in menigh deel, ten aenfien van de leden,
Hy was in eenigh deel, ten aenfien van de zeden,
Al vry wat feer gelijck met Guerre fijnen vrient,
Dat hem tot groot behulp in delen handel dient.
Hy komt dan tot het werck, hy gaet de kansfe wagen,
En by de jonge vrou en by haer naefte magen;
Hy draeght hem by het volck , en in het openbaer,
Hy draeght hem over-al als of hy Guerre waer.
Hy brenght tot fijn bewijs foo veelderhande faken,
En kan foo grooten fchijn ontrent de vrienden maken,
Dat hem het ganfch gefacht en al het naefte bloet,
Of voor een lieven neef, of voor een fwager groet.
Hy weet tot fijn bedrogh foo wonder veel te feggen,
En ick en weet niet wat Bertrande voor te leggen,
Van al dat over langh haer beyde was gefchiet,
Dat hy in korten tijt fijn vollen wenfch geniet.
Had fy de minfte vlerk , of boven of beneden,
Had fy een kleyne wrat, oock aen haer foetfte leden,
Had fy 'k en weet niet wat, dat flechts een echte man,
En niemant buyten hem, met reden weten kan;
Hy kend'et altemael, hy wift'et haer te feggen,
En fy en niet een menfch en kond'et wederleggen;
Dit gaf hem eerft geloof, en namaels volle macht,
Om tot haer in te gaen te midden in der nacht.

Sy noemt hem echte man, foo doen oock alle menfchen,
Die haer met vollen moat geluck en voordeel wenfchen,
En toonen fach verblijt, dat fy, na langen ron,
Nu weder is onthaelt gelijck een echte vrou.
Het leet als geenen tijt, haer wort een kint geboren;
Maer hem wort ftracx de gunft van fijnen oom verloren;
Daer rees een hart verfchil, een onderlingen haet,
Die onder defe twee gedurigh hooger gaet.
Panfette wou bewijs en rekeningh erlangen,
Van dat uyt fijnen naem was by den oom ontfangen,
Van dat'er was befteet ontrent fijns vrouwen goet,
Terwijl hy buytens lants een lange reyfe doet.
Hier op foo drongh hy aen als met geheele krachten,
Hy wil geen naefte bloet, by wil geen maeghfchap achten:
Maer Guerre wederom gingh halen aen den dagh,
Wat Thiel of fchade doen, of hinder geven magh.
Wiens hooft van boter is die moet gedurigh fchromen,
Die moet niet aen het vyer of voor den oven komen
Want foo hy eens den kop ontrent de vlamme ftelt,
Daer is geen twijffel aen, de weecke ftoffe fmelt.
Nu Guerre tijt te werck met al de ganfche finnen,
Om iet door ihm beleyt op fijnen neef te winnen,
Hy foeckt, hy ondervraeght, hy let op alle dingh,
Hoe dat het heden gaet, en hoe het eertijts ging.
Ten leften hoort hy iet van defen handel feggen,
Dat gaet hy met verftant ten naeuften overleggen,
En krijght, too doende, ftof, hem leet te konnen doen;
Wie maer een draet ontdeckt, die vint het ganfe klon.
Hy, naer een korten tijt, gaet vey wat harder fpreken,
Hem dunckt hy weet genoegh om fijn verdriet te wreken;
Hy taft den lincker aen, hy valt hem op het lijf,
Hy feyt, dat by mifbruickt eens anders echte wijf.
Hy fegt, dat hy ter fmuyck is in het huys gekomen,
En dat maer op den naem door valfheyt aengenomen,
Dat hy noyt Guerre was, maer wel Arnolde Thiel;
In 't korte, beelt hem af gelijck een rechte fiel.
Panfette, niet verfaeght van too een hart verwijten,
Stelt hem wel happigh aen om wederom te bijten,
Toont dat hy niet en vreeft, ja niet een menfch en viert,
En dat het ihm bedrogh is tegen hem verciert ;
Dat Guerre maer en tracht hem van het ftuck te leiden,
Vermits hy van den bucht niet af en foeckt te fcheiden,
Dat Guerre meefter was, als hy was buytens lants,
En geenfins misten wil foo wel - gelegen kans:
Dat Guerre meeft het goet had onder hem geflagen,
En dat hy daerom tracht hem uyt het lant te jagen;
Dat hy hem veel gewelts en fmaetheyt heeft gedaen,
En hem al menighmael na 't leven heeft geftaen ;
Dat by dit heeft gepooght door veelderhande lagen,
Ja, fchier hem op een tijt den kop heeft ingeflagen;
Dat ftaêgh een vinnigli mes was tegen hem gewet,
Maer dat fijn lieve vrou liet onheyl heeft belet.
;

SONDER EXEMPEL.

En nu het (tout ge^velt hein niet en wou gelucken
Dat hy, door enckel lift, hem neder foeckt te drucken;
Maer dat noch even -wel, na leet en ongeval,
De waerheyt op het left haer openbaren fal.
Bertrande, door den oom (gelijck liet fcheen) bewogen,
Heeft mode van den man haer linnen af-getogen;
Sy ftelt haer klachten in en brenglrtfe voor de Wet,
En feyt, hoe defe galt mifbruyckt haer echte bed.
De Rechter weeght het ftuck, Panfette wort gevangen,
En daer op is het volck in wonder groot verlangen,
Wat uyt het vreemt geval en uyt het heet gefehil,
Wat nyt het fwaer gedingh ten leften komen wil.
Panfette doet verfoeck, dat al de naefte vrienden,
En wie dat eenigfins tot defen handel dienden,
Dat ja, Bertrande felfs foci komen voor den Raet,
Om recht te mogen fien waer op de fake ftaet.
Hy gact dan wonder breet van al den handel fpreken,
01) dal aen fijn bewijs geen dingte en fou ontbroken.
De Rechter vraeght hem af, van waer by oorfprongh nam,
En wat van ouden tijt fijn ouders over -quarr;
En wat hein eerft bewoogh, (lat by Bertrande vrijde,
En wie hem gunftigh was van fijn of haerder zijde;
En wie het ftnck begon, en wie den handel floot,
En wie hem eerft geluck met fijn geminde boot;
Wat jonckheyt alle daegli de bruyt quarr onderhouden
Wat maent, en jaer, en dagti, dat fy te famen trouden,
Wat kleet Bertrande droegh op haren bruylofs- dagli,
Eu wat uien voor cieraet aen hare leden fagh;
Waer dat liet echte volck, en waer de jeught vergaerde,
Wat Priefter dat het was die hen te famen paerde,
Wie dat'er was genoot, wie niet ter feeft en quam,
En wie dat by de bruyt de naefte plaetfe nam;
Oock wat'er is gebeurt terwijl de gaften aten
Wat momrners in der nacht zijn aen den dans gelaten,
Wie dat de jonge bruyt tot in haer kamer bracht,
En wat'er omme-gingh bynaeft den ganfchen nacht.
Panfette, wat men vraeght, en toont hem niet verlegen,
Sijn antwoort is bereyt, oock eer de Rechters fwegen,
Sijn tongh en hapert noit hoe ftrengh fijn aenfpraeck was,
Het fcheen dat by 't verhael als uyt een boeckjen las.
Hy ftreckt hem vorder uyt, en gaet met een vertellen
Hoe Eich de jonge vrou gingh in den huyfraet ftellen;
Hoe fy bywijlen keef, en by niet (til en fweegh,
En hoefe buyten hoop een jongen fore kreegh.
Hoe dat by naderhant tot reyfen wert genegen,
En wie hem was gemoet by-naeft op alle wegen,
Wat dat hy met hem fprack, en waer hy heeft vernacht,
En hoe hy fijnen tijt heeft buyten om - gebracht.
Hoe dat hy krijghsman wert, in Koninghs dienft genomen,
En hoe by voor liet left in Spaenjen is gekomen,
Wie dat by op de reys als vrienden heeft gekent,
En waer dat naderhant dc lieden zijn belent.
II

2.21

Dit feyt hy wonder net, met all' omftandigheden
Van plaets, en tijt, en volek , in 't kort in volle leden,
Ten eynd' het ganfch geval mocht werden nagetaelt,
En dat liet feker gingh wat by hem is verhaelt.
De Rechter, die liet ftuck foo deftigh hoort vertellen,
Vint goet de jonge vrou voor hein te laten ftellen,
Om recht te mogen fien den groat van dit beleyt,
En wat de jonge vrou van defen handel feyt.
Bertrande die verfchijnt. Men vraeght haer duyfent faken,
Dier Thiel van had beftaen een langti verhael te maken,
En dus, en weder foo, gelijck den Rechter wil,
En tusfchen hem en haer en is'er geen verfdril.
l\lacr een dingh voeghtf' 'er by: hoe datfe negen jaren
Was wonder vreemt geftelt, en fonder oyt te baren,
En dat vermits haer man, door fwarte kunft geraeckt,
Noyt in liet echte bed liner leden had genaeckt,
Noyt recht ter haut en naai dat ehrte lieden plegen,
En daer de gulle jeught is bijfter toe- genegen
Soo (lat haer yder riet te fcheyden van den man,
Vermits hy in het bed geen fchult betalen kan.
Macr datfe lijeke -wel niet goet en had gevonden
Te wijcken van de trou, en hare vafte gronden;
Soo datfe met gedult had alles uyt-geftaen,
En noyt geen dertel oogti had elders laten gaen.
Dat na de negen jaer, door middel van gebeden,
Ilacr man noch was gebracht tot fijn gefonde leden,
Dat fv doen fwanger wert, en na den vollen tijt
Item niet een jongen foon ten vollen heeft verblijt.
Dat by van ftonden neu, na dat by was genefen,
Liet door eens Priefters raet verfchev dc misten lefen,
En at veel heyligh broot, foo datfe naderhant
Aen hem en fijn onthael geen mangel oyt en vant.
Tel-flout na dit verhael men liet Bertrande buyten,
Men liet den loofen Thiel de kamer-deur ontfluyten,
En als hem wert gevraeght wat hier van is gefchiet,
Verfcheelt hy van de vrou in al den handel niet:
Hy deed' een rout verhael van negen quade jaren,
En (lat hy fach bevont onmachtigh om te paren,
En waer hy trooft verfocht, en waer by bate vont,
Juyft foo gelijck de vrou, en als uyt eersen mont.
Ilet ftuck gaet harder aen. Men roept'er veel getuygen,
Die voor of tegen hem den Rechter konnen buygen
Al wie des kennis heeft die wort'er toe- verfocht,
En in het I Iof geleyt, en voor den Raet gebrocht.
Men hoort op dit geval wel hondert vijftigh menfchen,
Die niet als fuyver recht, en geen bedrogh en wenfchen,
Ten minften na het fcheen, want niemant wort beleyt
Als die van dat hy weet bequame reden feyt.
De veertigh fpreken ront, en gaen als feker ftellen,
Dat by is Guerre felfs, een van haer met-gefellen ,
Hun van fijn eerfte jeught in volle daet bekent,
Het fehijnt dat in haer breyn fijn wefen is geprent:
;
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Maer noch een meerder hoop heeft even dier gefworen ,
Dat hy is Thiel genaemt, en onder hen geboren;
Dat by een langen tijt met hen heeft om -gegaen,
Soo datfe wonder vaft op haer gevoelen ftaeu.
Doch feftigh op een ry die komen weder feggen,
(Hoewel fy al het ftuck ten rauften overleggen)
Dat hun noch even -wel, tot heden op den dagli,
Niet klaer genoegh en blijckt wie defe wefen magh;
Dat hy nu Guerre fchijnt, en dat in volle leden,
Maer dat van ftonden aen fijn oogh en ganfclie reden
Naer Thiel geheelick fwiert; en zijn daerom befwaert
Te feggen of hy wel of qualick is gepaert.
Ten leften gaet de Wet de ftucken over-lefen,
En Thiel die wert gedoemt ter doot geleyt te wefen;
Maer by des niet-te -min beroept hem aen den Raet,
Soo dat al wederons liet fluck in twijffel ftaet.
't Hof dat niet in der haeft het vonnis foeckt te vellen,
Laet eerft de jonge vrou en Thiel te famen ftellen
Te midden op de zael, en voeght'er Guerre by;
Siet daer in eenen hoop een vreemde kramery!
Panfette ftont gefet, en niet een vrolick wefen,
Daer was geen anghftigh hert in fijn gefacht te lefgin ,
Hy toont een bly gelaet, hy toont een vey gemoet,
Gefetter als den oom, of als de vrouwe doet.
Al wat hem wort geverght daer weet hy van te fpreken,
Hy blijft niet in het werek, niet in de woorden fteken,
Maer antwoort met befcheyt. Betrande ftont verfgit,
Of door het eerbaer root óf bleecken anghft belet.
Den Raet aenfiet liet volek, aenhoort haer felle klachten,
Maer blijft aen alle kant in diepe na- gedachten;
Het dunckt hun 't vremfte ftuck van al het ganfehe rijck,
Maer ver liet meefte deel, dat geeft den boef gelijck.
Veel meynen, dat den oom, in defen boel geílopen,
Met lift en ffim beleyt fijn nicht had uvtgefopen,
En dat hy, met gemack gefeten in het riet,
Maeckt pijpjens voor hens felf, en voor een ander niet.
Maer efter onbewuft van al de diepe gronden,
Die fy noch langhs-om•meer in defen handel vonden,
En gaen tot haer beraet, of tot het vonnis niet,
Tot dat men in liet ftuck al vry wat klaerder feet.
Daer wort dan vaft geftelt hier naerder op te letten,
En op het felfaem werck het ganfclie breyn te wetten,
Te dagen al het volck , dat Thiel en Guerre kent,
Om eenmael recht te fien waer dat het ftuck belent.
Men laet een grooten hoop van alderhande lieden
Befchrijven in den Raet, en voor het Hof ontbieden
Men hoort, men onderfoeckt, men vraeght en overleyt,
Maer 't is als enckel nacht al dat'er wort gefeyt.
Hoe nau dat iemant fpoort, de waerhevt is verloren,
Het ftuck is fonder gront, en losfer als te voren;
Soo dat de Rechter dubt in foo een vreemt geval,
Onfeker nicer als oyt wat hy gelooven fal.
,

Laet ons hier, mijn vernuft, het ftuck gaen overwegen,
En ftellen eens het werek gelijck het is gelegen,
Op dat een wacker oogh eens recht befehouwen magh
Hoe duyfter, hoe bedwelmt, hoe diep de waerheit lagh.
Neemt acht wie datje zijt, wat dat'er kan gefchieden!
Men vint hier viermael tien en vijf befette lieden
Die fpraken wonder ront, en, als met ééne item,
Verdoemden Thiels bedrijf, en vielen tegen hem.
Sy gaven, foo het bleeck, hier van bequanie reden,
Sy kenden defen galt, een langen tijt geleden,
Sy kenden Guerre felfs, oock van der jonckheyt aen,
Soo dat aen al haer doen geen twijffel is te flaen.
En onder dit getal foo wvort'er een gevonden,
Die aen Panfette felfs door maeghfchap is gebonden,
En defen hielt den Raet voor Guerre wonder goet;
Want wie befehuldight oyt fijn vrient of eygen bloet?
Een ander, langti gewent haer beyder fchoen te maken,
Gaf oock met groten glimp oirkontfehap defer faken,
Vermits dat hy verklaert dat Guerre groter fchoet,
Als heden op den dagh de flimme lincker doet.
Daer waren boven dat roch drie verfcheyde mannen,
Tot nadeel an den boef ten vollen in-gefpannen,
Die feyden, dat hun Thiel, als hy quarr van de reys,
Had met een vollen mont geopent fijn gepeys;
Dat hy doen had verklaert te hebben voor- genomen,
Door eeiiigh flirr beleyt in defen boel te komen,
Dat Guerre was gequetft, en aen fijn doot geraeckt,
Na dat hy hem fijn erf te voren had gemaeekt.
Noch twee van dit geval die quarren openbaren,
Hoe feker jongh-gefel den krijgh had laten varen,
Die (mits hy fijnen wegh voorby Thouloufe nam,
En fleehts daer op een fprongh en by gevalle quam)
Ilad wonder veel gefeyt van fijn wijt-loopigli dwalen,
En hoe by was verreyft tot in de Vlaemfche palen,
En hoe hy Guerre felfs voor defen had gekent,
En dat by van den krijgh ganfch deerliek is gefehent;
En dat hem in den flagh een been is af-gefelioten ,
En t'wijl het ongeluck hem bijfter heeft verdroten
(Mits by een houten voet moet dragen aen liet lijf),
Dat by in Nederlant gingh foecken tijt- verdrijf.
Dat by noch lieden leeft, en weder ftaet te komen,
Schoon dat een ílimme guit fijn plaets heeft ingenomen.
Al dit wort by den oom den Rechter voor-geleyt,
En wat hem vorder ftijft en bleef niet ongefeyt.
Maer Thiel weet evenwel hier tegen veel te feggen:
Hy koomt in tegendeel getuygen overleggen
Tot veertigh in getal, foo vaft in Baer befluyt,
Dat fchier het meefte volek voor hem het vonnis uyt.
Vier fufters op een ry, die Guerre broeder bieten,
Die fagli men dat voor-eerft haer eygen oom verlieten,
Die Leyden niet befeheyt , en ftelden voor gewis,
Dat hy, die wort beticht, haer eygen broeder is.
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De gront by haer geleyt, de reden diele (eggen,
Is 'aft, gelijck het fchijnt, en niet te weder- leggen;
Sy wijfen voor den Raet niet weynigh teyckens aen,
Die groot en wichtigh zijn, en klaer voor oogen ftaen.
Sy toonen even-ftaêgh, dat in fijn ganfche wefen
Het maeghfchap is te fien, het kroos gelhjck te leien;
En fchoon hy is verout door 't wasfen van den baert,
Dat fich in hem vertoont de gront van haren aert.
Iiet fcheen een valt bewijs, wanneer de fufters fpraken,
En 't bracht geen klein gewicht aen Thi.els verbofte faken;
Want daer en was geen menfch die van haer qualick fprack,
Soo dat aen haer geloof geen wettigh ftack ontbrack.
Noch quam'er voor het recht een deel van haer gebueren,
Die fpraken op den oom, en al fijn bole kueren,
Die fpraken voor den man, en voor fijn goede trou,
En voor het eerlick huys, en voor de jonge vrou.
Sy gaen, tot vafter gront, in volle daet getuygen,
Wie dat hy is geweeft oock doen by plagh te fuygen,
Sy kennen op een draet wie dat hem heeft geteelt,
Als hebbend' onder een wel duyfentmael gefpeelt.
Daer zijndcr onder hen, die voor de Wet verklaren,
Dat fy op Guerres feeft als bruylofs-gaften waren,
En (lat oock even doen, wanneer hy gingh te bed,
By hen op fijn gelaet ten naeuften is gelet:
Dat aen fijn rechterkant drie groote wratten ftonden,
En dat in fijnen mont twee tanden zijn gevonden
Gewassen over-een; oock, dat hy nagels had
Niet rout, gelijck men plagh, maer rou en bijfter plat;
Dat in fijn flincker oogli een pleck was aen te wijfen,
Daer als een druppel bioets fcheen uyt te willen rijfen;
Dat midden op fijn hooft een kael gebuchte ftont,
En dat men heden noch dit eygen teycken vont.
Veel feyden boven -dien, hoe op fijn weder -komen
(Eer by tot Artigat fijn woon -plaets had genomen)
Hy menigh goet gefel by namen heeft gegroet,
Gelijck men in 't gemeen de befte vrienden doet:
En fooder eenigh menfch oyt twijffel fcheen te maken,
Wie (lat by wefen mocht als hy hem quarr genaken,
Dat by van Ronden aen daer op te voorfchijn bracht
Yet, wier door al het ftuck wert nader overdacht :
„Hoe, feyd' hy, kenje niet die met u plagte te koten?
Die nevens u den bol loo dickmael heeft gefehoten ?
Die eens de fwarte beeck wel geeftigh over-fpronck,
Maer op de tweede mael in diepen modder fonck?
floe! komt u niet te voor, hoe wy eens vrolick waren,
Als Floor en moye Thrijn te famen gingen paren ?
Hoe Floor loo droncken was, dat by den ganfchen nacht
Aen Thrijntjen niet en quam, op Thrijntjen niet en dacht?
Of is u dan ontgaen, dat wy eens ginnen mommen
En met een losfen kop een vrijfters buys beklommen?
En hoe ick viert onthaelt by feker korfel wijf ,
En kreegh een vuylen bras Evan boven op het lijf ?"
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Met foo een klaer verhael van diergelijcke faken,
Soo was 't dat by terftont hem kenbaer wilt te maken;
Want dien liet was gebeurt al wat'er is verhaelt,
Die voelt dat fijn onthout in geenen deel en dwaelt.
Noch zijnder vier gelijek, die wonder net getuygen,
Dat Guerre maer en foeckt hier voordeel uyt te fuygen,
Dat by door fim bedrogh en voor - bedachten raet,
Dat hy met enckel lift gedurigh omme-gaet:
Dat hy, wanneer fijn neef uyt Spaenjen was gekomen,
Hem, als fijn naefte bloet, heeft willigh aen- genomen,
En langen tijt bemint gelijck fijn eygen ziel,
Tot dat by naderliant met hem in moeyten viel.
Dat by noyt aen fijn neef en toond' een bitter wefen,
Als federt dit verfchil is onder hen gerefen;
Dat fcboon hy fich nu draeght ganfch vinnigh in den fchijn,
Hem dickmael heeft bekent fijn eygen bloet te zijn.
Panfette, loo het fcheen, in alle dingh bedreven,
Doet met een ftout gebaer den Rechter dickmael beven,
Hy brenght veel dingen by, die niemant weten kan
Als die een vrouwe kent gelijek een echte man.
IIy feyt wat tusfchen hun al dickmael is gefproken,
Eer hem den neftel -bant ten lefren wert gebroken;
En hoe de vrou haer droegh, als hy den ganfchen nacht
(Tot negen jaren langli) lagh by haer fonder kracht.
Wat fy, wat hy bedreef, wat fy te famen feyden ,
Als fy by wijlen fcheen van hem te willen fcheyden.
In 't kort, hy wift'et al, tot aen het minfte dingh,
Vat in het Hille bed of elders omme-gingh.
Bertrande ftont befehaemt, met tranen op de wangen,
Stont met een ftillen mont, en gaf haer des gevangen;
En, fchoonfe niet en fprack, men fagh aen haer gelaet
Dat al wat Thiel verhaelt gewis en feker gaet.
Iiet ganfch gefin bekent, dat hy, naeu t'huys gekomen,
Had na een feker kleet van ftonden aen vernomen,
Een kleet alfoo gehoort, en dus of foo bereyt,
In feker out buffet te voren weg -gelevt;
En dat men fijn gewaet, gemaeckt gelijck hy feyde,
En nyt liet koffer treckt en voor fijn oogen leyde.
Dit al, gelijck by fprack alfoo te zijti gefchiet,
Was aen de meyt bekent, en fy onkent'et niet.
Maer onder dit verhael van loo verfcheyde faken,
Dat Thiel op dit geval wel deftigh wilt te maken,
Soo heeft by noch een ftnck Bertrande voorgeftelt,
Waerom fchier al het Hof voor hem het oordeel velt:
„Hoort, feyt by tot de vrou, wilt ghy uw recht beweren,
En met een vollen eet voor God den Schepper fweren,
Dat ghy my voor uw man of Guerre niet en hout,
En looghent in der daet aen my te zijn getrout;
Soo fta ick hier bereyt, ick fegh het ander- werven,
Soo fta ick hier bereyt een wreeden doot te fterven;
Koom, han2•ht dit lichaem op, of doot'et met'et fwaert,
Of breeckt het op een rat, ick ben de ftraffe waert.
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Dit fpreeck ick uyt de borft, en falder in volherden,
En ghy kont metier daet uw eygen Rechter werden;
Sweert maer, het is gedaen: maer fooje 't niet en doet,
Soo weet dit edel Hof wat my gebeuren moet."
Bertrande ftont verfet en wou op fijn begeren
Geen eet ter werelt doen, oock hem niet laten fweren.
Dies roept by wederom: „Hier komt'et aen den dagh,
Dat my de fmaet gefchiet alleen maer uyt ontfagh,
Dat fy door haren oom voor feker is gedwongen
Tot al dit loos bedrijf en defe vreemde fprongen.
Men neem' haer uyt fijn huys en uyt de flaverny,
Soo is fy van bedwangh, en ick van banden vry."
Noch brenght hy lieden voort, die wijt en breet verklaren
Wat hun van dele vrou wel eer is wedervaren,
Hoe fy van haren oom geen twijffel oyt en floegh,
Dat hy tot haren man een vinnigh herte droegh;
Dat hy haer had gedreight ten huyfen uyt te drijven,
Ten ware fy verftont in dit gedingh te blijven;
En niemant, wie het was, en hoord' uyt haren mont,
Dat fy haer by den man niet wel geruft en vont.
Maer in het tegendeel, in acht geheele jaren,
Die na fijn lange reys nu al verftreken waren,
Had yder een gemerckt, dat fy hem dickmael prees,
En vrientfchap over-al in volle daet bewees.
Siet, dus ftont al het werck, dus is het ftuck gelegen,
Dus gaen de lieden aen. De Rechter is genegen
Tot Thiel, en vry te meer ter eeren van de trou,
En van het aerdigh kint, en van de jonge vrou.
Maer t'wijl de Rechter dubt in foo verwarde faken,
En fit in diep beraet om uyt den neer te raken;
Soo daelt'er uyt de lucht een overwacht geval,
Dat tot de gronden felfs het ftuck ontdecken fal.
Juyft op den eygen tijt, dat hondert vreemde dingen
Verbaefden al het volck, en nog in twijffel hingen,
Soo komt de rechte man ten leften aen den dagh,
Maer wonder vreemt geftelt, en anders als hy plagh:
Een ftelte voor een been, die moet den lantfer pasfen,
En hem was aen den mont een rouwen baert gewasfen;
De krijgh, de lange reys, met ander ongemack,
Verteert de groene jeught, en maeckt de leden fwack.
Hy van den oom bericht hoe al de faken (tonden,
Heeft ftracx met grooten ernft fich in het Hof gevonden;
Daer klaeght by fijn verdriet te midden in den Raet,
En eyfcht te zijn gehoort op dat'er omme-gaet.
't Hof heeft op fijn verfoeck een vaft befluyt genomen,
Hem op de verlebe daet voor hen te laten komen;
En meynt oock nut te zijn de vrienden altemael,
En wieder heeft getuyght, te dagen op de zael;
Te dagen even hem, die niet fijn loofe ftreken
Doet al de werelt deur van delen handel fpreken;
Voor al Bertrande felfs, verfelt met haren oom,
Oni eens op vaften gront te raken uyt den droom.

Voor-eerft foo wort gehoort die nu was aen- gekomen,
Dien heeft het Hof met ernft en deftigh voorgenomen;
Hem wort al voor -geftelt wat Thiel was af-gevraeght,
Daer in by na den eyfch fich niet te wel en draeght;
Hy antwoort eenigfins, en geeft oock goede reden,
Maer geenfins als het dient, en niet in volle leden:
Want als men t'famen voeght wat d'een en d'ander feyt,
Soo vintmen dat de boef al vry wat breeder weyt.
Doch om in vollen eyfch op al het ftuck te letten,
Soo laet men Guerre felfs den boef voor oogen fetten;
Dies ftaet een yder ftil verruckt in dit geval,
En fiet wat voor gebaer de lincker maken fal.
Met dat hy Guerre fagh , en hoort den Rechter fpreken,
Begint hy nicer als oyt in woorden uyt te breken:
Hy noemt hem boevefchuim, bedrieger, ílimme guit,
En ftort fijn vinnigh hert met groote brocken uyt;
Hy roept met ftout gebaer: „Iek wil my laten hangen,
Soo ick niet niet een woort den fiel en weet te vangen,
Soo hier niet ftracx en blijckt en klaerlick wort getuyght,
Dat hy het al verciert en uyt de vingers fuyght:
Dat hy, met gelt gekocht, aldus beftact te liegen,
En, door fijn oom verleyt, den Rechter wil bedriegen
Dat ja de lineker felfs, hoe ihm hy wefen magh,
De waerheyt even nu fal brengen aen den dagh."
Daer gingh Thiel aen het werck, en door verfcheide vragen,
En van fijn eerfte jeught, èn van fijn rijpe dagen,
En van fijn huyfgefin, èn van fijn echte wijf,
Valt hy den goeden man geweldigh op het lijf.
Hy brenght daer in het fpel loo veelderhande faken,
Dat Guerre ftont en keeck, onfeker wat te maken;
En fehoon hy naderhant wat ruymer quam te gaen,
't Is niet gelijck als Thiel te voren had gedaen.
't Hof, niet te wel bewuft waer heen dit wilde ftrecken ,
Vint goet den ihm men gaft van daer te doen vertrecken;
Hout Guerre binnens deurs, en vraeght hem daer alleen
Dat niet een levend menfch op aerden is gemeen;
Yet dat fijn wijf betreft, en dat'er was gefproken,
Als hy met haer alleen in 't bedde lagh gedoken;
Yet dat fijn kamer raeckt, of ander ftil beleyt,
En dat noyt eerbaer man aen vreemde lieden feyt.
Hy antwoort als het dient, en 't wort terftont gefchreven;
En ftracx is wederom Panfette plaets gegeven,
Die, op het eygen werck ten nauften onderfocht,
Heeft mede klaer befcheyt ten vollen uyt-gerocht,
Soo wel als Guerre felfs, of wie het mochte raken;
Dies acht dit al het Hof voor wonder vreemde faken,
Vermits men uyt het werck, gelijck met oogen, fiet,
Dat door een ihm beleyt dit ganfche ftuck gefchiet.
De vaders al gelijck, loo haeft fy dit bemereken,
Ten vollen nu gefint de faken uyt te wercken,
Doen op dien eygen tijt de falters binnen ftaen,
Die voor den loofen boef foo bijfter hevigh gaen;
;
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Sy laten hoven dien fich op de zael vertoonen,
Al wie tot heden toe den lincker wou verfchoonen;
Sy laten niet-te -min oock komen aen den dagh,
Al wie'er in het recht voor Guerre tuygen magh.
De fufters, voor den Raet te tarnen in- getreden,
Gaen letten op den man en fijn geheele leden:
En naer een diep gepeys, maer op den eygen (tont,
Soo komt een tranen -bat haer rollen op den mont.
Sy treden naerder toe, fy gingen hem omvangen ,
En blijven met den arm hem aen de leden hangen;
En d'outfte van de vier gingh fpreken tusfehen hey,
En bracht haer woorden uyt gebroken door gefchrey :
„O broeder! zijt gegroet; eylaes! wy zijn bedrogen,
Wy fien te defer uur, hoe dat ghy zijt belogen,
Wy fien nu metter daet, hoe veel uw wefen fchilt
Van hem, die hier den naera van Guerre voeren wilt
Hy heeft, door flim beleyt en ongewone kueren,
Mifleyt ons dom verftant en al de naefte bueren ;
Mifleyt, gelijck het blijckt, bynaeft de ganfche ftadt;
Want hy weet uw bedrijf, en ick en weet niet wat.
Ach! foo een ffim bedrogh, en foo een felfaem liegen,
Sou oock de wijfte felfs, en al het lant bedriegen.
Ey lieve, ftelt het quaet tot onfen lafte niet,
't Is enckel mifverftant, al wat'er is gefchiet !"
Eer dat de fufter fweegh, en foot haer droeve reden,
Soo quamen op een ry de fwagers aen-getreden,
Soo quarr meeft al het volek en viel den lincker af,
II

Dat aen het felfaem ftuck een ander wefen gaf.
Men fagh den rechten man in dit gewoel bewegen,
En daer quarr filtigh nat hem uyt'et oogh gefegen;
Want t'wijl fijn naefte bloet hem om den halfe viel,
Soo was hy ganfch beroert tot aen fijn diepfte ziel.
Maer als Bertrande felfs tot Guerre quam te naken,
Soo fagh men hem terftont fijn droeve tranen ftaken;
Hy weert de jonge vrou, hoewel fy deerlick Piet,
Hy toont haer fier gelaet, en hy en kuftfe niet.
Sy knielt daer op de zael, met tranen overgoten,
En roept, dat uyt bedrogh de misílagh is gefproten;
Sy valt hem om den hals, fy kuft hem menighmael,
Maer hy verftiet het wijf, en vry met harde tael:
„Schoon, feyt hy, dat ick was gereyft in verre landen,
Het reyfen even -wel en breeckt geen echte banden;
De trou die blijft gefet, waer dat Eich iemant vint,
Het is een vatte knoop die echte lieden bint.
Of Eich dan hier een neef of broeder magh vergisfen,
Of dat een verre nicht of fufter koomt te misten,
Dat fie ick over 't hooft, en laet'et henen gaen ,
Vermits het eenighfins in reden kan beftaen.
Maer dat een echte wijf tal haren man vergeten,
Waer heeft oyt menfchen -kirt fijn leven dat geweten P
't En is te geener tijt gevonden in der daet,
Van daer de fonne rijft tot daerfe flapen gaet.
Ghy hebt mijn groene jeught, mijn eerfte kracht genoten
En uyt ons echte bed daer is een leint gefproten:
57
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Iek heb u laugh onthaelt, gelijck mijn echte vrou,
En door foo menigh jaer verfegelt in de trou;
Hoe, kander iemant vreemts tot uwe koets genaken?
Of kan men ongemerckt uwe teere leden raken?
Of was u mijn gebruyck of handel niet bekent,
Dat u een guyt bekruypt, en onfen leger fchent?
Hoe dat het wefen magh , ghy hebt door licht gelooven,
Ghy hebt door los bedrijf uw eere laten rooven;
En 't is niet fonder gront, dat eenigh kriel gepeys
Hier onder heeft gefpeelt ten dienfte van het vleys.
Wie kan u dit bedrijf, wie kan het u vergeven?
Hoe fal een eerlick man met u in vrede leven?
Ach! waer een dertel wijf haer leger -trou befinet,
Daer is geen vreughde meer ontrent het echte bedt."
Bertrande (tont bedwelmt, en met verdriet bevangen,
Daer quarr een tranen vloet haer rollen op de wangen,
Daer is geen adem meer die in haer boefem fpeelt,
Het fchijnt dat fy verftijft, of wort een fteenen beelt.
Doch na de bleecke fchrick een weynigh is geweken,
Begon de bange vrou tot hem aldus te fpreken:
„God weet het, lieve man! die hert en nieren kent,
Dat ick noch fuyver ben, al fchijn ick u gefchent.
God weet, dat noyt de luft tot vuyle dertelheden
Sich uyt en heeft geftreckt door mijn befette leden;
Al quarr een ander man ontrent mijn echte bed,
Mijn ziel gelijckewel die vint haer onbefmet;
Het lijf is maer een romp. Geen quaet en wort bedreven
Indien men tot liet quaet geen wil en heeft gegeven:
Voorwaer in defe borft daer woont een rein gemoet,
't Is maer het hert alleen, dat boofe rancken doet.
Iek heb foo langen tijt uw vrientfchap moeten misfen,
En waer ghy wefen mocht en konde niemant gisfen;
WTaer is'er eenigh menfch die my betuygen kan,
Dat ick oyt ben gefien ontrent een ander man?
Iek hebbe foo geleeft, ick hebbe my gedragen,
Dat niemant, wie het zy, van my en heeft te klagen;
Iek hebbe ftaêgh verlanght , on vry niet fonder pijn,
Dat ghy eens wederom by my fout mogen zijn.
En Piet daer is een man ten leften hier gekomen,
Die heeft, men weet niet hoe, uw vrienden in -genomen;
Wie oyt te voren was bewuft van uwen aert,
Die riep het overluyt, dat ghy voor handen waert.
Hy wert tot my gebracht, uw oom quarr hem geleyden,
Hy was mijn echte man, gelijck de lieden feyden:
En als by naerder quarr en dat ick hem bekeeck,
Soo vont ick menigh dingh, dat u in all's geleeck.
lek floegh niet flechts het oogh ontrent fijn kloecke leden,
Maer dat mijn hert hewoogh beftont in vafte reden;
Hy fprack met vollen mont van ons geheel bedrijf,
Tot aen het ftil geheym van man en echte wijf,
Van ick en weet niet wat, van alle kamer-faken,
Die niemant is gewoon aen vreemde kont te maken:

Hy wift, door al het huys, waer 't een en 't ander (tont
En fprack gelijck bewuft, en op een vaften grout:
Hy konde wat'er is en alle dingen noemen,
Gelijck de lieden doen die in haer eygen komen.
Hier ben ick, lieve man, ten leften door verleyt,
En wie kan tegen -ftaen, dat al de werelt fegt?
Doch als ick naderhant my vont te zijn bedrogen,
Soo heb ick metter daet mijn fin van hem getogen:
Iek heb den man ontfeyt gemeenfehap in het bed,
Iek heb hem af-gekeurt, en uyt'et buys gefet;
Iek hebbe boven dat wel hondert duyfent werven,
Iek hebbe fehier geftaegh gewenfcht te mogen fterven;
En foo de goede God my niet en had bewaert,
Iek hadde voor gewis mijn leven niet gefpaert;
Iek had een vinnigh mes gebruyckt op defe leden,
Iek hadde voor gewis mijn boefem op-gefneden,
Iek hadde boos fenijn, iek had een harden baft
Mijn lichaem in- geperlt, mijn kele toe- gepaft.
Iek had al over laugh my dit verdrietigh leven,
Iek hadde defe ziel met krachten uitgedreven;
Maer God heeft my getrooft: dies heb ick, waerde vrient
Eer gunft en derenis, als harde (traf verdient."
Hier op foo bleef de vrou in hare klachten (teken,
Haer tough is ganfeh befwaert, en kan niet langer fpreken
Sy viel daer in het ftof en op den blauwen fteen ,
En hiel den grammen man ontrent fijn houte been,
Met tranen, met geklagh. Hy laet hem niet bewegen,
Hy laet haer in den ftant gelijekfe was gelegen,
Hy reiekt'er niet een haut, by biet haer niet een foen
Maer pooghtfe van het been, en van hem af te doen.
Sy des al niet-te-min en laet hem niet te kusfen,
En kleeft hem aen het lijf. 1)e Rechter fpreeckt'er tusfen
En feyt hein: „Seker, vrient! gaet, ftelt u tot gedult,
Is hier een feyl gedaen, ghy zijt niet buyten fchult;
Ghy liet een jonge vrou, en ginght daer henen dwalen,
En focht uw tijt- verdrijf in alle vreemde palen;
Ghy hebt uw jeught verflonft, uw beften tijt verquift,
En dat haer eygen was, dat heeftfe ftaegh gemift.
Ghy hebt u boven -dien veel dingen onderwonden,
Uyt dertel onverftant en vry op losfe gronden;
Ghy gaeft u in den krijgh, verloort u rechter -been,
En feker dat verlies en raeckt u niet alleen,
Het is oock voor de vrou; fy mift uw kloecke leden,
En hout fich even -wel met dit gebreck te vreden:
Indien van haerder zy een misfiagh is gefehiet ,
Ghy hebt voor haer geleyt den grout van uw verdriet:
Ghy liebt, uyt losfe waen, veel dingen leggen praten,
Bequamer in het bed of in der nacht gelaten;
En daerom quarr een boef tot dit oneerlick (tuck:
Het is dan uwe fchult, of enckel ongeluck.
Indien de flirnme guyt haer wift te liffelaffen ,
Dat fal de ftrenge Wet, dat fal de Rechter ftraffen,
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Ghy, doet slat u betaemt, en voeght u tot de vrou,
En viert, gelijck als eerft, de plichten van de trop."
De Rechter had gefeyt, de vrienden zijn vertogen,
En ftracx foo wort het ftuck ten nacuften overwogen,
De fun wort in- gebracht en voor het Recht gefielt,
Het vonnis wort geraeint en over hem gevelt,
Sijn ftraffe vaft gefet en over hem gelefen,
En hy een boef verklaert, en totter doot verwefen;
Doch niemant van den Raet en acht cie lincker waert,
Om als een Edelman te vallen door het fwaert;
Maer hem viert opgeleyt om met den baft te fterven,
En hy en magh geen graf voor fijnen romp verwerven:
Want als hy na (le doot fal komen uytten bant,

Soo ftaet het fchuldigh lijf tot afcli te zijn verbrant.
En wat het goet belanght, dat wort liet kint gegeven,
En geenfins by den Raet den Koningh toe-gefchreven ,
En of het fchijnen mocht in overfpel gebaert,
Noch wort het evenwel een rechte vrucht verklaert.
Bertrande met den oom en Guerre wort ontflagen,
En Beene van de drie moet ftraf of pijne dragen,
En fchoon men hier verfuym en quade Hagen Piet,
De Rechter evenwel en moeyt de lieden niet.
Vat fal ick tot befluyt van tiefen handel ftellen ?
Men ken in dit erhael veel natte faken tellen;
Een dingh feyd' ick wel eer en fegte ick heden noch:
Men dient geen echte deel te krijgen door bedrogh.

BEIDENCKINGEN
OP 'T VOORVERHAELDE

TROUGEVAL.

KORT BEGRYP VAN DE SELVE.
1 Ongelegenlheyl onylaende zuyt le jongt le troonei en irou-tjl wanneer,
en ual jaren, beft?
2. 0/ het yoet zy kinders in cle uieye, of ande^Lins roc/i jcnyh zzujnde,
o2derlanye te verloren.
Bed-geheym
met te melden,
3.
4 Lange reyfen tan gehoude mans, forge/irk.
5.11 armeer een vrouwe niayh hertroriren by hel afwezen van den man.
6. Of een vronace, om on-maehl tun den man, de'i fegten magh zerlaten:
en v ara den neftel knoop an Vrca,irhrijck.
7. Kint in ozerfpel gewonnen, hoe ne/life wefen kan.
3. Iemanls partuyr yaencle fe realien, ea tot oneere te cerloeken, crnbelanzel jek,

en ly God doorgaens hart gifhaft.
PIJILOG ius. lek hebbe in uw af- weten, waerde Sophi onifce, geleien bet
Frans tiou- geval, dat op fijn ordre in ons begonnen boeck quam te volgen.
't welek ick het felfaemfte en ongehoorfte oordeele te wefen van al dat ick
van die gelegentheyt oyt gehooit, of in boecken gevonden hebbe, dies brdde
eek u, my, fonder eenige writ- loopende buyte- reden, nu deelachtigl: te maken
van uwe invallen op liet felve ftuck.
Bomnone eus. Het eerfle dat my op dele felfame gefchicdenisfc voorkomt,
lieve Philogame, is dat my dunekt, dat defe twee get'oude lieden te joiugh
te fernen zijn gelet geweeft, en mrtfdien geenfins bequacm tot bouwelioxplichten; en deer uyt hebben voor -eeifl de volgende ongelegentheden heer
begin genomen. Want nek ben van gevoelen dat, gehlck het voor orde
lieden onbetamelijek wort geooi deelt hier ten houwehek te begeven, dat even

het felve de teere jonekheyt geenfins dienftigh is; gehjck fulex by de Rechts-

geleerde, Iiedecrluen, en Natuur -onderfoeckers, eenpaerlick wort gelooft en
valt geftelt. En voor eerft wat de bejaerde lieden in defen aengaet, dewijle
de foodanige door de nature fells worden geleert wat lien-lieden in dit geval
te doen ftaet , too behooren de felve met den Poeet Horatius te feggen .
Iek was in mijnen tijt een lieftal aen de vrouwen,
Iek kon, met goeden lof, de vrijfters ondeihouwen
Maer dat is nu gedaen, dewijl een griffen baert
Voortaen my niet en met om meer te zijn gepaert.

Iek vinde onder dies viemt hoe in Vranckrijek heeft toe-geftaen konnen
worden, dat'er een houweliek is gefloten geweeft tusfcheu twee foo ganfch
bonge lieden , Blek niet boven de tien jai en out zijnde, als Corafiiis in dele
gefchredcunsfe ge;tnyght Baer liet, mijns oordeels, noch vey jongh genoegh
ra, dat liet ce eieen iecht ofte rle Romeyulelic wetten toe laten, een i roumenfeh tot haer twaelf jaren, en een jongelmgh tot fijn vecitien jaren te
mogen tiouwen. L 9. ff de Sponfal. L. 4. ff. de Ritu nept.
Pusa De wetten, waerde Sophromfec, behooien nochtans op vafte gionden le ftennen; dewijle in 't gemeen de wufte van den lande met het maken
van de felve bcfi;h zijn. En line kont ghy dan vreetut en niet volgens de
nature oordec len te w efen, dat in V raneklilck in riefen deelt gifduet, dewijle
men inciter daet ondervint, dat ontieut de jaren de nature de geftaltemsfe
van 't liehaem pla,li te veianderen, en tcyckenen uyt te geven ten vooifz.
elude dienende, gelijck ghy weet hoe de Rechten en pock dc onder-foeckers

van de nature Baer van fpreken. Ja, 't is gevonden en bv de ervarentheyt

betuvghl , dat'er beyde maus en vioufperfoonen ontrent de tbien jaren kende
een geteeit en gedingen Hebben. Exeinpla pete ex Ainifcro tract de jur.
connub. Cap. 2. feet. 3. num. 19. et 11.
Somir lek weet dat fommige ei en alfoo reden -kavelen als ghy nu doet,
lieve Pinlogame. Dan, voor ecrft wat de gemeene Rechten aengaet, die laten
wel toe, maer en gebieden nie nant fee vroegli te tiouwen, ni tegendeel van
dien too tiet men u\t dc felve, datfe het vroegli trouwen ontijdigh en quact
oordoelen, c. 2 j 1\ovimus, Nov. 200. verb. vehementer eitb contralnnit
nuptias. En in allen gevalle moet in riefen onderfeheyt van voleken gemacekt
wolden; want d'eene natie vroeger, d'andere later rijp hort, na de geftalienisfe
van de lucht, voedfel, en andere ornftandigheden. Onfe ' oor-ouders hebben
ganfch fehandelieken geacht voor de twintigti jaien een vrouwe te gebruycken,
Cufar lib. G. de Bello Gall. De Giieckfche wr j fen hebben den trou-tijt van
den man ontrent de deriigh , van de viouwen ontrent de feventien jaren
gefet, als de Gsickfche Poeet Hefiodus getuyght.
,

--

Verkieft bequame tijt om wel te mogen paren,
Een man beginne weiek ontrent fijn deitigh jaren,
Een vrijfter magh liet doen ontrent de feventien,
En eer, om wel te gaen, en magh het niet gefehiên.
't En is cock geen geet beflu^t, te willen (eggen de nature geeft genegentlieyt tot eenige faken, en daciom moet men de felve dadelick in 't veerek
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ftellen- niet alfoo, lieve Philogame, alle de bewegingen die de menfehen

uyter nature in lieb gevoelen (als luft tot eten, drincken, fpeleu, ffapen en
diergelijeke) moeten van de reden en wetten befneden, betoomt en in ordre

gehouden worden: en fee mede de uyt-puylende driften tot de teel-fucht,
daer wy nu van fpreken. De nature moet tijt hebben, om haer te. bereyden
en bcquaem te maken tot liet werek, fonder dat men de felve in hare beginfelen iet moet vergen, dat haer, als een nieuwe en eerft op gaende vlamme,
terftont (oude doen verdwijnen en uyt-gaen. Gelijek men oock liet, dat mr-a-

geplante boomen niet eer en dienen gefnoeyt, voor de felve in vollen

wafdom zijn.
PHIL. Maer wat inlichten hebben doch de Geleerde Baer in, dat men de

jonckheyt niet toe en laat te doen, daer fy van nature krachtehok toe wort

gedreven? Iek hebbe van een wijs man leftmael verftaen, dat voor de eer
jonge deernen, ontrent haer eetfte mondigheyt, fondeilinge-baerhytvnd
moet geforght worden; veimits de felve in die worftelmge van de nature
ganfch ftereke driften in haer gevoelen, om andere byflapers te gebruycken
als de felve te voren zijn gewoon te doen • en van de jongelingen feyde by
van geh eken. Waarom defe gelegentheyt niet ingevolght? en waerom niet
het honwelicken aen de felve toe-geftaen, waer door de gemeene fake aen-

teelinge van goede borgers, en de jonge lieden Baer toe-genegentheyt (ouden
genieten ?

Sou. Aen-queeckinge van goede borgerye te willen verwachten uyt foo
kieken -murruwe jonge lieden, goede Philogame, is een groote mis -flagh;
foodanige by- een -komfte en geeft niet anders als flappe, meepfe, en ganfch
fwacke af-fetfelen, die (als vruchten voor haren tijt gepluckt) in korten tijt
vergaen. Een groot Philofooph heeft feer wel gemerekt, dat al te jonge en
al te oude lieden niet als fwacke kinders en teeles, en voor het meeren deel
vrouwel:cke febepfelen (Artft. 7. Polit. cap. 2 et 16 ); om dat in de eerfte
de natuerheke wermte noch niet volmaeckt en is, en dat de felve in de
tweede alreede vervalt. Siet daar voor -eerft een groot ongemack voor defe
vroegelingen. Ten anderen, en is'et niet wel te (eggen, hoe fchadehjck dit
werek is voor alle jonge lichamen, en wat voor ongeftalten daer uyt herkomen (Alex. Epid. feet. (3. can. 2. feet. 3. num. 7). En infonderheyt heeft
hier door te lijden een loo jonge moeder, als 't op een kint-dragen en baren
aen-komt (Juniores mulieres gravius laborant in partu et plures rntereunt.
Ariftot. 7. Polft. cap. 16). Waer by komende, dat foodanige jonge domme
lieden (die maer in de werelt en beginnen te fien als in een hollen pot)
Baer felven geenfins, en veel min haer buys gefin, kennen beforgen en mitfdien dickmael verdroneken zijn, eer by (loo men feyt) het water kennen.

Van gehjcken dat een man van foe groene jaren geen aeufienehekheyt onder

fijn hny-s- genoten hebbende, en fijn vrouwe onbequaem zijnde om hem die te
geven, het de Nuys-houdinge ontwijffelick ten heften niet gaan en kan- fulcx
dat uyt defe verhaefte houwelicken geen voordeel, maer na-deel, voor het
gemeen is te verwaehten; want 't is van alle tijden gemerekt, dat ontijdige

houwelieken niet anders hebben voort gebracht als baron au veelderley on
gelegentheden.
PHIL. Segh my dan eens (naer uw oordeel) den bequaemften tijt van
trouwen, loo voor de jonge lieden als voor de gemeene fake.
Sons, My dokkt dat dit verfkeu u dat leeren kau , fee ghy het niet
en weet.

Indien ghy foeckt een aerdigli paar,

Soo geeft een maeght drie (even jaer,
De jonghman (even boven dien,
En groetfe dan voor echte liên;
Een weynigh meer of weynigh min,
Dat maeckt een eerlick huyfgefn.

PHIL. Iek wil fulex, als ghy nu gefeyt hebt, voor goat opnemen: maer
fegh my doch wat ghy hout van de trou- beloften, die hier voormaals dickwils en nu noch fomwijlen worden gebruyckt, fonderlinge onder de Groeten
(Exempla vide apud Arnif. cap. 2. feet. 2.) te weten, als de ouders haer
kinderen, noch in de wiege leggende, ofte ganfch jongh van jaren zijnde,
onderlinge verloven, om met haer mondige jaren de gedane beloften te

voltrecken.

Sorx. Iek antwoorde met een weert, dat irk alle foodanige trou- beloften
houde voor ondienftigh, en felfs krachteloos; het zy dat de felve gefchreden
tusfchen twee kinderen, ofte dat een der felver van rijper jaren zy (C. 2. c.
de illis. Decretal. de defponfat. impub.) en de redenen daer van zijn kenne
geen foodanige beloften gefloten en kennen worden, als-hjek;wantdil
met ondeilinge bewilginge van de gene die het aengaet; en dat in dit geval,
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by gebreck van oordeel, geen bewilginge en kan gedragen worden, fee ontbreeekt hier een noodibli ftuck, en mitfdien en deught het werek niet.
PnlL. Maer fchoon dele tcou- beloften van den beginne niet valt en zijn
geweeft, nochtans de verloofde te faulen op wasfende en by den anderen

op-gevoedt werdende, beveftigen daer na 't gene te voren by de ouders

is gedaen.
Som. Dat en gaet niet valt, goede Philogame, ja diekwils liet men ganfeb
liet tegendeel; want by luyden (ende haer als gebonden te zijn aen malkauderen, en geen vryheyt te hebben van veskrefnge (als andere jonge lieden),
krijgen diekmael een af-keer van den anderen; dewijle men veeltijts liet,
dat de menfehe tot faken die moeten zijn, minft genegen is: oock gebeurt'er
diekmaels, dat de geftalte en aert van de verloofde niet over een en koomt:
waer door dan groote verwijderinge wort veioorfaeckt tusfchen de teere
gemoederen. En hoe het zy^, geleerde en Godfalige mannen hebben gemerekt,
dat dufdanige ontijdige trou- beloften, by de ouders voor hare onmondige
kinderen onderlinge gemaeckt, gemeenlick cyndigen niet haat, vyantfchap, en
andere ongelegentheden; vermits dat veeltijts in dufdanige handelingen niet
en wort gelen op het ware eynde des houwehex; maar veel eer op gierigheyt,
ofte eergierigheyt, die men deer mede voor heeft: waar door Godes fegen
van de felve wort af-gewent (Beza de Repub. pag. 82. Coral. annot. 1. in
arieft. Tholof. Melanth at aln.). Wat beroerten en vint ment, in de Hiftoriën
ontftaen te zijn uyt dufdanige ontijdige beloften, als d'een of d'ander, beter
gelegentheyt elders Eiende, van de felve is geweken, en dat dan van de andere
zijde wraeckgierigheyt wort op- genomen, om fulex aen de gebreckige uyt te
wetten! Siet wat hertogh Jan van Borgognien niet ter haut en nam, om
lieh te wreken van Lowys van Anjou, vermits de felve hem fijn dochter

(niet tegenftaende vorige trou- beloften) weder t'huys halide gefonden, en

verfcheyde andere exempelen zijn wel te vinden (Exempla vide apud Arnif.
cap. 2. feet. 2. num. 11. 12.). Iek befuyte dan, dat het hefte is op het
doen van een houweliek fich lange en rijpelick te beraden: maer als het
eenmaal gefloten is, dan het felve met aller ill en fpoet te voltrecken, op
dat'er, gelijek men feyt, geen fwarte katte tusfchen en kome: (Juratus enim
hoftis mairimonii, eft mille -artifex ad illud impediendum. Arnif. d. 1.) en dat
daerom alle ouders is te raden, datfe malkanderen onderlinge niet en beloven
datfe Eich metter daet niet en kennen doen hebben: meer datfe hare kinderen

haer veyheyt laten tot heer bequeme jaren, en fee lange tot dat de felve

het gene datfe beloven felfs bequaem zijn uyt te voeren.
PEIL. Iek vinde uwe redenen volkomehck dienftigh voor 't gemeen: en
om nu voort te gaan, fee verwachte irk uw vordere bedenckingen op defe
gefchiedenisfe.

Sorn. Irk houde valt dat onbe Guerre onder andere een groeten misflagh

heeft gedaan, te melden een fijn kamerade ofte krijghsmaet het innerfte
geheym van het houweliex- bedde: waer door by oorfake en gelegentheyt heeft

gegeven een den doortrapten lineker, om fijne Bertrande te doen gelooven,

dat by ja was haer eggen, echte en wettige man. alfoo by vermoedelick valt
ftelde, dat het niemant mogeliek en was de verborgentheden van haren leger
te verhalen, als even Guerre haar man felfs. Alle gehoude lieden dienen,
mijns oordeels, dit voor een lesfe op te nemen, om fich van gelijcke onbe.
dachtheyt en ongeregeltheyt te onthouden, valt (tellende dat'er geen beroep,
geen kunft, geen wetenfchap en is, of by en heeft haer geheymenisfen, die
verfegelt dienen te blijven, en niet geopenbaert te worden, als aen de gene

die daer toe een fonderlingh voor-recht zijn hebbende. 't Is daarom wel
gefeyt:
Wat in Ixet bedde wort gefproken,
Dient met het laken toe-geloken:

en dele of diergelijeke waerfchouwinge behoort te ftaen op het voorfte
deel van alle bed-fteden, daer echte lieden haer leger houden:
Indien u lief of leet in 't bouwelick gefchiet,
Gehouden) zijt ghy wijs, en melt den handel niet.
Dit is de kloppe geweeft, deer op Candaules een Groot verft van Sarden
fchip-breuck heeft geleden; want by niet te vreden zijnde, aen eersen Gyfes
fijnen lijf-trawant byfondere faken te verhalen, tusfeheu hem en fijne Gemale
in de ffaep -kamer voor-gevallen: maer hebbende boven dien beftaen te willen
monfteren met de fchoonheyt van de felve, en lcaer daarom naeckt aan den
voornoemden Gyges vertoonende, is oorfaeck geweeft, dat by door de groot
eerbare Princesfe beyde fin Rijek en leven heeft verloren.-moedighytvan
Dele aenmerckinge docht my hier niet vergeten te moeten worden. Wat
hebt ghy meer acs-gemei ekt, deer op ghy mijn oordeel foeckt te verftaen
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PHIL. Iek fie dat Guerre een feer langen tijt van huys is geweeft, ja
wel ontrent ofte meer als twaelf geheele jaren. en daer uyt rijft een aenmerekinge, foo my dunekt. of voor man en viouwe foo een langli afwefen
van malkanderen behoort jek en geoorloft is.
Sopir. Voor my, waerde Philogame, iek vmde fulex geheel onhuysfelick
en ondienffigh; want gelijck het by-wefen voet en aenqueeckt de liefde en
goede genegentheyt, foo houde ick dat het af-wefen, fonderlinge als het
lange duert, is als een moeder van af-keerigheyt en onmrnne en daerom
heeft een out -vader wel gefegt, dat een man, fonder wille van fijn vrouwe,
lange uyt fijn hnys wefende, eciuger mate oorfake is dat de felve haer komt
te verloopen in buyte-luft en overfpel (Auguft. lib. de adulter. conjug.
Refertur c. fi tu abftines 27. quteft. 2. cap. 24). Ja, daer zijn Rechlfgeleerden
(Pet. Raven. in fuo alphab.) die feggen derven, dat een Rechter, in foodanigen gevalle de vrouwe haer ontgaende, al vry tot verfchooninge van de
felve het lange af-wefeu van den man behoort op te nemen. Het welek irk
mede eeniger maten kan toe-ftaen, behoudens evenwel dat uyt fulcx de
vrouwen geen oorfake en weide gegeven om fach in hare luften te verfehoonen.
dewijle de Heydenen felfs niet toe en hebben willen ftaen aen de vrouwen.
oock by laiigh-durige abfentie van de mans, een ander te mogen trouwen,
't en ware fake dat de felve fekere tijdinge van fijn doot kende veitooneu;
L. Uxores. tf. de divort. et Auth. hodie. C. de repudiis.
Pneu. Maer ick hebbe my laten feggen, in Engelant wefende, aldaer een
gebruyck te zijn, dat foo wanneer een man lieh voor eenigen tijt af-feheyt
en outhout van fijn vrouwe, en dat de felve middeler -tijt quame fwanger te
worden, dat liet felve wordt verftaen te wefen voor rekenrage van den
felven haren man, fehoon by oock meer als negen maenden uyt fijn Nuys
hadde geweeft, te weten: in gevalle de felve middeler-tijt het rrjek niet en
heeft verlaten. de man wordt oock op fin eedt niet gelooft, willende ver
dien geheelen tijt fijn wijf niet te hebben befapen, zijnde Let vermoe--klaren
den van rechten foo fterck voor de vrouwen, dat daer tegens geen bewijs
en wordt toe- gelaten.
Sorx. Dat gebruyck, foo'er een foodanigh is, moet verftaen worden aldaer
te wefen ingevoert, om den man een fpoor te geven, niet foo lange van fijn
partuyr fish te onthouden.
PHIL. Defe en diergeïijcke dingen zijn dienftigh bedacht te werden in
defers onfen tijt, daer veel mans foo langh durige reyfen op Ooft- en WeftIndién ter haut nemen, en diekwils veel jaren uyt- blijvende, op haer weder
een felfame geftalte vinden. Maer iek fie dat de-komftedNuyshing
lieden veel genegen zijn, de vrouwen in die ongelegentheyt vry wat te ver
eck hoorde tot dien eynde lefteliek verhalen, dat dc Heeren-fchone•
Staten van de vereenigde Nederlanden in beraet hebben geftaeu, of men het
overfpel niet met den doet en behoort te ftraffen, als in Godes weert, en
in veel landen noch wort gedaen en dat fulex vermoedelijck goot foude
gevonden zijn geweeft, ten ware fake geweeft, dat oenige leden van de felve
in bedeneken hadden gebracht, wat men in foodanigen gelegentheyt, en als
de lijf- ftraffe waer vaft-geftelt, foude doen met de viouwen van de gene die
foo lange op haer reyfen uyt- blijven en of men fonder onderfeheyt die mede
foude verftaen niet den doet te ftraffen, foo wanneer die bevonden fouden
mogen worden het gefelfchap van andere mans gebrnyckt te hebben. Het
welek alfoo by de leden van de vergaderinge feer bedenckelick werdende
geoordeelt, is het geheele ftuck tot noch toe fonder befuyt blijven ftaen.
Maer wat is uw gevoelen van foodanige mans?
Sonn. Datfe behooren af ongetrout te blijven tot op haer wederkomfte,
alte datfe de vrouwen met haer behooren te nemen: ofte datfe niet te naeukeurigh en willen wefen in 't onderfoecken van alles , dat in haer af-wcfen
is voor- gevallen.
Pau,. Maer is'et de vrouwen niet geoorlooft na Rechten, als de man
drie jaren uyt den laude is geweeft, en dat men niet fekers van hem en kau
weten of by levende of doot is, haer elders te mogen verfiep; gelijck fulcx
haer geoorloft is, als een man in drie jaren haer de fohuldige goetwilligheyt
niet betaelt en heeft
Sonx. "'een 't, lieve Philogame. Iek en weet van geen andere Rechten,
als daer van ick alreede hebbe verhaelt: te weten, dat'er moet bhjcken van
des mans oveilijden, aleer een viouwe wort toe-geftaen te mogen komen tot
een ander houweliek. En wat de drie jaren belanght, daer van ghy gewaeght,
die en zijn niet te pasfen op defe gelegentheyt, als niet gemeens daer mede
hebbende; maer op onmacht van de man drie jaren langh geduert hebbende.
PUIL. Wel laet ons van die ftoffe hier al mede wat fpreken, dewijle onfe
Hiftorie mede daer toe aen-leydnnge geeft; en dat iek uyt de felve verftac,
dat Martijn Guerre geheele acht of negen jaren oumachtigh is geweeft fijn
vrouwe de fclnildige goetwilhgheyt te betalen, en dat door eenige quade

kunften die men in Vranckrrjck de geknoopte neftelingh noemt. Iek bid, fegh
my een weynigh wat u derhalven bekent is.
SoPH. Op een tijt, goede Philogame, als ick in mijn jonekheyt in Vranekrijek was, foo gebeurd'et, fchier foo haeft iek daer aen- gekomen was, dat
feker jough paer volex, in de gehuerte daer iek my doen ontlnel, des nachts
fich liet beveftigen in de trouwe: en alfoo iek vraeghde waerom fulcx by
nachte en niet by dage en gefehrede, wiert my tot antwoorde gegeven, dat
liet felve foo wiert goet gevonden , om te ontgaen het knoopen van den
neftel, daer mede defe bonge lieden worden gefeyt gedreyght te zijn; dewijle
veel menfchen van gevoelen zijn, dat voor der Sonnen opgangh defe fpoockeryen geen kracht en fouden hebben: ofte immers dat'er des nachts nremant
(als de naefte vrienden) kennisfe van het trouwen en hebben. En alfoo lek
vorder vraeghde wat dit was, en hoe het in 't werek geftelt wierf, is my
voider verhaelt van de gene die het fchenen wel fekerhjck te weten, dat
onder het trouwen, en als de Priefter aen de jonge lieden de handen doet
voegen, iemant tusfehen beyden eenige fpoock- woorden mommelt, en daer op
een knoop in de neftel leyt, by daer mede den bruydegom onbequaem maeckt
om fijn bruyt te mogen genieten, zijnde evenwel de felve bruydegom niet
onbequaem bet gefelfchap van andere vrouwen te gebruyeken.
PxIL. Wel, duuckt u dat dit alfoo kan gefohieden, en dat een boofwicbt
door quade kunften foo veel fonde vermengen, even juyft ten aenflen van
het deel dat hem wettelick is toe-gevoeght?
Sorg. Mijn gevoelen en foude misfchien van groot bedeneken hier in
wefen, dewijle wy (God moet des hoogelrek gedanckt zijn) in onfe landen
des geen exempels en weten. Eu van andere landen en wat aldaer omgaet,
en derven wy foo volmondehek niet fpreken, dewijle wy den aert van de
felve van langer haut niet wel en hebben doorgront. Wy laten dan fulex
doen de gene die daer van uyt ervarentheyt volle kennisfe hebben: onder de
felve is Johannes Coroflus, een groot Rechts - geleerde, en boven dat een wijs,
ervaren, en geleert man, aen wren niet licht eemge beufelingen in de limit
zijn te fteken; defe feyt onder andere, van dit werek fpreeckende, in
eggen woorden aldus. Iek fonde alle defe dingen onwaerfchijneliek oordeelen,
ten ware my, door ontallijcke exempelen, van de waerheyt defer faken dage 1 jex quame te blicken. Annot. 22. in arreft. Tholof. Boven dien foo getuygen
geleerde Theologanten, mitfgaders de geeftelijeke rechten, oock mede eenige
oude Rabbijnen fulex in der waerheyt te gefehieden. D. Thomas 3. p. 4. q.
58. art. 2 et alii citati ab Euriquez. lib. 2. de matr. e. 8. e. fi per fortiarias.
33. 1. 4 et tot tit, de frigid. et malef.
Pxin. Dit klinkt my al vry wat felfaem in de'oiren, en daerom woude
sek wel wat naorder onderrecht wefen van dit ftuck, en hoe verre defe of
diergehjcke onmacht in achlinge korst in 't trouwen, fcheyden, ofte t'famen
van gehoude perfoonen.
-blijven
Sore. De onmacht in de mans-perfonen en is niet eenderley, goede Philogame: want daer worden mans gevonden, aen de weleke de geheele leden,
tot de 'oortteelinge dienende, 'ofte gebreken, 'ofte immers foo onftaltigh zijn,
datfe onbequaem zijn om vrouwen te gebruycken. en de foodanige is het
ongeooiloft fick ten houwelicke te mogen begeven (L. fi feiva. fpadoni. ff.
de jure dot.); 'ofte, in gevalle de felve fulex hebben onderftaen, en fach tot
een vrouwe hebben laten voegen, foo wort de felve vrouwe (des verfoeckende)
vry geftelt om een anderen man te mogen trouwen: verftaen wordende, net
houwelick in dien gevalle niet te zijn ontbonden, miser van onwaerden ver
als te voren in fleh felven niet hebbende beftaen: en van defe foorle-klaert,
is niet geweeft onfe Martijn Guerre. Dan daer zijnder die, door het binden
van de neftel ofte andere quade kunften, onbequaem woiden gemaeckt,
fomtiJts ten aenflen van alle vrouwen, fomtijts alleen ten aenflen van de
gene daer mede fy gemeenfchap van bedde verftaen te hebben, als te weten•
van liier eygen hiuyt, als onfe Guerre fchijnt geftelt te zijn. Soo leeft men
dat Amafis, Koninek van A gypten, door dufdamge fpokerye is onmachtigh
gemaeckt geneeft van 't gebruyck aller vrouwen, als IIerodotus ru fijn
tweede boeck verhaelt: foo is oock de Koningh Theodoricus onbequaem gemaeekt ten opflen van fijn vrouwe, niet van fijn by-wijfs, als Paulus Imilius
in vita Clotarii verhaelt: foo is Galeacius Sforfa ounut gemaeckt geweeft
voor fijn huyf- vrouwe Ifabclle van Aragon, als Guicewardm vertelt. En dufdanige ongelegentheyt en wort niet gehouden voor altijt durende, maer alleen
voor oenen fekeren tijt, ofte tot dat de fpokerye met een tegen- fweeringe
wort vernietight. het weleke Joh. Coraflus getuyght in Gafcognen diekmaels
te gefehieden. En daeronr wort vaft geftelt, dat om die oorfake wille geen
houwelicken en worden vernietight, ten zy fake fulex dry geheele jaren achter
den anderen hadde geduert' in weleken gevalle (nademael men dan hout
fulex een geduuiiáh gebreck te fallen wefen) wert de feheydmge toe-geftaen,
C. I'ratermtatis, et ibi glosf. de frigid. et malef. Coraf. mmn. 22. in arreft,

WETTIGHEIT DER KINDEREN.

Tholof. Evenwel wat my belanght , foo foude ick in twijffel ftellen , of oock
om foodanige oorfaken het houwelick kan gefcheyden worden, dewijle fulex
alleen om overfpel by Godes woort wert toe- gelaten.
Pntr.. Maer ghy en hebt met my noch niet af gedaen, waerde Sophronifce;
met vragen, feyt ons fpreeck-woort, wogt men wijs, maer onwaert; uw
befclieydentheyt (vertrouwe ick) fal my de ouwaerdigheyt af-houden, en de
wijfheyt laten toe- komen: en daer op derf iek u noch defe vrage doen, hoe
dat een kint, in overfpel geteelt en uyt overfpel geboren, kan verftaen worden als wettigh erfgenaem te wefen in fijns vaders naergelaien goederen?
Sorx. De vrage is wel gedaen, en 't verveelt my niet u daer op in 't
korte te berichten, hoe -wel dat'er veel toe gefeyt foude koggen worden.
Weet dan, dat het kint in defen geroert wort verftaen wettigh te wefen,
uyt redenen dat de moeder ter goeder trouwe in alles hadde gegaen, meynende
het felve kint eerhek van haren man, en niet van een boef, t'ontfangenzijnde de Rechten foo goedertieren ten aenfien van de kinderen, dat de felve
op de goede trouwe van de ouders de kinderen voor wettigh aen- nemen.
Vide annotata Corafli in arreft. Tholof. num. 11 et 95.
PHIL. Iek hebbe, na my dunckt, in de Rechten gelefen, dat ingevalle
een vrouwe een flave quame te trouwen, meynende den felven een vry perfoon te wefen, de fake ontdeckt wordende, de kinderen voor onwettigh
gehouden moeten worden.
Sorg. Dat is een ganfch byfonder geval, en in heer van de flaven ingevoert, die, als febier voor geen menfchen wordende gerekent, geen houwelick
en vermochten aen te geen; maer in alle andere gevallen wort de fake
voor de kinderen ten beften geduyt. Want in gevalle een Priefter fich tot
trouwen quame te begeven, de vrouwe van fijn gelegentheyt onbewuft wefende;
de kinders, in foodanigen houwehek gewonnen zijnde, worden verftaen wettige
en geen baftaerden te wefen, want een kint onwettigh te maken, moeten
beyde vader en de Moeder in quade trouwe zijn geweeft, ten tijde de felve

geteelt zijn.

PHIL. Soo kan dan een getroude vron by een vreemt man (apen fonder
overfpel te doen, en kinderen teelen die wettigh en geen baftaerden en zijn.
Som. 't Is Too ghy feght, waerde Philogame, om iedenen by my nu
gefeyt.

PHIL. i?Jaer is fulex niet eer uyt een andere oorfake, te weten. vermits
na rechten de vrucht den buyck volgkt
Surr. Niet alfoo, Philogame: en daer toe wil lek u een fake bekent
maken, die u misfchien noch vreemder fel gedencken, als dele daer wy nu
van gefpioken hebben; en boven dien Pult ghy kennen fien, dat uwe redenen

in dufdanige faken niet vaft en gaen. Iek fegge u dan, dat een gehoude
vrou-perfoon met heer eygen man kan overfpel begaen, en evenwel wettige

kinderen voortbrengen.

PHIL. 't Zijn wonder- redenen die ghy fpreeckt, Sophronrfce, en ick en
kan die niet begrijpen, ofte ick moeft eerft het geval hooren verhalen
Sorg. Wel hooit Aurora, feyt Hyginus, verfocht op een tilt aen Ceplialus,
den man van Procris, op den weleken fy verheft was, heer in 't bedde een
vrientfchap te willen doen Cephalus gaf haer tot antwoorde, dat fy ten
beften wilde nemen, dat hy fulex niet doen en kende, vermits tusfclien hem
en fine Ptocrrs een onderlingen eedt en belofte was, van den anderen heus
en trouwe te zijn. Aurora druckte hem nader, en feyde, dat dewrjle fijn
vrouwe hem geen trouwe en biel, by van gelijcken ongehouden was fulex te
doen, en om fulex feker te weten, feyde fy: ick wil u de gedaente van een
rtjek koop -man geven, neenit'er onder dien fehijn de pioeve van. Cephalus
doet haren raet, en, onder het lock-aes van groote gefcheneken, beweegkt
Proeris, hem (die fy meende een juwelier te wefen) deelachtigh te maken
van haer bedde. Wat dunckt u, dede dele oock overfpel?
PHIL. Voor my, iek meyne van ja.
Sore. Soo is dan hier een overfpeelfter fonder overfpeelder, en in 't
voorgaciide geval wert een overfpeelder fonder overfpeelfter gevonden. Maer
of Prociis uyt die by-eenkomfte met kinde hadde begort geweeft, fout ghy
het oock voor wettig houden?
PtuL. My dunckt, dat deer een niet te twilffelen en is.
Sopx. Soo hebt ghy dan qualick gemeyut dat de vrucht niet als den
buyck moet volgen, als ghy te voren feydet.
PRIL. Iek ben wat verftelt in dele vreemde gevallen, en gevoele my als
vergramt tegens Cephalus, dat by die proeve Too feharp aen-leyde, en Too
de vro.iwe verftrickte.
Sorri. Maer opdat foodanige gevallen niet alleen op de vrouwen en
fohijnen aen te komen, Too gedenekt my verftaen te hebben, een gehjck geval in onfen tijt gefehiet te zijn, daer de man fehult hadde, en de fake ftont
aldus. Biandine en Grumilde twee gefpelen wefende, foo tiouwt Brandine
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met Rodocles en Grumilde met Dinauto, twee voorname jonekvrouwen met
twee uyt- muntende jonge -lieden. Brandine is drie jaren getrout fonder bevrucht te worden , of eemglh voor-teecken deer van geweer te worden. Rodocles laet de oogen fijner ydelheyt vallen op Grumilde, wert vrerighlrck op
haer ontfteken, opent fijn braut aen de felve, en verfoeckt behulp: fy openbaert fulex aen Brandine, en die twee befuyten t'famen, dat Grumilde liet
verfoeek fachtjens fel acn haer laten leunen, en by af-wefen van Dinauto
een Rodocles tijt en plaetfe fetten, om tot fijn voor-nemen te geraken; met
waerfchouwrnge nochtans dat hy fich geheel ftil rnoefte houden, vermits de
broeder van Grumilde wort gefeyt dichte by haer kamer te flapeii. Om kort
te zijn, het ftuck wort invoegen als gefeyt is beleyt, maer Brandige vindt
heer in liet bedde van Grumrlde, en Rodocles vint fich by de felve, niet
anders wetende of by geniet fijne langh-gewenfchte Grumilde; doch al in
gioote ftilhe^t, als het ondeifpreck was. De uyt-komfte van de fake was,
dat Brandine van dien nacht en negen maenden van een jongen Pone moeder
wort, in voegen dat fy op eenen nacht onder de gedaente van Grumilde
dadehek verkreegh, dat fy in drie geheele jaren in heer eygen geftalte, en
in het reyn bouwelicx- bedde, niet hadde weten uyt te wereken. Ey, fiet
'S menfchen verdorventheyt ! wel, heeft Procris overfpel begaen met haren
eygen man Cephalus, foo en kan Rodocles van gelijeke Tonde niet onfchuldiglr
zijn, fchoon hy Brandine fin echte wijf hefiep: en om gelijeke redenen moet
bet kint, uyt die by- een-komfte geboren, verftaen worden een wettigh kint
te zijn, na mijn oordeel.
Puin. Maer leet Grumilde daer na geen aenftoot meer van Rodocles?
Soar. Men verhaelt my, dat ja; maer dat fy hem deer naer in twijffel
hiel Too lange tot hem de lone was geboren, en doen opende hem Grumilde
wat'er omme was gegaen. en federt wiert gefeyt, dat Rodocles hem ftille
hielt; alfoo hy uyt dat hem gefchiet was ten vollen hadde geleert, dat al
dit werck meer in finge- vlagen en inbeeldinge bcftaet; dewijle hy in de
meymnge zijnde van Grumilde te befapen, fijn eygen vrouwe gebruyckte,
en even dat vervoegen feyde gebadt te hebben, als of by Grumilde in der
daet in fine welluften had genoten: gevende grooten danck aen Grumilde,
van hem, fonder fehande, van fijn uytfinmgheyt te hebben genefen.
PHIL. Maer even -wel hoe fout ghy in rechten valt maken, dat Rodocles
met Brandine by dit geval overfpel hebben begaen?
Soria. De Rechts- geleerde ftellen een vrage voor in defer manieren. Of
temant, (eggen fy, een juweel nam, met opfet 't felve den eygenaer t'ontvreemden en of de felve merekende een den nemer fulex toe liet, met een
ltd voor-nemen van hem liet felve te fcheneken; de Rechten (eggen in fulex
dieverye begaen te wefen, maer ter dier oorfake geen vervolgti in rechten
tegen hein gegeven te worden. Qui putat fe invito domino rem attingere,
cum tarnen dominus velit, furtum facit, inquit Pomuonius: fed tamen furh
non obligatur, fecundum LT lpianum. Vid. Aerod. lib. 7. Rer. Judicat. c. 5.
Pitst. Hoe! kander dan een dief, of dieverye wefen daer niet geftolen

en is?

Sorg. Seven foo gelijck'er overfpel kan gedaen worden fonder dat'er een
oveifpeelder gevonden wert.
I'IIL. Defe dingen zijn ganfch felfaem, en boven dien my geheel rolt
voor - komende, dien- volgende en foude ick des niet vaft derven befluyten,
wat men hier in behoort te gevoelen. Maer fegtet my doch, of een man nu
oenigen tijt laugh wel geweeft, genot van fijn vrouwe gehadt hebbende,
foodanigen ongelegentheyt over-quam, fulex dat hy daer naer drie jaren als
ontmant ware, foude bet oock dan de vrouwe vry ftaen feheydiuge te
verfoeeken?
Sorry. Geenfins, Philogame; want liet houwelick eenmael door gemeentehap
van bedde beveftight zijnde, fehoon de man dan foodanige ofte diergelijcke
ongelegentheden over-quameu; ja, feboon de man naderhant door (reckte,
quetfure ofte anderfints quarre te verliefen al wat aen hem mannelrek is,
de viouwe en foude in dien gevalle niet anders vermogen te doen, als een
gioote plaefter van patientie te gebruycken, om al hare jeughdigheden daer
ouder te dempen en doen verfterven. Coraf. annotat. 22. in aireft. Tbolof.
Taira,. Wisfehek dat is een hart vonnis tegens de vrouwen, vsaerde
Sophronifce • moet dat alfoo voor vaft en onverbrekelick gehouden worden,
na uw gevoelen?
Sorx. In trouwen ja, Phrlogame: en daerom is liet houwelick te recht

een onverbroken baut genaemt, Too wanneer het felve eens fijn volle leden

heeft gehadt; in voegen dat, fchoon dan een man of vrouwe, die dit al
mede over-komen kan (tam in feminas quàm in viros hoc virus grasfari,
teftatur Ananias de natura dmmonum lib. 4. fed tamen frequentius in viros.
Mart. Dehio difquif. magie. lib. 3. c. 4. feet. 8.), door eenigh geval geen
man of vrouwe en bleven, echter fy luden onderlinge man en vrouwe
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moeten blijven. Het verliefen van armen, van beenen, van oogen, ja van
verftant en oordeel , en breeckt geen bouweliek : en dienvolgende oock mede
niet het verliefen van de leden, die eygentliek tot het houwelick zijn dienende.
PHIL. Noch Bene vrage uyt defe gefehiedenisfe, waerde Sophronifce, dat
is: wat behendigheden of grepen uytencck geoorloft zijn om aen een vrouw
te geraken, en een ander voordeel af te Een.
Sorx. Soo ghy dit verftact, lieve Philogame, van iemant fijn vrouwe
t'ontfetten, foo fal ick dadeliek antwoorden, dat in die gelegeutheyt geen
behendigheden, hoe wel die oock beleyt mochten wefen, eemghfins prijsfeliek
en zijn: dewijle het geheele werek niet en deught, en daerom niet als een
quade uyt-komfte en kan hebben. En om een yder aen te wijfen, dat foodanige
maniere van doen ganfeh hatigh is by God almachtigh, en dat de felve
daerom doorgaens byfondere ftraffen onderworpen is, kan uyt veel gefehiedenisfen van oude en nieuwe tijden als met de handen getaft worden. Onder
andere dunckt my, dat het exempel van Antonius en Cleopatra feer gedenek-waerdigh is in riefen gevalle. en des te meer, vermits door het felve
is blijckende, dat niet alleen een mans-perfoon den anderen fijn partuyr
af-handigh kan maken en tot fick verlocken, maer dat fulcx oock fomwialen
by vrouwen wort in 't werek geftelt, en dat 't een en 't ander bedrogh
felden ongeftraft blijft, felfs hier in onfe werelt.
PRIL. Iek wenfchte het verhael van Antonius en Cleopatra van u te
mogen aenhooren, als wefende een exempel van groote en hoogveiheven perfoonen, en dien-volgende des te meer aenmerekens-waerdigh.
Som . Defe gefchiedenisfe is al mede met die eggen penne af gebeelt,
door de weleke ons d'and're trou-gevall en zijn geworden. Iek wil het felve
u ter hant doen, om van u gelefen te wo den ick ga middelertijt een weynigh

buyten, om een fake te verrichten daer aen my wat gelegen is. En dewijle ghy
recht te voren gewagte hebt gemaeckt, of'er eenige liftigheden geoorloft zijn
om een houwelick te vorderen, en dat daer op wel iet goats in bedeneken
kan worden gebracht; foo felt ghy hier op een ry achter den anderen vinden
zes onderfcheyden gevallen, die als hier toe fehijnen aen-leydinge te geven;
te weten: voor eerft de korte en met verdriet eyndigende minne -fucht van
Itlafanisfa en Sophonisba, beyde ontleent uyt de Romeynfche hiftorie. 'ren
tweeden: 't verhaal van de wonderbare en niet-te -min malle koferye tusfchen
Antonius en Cleopatra. En alfoo de voorfz. twee gefchiedemsfen niet fonder
droefheyt te lefen en te bedeneken en zijn, foe volgender vier andere trougevallen van luchtiger ftoffc, om de bitterhe}t van de eerfte wat te ver
te weten: ten derde, cane daer in nagebotft wort den aert van de-fachten,
Grieekfche Harders -gedichten, en wort hier den naem van Roofen krijgh
gegeven. Het vierde en vijfde vervatten een kort verhael van een hftigen
voorftel om een houwelick te wege brengen, in onfen tijt voor - gevallen. In
het lefte wort gewagh gemaeckt van een ílimmer treck ten felven eynde
dienende, mede in onfe eeuwen inderdact gefcbiet: alles te famen genoegfaem
loopende op fouderlinge bedriegeryen, rakende het ftuck van houwelieke;
het acne meer , het andere min. Leeft defe, foe liet u bevalt, in mijn afwefen, en daer op kennen wy by gelegentheyt een nader gefpreck houden,
foo wy des luft mochten hebben.
Pxit,. Iek beu des wel te vreden, waerde man, en ga van nu aen my
ftellen om defe fes trop-gevallen in uw afwefen in te nemen, om daer uyt
ftoffe te rapen van nieuwe onderhandelinge.
Soon. Doet foo, Philogame, en f ac t wel.

DE PRACHTIGE EN DERTELE LIEF-KOSERIE
VIN

MARCUS ANTONIUS,
VELT - OVERSTE VAN DE ROMLYNEN,

EN

C LE OPATRA,
KONINGINNE VAN EGYPTEN 1).

Als Brutus was gevelt, fijn hefte vrient geflagen,
Sijn ruyters in het ftof en doot ter aerden lagen,
En dat het vry gebiet van Romen neder -viel,
En gaf den leften (nick, als uyt een bange ziel;
Doen is by, die het werck foo moedigh had begonnen,
Doen is by door een wijf ten vollen overwonnen:
En dien een machtigh heir niet machtigh was te flaen,
Heeft door een dertel oogh te gronde moeten gaen.
Antonius verplicht aen menigh duyfent knechten,
Die hein ten dienfte zijn om wonder uyt te rechten,
Socht gelt aen alle kant, door hart en fneegh beleyt,
Om hun te mogen doen, gelijck'er was gefeyt.
Hy voerde tollen in en ftelde groote laffen,
Ten dienfte van liet heyr en al de grage gatten,
Hy quam in Grieckenlant, daer hy de fteden quelt,
En waer hy immer komt, daer gaert hy machtigh gelt.
Het was hem op-geleyt de rijcken aen te taften,
Die, uyt een hoogen moet, op Romen niet en paften;
Dies is by ganfch beforght te brengen aen den dagh
Al, wat'er tot den krijgh hem noodigh wefen magh.
Hy gingh orn defen tijt een leyder fijner benden,
Een kloeck, een geeftigh man, na 't rijck Egypten (enden,
Een man die op den dienft Irret grooten yver paft;
Die vint fach in het hof en opent fijnen laft:
Hy fevt de Koningin, als dat'et is bevonden
Hoe datfe krijghs- behulp aen Brutus heeft gefonden,

Een vyant van den Staet en van des Keyfers bloet,
En datfe nu ter tijt des reden geven moet:
Dat haer de Velt-heer daeght om af te moeten komen,
Op dat van haer bedrijf magh kennis zijn genomen,
En dat men nader-hant fal leggen in beraet,
Wat by den Vorft te doen, en baer te lijden ftaet.
Cleopatra, verfchrickt van dit hooghmoedigh dagen,
Staet langen tijt verftelt en in den geeft verflagen;
Sy kent de Roomfche macht en haren ftrengen aert,
En datfe menighmael geen Vorft of Koningh fpaert.
Maer hy, die tot haer fprack, die quarr haer angft te mercken,
En gaet met foeter tael haer fwacke (innen ftereken ;
Hy fagh haer wacker oogh, haer roos -gelijcken ment,
By fagh wat voor een geeft in haer verfegelt ftont
„Prinsfesfe, feyt de man, laet bange (innen varen,
En neemt geen droefheyt op in uwe foete jaren:
Mijn heer en is niet wreet, hy kent geen vinnigh bloet,
Dan als de Roomfche Staet een veltflagh wagen moet.
Dan is hy bijfter fel: hy fchijnt gelijck te rafen,
Soo haeft als in het heyr den horen plagh te blafen;
Maer als de vyant light, of fich gevangen geeft,
Dan is hy wederom de foetfte dieder leeft.
Uw geeft, uw heus gelaet, en ganfch bevallick wefen,
Dat fal van (tonden aen fijn moedigh hert belefen;
Iek weet'et voor gewis, foo ghy tot hem genaeckt,
Daer is geen twijffel aen, uw peys die is gemaeckt.

1) Sart biet iau Athen Deipnof lib. 4. cap, I2 Plutarch in aita Autonil Flor 4 cap. 11 Diun. libro 51. Appian. de hello earth, et de bell. lib. 5.
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Hy is van blijden aert, en lieft de jonge vrouwen,
Begeeft u onder hem, 't en fal u niet berouwen:
Een fris en jeugdigh lijf, dat is hem lief- getal;
Maer fchoonheyt met verftant bemint by boven al.
Hier door is alle vrees uyt haren geeft geweken,
Sy laet haer finnen gaen ontrent haer oude treken,
Sy weet, dat haer gelaet oock wijfe finnen fteelt,
Sy weet, hoe fy wel eer met Caefar heeft gefpeelt.
Sy weet, dat haer verftant is t'federt aen-gewasfen;
En dats' op dit gewoel niet eens en hoeft te pasfen.
Sy tijt dan op de reys, verfeen van alle dingh,
Niet ofte naer het recht, maer tot een feefte gingh.
Sy weet aen al het werek den rechten fwier te geven,
Sy komt den fachten ftroom van Cydnus af- gedreven;
Haer fchip is na de kunft en wonder net gebout,
Al waer het ooge valt, daer feet men enekel gout.
De wimpels zijn damaft, die van de ftengen vlogen,
Het roey-tuygh al gelijck met flyer overtogen,
De feylen purper root, het fchoonfte datmen vint,
De lucht met reuck gevult, in plaetfe van den wint.
De kabels fijn gekrolt too geeftigh aisle mochten,
En al het ftaende want van fijd' en gout gevlochten;
Het roer vol beelde-werck van groen en felfaem vee,
En Nymphen, geeftigh volck, die reyen op de zee.
De roeyers zijn geciert met groene myrte-kransfen,
En doen het aerdigh fchip als op het water dansfen;
Want noyt en fagh men riem of op of neder gaen,

Of 't wort al na de kunft en op de maet gedaen.
Ontrent de Koningin, dacr hoort men foete keelen,
Daer hoort men op de fluyt en op den horen fpeelen,
Daer hoort men fnaren-klanck en ander foet geluyt,
Gelijck men veeltijts doet ontrent een jonge bruyt.
Haer maeghden, opgeciert met wonder fchoone rocken,
Die fchijnen als gemaeckt oni herten aen te locken,
Die faten op het boort en over al verdeylt,
Terwijl de fnelle jacht al fachtjens henen zeylt.
De lieden uyt het lant, die komen aen de ftranden,
En krielen over-hoop en brengen offerhanden,
En riepen wellekom, met foo een bly gerucht,
Als of'er Venus felts quam dalen uyt de lucht.
Daer komt een fachte lucht als voren uyt- gevaren,
Daer ftijght een foeten reuck te midden uyt de baren,
En vult de ganfche kuft, dat noyt en is gefcbiet;
Soo dat èn oogh, èn neus, èn oir fijn lult geniet.
Me-vrou heeft boven al ganfeh heerlick laten maken
Een throon, naer eyfch geciert met enekel gouden laken;
Daer fat in vollen glans, daer fat het aerdigh beelt,
Terwijl om haren ftoel een kleyn gefelfchap fpeclt :
Te weten, menigh kint gekleet els Venus jongen,
Wanneer het, in de Mey, komt geeftigh uyt-gefprongen
En treft een jonge maeght. En feet, in delen ftant,
Soo komt de guide bercq gevaren aen de ftrant,
Maer t'wijl de foete jeught en al de maeghden tongen ,
Soo komt het nieufgier volck in haeften aen -gedrongen,
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Een yder is beluft het fchou-fpel aen te fien,
En wieder komen magh, en wat'er fal gefchiên.
Geen man bleef op het hof, geen vrouwen op de ftraten,
Soo dat de roomfche Vorft daer eenfaem wort gelaten,
Oock fchoon hy befich is, en in de vierfchaer fat;
Soo bijfter is het volck met luften op- gevat.
Dan hy liet metter daet de nieuwe Venus weten,
Of fy met haer gevolgh by hem wou komen eten.
Sy gaet'er tegen aen, en, beter nu gemoet,
Sent flucx een Edelman die haren rechter groet,
Die haren rechter noot. De Vorft laet hem gefeggen ,
Al kan hy dit bedrijf met reden weder- leggen ;
Hy toont fijn heufchen aert, hy wort van haer onthaelt,
Hy vint een groot beflagh , daer in het ooge dwaelt.
Want fchoon fy metter haeft aldaer was aengekomen,
En noch tot haer verblijf geen plaets en had genomen,
Soo is des niet-te -nein haer maeltijt foo bereyt,
Dat fy niet voort en brenght als uyt een fneêgh beleyt.
De lichten even-felfs, die in de kamer hingen,
Zijn beelden na de kunft en diergelijcke dingen,
Zijn dieren uyt het wout; foo dat men in den brant
Een leen, een crocodijl, een beyr of tijger vant.
De koft wiert aen-gedift door honclert nette knechten,
Op veelderhande wijs, en veelderley gerechten.
Al wat op tafel koomt, dat heeft een diepen fin,
En die het wel bekeeck die fagh'er wonder in :
Geheel het tafel-werck beftont in gouden vaten,
Het zy dat yemant dronck of dat de lieden aten:
Oock zijnder boven dat noch fteenen in gewrocht,
Al geeftigh af -gemaelt en wonder dier gekocht.
Antonius, verbaeft van foo veel fchoone dingen,
Die hem voor oogen ftaen en fijnen geeft bevingen,
Seyt met een ftillen mont: „Geeft dit Egyptelant?
't Is al maer kinder-werck wat ick te Romen vant!"
Maer al het aerdigh tuygh, waer uyt men had gedroneken
Dat heeft het prachtigh wijf haer gaften wegh-gefchoncken,
Oock al het fchoon tapijt en menigh ander kleet,
Al was'et net geftickt en uyter maten breet.
En op den naeften dagh, als weder al de gatten
Sich vonden aen den difch en als te voren braften,
Soo was'er nieu cieract dat aen de muuren hingh,
Soo was'er ander gout, foo was'er alle dingh.
Dit heeftfe wederom ten vollen wegh- geheven,
Soo dat van al den hoop haer niet en is gebleven.
Sv fchonck'er knechten by, en menigh edel paert
Geviert met fchoon gewaet, geheele fchatten waert.
En dit noch andermael tot drie verfcheyde dagen,
Soo dat de roomfche jeught en al de gatten fagen,
Dat noyt en is gefien. Maer fy en acht'et niet,
Gelijck men aen hier doen en al haer wefen liet.
Cleopatra, geleert in al de loofe grepen,
Die Vorften machtigh zijn in luften wegh te liepen,
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Onthaelt de roomfche jeught met alle leckerny,
En fet'er op het left haer eygen tonge by.
Sv had een rappe ziel en duyfent loofe treken :
Sy kon haer fneêgh gepeys in feven talen fpreken:
Sy had een ftil vergif en lock-aes in den moat,
Soo datmen herten -loft in hare lippen vont.
Sy konde met een wenck geftoorde (innen breken,
Sy konde met een lonck een killigh hert ontfteken,
Sy konde met een

lach,

of door een foet gelaet,

Doen vloeyen als een beeck van enckel honigh-raet.
Hoe gaet in dit gewoel, hoe gaet de jonckheyt weyen!
Wat rijft'er voor een feel ontrent de fijde fpreyen!
Geen vrijfter flaept alleen, geen maeght en wort gefpaert,
Het geyl Egyptenlant en Rome wort gepaert.
j Sy ftreelt den jongen Vorft met duyfent foete woorden,
^ Die hem tot aen het mergh, tot in de ziel bekoorden.
Sy fprack Griecx, Rooms, Hebreeus, of ander vremde
En wats' in wefen bracht dat (treckte tot vermaeck. (fpraeck
Sy fprack gewapent jock, fy gaf hem foete nepen,
j Sy boord' hem door den neus hoe Peer hy
Y wasgeffeP en :
Wat fpreuck oyt geeftigh luyt, of op de liefde paft,
Daer mede fpeelt het wijf en troetelt haren galt.
Sy trock tot haer gebruyck het puyck van alle talen,
1 En wat'er iemant kan nyt fnege boecken halen:
Geen woort,is fonder zout, daer fteken angels in,
Soo dat haer boefem fcheen een woon -plaets van de min.
De Vorft die fat verbaeft, fijn geeft is opgetogen,
f En heeft het foet fenijn allencxen in-gefogen;
By is niet die hy was, by is fijn eygen niet,
Hy doet wat hem het vleefch en wat de luft gebiet.
Hy, die verft Rechter was en quam om eyfch te maken,
Die koomt tot haere banek en pleyt fijn eygen faken,
Die bid met alle vlijt, dat fy het foet gefchil
Uyt gunfte buyten recht ten eynde brengen wil.
Siet, by die noyt befweeck voor legit en harde vlagen,
En kan geen dertel oogh, geen luft of weelde dragen;
De wijn, de ftille nacht, de tochten van de jeught,
1 En dienen nimmermeer tot fporen van de deught.
Hy, die een Velt-heer is die wort, eylaes! gevangen,
Niet in een harden flagh, maer door gebloofde wangen:
Niet in een fel gevecht, maer door een foet gelaet:
Niet door een niachtigh heir, maer door een hooffche praet.
Sun echte bedgenoot, by hem wel eer gekoren,
Die heeft in fijn gemoet haer plaets alree verloren ;
Sy valt hem uyt het breyn, fy gaet hem uyt den fin,
^
En by viert boven -al de geyle Koningin
Die fpeelt hem in den geeft, die fweeft in fijn gedachten,
Die kleeft hem aen het lijf oock dickmael ganfche nachten;
Soo dat by fonder ruft geduerigh overleyt,
Hoe datfe client geftreelt en hoe te zijn gevleyt.
De krijgh heeft nu gedaen, fijn onvertfaeghde knechten,
Hoe -wel uyt eygen aert genegen om te vechten,
;
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Zijn al gelijck verftomt. Wanneer een Velt-heer malt,
Is 't vreemt, dat al het heir in geyle ftuypeii valt?
Flucx reyft het weeligh paer naer Alexanderyen;
Daer gaet het, op een nieu, al weder op een vryen,
Daer is men buyten forgh en uyt- gelaten mal,
Alleen hier in beducht, wat luft men plegen fal.
Wat rancken, wat bejagh, wat ongewoone vonden
Ten dienfte van de luft van pieus te plegen ftonden,
Die werden hier gefocht en neerftigh overdacht,
Die werden hier gepleeght en in het fpel gebracht.
De lieden foecken vreught, onfeker watfe willen,
En quiften rijcken felfs in noyt bedachte grillen:
Geen moeyten zijn te groot, geen koft en is te veel,
Ten dienfte van den buyck en van de gulle keel.
Sy doen een groot beflagh en feeften toe-bereyden,
Tot anders geen gebruyck als voor haer lieve beyden:
Een yder pooght om ftrijt te brengen aen den dagh,
Wat dier en felfaem is of geeftigh fchijnen magh.
Sy doen waer van wel eer de menfchen niet en wiften,
Sy gaen een wet-fpel aen, om veel te mogen quiften;
Sy kiefen rechters uyt, fy ftellen panden by,
Sy hangen prijfen op voor koft en leckerny.
Me-vrou gaet boven-al haer gullen hoogmoet toonen,
Sy roemt op eenen tijt twee hondert duyfent kroonen,
En vijftigh boven dat, wanneer het haer gevalt,
Te fpillen over difch, als fy in weelde malt.
De Vorft die hoort'et aen, maer kan het niet bevinden,
Dat iemant, op een mael, een rijckdom fal verflinden;
Maer fy ftelt in het werck de kracht van haren geeft,
En brenght hem voor het oogh een wonder deftigh feeft.
Maer wat de keuken fchaft en fcheen niet by te komen,
Al wort oock meenighmael de tafel op-genomen;
Wat fy te voorfchijn brenght of aen de gatten biet,
De Vorft blijft onvernoeght, en hy en acht'et niet.
Maer fy doet niet alleen den heeten dorft verdwijnen
Met foet en edel nat, met al de befte wijnen,
Met al dat wijngaert geeft: maer, des al niet-te-min,
Sy drinckt oock fchatten felfs en rijcke peerels in.
Daer hingh een deftigh paer ontrent haer frisfche wangen,
Die niemant oyt en fagh als met een diep verlangen,
Sy waren bijfter fchoon en uytermaten groot,
Één peerel, fonder meer, één peerel woegh een loot.
Van dees' heeft fyder een van haer paruyck genomen,
En flucx een vinnigh fuer op tafel laten komen;
Dat goot de Koningin in feker aerdigh glas,
En ftack doen in het vocht het edel zee- gewas.
Daer fmolt het fchoon juweel: en doen het was ontbonden,
En is'er anders niet als fuyver nat gevonden:
Dit wert in wijn gemenght, en tot een dranck gemaeckt,
En 't glijt hun door de keel, eer dat liet iemant fmaeckt.
Siet daer een grooten fchat uyt pracht alleen verffonden ,
Hoedanigh in het lant niet meer en wert gevonden,

Hoedanigh heden felfs niet één en is bekent,
Soo ver de fnelle fon haer gulden wagen ment.
Noch is'et niet genoeg. Sy, door verwoede finnen,
Wil oock een tweeden dronck van nieuwen aen beginnen,
Sy taft de peerel aen die haer noch over-bleef,
Die fy oock even doen al med' haer vonnis fchreef.
Sy laet al wederom een bitfigh water brengen;
Maer die haer rechters zijn en willen 't niet gehengen:
En fchoon al gaet de Vorft in 't fpillen buyten maet,
Noch prijft hy efter niet foo gullen overdaet.
Hy fit gelijck verbaeft van dat'er is begonnen,
Hy prijft haer moedigh hert, en geeft'et haer gewonnen;
Hy kuft haer rooden ment , die meer verflinden kan
Als eenigh machtigh heir en menigh duyfent man.
Hy bid, en by verbid: fy laet de peerel blijven,
Maer laet gelijckewel haer rancken niet te drijven;
Sy quift gelijck als eerft, fy gingh haer ouden gangh,
En fwom als in de luft geheele jaren langt.
Sy kond' in alle dingh den jongen Vorft behagen:
Want reed' hy op liet wilt, fy was gefint te jagen,
Of wil hy niet den valck gaen vliegen in het velt,
En fy èn haer gevolg, dat is'er na geftelt.
Als hy ter bane rent en oeffent loo de leden,
Sy krijght een flucxen henghft en koomt'er by gereden:
Indien by met den boogh de wilde geyten fchiet,
Sy doet liet eygen werck, en wijckt den Velt-heer niet.
Of toont hy fich geneyght den ringh te wi]len fteken,
Sy is met hem gelint een lans te komen breken
Oock dat is haer bedrijf: en al het ridder-fpel
Dat voeght haer na de kunft en uytermaten wel.
Indien hy mommen wil, en geeft hem om te mallen,
Sy laet het apen -fpcl haer mede wel gevallen :
Of woelt hy door de ftadt in onbekent gewaet,
Me-vrou ontfiet haer niet te drillen achter ftraet.
Of wil hy met befcheyt van groote dingen fpreken,
Sy brenght haer vonden in, en vry met gaeuwe ftreken:
En fchoon men wijfheyt pleeght te midden in den Raet,
Oock daer is niet te doen, dat haer niet wel en ftaet.
Of fooder oyt gefant fijn af-feheyt is te geven,
Sy toont haer geeftigh breyn, en hoefe weet te leven:
Sy doet haer eygen woort oock in de vreemfte tael,
En daer en koomt geen tolck ontrent de gulde zael.
Al wat de Vorft beftaet in dansfen, loopen, fpringen,
Sy brenght èn geeft èn lijf bequaem tot alle dingen:
Al wat hy metter hant en door het breyn genaeckt,
Daer isfe vaerdigh by, en fchijnt'er toe gemaeckt.
Hy vont fich eens gefint, nu moede van de valeken ,
Om riet een hengel- roe den vifch te gaen verfchalcken;
T1Iaer wat de Vorft beftont, liet was gedurigh mis,
Wat aes dat by gebruyckt, hy kreegh niet eenen vis.
Maer ftracx, foo weet de Prins een visfcher uyt te maken,
Die even in het diep fijn hangel quam genaken;
;
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En iia r een kleynen tijt, foo trock liy met den hoeck
Ecu trugt, een kleinen fteur, of wel een groten fnocck:
En gingh dan wonder breet. Sy, die liet quarr te merken,
Soot fiocx een duycker uyt, die wift'er op te werken,
Die wift tot aen het aes van haren vrient te gaen
En hinck'er inder haeft een droogen harinck acn.
En als de fchoone vangkift wert uit den firoom getogen,
Soo loegh al 't hoofs gevolgh al wat haer keelen mogen
Maer fy genaeckt den Verft met Genen hooffchen kus,
Na dat een yder fweegli, begon haer reden dus:
„Mijn IZeer, liet is genoegli; ev, laet het visfen bijven,
Guy lont naer mijn begrijp al beter handel drijven;
Vaught Rijeken, machtigh Verft, gelijck liet u betaemt,
In dat manhaftigh werek en waerje noyt befchaemt l"
Maer t'wijl liet dertel voick aldus te famen fpeelde,
En met een losfen toom haer gaven aen de weelde,
Soo draeyt liet fnel gelnck fijn ongeftadigh rat,
Daer rijft een groote twift te Romen, in de ftadt
Sijn echte bed- genoot die was alree verdreven,
Sijn broeder even-felfs, (lie moet hein buhten geven
De Partlleii boven (lat zijn dapper in liet velt,
Soo dat Euphrates fe]fs nu lach in haer gewelt.
De Vorft op dit geval, als nyt den 1laep onifprongen
1leeft door een beter forgh fijn tochten ingedwongen IIy neemt de wapens aen, verandert fijn gepeys,
Ver'aet liet dertel wijf, en geeft hein op de rcys.
ily voert op fijn gebiet twee hondert fluckfe feliepen,
L'n heeft in grooten craft de faken Ren- gegrepen:
Maer Fulvia die ftorf, en 't fcheen een dienftigh lijck,
Want ftracx foo was'et ftil door al liet inachtigh rijck.
IIy wort niet Ciefar eens, dat inaeckt den Staet gernfter,
En , tot een vafter bant, by trout fijn outfte fnfter
Oetaiia genaemt, een uyt-gelefen vrouw,
Een fpiegel in liet laut, een pcerel in de trouw.
Maer fehoon fy deugtfaem is , en datfe tweemael kindert,
doch wort haer echte vreught in korten tijt verhindert;
De Vorft treckt weder op, en heeft een groote macht,
En 't fchijnt dat fijn gemoet na hooge dingen tracht.
Macr doen by weder quam ontrent de Grieckfche palen,
fly feit Frontejus uyt, en laet de by-fit halen;
Daer gaet'et weder aen als op den ouden kerf,
Dewijl fy wederom haer eerfte plaets verwerf.
Een kneers wel eer gevlanit, al is haer braut geweken
Genaecktfe roer het veer, Baer licht dat fal ontfteken.
llet vocht nu wat gedoyt, foo 't eens bevrofen was
Wort met den eerften vorft foo hart gelijck een glas.
De Prins doet op een nieu aen harr fijn liefde blicken,
Ily fclienekt haer machtigh ]ant, ja ganfche koningrijcken;
En fy baert wederom, ja twee van eender dracht,
Dat hlaeft haer finnen op in ongewoone pracht.
Sy wil al verder gad, en vry al hooger roemen
Sy .vil liet eerfte hint de Sonne laten noemen,
il
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Vermits het was een foon : het ander biet de l\Iaen
Siet, dus voet haer de vron door onbekende waen.
Noch is haer moedigh breyn al hooger op gereten,
Sy wil van nu voortaen geen Koninginne wefen;
Sy tracht door al het rijck, fy wen feit te zijn gegroet,
Gelijck men over al de grootfte Goclen doet.
Sy rijft tot in de lucht, en laet haer Ills bieten
Sy laet oock offer-bloet op haren autaer gieten
Godinne, roept het volck, ghy zijt ons toeverlaet,
Geeft fegen op het lant, en even vruchtbaer zaet!
Doch als hier van de them te Romen is gekomen,
Soo is fijn vreemt bedrijf hem qualick af-genomen;
Niet een fehier in den Raet aen wien liet wel bevalt,
Dat by foo quiftigh geeft en buyten echte malt.
Maer by wil even -wel fijn losfe (laet verfchoonen,
En van het groot gefchenek bequame reden toonen
IIy feyde, dat de glans of eere van de ftadt
Niet in liet gout beftont of in een groote fchat
Niet in het nemen felfs van groote Koningrijcken,
Maer e r in milde giuift aen niemant oyt te wijcken.
Ily feyde, dat een helt of Prins van hooger aert
:diet niet ééu wijf alleen en dient te zijn gepaert;
Dat by fijn deftigh hays heeft wijder uyt te ftrecken,
Om fonen over al en dochters op te wecken;
Dat by op defen voet aen al de werelt baet,
Vermits 1w over al van fijne vruchten laet.
Dat by foo waerden fchat niet toe en magh betrouwen
Slechts aen den fchoot alleen van wevnigh fwacke vrouwen;
llaer dat fijn hooge ftam al vafter dient gefet,
Door krachten van de jeught en gunfte van het bedt.
Iiv feyde, dat de wet by Solon eens gefchreven,
Waer door maer ne vrou aen iemant wert gegeven,
Is voor liet flechte volek; niet voor een dapper helt,
Die boven 's werelts reyck fijn hooge daden ftelt.
IIv fey, dat Hercules, van wien by is gekomen,
Heeft meer als éene maeght haer teere blom genomen.;
Niet uyt ongure luft, maer om fijn edel zaet
e planten over al, foo ver de Sonne gaet.
Dus gaei de man te werck : by wil fijn fnode vlerken
Ily wil fijn loos beleyt met fehijn van reden decken;
En fchoon hem eenigh vrient tot beter dingen raet
HIet fchi,jnt dat fijn gemoet in haer verfegelt ftaet.
,ia, fehoon fijn echte vrou, van Keyfers bloet geboren,
IIeiis, eerbaer, denghtfaem, fchoon, van duyfent uitgekoren,
Komt af tot haren man, en bracht hem machtigh gelt,
Om hem met nieuwen Luft Ie brengen in het velt
Cleopatra, verfien van duyfent loofe treken ,
Kan by hem even-ftaêgh de faken foo befteken,
Dat by gelijck als eerft aen haer verflingert blijft,
En niet als cnckel loet aen fijn gemael en fchrijft.
I ly laet haer geenfins toe by hem te mogen komen,
Soo is fijn grilligh hooft met tochten ingenomen,
-
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Met liften af-geleyt, met liften overheert;
Soo dat het deftigh wijf na Romen weder-keert,
Oock fonder hem te fien , of eens te mogen fpreken;
Soo is de ware tucht hem uyt de borft geweken:
Maer fy noch even -wel verlaet haer plichten niet,
Hoe -wel fy klaer genoegli den loofen handel tiet.
Sy blijft gelijekfe was, fy blijft tot hem genegen,
Sy wil haer broeder felfs tot fijne gunft bewegen;
Sy hout den oorlogh op, tot hem de ganfche St et
Gelijck als vyant hout, en krachtigh tegen gaet.
Auguftus, des gelaft, die gingh hem vaerdigh maken,
Hy treckt in haeften op, hy koomt tot hem genaken
Hy krijght een machtigh heir, en fchepen op de ree,
Want 't is hen beyder wil te vechten op de zee.
Maer t' ,vijl dat Cwfar werft veel duyfent kloeke mannen
En heeft met alle kracht de tinnen in-gefpannen
Om wel te mogen doen, foo jookt liet dertel paer,
En niemant wort'er forgh in haren geeft gewaer.
Al wat'er boerten kan of foete luft verwecken ,
Dat gaet liet weeligh volek tot haer gefelfchap trecken,
De ganfche werelt treurt vermits den bangen tijt;
l\Iaer dit aelwaerdigh paer, dat is alleen verblijt.
Het fchuym van al liet laut, en duyfent lichte gaften
Die niet en zijn gewoon als in liet vet te taften
Die fweven daer ontrent; men hoort'er geen verdriet,
Maer ftaêgh al nieuwe vreught en ftaegh een ander liet.
Maer Piet, de tijt genaeckt, dat Coofar op de baren
Quam met de ganfche vloot geweldigh uyt -gevaren;
Daer hout het fpelen op, daer gaet den handel aen,
Daer toont fich al het volek genegen om te faen.
De ILoninginne felfs en wil liner niet verfchoonen ,
Maer gaet oock even hier haer moedigh fierte toonen;
IIet fcheen dat haer gemoet, gelijck in alle dingte,
In druck, in vreught, in fchrick, aen haren Velt-heer hingh.
De flagh gaet dapper aen : maer t'wijl de gaften vochten,
En dat Lich onder een de groote fchepen vlochten ,
hey liet, liet dertel wijf ontreckt haer van den hoop,
En tijt met alle macht in haeften op de loop.
Niet met een jacht alleen, maer tfeftigh groote kielen
Gewapent na den eyfcli, en duyfent rappe zielen,
Die fleept de by-fit niet ; want dit was hare vloot ,
Die fy als Admirael met volle macht geboot.
1)e Vorft wort dit gewaer, hy Piet de fchepen feylen
En by en wil fijn hert niet van haer laten deylen
IIy fcheyt ftracx uyt liet werek , en laet den grooten liagh,
En geeft hem na de vrou too vaerdigh als hy magh.
\Vie heeft foo vremden ftuck fijn leven oyt gevonden?
Ily fehijnt met fijn gemoet aen haer te zijn gebonden:
Geen fwavel treckt het vyer met foo een fnellen fpoet,
Als fy dat moedigh hert en al fijn krachten doet.
Daer fiet uien wetter daet de rappe maets vertragen,
Doer lietiuen ieder -haeft de ganfche vloot gelagen
;

Daer is'et al bekaeyt. 0, fchande voor con Vorft!
Die nyt een ftrijt verloopt, en na fijn Tuften dorft.
Wat kan dit moedigh hert, wat kan de veltheer (eggen,
Als by dit felfaem tverck gaet naerder overleggen;
Hy fit alleen en dut, by fuyl-oort langen tijt,
Hy kiiaeght fijn innigh hert, en dat van enckel fpijt.
Fly wil hem, foo het fchijnt, van alle menfchen fcheyden,
IIy wil in eenigh wont een eenfaem leven leyden;
Maer fy, die kunften weet noch lieden onbekent,
Die heeft fijn treurigh hert van droefheyt af- gewent.
Sy lockt hem weder uyt tot alderhande luften,
Sy brenght hem uyt de zee en in haer eygen kuften
Sy biet hem wederom het vet IEgyptenlant,
En prent hem in de borft fijn ouden minnebrant.
Maer tiet, Auguftus volgkt als niet de ganfche leden,
By taft liner grenfen neu , hy wint haer vafte fteden
IIy treckt noch dieper in, en leyt hem voor de fiadt,
Al waer het weeligh volek in Tuft en woelde fat.
Antonius ontwaeckt van dit uytfinnigh mallen
Is dickmael in de weer om deftigh uyt te vallen,
Hy toont fijn moedigh hert; maer 't is maer los bedrijf,
Eylaes! al wat by doet en heeft niet onm het lijf.
Een flangh , aen wien de kop te morfel is getreden,
Die wifpelt in het zant, die roert liner fwacke leden
En geesfelt als het ftof; maer 't is met liner gedacu
Haer vyant lacht'er om , en fiet liet fpecltjen neu.
Soo gaet het met den Vorft. Sijn vloot en befte knechten,
Die zijn na defen tijt onwilligh om te vechten;
Sy vinden hen verftelt als in den leften noot,
Vermits by maer alleen en worftelt met de doot.
Daer gact'et over-kant, een yder fchijnt le beven,
En al wat by vermagh neu Cwfar op te geven.
Ach! 't is'er al verboft, de wijfte zijn bekaeyt,
Soo dat het ftuck verloopt en op een cynde draeyt.
Wat fal de velt-heer doen? — fijn breyn begint te nmalen,
Hy valt in dwepery, fijn losfe finnen dwalen.
Siet, als een menfch vervalt in druck en tegenfpoet,
Dan is'er altijt een die fchuldigh wefen moet.
Hy beelt hem feker in (en 't konde wel gebeuren),
Dat Cleopatra tracht lijn vrientfcllap af te fcbeuren,
Dat fy (too voor Baer felfs, als tot hoer rucks bekom)
Met Caefar film verraet en loofe rancken brout :
Dat fy hem wil den doot met fchande laten fmaken,
Om too, tot fijn verderf, haer pays te konnen maken;
Hy meynt, dat hy het taft en als met oogei Piet,
En feyt, maer binnens monts : „wat doet een hoere niet
Wie kan haer diepen grout, liner flimmen aert befchrijven?
Wat kan foo loofen wijf voor rancken niet bedrijven?
Haer geeft gelijckt een kolck, en geen too wijten man,
Die na den rechten eyfch Baer gronden peylen kan.
Moer hoc, onaerdigh menfcli! fal lek liet koranei dencken ,
Dat fy liner beften vriest gedegen is te krencken `^'
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Dat fy wil hinder doen aen een, die baer bemint,
En boven alle dingte in haer vermaken vine?
Neen, neen, aelwaerdigh liert ! 'k en wil het niet gelooven
Drat fy haer eygen man van eere fal berooven.
Sv heeft te grootfen hert, te grooten liefde -brant,
IIaer ziel, gelijck ick weet, die is aen m3- verpant.
Doelt hoc het wefen magh , of hoe het is gelegen
Iek ben tot aen het mergh tot haer alleen genegen;
Dat fal ick immer zijn, het gaet gelijck het magh,
Schoon ick de bleecke doet oock nu voor oogen fagh."
Clcopat ra, bewirft wat by van haer gevoelde,
En wat'er voor een brant in fijn gedachten woelde,
Unirock haer uyt fijn oogh : vermits fy was bevreeft
Voor fijn onftuymigli hooft en ongeruften geeft.
Sy gaf haer in een flot niet weynigh kanter- maeghden
Die Baer bedroefden ftant benevens haer beklaeghden,
Een Bot, een (leftigh werck , daer fy haer beften fchat
In ftilheyt op gebracht en ingefloten hadt,
Met opfet (foo men hout) te branden alle dingen
\Vanncer tot liaer bederf de faken qualick gingen :
En onder dit bedrijf foo ftroyt men over al,
Dat fy in bare ftont uyt enekel ongeval.
Veel ineynden even doen, en vry tot haerder fchande,
Dat fy Pelufium, een fleutel van den lande,
Een haven op de zee, een ingangli van het rijek ,
Aeii Cafar over -gaf, maer efter fonder blijck.
Dat fv in hope ftont den Keyfer om te fetten,
En door een foet gevley tot luften op te wetten
Een kunft by hier gepleeglit oock van der jonckheyt aen ,
Gelijek als fy wel eer aen Cxfar had gedaen.
Dat fv niet haer gefacht wift landen om te roeren,
En rijeken neder -flaen, en oorlogh korde voeren;
Dat fy door foete tael en door een rappe tongh
Den geeft en hooge macht van alle Prinsfen dwongh.
Dat fy op defen voet haer faken had begonnen
liet rijek tot haer gebracht, haer broeder overwonnen;
Dat fy op defen treck noch heden fieh verliet
En even haren pol en al liet lint verriet.
Maer offe dus verftont haer dingen aen te leggen
Dan of'et is een waen, een los, een ydel feggen,
Dat ]aet ick lieden Baer als in liet dityfter ftaeu,
En wil nu tot befluyt van defen handel gaen.
Als lid nu fijn bederf op hem fagh neder komein,
Sijn vrienden wegti- geiuckt, fijn fchepen af- genomen :
En dat'er wort gelooft, by hem en al liet rijck,
Dat Cleopatra felfs nu was een droevigh lijck;
Soo wort by door verdriet tot wanhoop aen -gedreven,
En ftelt ten leften waft niet meer te willen leven,
liet is hem enckel druck en niet als ziel-verdriet,
Dat by de gable fon , den fchoonen hemel tiet.
(Ty fprceekt dan Eros aen: „0, troufte mijner knechten!
Met ', ^ vasts uuachtigh lieyr vel eer gewoon te vechten

Kom , treckt nu eens het fwaert op my, ellendig man
Dat is de meeften dienft die my gefchieden kan.
Doorfteeckt dit treurigh hert, ick fal 't een weldaet achten,
Want ick en heb voortaen niet beter hier te wachten;
lek wenfch voor al de doot, vermits fy niet en leeft,
Die al wat my vermaeckt in haer befloten heeft."
De knecht, die ftaet verbaeft van foo een harde reden,
IIem rilt een koude fchrick door al de ganfclie leden,
IIy fpreeckt in fijn gemoet: „ick dooden mijnen Heer!
0 Goden , IIemels-volek ! gehenght liet nimmermeer."
TIy trock fijn degen uyt, en fonder iet te fpreken
IIeeft in fijn jonge borft met alle macht gefteken,
En valt eher op de zael; en na een droef geluyt,
Eer dat'er iemant koomt, gaet hem het leven uyt.
„Ach, Eros! feyt de Vorft, ghy toont de rechte wegen,
Guy toont niet uwe daet wat ick behoor te plegen."
IIy greep het eygen fwaert, en, naer een harden fteeck,
Soo is 't dat by verflauwt, en naer een bedde weeck.
Daer komt liet droef gefin in haeften aen-gefchoten,
En visit niet enekel bloet de kamer overgoten.
Antonius , hoewel tot aen de Boot gewont
Die feyt haer niet een fucht en met een bleycken mom it:
„Ach, vrienden ! 't is gedaen ; tact defen romp begraven
Daer mijn genlinde ruft." Een van fijn lieffte Haven
Die feyt hem wederom, dat fy noch heden leeft,
En even nu ter tijt gefonde leden heeft.
„Vel, laet dan, feyt de Vorft, my defe gunft verwerven,
I)at ick in haren arm fal lieden mogen fterven
Dat is mijn leften wenfch." Men doet als by gebiet,
Schoon dat liet lefte bloet hem uyt de leden vliet.
Men gingh van ftonden aen tot aen het lot genaken,
1Vaer in liet deftigh wijf haer graf had laten maken
Men klopt daer aen de poort, men roept'er oveilityt,
Maer doer en is geen menfch die hem de sleur ontfinyt.
De Koningin , beducht te worden overvallen,
ITielt fick in slit gebouw als in bettote wallen
De poorten bleven toe, oock wieder kloppen magh,
Soo dat'er noyt een menfch een open deur en fagh.
Daer was een teenen korf, met koorden i aft gebonden,
Daer in too wort de Vorft ten leften op- gewonden
'lot aen het hoogh verwelf : daer fagh de droeve vrouw
Hoe fish het nootlot ftelt, en waer het henen wouw.
Wat is'er nu te doen? het gaet'er op een klagen,
Nadienfe geenen trooft, geen uytkomft meer en Pagen;
lIy lagh doer in fijn bloet, en daer en quam van hem
Niet als een diepe flicht en als een flaeuwe ftem.
Dit was fijn lefte woort: „Tck hebbe fware flogen,
Iek nebbe mijn verderf in ftilheyt konnen dragen;
Maer doen my wiert gefeyt, dat ghy niet meer en waert,
lieb ick, van ftonden aen , mijn leven niet gefpaert;
l k heb een vimiigh fwaert in defe borft gefteken
Eu fiet, mijn levens-kracht die is alree geweken,
;
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11Iaer dat en acht iek nit, mits ick in uwen felroot
Op heden voelen magh de prangen van de (loot;
Dat ick den leften fnick van dit ellendigh leven,
Dat ick mijn herten -bloet aen u magh over- geven;
Nu ilact toch eens den arm om dit ellendigh vleys
En geeft my noch een kus, liet is de lefte revs
Want fiet mijn geeft verhuift." Sy komt tot hein g efegen
inner t'wijl fy neder boogh, quarr liner de ziele tegen,
Die vloogh hem uit den ment, en, met een bangen focht,
Soo is fijn levens -vonck verdwenen in de lucht.
Sy vie] hem om den hals, fy kuft hem nlenigh werven
Sy kw enfelit dien eygcn (tont niet hem te mogen fterven;
Maer als men om den doot van ganfeher herten focht,
Dan fiet men dat liet fpoock veel elders henen vluclht
Maer Ctfar liet het clot aen alle kant befpieden,
Hy fent'er weynigh volcks, maer wel -vertroude lieden
Die kregen op liet left een hoogen venfter in
En zijn terftont verfpreyt door al liet huyfgefin.
De fnege Charmion, die fagh de gatten komen,
En wort van diepen angft ten hoogliften in- genomen;
Sy roept: „0 waerde vrouw, mi is'et al gedaen,
Ghy zijt in 's vyants macht, en moet na Romen gaen.
Wat baet nu dit gebouw? U w flot, dat is verraden,
En wy ellendigh volck niet droefheyt overladen,
En eygen aen de doot !" De koningin veríloegh,
Soo dat hier teere ziel en bangen adem joegh.
Sv greep een vinnigh mes om hier verdriet te wreken,
En wouw liet metter ijl in haren boefem (teken
Maer een van Coofars volck, een wonder rappe gift.
Die hielt hacr teeren arm en fwacke leden vaft.
„Wel hoe (begon de man), Prinsfesfe van den lande!
En vreeft geen ongemack, geen leet of droeve fehande
En min de blcecke doet; Auguftus is te foet,
Stelt hein van nu voortaen een trooft in uw gcmoet.
Ghy zijt te fchoonen heelt om in verdriet te fterven,
Ghy felt vat u behaeght van fijne gunft verwerven,
Gaet, ftelt u maer geruft." De Koninginne fweeg(h,
Maer efter foo geftelt, dat fy ter neder fecgh.
Hier op wert metter diet aen Lefar af-gefonden,
En hein wert gengedient hoe alle faken (tonden
Tly fnelt hem naer het flot, begroet de droeve vrou,
En bid liner menighmael , dat fy hier tropften wou.
Moer al wat Caefar fpreeckt en zijn maer hooffche woorden
Die hier ((les wel bewuft) in geenen deel bekoorden
Dies bleef haer eerfte forgh, hier ziel is ongeruft,
En in een ftaegh gewoel, en buyten alle luft.
Of fchoon de ftille uncut komt over haer gefegen
Sy wort noch even -wel tot ílapen niet genegen;
Sy woelt in haer gepeys van alle vreught ontbloot,
En fy en vint geen trooft als in de lileecke doot.
Sy had een lange wijl nu laten onderfoecken
Uyt reden, uyt de daet, en uyt verfehevde boecken,
-
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Floe dat men alderfachts kan fcheyden uy t het vlei s,
Wanneer men behieh is outrent de lefte reys.
Sy hadde boven dien , voor defen menigh- werven
veel ílaven onmgebracht, veel mcnfchen l;1;en fterven
Door adders, felfaenl l.ruvt, of ander ffini fenijn
Om van de fachtfte (loot bewuft te mogenn zijn.
Moer fchoon men iemant fmoort in roock of diepe vaten
Of tapt het leven af door bloet en ader-laten
Daer was geen ander doet die hoer begnamer dacht,
Als door een gladde flangli te werden on1- gebracht.
Sy laet dan nyt het wout, of uyt de naefte dalen,
Sy laet tot haer gebruick een fellen afpick halen ;
Die wert haer van een boer, te midden door de wacht,
Die wert haer in een korf met fruyten toe gebracht.
En of-fchoon aen de man liet rot beftont te vragen,
Wat aen de Koningin hem is gelaft te dragen
De vrient is niet verftelt, by toont liet fchoon gewas,
Geli,jck liet laglr bedeckt met kruyt en ede] gras.
i, Iiv toont'et niet alleen, by biet'et aen de giften
Maer niemant onder-neenrt de frn.yten aen te taften,
Dies gaet by ongemoevt. Men liet den huyfman in
Die geeft hein op de zael en voor de Koningin.
Hy doet gelijck by kan, by neyght hem niet de leden,
IIy fpreeckt geen hooffche tael, maer onbeveynfde reden
Sy taft de fruyten aen, en roert het edel krnvt,
jlLoer des al niet-te -min doer quarr geen adder uyt.
Sy wert geen beet gewaer: dit heeftfe \-remt gevonden
Vermits liet feker was de flang Ie zijn gefonden
Sy treet wat naerder toe, en licht een vijgen-blaf,
En fagh hoe vreetut het beeft doer in gedoken fat.
Het droegh vyer in het oog , een huyt met rode plecken
I
1 Oock bobbels vol fenijn , die hein de tanden decken
En drilt fijn fwacke tough. Als fy den adder fagh,
Soo fprackfe fonder fchrick en met een foeten lagh
„Waltel beefje, zijt ghy Baer? Iek wachte met verlangen
Ghy moet noch heden fells aen defen boefem hangen;
Ghy moet te defer uur genefen mijnen druck
En maken een befluyt van al mijn ongeluck.
Wel neu dan, tijt te werek. Wacrom foo ftil gefetenr
Ich wenfclie wat ick magh, van u te zijn gebeten.
Kom, fpant uw krachten in , en ftort uw fwti art fenlin
Al dat een ander haet, slat fal my weldaet zijn.
'k En fchriek niet voor de dopt, fy is mijns horten wenfchen,
Sy is een feker lot, een wegli voor alle menfehen ,
Sy is een vaften trooft voor die in droefheyt leeft,
En hier in 't aertfche dal geen vreughde nicer en heeft;
Na fteeckt in defen arm. Hy plagte hier in te rufteii,
Die ftof en voedfel gaf aen mijn verdwaelde luften;
Kom, fchiet hier uw vergif; kon , fchiet, ey lieve fchiet,
'k En foeke geen vermaeck, 'k en achte geen verdriet.
Laet dit een woonplaets zijn van uw venijnde vlerken,
Dat teil den Roonlfchen Vorft lot vreughde plagh te (trecken;
1
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IIet lit, liet eygen lit, dat qualick heeft gedaen,
Dat moet in dit geval do ftraffe niet orltgaen.
\Vel een dan, wacker dier! en fpaert geen teere leden,
(Thy waert'er toe verfocht en wort'er toe gebeden
En Het geen fchoonheyt aen als ghy uw fwadder (tort,
Maer, wat ick bidden magh, foo maeckt de pijne kort
lek heb tot nu geleeft, en mijn gefwinde jaren
Die zijn gelijck een roock in haeften wegti-gevaren
Mijn tijt is nu volent. Iek had een machtigh rijel:
Soo dat ick niet een Prins in volle macht en wijek.
Geluckigh waer ick noch, geluckigh boven maten,
IIad my de Roomfche pracht in vrede konnen laten;
Nu komt de wreede doot en fnijt mijn leven af;
Min loop die is volbracht, ick fnelle naer het graf.
Nu kom hier, kleine jeught, kom hier, mijn jonge fcllapen
Daer is voor u geen tijt om vreught te mogen rapen.
Och, of mijn ongeval een eynde mochte zijn
Van uw verdrictigh leet , en onverdiende pijn !
En denekt niet datje zijt van Prinsfen her -gekomen:
liylaes' ons eiroef geval, dat heeft'et al genomen,
Een wonder groot beflagli, en meer als eerie kroon,
Die was voor u bereyt, en ftont u wonder fchoon.
1u is'et al verkeert, en kan u licht gefchieden
Dat gliy geen machtigh volek, maer fehapen fult gebieden
Dat ghy Pult Herders zijn, en leven in liet woitt,
Daer niemant als met fweet fijn leven onderhout.
IIoe dat het wefen fal, ey,, leert de felle flagon,
E,y-, leert in foet gedult uw fware laften dragen;
Daer komt oock metter tijt een cynde van gequel.
Ach, neemt den leften kus, en vaert voor eeuwigh vel!
En gh , o waerde vrient ! ontfanght mijn lefte klachten,
En wilt van my voortaen geen ander dienften wachten.
Ifoe kan ick giere doen, die aen een Prins gefehiet?
Iek ben voortaco, eylaes! ick ben mijn cygen niet,
Iek ben in 't Rooms ge\velt, ick ben, eylaes! gevangen
En '1 doet my na de doot maer des te meer verlangen ;
Mijn lichaem wert bewaert, tnijn veyhcit heeft gedaen,
'k En magli niet op mijn borft, niet op mijn hexte flach.
'k En magh geen vloeken hayrs uyt riefen fchedel trecken
Men vreeft, gelijck men feyt, men vreeft voor kale plecken;
Doch niet om mijnent wil, meer om de Roomfche pracht,
Deer ick, ellendigh menfch! nu lange ben verwacht.
)
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Tck ben van edel zact en tot de kroon geboren,
En van mijn ouders aert en lieb ick niet verloren
Iek ben van Ninus huys , ick ben van Koninghs bloet ,
Iek ben van hooge ftam, maer hooger van gemoet.
Veel eer fal ick den geeft uyt riefe leden drucken,
Veel eer fal ick de ziel uyt defen boefem rucken,
Veel eer ten grave geen met druck en ongeval,
Als ick het fehamper volck een fcllou-feel wefen fel !
lek hebbe nevens u, ick hebbe lange dagen,
Druck, kommer, tegenfpoet in dele borft, gedragen;
Maer 't grootfte ziel - verdriet, dat ick op heden ken,
Is dat ick nu ter tijt van ti gefcheyden ben.
Iek liegh , ellendigh wijf! ick hebbe droever firmen
Mits ghy door achter-klap uw geeft hebt laten winnen;
Mits ghy van my vermoet, dat ick 't met Cacfar hou ,
En licht tot uw bederf mijn rancken fpelen fou.
O Goden, wat een hoon! Sal ick mijn eygen leven,
Sal ick mijn hertfens-trooft den vyant over -geven
0, liever fijn geweer in dele borft gedruckt,
En dit rampfaligh hert by ftucken uyt- geruckt:
0 , liever in het wont van cenigh beeft gegeten
Of van een Crocodijl de leden af-gebeten:
0, liever af-gedaelt tot in den fwarten poel,
Wiens prangen ick alreé in defen boefem voel.
1Vel een, ick wil terftont, mijn trouwe gunft betuygen,
Deer fel een hoofe fangh aen defen boefem fnygen,
ihn roven my de ziel, en dat op defen dagh,
Op dat ick met den geeft tot ii genaken magh.
Darr fel ick niet befcheyt (indien men hier beneden
Noch onderlingh gebruyckt de gronden van de reden),
Daer fal ick met befcheyt u maken openbaer,
Dat ick om uwent wil my brengh in dit gevaer.
Wel, neemt dit lichaenl aen; want ick begeer te fterven,
ihn wil benevens u een graf voor my verwerven.
floe gram dat Caefar is, hoe groot mijn ongeval,
Hout feker dat de, doot ons heden paren fal !"
Terftont na dit gefpreck gast fy de flange tergen,
Sv gaet het vinnigh dier als krijgh en oorlogh vergen;
Maer 't beeft, dat ftont bedubt en fat als in heraet,
Of oock foo witten arm niet gif te quetfen ftact.
Doch als de Koningin niet af en liet te quellen,
Soo gaet het happigh dier fish als te weere ftellen
?

sIcn vgil, o machtigh Vorft! men wil ons lieden fcheyden,

1 -Iet kromt fich in een bocht, en fchiet ten liften toe,

Men evil my fehande doen en in triumphe levden
Men wil my laten fiers als ick en weet niet wat,
Een fchoufpel wen het volek , een gcekfmaer in de ftarlt.
Men wil al wat ick heb, mijn fchat, mijn rijcke kroones,
Men wil my tot een fpot aen al de were1t toonen
Maer dat en fel voorwaer fijn lev en noot gefchi^ n
En my en fel geen menfch tot fmaet gelevert flea

En ftraelt heer in den grin, en niemant weet'er hoe.
IIet gif doet lijnen loop door onbekende wegen;
En 't komt, gelijck een fiep, haer om het brein gefegeu n:
Sv trilt, fy fuysfebolt, en in een korten ftont
Soo vloogh haer niet een facht liet leven uyt den moat.
Maer hoe de vrouwe ftorf en konde niemant weten,
Sv was maer aen den arm als van een vloo gebeten

1) 1',' hoog-gcicenili• en ii t-beroewde le r Juli. iu,iei ii k, ia i jn ]dei lti„iuih Aeteie i eal^. 3. oul111'1 5 ❑ vt ee;2eu, Leidt op def; e» iii ,»ieeeuthe}t «el acngemerekt, d.^t
Cleop.,ti:,, ton de ❑ ddei gefeken, nl, pan een diepen flaep aten , dlon eij-du. geheid ongu,oel „ .rk en G;cht;Lns is gefto,v,n.
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Men vont aen al het lijf een gaef en effen vel,
Men vont een pleckfken roots en anders geen gefwel.
Sy lach daer als een beelt, haer leden niet gebogen,
Haer lippen niet verruckt, haer oogen onbewogen;
Alleen haer rijeke kroon met diamant geciert,
Die was, als fy verfchiet, een weynigh omgefwiert.
En t'wijl dat Iras pooght haer kroone wat te rechten,
Soo komen op de zael een deel gefwinde knechten,
Door Ca✓far af-geftiert; die fien den handel aen,
Maer 't is'er al bekaeyt, liet fpeeltjen is gedaen.
De nette Charmion, een van de kamer -maeghden,
Die beft van overlangh de Koningin behaeghden,
Die lagh alree geftreckt bevangen van de doot,
En was met haer gereyft naer Charons fwarten boot.
En t'wijl dat Iras fpreeckt met Cmfars af-gefanten,
En Eich noch befich hout ontrent de diamanten,
Vernam men dat de maeght ter werden neder viel,

En liet oock op de zael een lichaem fonder ziel.
Maer hoe dat defe twee zijn aen haer doot gekomen,
En heeft geen levend menfch tot heden oit vernomen;
Doch hoe het wefen magh , fy waren aen de vrou
Verfegelt met den geeft, en tot het graf getrou.
Cleopatra, gefint haer aen de doot te geven,
Die had aen Caefar felfs een korten brief gefchreven ,
En had daer by verfocht, dat fy met haren vrient
Mocht van een eenigh graf te famen zijn gedient.
En eer bykans Vorft haer fchrift had overlefen,
Soo kreegh by ftracx de maer van dit ellendigh wefen;
Hy trat dan naer het flot en fagh liet fchou-feel aen,
En heeft op dit gefleht haer bede toe-geftaen.
Siet daer een machtigh Vorft, en duyfent groote dingen,
Die al, gelijck een roock, in haeft te niete gingen;
En foo ghy d'oorfacek vraeght: het was gefchonden trop,
En dertel ongelaet ontrent een lichte vrou.

K
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DEN KONINGH MASANISSA,
DE KONINGINNE SOPHONISBA.

Als Svpliax was verraft en Afdrubal geílagen ",
En Cirtha met den f hrick in haeften wegh -gedragen,
Soo is daer in de ftadt een felfaem ftuck gefchiet,
Dat ghy in defe prent alleen ten deele liet.
De rette dient verliaelt, en naerder aengewcefen ,
Want dat men niet en fiet is nut te zijn gelefen.
Vel op, gefwinde pen! doet ons een kort verhael
Hoc dat de liefde fpeelt ontrent het wreede (tael ,
Ontrent den harden krijgh, en midden in de fwaerden,
En midden in den woel van duyfent felle paerden;
Op dat een der menfch magh leeren defe wet,
Dat ftaeg op fijn gemoet is nut te zijn gelet.
De fchrick is door de ftadt en boven op de wallen,
En ftracx zijn door het heir de poorten overvallen;
1)e Koningh even-felfs (lie gaf hem vooren aen,
En buvten fijn gebiet en wert'er niet gedaen.
Hy fnelt hem naer liet hof met duvfent rappe gatten,
Die ftaegh met grooten ernft op fijn bevelen paften:
Maer, fchoon hy nader quam, daer is geen tegenftant,
Geen menfch ontrent de poort die hy in wapens vant.
Alleen de Koningin, die fagh den Velt-heer komen,
En geeft haer op de zael met droefheyt in- genomen,
Sy leyt haer in liet ftof; hy bleef een weynigh ftaen,
Eu daer op vingh de vrou, aldus haer reden aen :
„Ghv, die een Koningh zijt, wilt mijner doch erhermen,
Wilt my van overlaft, van finaet en hoon befchermcn;
I)
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Daer is op aerden niet, dat Prinsfen beter voegkt.
Iek was een Koningin eer ghy ons Leger floeght ;
't Is uw geluck geweeft, en 't noot -lot van de Goden,
Dat ghy het velt behielt en onfe Ruyters vloden;
Nu bid ick, edel helt, bevrijt my van den pracht,
Die al de werelt fiet ontrent de Roomfche macht.
Men is aldaer gewoon als tot een fpot te toonera
Oock groote fchepters felfs, oock hoogh- geduchte kroonen,
Jae, Prinsfen van het lant: en met een groote finaet
Soo plagh men daer een Verft te leyden achter ftraet.
En dat, eylaes! alleen vermits hy is geflagen,
En niet en was gefint het Roomfche jock te dragen:
Nu bid ick andermael, d waerde Lants- genoot,
Geeft any niet aen de fmaet, maer liever aen de doot.
Laet my Hechts dit alleen van uwe gunft verwerven,
Laet my een Koningin, en niet een flave, fterven !"
Sy wou noch vorder gaen, maer haer bedroeft gemoet,
Dat joegh haer uyt'et oogh een dichten tranen -vloet.
En t'wijl fy befich is met dit verdrietigh fpreken,
Soo wort de jonge Verft van hare liefd' ontfteken;
Hy weet niet wat hem fchort of wat hem overquam ,
Als hy dit vreemt gewoel in fijnen geeft vernam.
IIy (tont daer niet een heir, en in het ftael gefloten,
En noch wert hem een fchicht tot aen de ziel gefchoten ;
}let Leger dat by leyt , het wapen dat hy droegli ,
En is voor hem niet fterck, voor hem niet vaft genoegh.
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Sy was een hupfe vrou, en al haer ganfche leden
Soo fris gelijck een roos, en deftigh in de reden,
En geeftigh in gelaet en fchoon fy bijfter weent,
Oock dat heeft haren glans in geenen deel verkleent.
Siet, wat een felfaem ftuck is hier alree begonnen ,
Hy die verwinner is, die wort geheel verwonnen
Hy die een grooten roof aen 't Leger geven wou,
Die ftaet van fin berooft ontrent een teere vrou!
Wat dient'er meer gefeyt? die vingh, die is gevangen,
Sijn ganfche ziele dwaelt ontrent haer teere wangen;
Hy neemtfe by der hant, by licht haer uyt het ftof,
Hy toont haer foet gelaet en leyt haer in het hof.
Daer kerft de Koningh uyt, en gaet haer openbaren,
Hoe dat by was verruckt Gloor hare frisfche jaren;
Hy fegt haer niet als dat: en, tot een kort befluyt,
Sy die gevangen fcheen, die wert terftont de bruut.
Dit heeft de fnel]e faem ten luyften uyt- gekreten,
En 't is van ftonden aen door al het heir geweten;
Het dunckt een yder vreemt, dat Mafanisfa trout
Een die het tegen hem en met den vyant hout.
Een die van Afdrubal als dochter is gekomen,
En uyt Carthago felfs haer oorfpronck heeft genomen.
Dit ftuck heeft oock beroert den grooten Africaen,
Die gaf hem tot den Vorft, en fprack hem deftigh aen:
„Wel hoe, manhaftigh helt! laet ghy de wapens varen?
En pleegkt een wijf gewelt op uwe frisfche jaren?
Is uw grootrnoedigh hert foo fpoetligh opgevat
;

;

Door kracht van vrouwe -luft, en ick en weet niet watIndien ick bidden magh, laet yemant dit beginnen,
Die ftaêgh in weelde leeft met ongemoeyde finnen,
Laet dat een lecker doen die luy doer henen gaet,
En noyt en is bemoeyt met dingen van den Staet.
Ghy hebt tot uwer eer den vyant overvallen,
't En is voor u geen tijt om nu te liggen mallen ;
De gront van ons beroep die eyfcht een ftrenge deught,
Dat n en my betaemt en is geen losfe vreught
Gelooft'et, oogen-luft is meer voor ons te fehromen,
Als pijlen vol fenijn die van den vyant komen:
En geen foo harden ftael, dat ons foo vinnigh wont,
Als doet een teer gelaet, of wel een fachten mont.
't Is vry een fwaerder ftuck te toomen geyle finnen,
Als Legers op te flaen, en Steden in te winnen;
Maer 't een en 't ander werck, dat is van ons bedrijf:
Het eene voor den geeft, en 't ander voor het lijf.
Maer dit oock, edel helt, behoorje wel te weten,
Dat fehoon of Afdrubal is uyt'et velt gefmeten,
En Syphax neêrgevelt het was de Roomfche macht
Die Cirtha met gewelt heeft onder haer gebracht.
En daerom dient den buyt en wat'er is gevonden,
Gelt, have, menfchen , vee, na Romen op-gefonden:
Oock Sophonifba felfs, uw troon en herten -wenfch,
Is eygen aen den Staet en niet aen eenigh menfch.
Sy dient oock met den roof de vaders op- gedragen,
En wat hier is te doen , dat is aldaer te vragen.
;

;
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Ghv, Piet dan, zijt ghy wijs, dat ghy uw driften (tilt;
't Is ander lieden goet, dat ghy behouden wilt.
Ghy hebt in my gellen, en menighmael geprefen,
Dat ick de geyle loft heb krachtigh af-gewefen ;
Wel ghy, die wilt een vrient van Romen zijn genaemt,
Doet hier en over-al gelijck het u betaemt.
Een die fijn weeligh vleefch kan fpenen van de vrouwen,
En met een hoogh gemoet fijn luften weder-houwen,
Is ja, een meerder Vorft en vry een grooter man,
Als die een hooge wal ter neder vellen kan."
De Vorft, in fijn gemoet ontftelt om defe reden,
Gaet treurigh uyt het volek, gaet in fijn tente treden;
Hy vint fijn innigh mergh met tochten om-gevoert,
Hy vint fijn jeugdigh hert ontftelt en ganfch beroert:
Hein komt aen d'eene zy de nieuwe bruyt bekoren,
Die hout de jonge Vorft tot fijn vermaeck geboren;
Hem druckt aen d'ander zy de ftrenge Roomfche tucht,
Soo dat fijn angftigh hert in groote bangheyt fucht.
Ten leften berft hy uyt: „Wel, moet ick haer verlaten,
Men falfe lijcke -wel niet fleuren achter (traten,
Niet toonen aen liet volck, tot haer en mijne fniaet;
Neen, Sophonifbe, neen, daer is noch ander raet.
Iek heb'et u belooft uw man te fullen wefen,
Vermits ick boven al uw fchoonheyt heb geprefen:
Of foo dat niet en viel, foo fteld' ick efter vaft,
Dat ghy noyt buyten eer fout werden aen-getaft.
Iek wen sch uw man te zijn, ick ben tot u genegen,
Maer tiet de Roomfche macht die kant'er vinnigh tegen;
En 't is een dwingelant die al de werelt quelt,

En die oock even my heeft onder haer gewelt.
Eylaes! mijn eerfte woort en magh u niet gefchieden,
Maer 't tweede dat en kan u Romen niet verbieden;
Een dronck naer eyfeh gemenght van eenigh ras fenijn,
Die moet in dit geval uw lefte troofter zijn.
Hy nam een gulden kop, hy gaet de kruyden mengen,
Hy laet het droef gefchenck aen Sophonifbe brengen:
Hy voeght'er woorden by: „doet als een Koningin,
Hier is uw lefte trooft, hier uw verloster in."
Soo haeft de jonge vrou de bootfchap heeft ontfangen,
Rees daer een bleycke verw ontrent haer roode wangen;
Maer des al niet-te-min nam fy den beker aen,
En toond' dat fy het woort ten vollen heeft verftaen
„Is dit de bruylofts-gift die my, te defer ftonden,
Van mijnen bruydegom, uyt liefde wort gefonden?
In dit het fchoon juweel ? edoch ick ben bereyt;
De Vorft die heeft gedaen gelijck'er was gefeyt:
Magh ick niet na den eyfch en als Prinsfesfe leven,
Soo wil ick aen bet graf my willigte over- geven;
Één dinck dat is my leet, dat ick als met de doot,
Ontfingh een tweede man tot mijnen bed-genoot."
Het woort is nau volent, fy heeft den wijn gedroncken,
En wat'er boven dreef, en wat'er is gefoncken;
Daer bleef geen geen druppel in; fy leyt haer op liet bed,
En wacht de bleecke doot en haer geftrenge wet.
Sy maeckt geen los gebaer met eenigh felfaem huylen,
Sy geeft haer uyt het volck , en gaet in 't duyfter fchuylen :
En als het vinnigh fpoock haer gaf de lefte fteeck,
Soo was het ganfch verbaeft dat fy niet eens en weeck.
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Of liefde lift gedoogkt , en of een wettigh minnen
Mach worden uytgevoert door afgerechte finnen,
Door lagen, door bedrogh, of ander flirr beleyt,
Dient heden onderfocht, en hier te zijn gefeyt.
Nlaer om met beter groat hier van te mogen fpreken,
En recht te mogen gaen in defe flimtne treken,
Soo leeft, voor alle werek , en weeght my dit geval,
Dat ick hier door de pen aen Hollant fchencken fal:
Leander, uyt- genoot by foete jonge lieden,
Gingh daer de jeught hem leyt, en na de finnen rieden
Sijn oogh viel op een maeght, die ick in dit geval
Den naera van Rofemont op heden geven fal:
Hy was een ruftigh quant, en
van fchoone leden,
Sy eerbaer van gelaet, by geeftigh in de reden;
Ilaer ouders zijn gelijck en van gemeene ftof,
Leander lijckewel die flingert naer het hof.
IHy had een wijl gereyft, en in de vreemde landen
In alderley vermaeck verfpilt fijn befte panden;
De boecken die hy kocht en by hem had vergaert,
Die had hy wonder lief, miter al te veel gefpaert.
De foete Rofemont was, boven eyge baten,
Van feker pete-meuy een rijeken boel gelaten;
Dit gaf haer fchoonheyt glans, en by haer roden mont
Soo was 't, dat even liier Leander (make vont.
By wort daer toe geiieyght, als met geheele linnen,
Om fijne Rofemont voor hem te mogen winnen
Hy dele wat by kond' , oock niet fijn ganfche kracht
lIaer kreegh het voordeel niet, slat by hem was gewacht.
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By wijlen fchijnt de maeght tot heil te zijn genegen
En op een ander tijt is fy hem bijfter tegen;
Want als hy om het ftuck en om het ja -woort quarr,
Dan was 't dat fy terftont een ander wefen nam.
Hy quam eens op een tijt en woude trooft verwerven:
„Of anders, fey de quant, foo moet ick heden fterven;
Iek wil van ftonden aen gaen fpringen in de gracht,
Vermits ghy mijn verdriet en trouwen dienft veracht
En als mijn droeve ziel dit lichaem fal verlaten,
Dan fal u voor gewis de ganfche werelt haten ,
En fpreken over u dit hart en vinnigh woort:
Dat ghy nyt wreeden aert een vryer hebt vermoort.
Dan fal de foete jeught u met de vingers wijfen,
En laken uw bedrijf, en mijn getrouheyt prijfen
Oock faller op mijn graf een vaers gehouwen ftaen,
Dat fal u, miter te laet, tot in de ziele gaen:
Hy die hier binnen ruft, fchoon hem de vrijfters minden,
Wift daer by rufte focht fijn rufte niet te vinden;
Sijn liefd' is trou geweeft, en uyter maten groot,
lIaer die fijn leven was, die gaf hem aen de (loot.
Nu fegte my, Rofemont, hoe fal u dat gelijcken,
Dat ghy door al het laut, door alle Koninghrijcken,
Door al wat werelt hiet, felt eeuwigh zijn vermaert,
Niet om uw foet gelaet, maer om uw fellen aert?
Ey, gaet een fachter wegh, en laet u noch bewegen,
Of ick ben tot het graf van lieden aen genegen ;
Niet foeter als de doot voor een , die vierigh mint,
En die voor fijnen loon geen trooft niet al en vint."
;
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De vrijfter ftont en loegh om al dit vinnigh fpreken,
En feyde: „Lieve vrient, dit zijn maer vryers treken
Maer rancken van de jeught; die ben ick al gewent,
En hebbe dat bedrogh al over lang gekent.
Soo haeft een jonge wulp maer eens beftaet te minnen,
En dat'et niet en gaet na fijn verwaende (innen ,
Soo roept hy, naer het fchijnt, als uyt fijn diepfte noot,
En wil van ftonden aen fich geven aen de doot.
Hy wil door enckel leet, of uyt een diep verlangen,
Sich by de vrijfters deur of voor haer venfter hangen:
Maer 't is maer fchrale wint, en niet als loos belegt;
Komt fegh: wie doet'er eens wat dickmael is gefeyt?
'k En acht geen vrijfter wijs, die om de malle grillen
Haer voeght in dit geval gelijck de lintkers willen:
'k En ben foo fchotigh niet, noch van foo losten aert,
Want van een kleyn gerucht en was ick noyt vervaert.
Leander, zijt ghy wijs, verlaet uw flimme lagen;
Het wilt dat ghy vervolght, en is foo niet te jagen.
Iek fegh in tegendeel: al wie met dreygen vrijt,
Die is van ftonden aen mijn gunft en liefde quijt."
„Hoe, feyt de jongelingh , fout ghy voor linekers fchelden,
Die uyt een trou gemoet Baer liefde komen melden?
Meynt ghy, dat ick met lift en veynfen omme-ga ?"
De vrijfter wederom: „Voor my, ick (egge ja."
„Dat fulje metter daet wel anders ondervinden,
Als mir de bleecke doet de leden fal ontbinden;"
Beet baer de vryer toe en, met een kort befluyt,
Seyt hier : „vaert eeuwigh wel!" en flucx ten huyfen uyt.
Hy gaf hem aen de gracht, en fey noch anderwerven,
Wel, fal ick uwe zijn of fal ick heden fterven?
Spreeckt nu liet lefte woort, ick fta hier, fchoone maeght,
En fal op heden zijn gelijck het u behaeght;
Wat feghje? „Dat ick plagh, roept hier de vrijfter tegen,
Geen lift, geen flim bedrogh en fal mijn hert bewegen."
Hy weder met een fucht: „Als 't immers wefen moet,
Daer mede ben ick doot; vriendinne, weeft gegroet,
En dat voor alle tijt. 0 God! wilt my vergeven,
Dat ick een eynde maeck van dit ellendigh leven."
Het voort is neu gefeyt, hy ftort met alle macht
Een (teen deer toe bereyt te midden in de gracht,
En, om met beter fchijn fijn lift te mogen drijven,
Hy laet daer op de brugh fijn hoet en mantel blijven,
En dichte by de wal daer fwom fijn ommeflagli,
En by flucx uyt de weegli, foo vaerdigh als hy magh.
Met dat de vrijfter hoort de quis -quas in de ftroomen,
Sy kan Baer teer gemoet, haer Finnen niet betoomen;
Sy liep in grooten anghft tot aen de water -kant,
Daer fv alleen den hoet en lijnen mantel vant.
Daer berft de vrijfter uyt in wonder hooge klachten,
Sv melt heer ftille garft, en opent heer gedachten;
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En t'wijl fy ftaet en fucht en droeve tranen ftort,
Soo roeptfe: „Lieve vrient, en doet u niet te kort:
En wilt niet lijf en ziel op eenen tijt bederven,
Ghy lult oock neuen felfs mijn echte trou verwerven;
Keert weder daer ghy waert, komt op het drooge zant
Siet deer tot uwen trooft mijn trouwe rechterhant."
Daer waren doen ter tijt een deel geflepe gatten
Die op dien loofen vont en al den handel paften,
Die hadden tot het werck een fchuytjen toe-bereyt,
En onder een de brugh in 't duyfter wegh-geleyt;
Daer in was onfe quant in groeten haeft geweken
Door gunfte van de nacht, en lagh aldaer verfteken
Terwijl de vrijfter klaeght; en een van defen hoop
Die gaf hem by de maeght als met een fnellen loop,
En vraeght haer wat'er fchort, en wat'er is gefoneken,
En of de vryer leeft, dan of hy is verdroncken.
Sy feyt hem in der haeft hoe al de fake ftaet,
„Maer o, och vrienden helpt! eer dat'et is te laet."
Sijn mackers onder dies die komen aen- gevaren,
En fweven met de boot te midden op de baren,
En taften in het diep, en, met een flimme vont,
En trecken, foo het fcheen, een lichaem uyt den gront.
Maer die wil even -wel fich geenfins laten helpen,
Ten zy de jonge maeglit fijn vyer begeert te ftelpen.
Dit roept hy uyt de gracht, als met een flauwe item,
En die ontrent hein zijn, die roepen nevens heem.
Deer komt by op de brugh ten leften aen- gedropen,
Hy blaeft, en zij glit , en fucht, al waer hy fchier verfopen:
Sijn hair was enekel kroos, als quarr hy uyt'et lis,
In allen foo geftelt als Jonas uyt den vis.
Meer fy, met deerenis tot aen de ziel bevangen,
Die valt hem om den hals, en kaft fijn natte wangen;
Sy bid hein nevens haer in huys te willen gaen,
Om daer niet in de kou en nat te blijven ftaen.
Hy feyt: „De ftrenge kou en kan my geenfins deren;
't Is vyer dat my ontftelt, en 't fal mijn hert verteren,
Soo ghy het niet en helpt. lek ben noch heden doot,
Soo ghy geen trooft en brenght in defen hoogften noot."
Hy ftaet en fuysfebolt, fijn woorden blijven fteken,
Het fcheen dat even doen fijn hert begon te breken,
Soo vreemt gaet hy te werck, foo ftelt by fijn gelaet:
Sy meynt dat hem de ziel als op de lippen ftaet.
Sy grijpt hem metter hant, fy kult hem ander werven :
Maer hy — geen ander praet, als van te willen fterven,
Als van te willen gaen tot in het duyfter graf,
Soo fy hem niet op trou de rechter -hant en gaf.
En waerom langh verhael? hy kan foo liftigh quelen,
En weet een alle kant fijn rolle foo te fpelen,
Dat fy dien cygen ftont hem boot de rechterhant,
En ftracx (leer op ontfingh een fchoonen diamant.
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Het dertel Venus -kirt, genegen om te mallen,
Was leftmael uyt de lucht in feker wout gevallen:
Het lant was fonder krijgli, den hemel fonder wint,
En daerom is het volek tot fpel en jock gefint.
Het wicht quam aen een bofch daer hondert vogels Tongen,
Daer maeckt'et bly gefchal, en dede vreemde fprongen;
Het trock de bloempjens af, en brack het jeughdigh kruyt,
En daer en is niet vry dat uyter aerden fpruyt.
Noch gingh het weeligh dingh de teere Nymphen tergen,
En quam met (tout gebaer haer krijgh en oorlogh vergen:
„Ick trots u, fprack het wicht, al ben ick maer alleen,
homt in het open velt; oock feven tegen een !"
De maeghden plegen raet, hoe eens de ftoute jongen,
Mocht worden in-getoomt en onder haer gedwongen;
Een van het aerdigh volck, die Clio was genaemt,
Heeft in haer geeftigh breyn hier op een voet geraemt:
„Tfa laet ons, feyt de maeght, oock fonder iet te fchromen,
Laet ons maer in verdingh met defen lecker komen;
Geeft my des maer bevel, ick weet een gauwen vont,
Om aen het oylick dier te fnoeren fijnen mont:
Iek fal op foo een voet met Venus wicht verdragen,
Dat wy oock buyten forgh een veltílagh mogen wagen;
Want dat ick voor geweer hem meyne toe te ftaen
En fal niet boven ons of onfe krachten gaen:
Want als de kleyne guyt met ons fal komen mallen,
Wy fullen met gewelt den jongen overvallen,
Wy fullen maeghde-palm hem winden om het been,
En vlechten niet-te -min fijn vleugels over -een.

Wy fullen in het dorp en onder al de boeren,
Wy fullen in de ftadt het wicht ten toone voeren,
Wy fullen boven dien (maer neen, ick fwijge ftiil)
Wy fullen met hem doen, dat ick niet feggen wil.
Hoe, fou dit goire dingh ons eeuwigh komen tergen,
Al of het meefter was van al de naefte bergen ?
Wat my hier in belanght, 'k en wil het niet verftaen ,
Daer moet na delen tijt wat anders omme -gaen."
„Al fachtjens, fey'er een, ghy maeckt te rasfe gangen,
Ey! veylt geen beyren-huyt aleer by is gevangen;
Het dertel Venus kint is al te rouwen gaft,
Die op geen mans gewelt, en min op vrijfters paft.
Vermeet u niet te veel: 't en is Too niet te vatten,
Het krabt ter zijden uyt gelijck de loofe katten;
Soo ghy den lincker terght, eer ghy u des beraet,
My dunckt, ghy loopt gevaer van uw geheelen ftaet.
Hoe kan het doch beftaen, dat wy den oorlogh foecken?
Dat is te rouwen werck voor onfe teere doecken:
Maer neemt, wy bleven ftaen, of wonnen in den ftrijt,
Noch gaet een teere maeght haer moyfte dingen quijt.
Hier kan het voordeel felfs een jonge vrijfter deeren,
Sy laet'er menighmael oock van haer befte veeren ;
En daerom ftille zijn, oock als men woelen mocht,
Is dickmael grooter eer dan of men dapper vocht.
't Is beter (na my dunckt) den lecker niet te tergen,
Maer (foeckt'er iemant fpel hier op de vlacke bergen,
Of in een jeughdigh dal, of aen een groenen dijck)
'I'e foecken fijn vermaeck , en dat met ons gelijck;
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En loo liet ffim gebroet ons daer oock quam befpringen,
Laet ons te rugge gaen, en noyt den lecker dwingen;
Want, in den vreemden krijgh van Venus dertel kint,
Wie loopt behout het velt; wie vlucht, die overwint.
Geen menfch en is bequaem om oorlogh aen te rechten,
Die niet en is geftelt om wel te koenen vechten
De krijgh en fchijnt maer fpel voor diele niet en kent,
Maer 't is een grouwel felfs, eer dat het fpeeltjen ent."
„Neen, feyde Clio, neen: dit zijn maer kromme -fprongen;
Hoe! vreeft een rappe maeght een moeder -nacekte jongen?
Laet my flechts heden toe te maken dit verdragh,
Ghy lult in korten fien wat ick'er in vermagh."
Hier op loo ftaetfe valt. Het ftuck wort overwogen;
En of fchoon haer gefpreck in twijffel wort getogen,
Baer raet die wort gevolght: dies kreegfe volle macht,
Te fluyten metten wicht gelijekfe dienftigh acht.
Sy treet dan in verdingh, fy gaet Cupido fpreken,
En 't is in korten ftont in alles vergeleken.
De lincker gaf haer toe, als die het fpeeltjen focht,
Hy dacht: hoe dat'et ga, de vrijfter is bekocht.
Daer wort dan vaft geftelt, dat op befcheyde rechten
De Nymphen en liet wicht te famen Pullen vechten;
Doch niet in eenigh dorp, maer in liet naefte dal,
Daer Pan niet fijn gevolgh trompetter wefen fal.
Noch wort'er bygevoeght, dat niet als verfche rofen,
Tot wapens voor den krijgh, en mogen zijn gekofen :
Dat niemant met geweer magh komen aen den dagh,
En dat voor al het wicht geen pijlen hebben magh.
Daer is de wet geftelt. Men gaet'er rofen plucken,
En ftracx riep al het rot: „de krijgh die moet gelucken;
Ons vyant is een kint aen alle kanten bloot,
En daer veel honden zijn, dat is der hafen doot!"
Cupido ftaet en luypt, en laet de maeghden feggen,
Maer denckt hoe hy het ftuck ten beften fal beleggen;
Hy pluckt met onderfcheyt, maer wat ftjn haut verkoos,
Daer fat een felle bie te midden in de roos.
Dit zijn , o foete jeught, van outs fijn bole treken,
Al zijn de rofen facht, hy leertfe vinnigh fteken;
Al wat den lincker heeft, is luftigh in den fchijn,
Maer binnen lijcke -wel, daer fchuylt een boos. fenijn.
Vel aen, de ftrijt begint. Pan gaet den horen blafen,
Men hoort aen alle kant de rauwe Satyrs rafen ,
Men hoort alarm flaen, men hoort het velt- gefclirey,,
Men hoort een maeghde-ftem gemengelt tusfchen bey.
Taponga wel -geborft, die quam daer aen- getreden,
En Zeibo geel van hair, en Chreys van nette leden,
En Xancho rap te voet, en Troas geeftigh mal,
En Paira foet van aert, en Chile fonder gal;
Napulka quam'er by, verfelt met Zumpogande,
En Mechaokanou, de fchoonfte van den lande,
Xajonca floot den hoop met Ungas haer gefpeel,
Maer 't wicht was onbevreeft al quam'er noch loo veel.
-
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Cupido fet hem fchrap, en laet de Nymphen goyen,
En laet het ganfche velt met rofen over-ftroyen:
Hy jookt, hy fpringht, hy juicht, by buytelt in het groen,
Een maeght die rofen werpt, wat hinder kaufe doen?
Maer als de felle krijgh fick hooger gingh verheffen,
Soo ftont de guyt en keeck wie beft te mogen treffen:
Hy neemt wel naerftigh acht, waer dat een teere maeght
Een naeckten boefem heeft, een open zieltjen draeght;
Daer is hy vaerdigh by, daer weet by op te pasfen,
Daer kan hy metter haeft een vrijfter in verrasfen;
By let op fijn bejagh, hy neemt het ftuck gewis,
Hy doet niet eenen worp als daer geen kleet en is.
Daer rijft een wonder fpel: de gramme byes fteken,
Om aen het foete vleys haer bitter leet te wreken;
Hier fwelt een hals, een arm, een borft, een teere fchoot :
Siet daer het maeghde-rot in wonder hoogen noot!
Noch is'et niet genoegh: haer oogh, en lip, en monden
Die krijgen vreemt gefwel, en bijfter felle wonden;
Daer tijt het maeghden-heir in haeften op de loop. —
Ach, wie met bomven jookt die heeft den quaetften koop!
Noch is'et niet genoegh, de felle dieren rollen
Tot op haer teere borft, of haer yvore bollen,
Of ick en weet niet waer. Daer loegh de flimme Pan,
Om dat liet maeghde-rot haer pijn niet heelen kan.
Daer is'et al bekaeyt. De bloode maeghden vluchten,
En 't oylick boefje juight terwijl de Nymphen fachten;
Maer fchoon een fnelle maeght haer voeten elders fet,
Sy draeght haer droeve pijn, en haren vyant met.
Doch Philis (die alleen niet goed en had gevonden,
Dat aen het weeligh kint een Nymphe wert gefonden),
Die was noch ongequetft, en daerom quam het wicht
En goyd' een felle bie haer in het aengeficht.
Doch (mits by in haer felfs had eertijts overwogen,
Hoe dickmael Venus kint de Nymphen had bedrogen,
En doen oock was beducht, dat by in quader trou
Sijn rancken als van outs al weder plegen fou) ,
Heeft by voor haer gepluckt veel rofen met de ftruycken,
Ten eynde by ter noot dat wapen mocht gebruycken;
Dies, als het weeligh kint de Nymphen viel te fterck,
Soo fteltfe roos en fteel te famen in het werck:
Sy floegh liet naeckte wicht van boven tot beneden,
En trof het hart genoegh ontrent de naeckte leden;
Dies riep het overluyt, als hem de priekel ftack,
Dat fy het krijghs- verdingte ter quader trouwe brack,
Dat fy flechts maer alleen met rofen mochte fpelen,
En geenfins recht en had te vechten met de ftelen;
Dat by door lift verbrack de maeghdelijeke trou,
En dat men haer bedrogh de Goden klagen lou.
Maer fy, geen flechte duyf, had mede bole grepen,
Als die op fijn bedrijf de tanden had geflepen;
Sy riep hem weder toe, dat fy met rofen vocht,
En datfe ja, den fteel oock wel gebruycken mocht;
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Maer dat hy met bedrogh, er, als een flimme jongen,
Met byen, tegen recht, de nymphen had befprongen:
Dat noyt het vinnigh dier een deel is van de roos,
Gelijck het wapen doet, dat fy voor haer verkoos.
Dit feyt de fnege maeght, en weder aen het (mijten,
Tot Venus weeck gebroet wel hart begon te krijten.
Doen riepfe watfe mocht: „Nu ftaet, vriendinnen, ftaet!
Cupido geeft'et op, en is nu buyten raet.
Hy wou dit ftrengh gevecht hier noyt te zijn begonnen;
Hervat maer eens het werck, de flagh die is gewonnen."
Daer keert het maeghdenheir en, met een bly gekrijt,
Soo komt het ganfche rot gevallen in den ftrijt.
Daer wort het tanger dier van alle kant geflagen,
En Xancho riep hem toe: „Gaet dat je moertje klagen."
Daer is'et al in vreught. Cupido neemt de vlucht,
En naer een korten tijt, foo fteegh hy in de lucht.
Soo langh als Venus kint met rofen wort bevochten
(Het zy die enckel zijn of over-een gevlochten) ,
Soo ftaet het wicht gefet: maer taft'et harder aen,
Ghy fult'et meefter zijn, en uyt den velde flaen.
Maer na fich in den flagh een yder heeft gequeten,
En dat het vinnigh bloet een weynigh is gefeten,
Doen gingh men overhen, hoe alle faken ftaen,
En hoe de felle krijgh de Nymphen is vergaen:
Chreys was haer fluyer quijt, haer wayer Zumpogande,
Ungas haer koufe -bant, en vry tot haerder fchande:
Xajonca ftont beklat tot aen haer befte keurs,

En Zeibo was geftoort: fy mift' een rijcke beurs.
Taponga focht een riem met fes vergulde doppen,
En noch een diamant, en feven gouden knoppen:
Maer Chile was befchaemt, vermits haer onder-ziel,
In 't heetfte van den krijgh, in haeft ter neder viel.
En t'wijl dat Zeibo vocht en worftelt met den jongen,
Soo was een peerelfnoer haer van den hals gefprongen;
Soo dat het aerdigh tuygh, geflingert in het gras,
Niet weder, hoe men focht, by een te rapen was.
Dies heeft de jonge maeght (uyt vrees' te zijn bekeven)
In blijtfchap herten -leet, in vreughde rou bedreven.
Maer Chile boven al, die was in diep gequel,
Mits fy aen haer vernam een wonder vreemt gefwel:
Want doen haer onder-kleet ter aerden was gefegen,
Had fy 'k en weet niet waer een harden fteeck gekregen;
Cupido font haer toe een wonder felle bie,
Die juyft haer neder-gaf ontrent haer teere die.
En mits het ffim gebroet haer was gefint te plagen,
Soo konf' het oylick dingh met krachten niet verjagen:
Maer alsfe naderhant den hommel noch verdreef,
Doen fchootfe vinnigh gif, dat in de wonde bleef.
Van daer quarr haer de pijn, van daer het felfaem fwellen,
En fy dorft even -wel het onheyl niet vertellen.
En waerom meer gefeyt? -- daer is niet eene maeght,
Die niet in eenigh deel van leet of hinder klaeght.
Haer roof in tegen-deel beftont in weynigh pluymen,
Die liet Cupido daer, als hy begon te ruymen.
4
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Ach, Venus dertel wicht, dat is een naeckte guyt,
En by een kalen hoop en is maer fchralen buyt!
Hy vanght een oorlogh aen met onbedachte finnen,
Die meer verliefen kan als voor hem is te winnen.
0 vrijfters, fooje prijs of eere wilt begaen,
En ranft te geener tijt een naeckten jongen aen!
Al valt de roten- krijgh te midden in de bieten,
Wat guy oock winnen meught noch fulje meer verliefen.
Ghy denckt : ten is geen noot, mits ghy met rofen vecht,
Maer, duyven fonder gal! ghy zijt te bijfter ftecht.
Wilt ghy die fehoone blom ontrent een lecker wagen,
Daer is geen twijfel aen, ghy Pult het u beklagen;
Wort u die maer ontfet, al winje fchoon den ftrijt,
Ghy wort oock met gewin uw befte voordeel quijt.
Maer Paira, die alleen haer neus -doeck had verloren,
Was luftigh, wel-gemoet, ja blijder als te voren;
Die riep: „Op kleyn verlies en dient hier niet gepaft,
Geen vreught is fonder pijn, geen eere fonder laft.
Wie overwinnaer blijft en moet hem geenfins quellen,
En die het velt behout en moet geen doode tellen:
Al is de buyt geringh, en oock niet fonder bloet,
De fegen lijckewel, die is geweldigh foet.
De lecker is gevlucht, ons vyant wegh -gedreven,
Dies Pullen wy voortaen in rufte mogen leven;
Schoon iemant fchade lijt, weeft vrolick niet-te-min:
Want die lijn vyant mitt, die doet een groot gewin."
Hier by was Chloris niet, als uyt den hoop geweken,
Vermits fy van de biên te lijdigh was gefteken;
Sy hielt haer wonder vroom, doen eerft de ftrijt begon,
Maer toonde naderhant, dat fy niet vechten kon.
Haer was ontrent den neus een bobbel op-gerefen,
En dat gaf aen de maeght een wonder felfaem wefen.
Een vrijfter mift haer glans door ick en weet niet wat,
En 't blompje wort mifmaeckt door een onaerdigh blat;
Haer oogh, dat niet als luft aen yder plagte te vergen,
Stont felfaem ingefackt als tusfehen hoge bergen,
Noch hingh'er als een wen ontrent haer teere mout,
Soo datfe bijfter vies en wonder felfaem ftont.
Als Chloris dit vernam, en voelt haer aenficht fwellen,
En dat den bockfvoet Pan oock quam den potter ftellen,
En fchoot haer guigjens toe, doen wertfe ganfch ontftelt,
En 't dacht haer alderbeft te wijcken uyt'et velt.
Sy droop ter zijden af, en gaf haer in de weyen,
En focht een eenfaem wout om daer te mogen fchreyen ;
Sy vont daer in het dal een cryftalijne beeck,
Daer fy met droeven geeft haer wefen in bekeeck.
Sy vont haer roden mont verftelt in vreemde bochten,
Haer lippen afgericht, too leelick alsfe mochten,
Haer voorhooft foo mifmaeckt, dat fy geheel verfchoot,
En van haer eygen felfs, als van een monfter, vloot.
Een herder, die haer fagh gaen dwalen aen der heyde,
Liep flucx na Celaclon, daer by de fehapen weyde;
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Hy groet den jongelingh, en feyt hem vorder aen,
Hoe dat de rofe-krijgh aen Chloris is vergaen:
By feyt hem boven -al, hoe fy was door-geftreken,
En niet een treurigh hert ter zijden af-geweken;
En met dat Celadon de droeve maer verftont,
Soo ruft de vryer niet tot by de Nymphe vont.
Doch met dat by begon haer in het oogh te krijgen,
Vernam by dat de maeght haer liet ter aerden Tijgen;
En t'wijl fy ganfch bedroeft ontrent een heuvel lagh,
Soo deed' haer dorre tongh uyt wanhoop dit beklagh:
„Wat mocht ick, flechte duyf, uit weelde gaen beginnen!
Waer heb ick laten gaen mijn onbedachte linnen!
Ach! als het ongeluck den menfche treffen wil,
Soo ftaet fijn ganfch vernuft, fijn raet en oordeel ftil.
Iek krijgh, ick groot gewoel, ick oorlogh aen te rechten!
Iek met een dertel wicht, ick met Cupido vechten!
Ach! by is al te loos, en al te lijdigh fterek,
En vechten boven al en is geen maeghden-werck.
Ach! had ick op het velt mijn kudde waer- genomen,
'k En ware nimmermeer in dit verdriet gekomen:
Ach! had ick met een lam of met een fchaep gefpeelt,
Soo had ick nimmermeer in delen angft gequeelt.
Ach! woude nu een menfch my defe quael genefen ,
Hoe danckbaer woud' ick zijn ! hoe milde lou ick wefen!
Iek gaf hem tot fijn loon het alderbefte lam,
Dat oyt in mijnen ftal van oye voetfel nam ;
Iek gaf hem volle keur van twee gevlochte korven,
Die ick eens tot een gift van Thirfis heb verworven;
Iek gaf hem 't befte ftuck van mijn verholen (chat,
Iek gaf hem niet-te-min een foentjen boven dat.
Een foentjen, maer, eylaes! wie fou my willen kusfen,
Iek ben nu flechts bequaem om luften uyt te blusfen
Iek ben een bitebau, een leelick fpoock gelijck,
't Is tijt dat ick voortaen uyt alle menfchen wijck.
Hoe fal nu al het dorp met dele rode plecken,
Hoe fal met dit gefwel de fpitfe Phylis gecken :
Hoe fall' (om mijn verdriet van ganfcher herten bly)
Den goeden Celadon gaen hitfen tegen my.
En feker dele maeght heeft vry al goede reden
Om met een trotfen voet op my voortaen te treden;
Want doen meeft al de jeught op my eens was verfot,
Soo dreef ick menighmael met haer een vollen fpot.
Doen heb ick haer gequelt , en by den neus gegrepen ,
En door een fchamper jock haer in het lijf genepen
Maer dit is nu verkeert, want fy is boven my,
Dies is'et weder recht, dat ick verfmaetheyt ly.
Wel lijt dan, droeve ziel! of, om geen fpot te lijden,
Soo gaet het fchamper dier en alle Nymphen mijden;
Gaet, woont in eenigh bofch of in een eenfaem dal;
Daer u te geener tijt een menfch ontmoeten fal.
Gaet, woont in cenigh hol of in de rouwe fteenen,
En gaet daer even-ftaêgh 'uw bitter leet beweenen.
;

;
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Ach! die niet meer en is, dat hy te voren plagh ,
't Is vreenit, dat by voortaen by menfchen dueren magh."
Hierop begon de maeght haer klachten af te breken,
De moet is haer te vol, fy kan niet langer fpreken,
Soo weeght haer op het hert liet droevigh ongeval;
Het fchijnt, dat haer het oogh een beke worden fal.
De loofe Celadon, die in de dichte ftruycken
En in het ruygh gewas daer hadde liggen duycken,
Quam foo dicht aen de beeck en by de droeve maeght,
Dat by hem wort verftaen al wat de Nymphe klaeght.
Meer alsfe ftille fweegh, foo gaet hy luyder kelen,
Soo gaet de loofe gaft een aerdigh deuntjen quelen,
Een deuntjen na den eifch. Het wont, dat maeckt geklanck,
Hy fett' hem in het groen, en dit was fijn gefanck :

Schoon ick dickmael heb gevraeght,
Of ghy wout beminnen
Een die u fijn lijden klaeght
Met bedruckte finnen;
Iek en heb, o fiere maeght,
Noyt iet konnen winnen.
1

Vrijfters, wat ick u bidden magh,
Laet uw trotfheyt varen,
't Gaet als noch gelijck het plagh,
Met ons groene jaren;
Want daer komt een ouden dagh,
Niet bequaem te paren.
Ghy daerom, o foete kint,
Gunt uw teere wangen
Aen een vrient die u bemint
Met een diep verlangen:
En voor al doch haeft begint ,
Wilje danck ontfangen.
Een die ti van herten vrijt,
Klopt voor uwe deuren ,
Soo u eens de kans ontglijt,
Soo en baet geen treuren;
Taft dan toe met alle vlijt,
T'wijl 't u magh gebeuren.
't Roofje, dat foo luftigh bloeyt,
Kan niet lange d neren ,
Ja al ftont het ongemoeyt
Tusfchen hooge mueren:
Jeught, en wat in hoven groeyt,
Is van meynigh neren.

Het liet dat heeft een ey nd' : dies gaet by fich bereyden,
C,elijck het fehijnen mocht, om uyt het wont te fcheyden;

Maer fy, die kent de item van haren Celadon,
Verftacl: haer in het loof foo veel fy immer kon.
Sy pooght het root gefwel, fy pooght haer vreemde plecken,
Sy pooght het met'et loof en in liet groen te decken;
Maer hy komt aen-gegacn als met een koelen moet,
Het fchijnt, dat hy met ernft na fijne kudde fpoet;
En of by fchoon het oogh na Cloris heilen wende,
By ftelt hem niet-te-min of hyfe niet en kende :
„Wel kint, hoe dus alleen? hoe dus, eylaes! geftelt?
Het fchijnt , fprack Celadon, dat ghy u bijfter quelt.
Hoe, zijt ghy aen den mont of uwe teere wangen
Hier in dit nare wout gebeten van de fangen ?
Of heeft een vuyle fleck, een fein , een fchorpioen ,
Baer gift op u ontlaft in dit onaerdigh groen ?
Of hebje boos fenijn hier uyt een floot gedroncken,
Daer in een vuyle pad of adder lagh gefoncken?
Of hoe bet wefen magh, fegh wat'er is gefchiet,
En opent fonder fchroom den gront van uw verdriet.
Schoon ghy hier in het lant van buyten zijt gekomen,
Weet dat oock vreemde liên hier worden aengenomen;
Gelooft'et, wieje zijt, fchoon ick u niet en ken,
Dat ick des niet-te-min tot uwen dienfte ben.
Als Cloris dit verftont, doen is haer geeft befweken,
Mits fy aen Celadon haer meynt te zijn ontleken;
Sy berft ten leiten uyt: „0 waertfte Celadon,
Iek blies mijn leven uyt indien ick maer en kon.
Neet ghy niet wie ick ben, ghy, die met al de finnen,
Uw Cloris boven al eens waert geneyght te minnen?
Hoe! ben ick too geftelt, dat ghy my niet en kent?
Soo houd' ick my, eylaes! voor alle tijt gefchent.
Sout ghy, fey Celadon, ghy Cloris mogen wefen?
Wel, foo een felfaem ftuck en heb ick noyt gelefen.
Hoe! ghy die waert de luft van alle jonge mans,
Wanfchapen, fonder vorm, en buyten alle glans!
Wat ramp, wat ongeluck, wat gift heeft u gefchonden?
Wat God heeft over u too harden plaegh gefonden?
Ey, fegh eens wat'er fchort; want eyft'er iemant raet,
Die moet dan open doen de gronden van het quiet."
„'k En wil ti, feyt de maeght, mijn onheyl niet verbergen:
lek hebbe, waerde vrient, Cupido willen tergen,
En daer van komt my dit : eylaes! ghy kont liet fien,
Iek hen aen alle kant gefteken van de bigin.
Niet van een flechten fwerm, maer van de flimfte dieren
Die uyt Cupidos korf, en om de vrijfters fwieren;
Dus, too ghy oyt mijn vrient voor defen zijt geweeft,
Geeft my doch heden raet, hoe dat men dit geneeft."
De lincker fweegh een wijl, en fcheender op te letten,
En gaet hem als bedroeft ontrent de Nymphe fetten;
En t'wijl fy nevens hem met groot verlangen fit,
Soo geeft hy eerft een fucht, en feyt ten leften dit :
„De byen, waerde maeght, die van Cupido komen,
Zijn van een vreemden wert , en boven al te fchromen ;
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Sy fingen wonder foet, maer fteken lijdigh fel,
En naer een foeten jock foo wort'et katte-fpel.
Maer als van dit gebroet een vrijfter wort gefteken,
Al wat men in haer prees, dat is terftont geweken
Haer jeught is fonder glans, haer luyfter fonder eer,
En die haer eens verfocht en wilfe nimmermeer.
Oock kander niet een menfch de fnode plaegh genefen,
Of by moet van de kunft of van het ambacht wefen;
En fchoon, dat iemant heelt het droevigh ongeval,
Noch blijfter vry genoegh, dat noyt genefen fal."
Hier op vingh Cloris aen noch meer als oyt te fchreyen ,
Maer ftracx de loofe gaft begonfe wat te vleyen:
„Ey,, feyt hy, weeft geruft, en (tilt uw fwaer verdriet,
U w byen, lieve kint, en zijn de quaetfte niet.
My dunckt ick weet'er een, die fal uw quael genefen,
Eer dat de guide Son fal weder zijn gerefen:
Maer die aen eenigh menfch fijn kunft en gunfte toont,
Behoort, gelijck ghy weet, naer eyfch te zijn geloont.
Wy zijn te defer tijt in alles vergeleken,
Cupidos wreede bye heeft my en u gefteken;
Iek ben van defe pijn 'k en weet niet hoe geftelt,
En ghy zijt infgelijcx aen alle kant gequelt.
Ghy kont, indien ghy wilt, mijn druck en pijne ftelpen,
En ick kan heden felfs uw droeve finerten helpen;
Koom, laet ons weder -zijts gaen heelen dit gequel:
Als d'een hant d'ander waft, dan gaen de faken wel."
Soo haeft als Cloris hoort het flot van defe reden,
Soo quam'er nieuwe jeught haer rijfen in de leden;
Sy keeck den herder aen, en feid' hem: „waerde vrient,
Iek weet, dat een die werckt na eyfch vergolden dient:
En daerom ftelt het vaft, foo ghy my kont genefen,
Dat ick fal uwe zijn, en ghy Pult mijne wefen;
Niet voor een korten ftont, maer voor den ganfchen tijt,
Dat ick hier leven fal en ghy op aerden zijt.
Noch fal ick boven dat mijn vee te famen brengen,
En fal liet altemael met uwe kudde mengen;
Ghy fult'er mede doen als met uw eggen goet,
Al heb ick meerder hoop als ghy, o Herder, doet."
Dit was het krachtigh woort, dat Celadon verwachte,
En 't viel haer uyt den mont al rasfer als by dachte:
Hy neemt het gunftigh aen, hy kuft fijn rechterhant,
En gaf op dit befpreck de maeght een liefde-pant.
Hy gaet daer op terftont meliaf en ruyte plucken,
Hy gaet het jeughdigh fap haer op de wangen drucken;
Hy voeght'er muhte by gedopt in honigh-raet,
En op den ftaenden voet foo voelt de vrijfter baet.
En doen by noch een reys de knobbels had beftreken,
Soo is het groot gefwel in eenigh deel geweken:

11

953

Maer als hy noch een -mael gebruickt' het machtigh gras,
Soo wiert de fehoone maeght als fy te voren was.
Hier op riep Celadon : „Mijn loon die is verfchenen ,
De bubbels zijn gegaen, de knobbels al verdwenen;
Iek heb, o herderin, aen u mijn kunft getoont,
Nu is'et eenmael tijt, dat ghy my weder loont.
Nu is'et eenmael tijt, dat ick, na langh verdrieten,
Eens trooft, door uwe gunft, eens vreughde fal genieten,
Gelijek de reden eyfeht. Nu is'et eenmael tijt
Dat ick eens uwe ben, en ghy de mijne zijt.
Nu is'et eenmael tijt." Hy wou noch vorder fpreken,
Maer fiet, het docht hem beft fijn woorden af te breken:
Daer is 'k en weet niet wat, dat ritfelt in het wout,
Daer op dan Celadon fijn reden wederhout:
De Nymphen van het dorp, die hare Cloris miften,
En niet als op het left van haer vertreck en wiften,
Die (Decken over al waer datfe weben magh,
Om haer te doen verftaen het eynde van den flagh:
Om haer te doen verftaen, hoe dat de geyle jongen
Ten lebten met gewelt tot vluchten was gedwongen,
En foo was af-gerecht, dat by niet meer en mocht,
En foo ter nauwer noot geftegen in de locht.
Maer t'wijl fy in het wout aen alle kanten fochten,
Soo vonden by de maeght vry beter alsfe dochten;
Sy vonden haer gefpeel verfekert van gevaer,
En noch een aerdigh quant gebeten nevens haer;
Sy fien in haer gelaet een wonder groot vernoegen,
Sy fier haer boven dat de handen t'famen voegen;
En daer op treet het rot al vry wat rasfer aen,
En hoort daer over-hant hoe alle dingen ftaen.
Stracx rijft'er dubbel vreught, en al de frisfche maeghden,
Aen Wien uyt rechte fucht de faken wel behaeghden,
Die boden hun geluck: en, tot een foet befluyt,
Soo vlocht het maeghderot een kranfje voor de bruyt.
Maer defen onverlet, foo zijnder noch gevonden
Die, ick en weet niet hoe, hier in vertwijffelt ftonden;
Daer is een ftille nijt die haer in 't herte knaeght,
Om dat'et Celadon met onfe Cloris waeght.
Sy wenfchten van de byen wel eens gequetft te wefen,
Om door foo lieven haut daer af te zijn genefen:
Sy wenfchten, maer om niet; en die liet ftuck benijt,
En draeght niet anders met als nepen van de fpijt.
Noyt is in eenigh feeft de plaets foo wel gemeten,
Of daer is eenigh menfch die qualick heeft gefeten:
Het is op defen dagh en menighmael gebeurt,
Dat waer'er iemant lacht een ander weder treurt.
Pover avoir de tout, il faut avoir de celu.
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Het is een oude fpreuck: wie Wienfehen plagh te vlieden,
En geeft hem in het wout, af-keerigh van de lieden,
Die moet, in fijn bedrijf en onder defe fchijn,
Een geeft van boofen aert of wel een engel zijn.
lek fegge noch eenmael: wie dickmael is verholen,
En gaet veel buyten 's weeghs in dichte bosfen dolen,
Verruckt in diep gepeys, daer is geen feggen aen,
Sijn breyn moet voor gewis in vreemde bochten ftaen.
Dit is van outs gelooft. Op, op, verkleumde finnen!
Iek wil een vreemt verhael hier over gaen beginnen;
Iek wil een felfaem ftuck hier brengen aen den dagh,
Dat al wat jonckheyt hiet ten goede dienen magh.
Een koopman over zee, aen Wien de fnelle baren
En al de winden felfs nu lange gunftigh waren,
Had gelt by een vergaert, foo veel als eenigh man,
Met handel en geluck, te famen rapen kan.
Hem was een jonge maeght, een eenigh kint geboren,
Een kint dat fchijnen mocht van duyfent uytgekoren,
Een kint dat geeftigh is en van een foeten aert,
En daer aen vander jeught geen koft en wort gefpaert.
Soo haeft een roos ontluyckt en toont haer rijcke gaven,
Flucx zijn de byen daer om hen te mogen laven:
Soo haeft de fchoone maeght begon haer foeten tijt,
Soo wiert de frisfche bloem van alle kant gevrijt.
Waer gelt en fchoonheyt is, daer zijn gewenfte faken,
Die met een ftille kracht de menfchen gaende maken;
Dit is van outs geweeft, en heden op den dagti
Soo gaet liet even foo gelijck het eertijts plagli.

Euglottus onder al, een van de hefte geefteii,
Een puyckje van de jeught, een luft van alle feeften,
Die voeght hem by den hoop, en dient geweldigh fchoor
Maer by en al het volck zijn dienaers fonder loon.
Mifandre bleef gefet, en liet haer niet genaken,
Hoe fchoon dat yder een of al de vryers fpraken,
Hoe wel dat iemant vleyt, hoe geeftigh yder mint,
Sy toont haer even-ftaegh tot paren ongefint.
Schoon dat haer iemant noot, en dat de jonge gatten
Haer baden tot vermaeck, en op haer dienften paften,
Sy blijft geduerigh t'huys en hout Eich bijfter kort,
En niet een menfch en weet, wat aen de juffer fchort.
Hoe feer dat iemant klaeght van brant en minne- wonden
Hy wort van haer verfmaet en vaerdigh wegh gefonden ,
Soo koel is haer gelaet. En, waerom veel gefeyt?
Het fchijnt dat haer de borft in ijs befloten leyt.
Of fchoon haer eenigh vrient hier over komt te fpreken,
Sy recht de lieden af, en vry met harde ftreken
En of haer vader felfs tot echte banden riet,
Sy blijft gelijckfe was, en acht fijn reden niet.
Charinus is bedroeft, dat haer verweende finnen
Zijn in haer groene jeught onwilligh om te minnen,
IIy wenft haer bruylof-feeft, hy wenft een fchoone vrucht
Want foo een eenigh kint, dat maeckt hem ftaegh beducht
Dit was een groot verdriet voor al de jonge lieden,
Die met een vollen ernft haer trouwe quarren bieden,
En fweven om het buys: maer voor Euglottus meeft,
Die, waer hy wefen mocht, is by haer met den geeft.
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Hy was van fnegen aert, en hadde lange jaren
Veel fteden door-gereyft en landen om- gevaren;
Dies had hy veel gellen en menigh dingh bemerckt,
Daer uyt de rouwe jeught haer breyn en oordeel fterckt.
Hier quarr de liefde by; die kan de menfchen flijpen,
Die kan de rouwe jeught en groene firmen rijpen:
Maer des al niet-te -min, al wat hy oyt bedacht,
Daer wert door fijn verftant geen voordeel uyt gewracht.
Euglottus, dus onthaelt, die light geheele nachten
Geduerigh om-gevoert met vreemde na-gedachten:
Hy weet niet hoe 't 'er gaet, of wat'er fchuylen magh,
Dat hy een frisfche bloem foo bijfter killigh fagh.
Hy weeght het felfaem ftuck met wel bedachte firmen,
En noch en weet hy niet, wat dat hy fal beginnen.
Doch naer een lang gewoel, foo maeckt by dit befluyt,
En borft, als buyten hoop, in defe woorden uyt:
„Wat doet een vryer niet om fijnen brant te ftelpen!
Alwaer geen deught en baet, daer moet de Duyvel helpen;
lek heb nu langh gedaen al wat aen eerlick man,
Ten dienfte van een vrou, te wege brengen kan.
Iek lieb om niet beproeft wat herten kan bewegen,
Nu wort mijn grilligh hooft tot flimmer raet genegen :
Iek wil den afgront felfs en al het hels gebroet
Bewegen, foo ick kan, tot trooft van mijn gemoet.
Eck wil de fwarte kunft en al haer nare ftreken
Gaen nemen metter hant, ick wil met nickers fpreken,
Iek wil — maer niet te ver; daer is noch ander raet,
Die my te defer uur by menfehen open ftaet.
Doen Ammon was verlieft, en fcheen van luft te fterven,
Een vrient vol hoofs beleyt die deed' hem trooft verwerven,
Alleen maer door een treck, dien hy den joncker wees,
Waer uyt dat naderhant een vreemden handel rees.
lek weet een ouden fehalek, die woont hier by de bueren,
Vol lagen, vol bedrogh, en duyfent flimme kueren;
Hy is een loofe vos die al het rijck bedrieght,
Die noyt geruft en flaept dan als de Duyvel wieght.
Sijn loft is quaet te doen, hy weet verfeheyde rancken,
Waer over boven al de vryers hem bedaneken ;
Daer is de lincker t'huys. Want fijn doortrapt verftant
Dat fpeelt in volle kracht ontrent den minnebrant.
Dien wil ick eerft om raet op al mijn faken vragen,
En wat by dienftigh vint, dat wil ick heden wagen;
Het ga dan foo het mach. Wanneer men hollen moet,
Soo dient'er niet gegaen als met een fnellen voet.
Wie eenmael heeft beftaen te dansfen met de dwafen,
Die moet al verder in, die moet geweldigh rafen,
Die moet'et al beftaen wat bate geven magh
Wie ftoutft hier gaet te werek die doet den beften flagh.
Terftont na dit gefpreck gaet hy den lincker vinden,
Een breyn vol flirr beleyts, een feyl van alle winden;
Die leent hem ftraex het oir, en opent fijnen riet,
En die wort metter haeft verandert in de daet.
;
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Let op het flim beleyt : Charinus hadde Haven,
Die om een kleyn gewin by dage moeften draven,
Ten dienfte van het volck, dat hen ter huere nam;
Maer keerden wederom wanneer den avont quarr.
Hier onder was een Moor, die, mits fijn geeftigh wefen
En om fijn kloeck vernuft, van yder wiert geprefen;
Hier wift Euglottus van, by fagh'er voordeel in.
Oock uyt een kleyne faeck rijft dickmael groot gewin.
Hy doet hem door een vrient, een van de naefte bueren ,
By doet om kleynen loon den flaef in ftilheyt hueren:
En na dat hem de Moor ten dienfte was gebracht,
Soo rijt hy na het velt en geeft hem op de jacht.
En als hy door het wout een weynigh heeft gereden,
Soo daelt hy van het paert, en geeft hem na beneden;
Hy roept den liuerlingh daer, en vraeglit hem menigh dingte,
En hoe het fijnen heer en al de knechten gingh ;
Hy vraeght hem na fijn lant, en waer by is geboren,
En door wat ongeval fijn vryheyt is verloren,
En wat hein daer ontrent of elders is gefehiet;
Maer dat hy vragen wil, en vraeght hy echter niet.
De flaef, in foete tael foo gunftigh aen-gefproken,
Is door een ftille vreught, gelijek een roos, ontloken;
Hy biet den Ridder eer, en doet hem goet befeheyt,
En hein wort meerder gunft en voordeel toegefeyt.
Want als hy oorlof nam om na fijn buys te keeren,
Liet hem de jongelingh een gouden kroon vereeren:
En badt hem boven dien, den naeften fonne-fehijn,
Hem weder dienft te doen en by te willen zijn.
Dit pleeght de jongh gefel wel fes of feven dagen,
En 't is hem groot vermaeck den Moor te mogen vragen
Ten leften feyt hy dit: „Hoort Abdon, lieve vrient!
't Is my een groote vreught van u te zijn gedient;
Ghy hebt een geeftigh breyn, en vry geen flechte ftreken,
0, wout ghy maer een woort voor my ten beften fpreken,
Aen haer die iek bemin en voor de fehoonfte ken,
Ghy fout een proeve fien of ick oock danckbaer ben.
Ghy fout haeft konnen fien, dat iekfe kan vergelden
Die oyt een gunftigh hert voor my te pande ftelden;
Iek fegh u vryheyt toe oock heden op den dagh,
Soo ick de minfte gunft van haer genieten magh."
De Moor, in dit verhael, die (tont gelijek verflagen,
Hy was in groot beraet hoe fish te fullen dragen,
Of wat hier in te doen; hy fagh den Jongelingh,
By fagh, dat hem het leet tot aen het herte gingh.
Hy fagh een droevigh nat hem op de wangen vlieten,
En van fijn aengeficht tot op fijn boefem fchieten;
„Heer Ridder, feyt de Moor, en quelt uw finnen niet,
lek weet gewisfen raet en trooft voor uw verdriet :
lek wil u met befcheyt ten vollen openbaren
Al wat'er omme -gaet en my is weder -varen :
Sy, die ghy dus verheft en foo volkomen vint,
En acht ick geenfins waert van u le zijn bemint.
;

256

VERIIAEL VOL JAMMERS

0, God van hemelrijek, hoe gaen des werelts faken!
De flaef die voor u ftaet , die magh haer bedt genaken;
Befiet my foo ghy wilt: Mifandre, waerde vrient,
Heeft my noch dele nacht van hare jeught gedient;
Heeft my noch defen nacht haer teeren fchoot ontfloten ,
En ick heb menighmael haer foetfte deel genoten,
En dat na vollen eyfch. En waerom langer praet?
Dat ghy van herten wenfcht, daer ben ick van verfaet.
Sy koomt in mijn vertreck en tot mijn koets genaken,
Met Ichoenen van kottoen, om geen gerucht te maken:
Sy geeft haer in het bed, en ftreckt haer nevens my,
Dies ben ick even 's nachts in (tage flaverny.
Want fchoon ick moede ben, en wenfch te mogen ruften,
En geenfins ben geneyght tot fpel en minne -luften,
Noch wert irk evenwel by wijlen opgewerkt,
Als fach de jonge maeght ontrent mijn leden ftreckt.
Maer eer het eerfte licht de werelt komt genaken,
Soo weetfe na de kunft in ftilheyt wegh te raken:
En noyt en weet'er menfch wat dat'er is gefchiet,
Noch hoe een vuyle flaef een fchoone maeght geniet.
Zijt ghy nu tot de luft foo bijfter Peer genegen,
Iek weet tot uw vermaeck al vry bequame wegen;
Ghy Pult haeft zijn gedient, misfchien noch defen nacht,
Van al dat uw gemoet uyt delen handel wacht."
De joncker was verfchrickt als dit de Moor verhaelde,
Het fcheen dat hem een droom door al de finnen maelde,
Dies fprack hy tot de flaef: „'t Is feker datje raeft,

En dat u eenigh fpoock de finnen heeft verdwaeft.
Iek houw dat u een geeft by nachte koomt beftoken,
Wanneer u door den flaep het oordeel is gebroken;
Ixïon heeft een wolck in ouden tijt gekuft,
En hielt door Juno fells fijn vyer te zijn gebluft."
„Neen heer, met uw verlof, gingh Abdon weder feggen,
Het ftuck is al te klaer, en niet te weder-leggen;
De vrijfter, u bekent, is ja mijn eygen boel,
Ten is geen fpokery, dat ick met handen voel.
Iek weet'et voor gewis, wanneer de fonne-paerden
Haer fuller met den dagh ontrecken van der aerden,
En decken met den nacht geheel het aertfche dal,
Dat fy al wederom tot my genaken fal.
Iek ken haer ganfch bedrijf, ick hebbe vafte peylen,
Wanneer fy is geneyght haer fchoot aen my te veylen;
Sy heeft my door een wenck op heden doen verftaen
Dat fy al menighmael voor delen heeft gedaen."
Euglottus evenwel en konde niet gelooven,
Dat Abdon van haer eer Mifandre kon berooven;
Dies wort hy ganfch beluft te leeren uyt de daet,
Wat hier van wefen mag, en wat'er omme-gaet.
De nacht koomt onder-dies den hemel overtrecken,
En met een duyfter kleet de ganfehe werelt decken;
De vryer tijt te werek, vermomt fijn aengeficht,
En neemt tot fijn vertreck een folder fonder licht,
Een wonder rou gefiel. Daer gaet hy neder leggen,
En laet hem van de Moor in alle dingh gefeggen:
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Hy eint een flordigh bed, gelijck een flaef gebruyckt,
Die lieh eerft moede werckt en dan fijn oogen luyckt.
Daer is het (tuck gefet, en Abdon door-geflopen,
En ick en weet niet hoe in duyfter wegh gekropen
Daer light de Moor en ronckt, hy ffaept den ganfchen nacht,
Terwijl de jongelingh met angft fijn kans verwacht.
Maer fchoon of al liet huys in ftilheyt is gekomen,
1)e deuren toe-gedaen, de lichten wegh- genomen,
Van haer is geen gewach, men hoort'er geen geluyt,
Dies maeckt de jongelingh een wonder vremt befluyt:
Hy denckt of dat de Moor (gelijck de flaven plegen)
Tot lagen, tot bedrogh, tot rancken is genegen:
Hy denckt of hein den boef mocht brengen in den noot,
Of om fijn vuyl gewin mocht geven aen de doot.
Hy wort by-naeft gefint fich uyt'et huys te maken,
Maer kan, vermits de nacht, niet van de folder raken;
Hy vreeft te zijn gehoort, en dan te zijn verraft,
En even voor een dief te worden aen-getaft.
Maer eer de bleecke fchrick verliet fijn koude leden,
Soo quarr de jonge maeght al fachtjens aen- getreden :
Een was -licht was haer kaers, dat gaf een kleyne vlam,
Die niemant wort gewaer of in het huys vernam.
Haer locken, van kottoen of (achter ftof geweven,
En konden geen geluyt op trap of folder geven:
Sy was met nacht -gewaet verciert gelijck een bruyt,
Sy quam tot aen de koets, en blies haer kaerfjen uyt.
Euglottiis bleef gefet; fy gingh haer neder-leggen,
En by ontf ngh de maeght oock fonder iet te feggen ;
Sijn vreefe was gedaen, vermits hy wiert gewaer,
Dat fy was nevens hem en hy benevens haer.
Mifandre was verbaeft. Sy voelt ontrent de leden
Iet anders alsfe plagh, onfeker van de reden;
(Daer is een wijt verfchil hoe dat een Edelman
En hoe een moede flaef fich hier generen kan) ;
Sy fpreeckt Euglottus aen, fy gaet hem ondervragen,
Waer uyt in hem ontftaen foo dichte minne - vlagen;
,,K l , fey tfe , lieve vrient, en doet u niet te kort:
Waerom uw jonge ziel foo quiftigh uyt-geftort?
Indien ick bidden magh, begeeft u om te ruften,
De coact, is oock een deuglit ontrent de minne-luften.
Wie al fijn koft verflint ontrent het middagli -mael,
Vint, als het avont wort, fijn tafel bijfter fchrael."
Euglottus niet een woort, tot hem de ganfche leden
Zijn moede, zijn ontfet, en dapper afgereden;
Doen gingh hy Ammons gangh: Het vyer wert uytgebluft,
Wanneer men heeft gepeylt de gronden van de luft.
Hy gaet een korte wijl in ftilheyt overleggen,
Vat hem nu ftaet te doen, en wat'er is te feggen:
Maer fy dacht onder-dies wat haren Moor ontbrack,
Om dat hy niet een woort in al den handel fprack.
Vat fchort'er, fey de maeght, wat mocht u doch bewegen,
Dat ghv noyt ftil en waert, en efter hebt gefwegen?
;
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Wat ick ti bidden magh, fegh niet een gmftigh woort,
Wat heden meer als oyt uw leden heeft bekoort.
Wat foo een grooten braut in u heeft konnen ftoken,
En waerom noyt een voort hier over uytgefproken:
Geef hier doch reden van. Hier berft Euglottus uyt,
En dondert over haer met wonder hart geluyt:
„0 fluyp -ziel fonder eer, o fchuym van alle vrouwen!
Wie kan in dit geval fijn gramfchap wederhouwenP
Wie kander door redens kracht betomen fijn gemoet,
Daer ghy ons dit verdriet, en u de fchande doet P
Laet ghy een rauwen flaef uw teere wangen kusfen?
En in uw reynen fchoot fijn vuyle tochten blusfen?
0 fchant-vleck aller jeught! o monfter van het lant!
Van wiens onguer bedrijf noyt menfch gefchreven vant.
Hoe menigh Edelman heeft u wel eer gebeden,
Heeft u ftaêgh aen-gegaen met al de befte reden,
Heeft in u ftaêgh gelocht fijn trooft en echte wijf,
En kiefje voor de trou dit fchendigh tijt- verdrijf?
0 fpijt! o groufaem werek, dat noyt en is geweten,
Dat noyt wat leven heeft fijn leven fal vergeten!
Wie fag'er (immer daet voor delen oyt gefchiên?
Wie kander vuylder dingh in duyfent jaren fien?
Wat heb ick uyt-geftaen? wat heb ick niet geleden,
Als ick maer eens en dacht aen uwe teere leden?
Ghy waert aen mijn gemoet gelijck een waerde fchat,
En fiet, ghy zijt een poel van ick en weet niet wat!
Een kot, een goire kuyl, daer bengels, guyten, flaven
Is veyligh toegeftaen haer luft te mogen laven.
0 fchennis fonder grout! o noyt bedochte fmaet,
Die al wat leelick is in vuyl te boven gaet!
Maer waerom meer ;efeyt? het is genoegh gefproken,
Iek heb mijn luft gedaen, ick heb mijn leet gewroken;
Ghy blijft nu dieje zijt, een mors -hoeck van een boef,
En weet dat ick voortaen uw gunfte niet en hoef,
Uw liefde niet en wil. Waer fal Mifander blijven?
Wie kan haer killigh hert, haer bleicken mont befchrijven?
Het fcheen dat haer de ziel als van een donder-ilagh
Vermorfelt, wegh-geruckt, en fonder wefen lagh.
Haer oogli is fonder glans, haer geeft van haer geweken,
Haer mont is onbequaem om yet te konnen fpreken,
IIaer breyn is buyten fpoor, haer linnen op de vlucht,
En wat haer adem blaeft, dat is een ftage fucht.
Euglottus maeckt hem op, en ftaeckt fijn hevigh fchelden,
Hy wenfeht te mogen zijn te midden op de velden:
De Moor doet hem geley, en wij ft den Edelman,
IIoe dat hy met gemack van daer geraken kan.
Daer gingh de vrijfter ad: „0 God, doe my genade!
Iek ben nu buyten hulp en even buyten rade,
Iek ben nu buyten trooft, ick ben, eylaes! ick ben
In foo verboften ftaet als ick een menfche ken.
Iek ben nu fonder eer; ach, waer ick fonder leven!
Ach, waer ick in de lucht tot flenters wegh -gedreven!
65
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Ach, waer ick van de zee geflingert aen de ftrant!
Ach, waer ick van de ftorm begraven in het zant
Ach, ware my gefchiet, dat Myrrhe quarr te beuren,
Dat ware my een trooft in dit ellendigh treuren:
0, dat een harde fchors mijn aenficht decken mocht,
En dat ick noyt en fagh de ftralen van de locht!
Ach, waer ick nu een boom te midden op den velde,
En dat'er niet een menfch van mijn verdriet en melde!
E'en boom en dien ick niet, my voeght geen jeughdigh blat,
Iek ben mijn eere quijt, dat is mijn befte fchat.
Och, of den hemel viel, en wou mijn fchande decken,
En wou mijn hooghfte fmaet met duyfter over -trecken!
Och, of het aertfche dal ontfote fijnen mont,
En flockte defen romp tot in fijn diepften gront!
Och, of dit hoogh gebou op my quarr neder-ftorten,
En wou mijn herten -leet en droeve dagen korten!
Och, of den hooghften bergh van boven neder quam,
En in een oogenblick mijn droevigh leven nam!
Noch is'et niet genoegh. Och, of dit ganfche wefen,
Dit groot, dit wonder Al te famen op-gerefen,
Quarr vallen over my gelijck een groote baer,
Soo dat'er niet een (tuck van my te vinden waer!
Dat is mijn hooghfte wenfch. 0, mocht ick dat verwerven,
Iek wou in dit verdriet niet blijder fierte fterven;
Iek wou, indien ick mocht, tot trooft van defe pijn,
lek wou, indien ick mocht, tot ftof gemalen zijn.
Iek won. Maer wat, och arm! wat fal ick vorder wenfchen ?
Iek ben een ffet, een íloir, een fpot van alle menfchen ,
Iek ben het finootfte fpoock, dat oyt de werelt fagh,
Soo dat geen duyfter hol mijn fchuylhoeck wefen magh.
\Vaer fal ick henen gaen ? al deckten my de bergen,
God fal my lijckewel oock daer fijn oordeel vergen:
Al fchool ick alle tijt in plaetfen fonder licht,
Noch fta ick even naeckt voor Godes hel gefleht.
Al mocht ick niet den wint door al de werelt vliegen,
Noch kan ick evenwel den Schepper niet bedriegen:
Al daeld' ick in de zee en haer oneyndigh diep,
't Is open voor den Heer wat by te voren fehiep.
Al mocht ick met de Son door al de werelt rennen,
Noch fal dat wacker oogh oock daer mijn fonden kennen:
Al fonck ick even-felfs tot in den fwarten poel,
God vond mijn bange ziel oock onder dat gewoel.
Wat raet dan, treurigh hert ? ick wil gaen henen dwalen,
Door wegen noyt befocht, door onbekende palen,
Tot iek eens vinden fal een aertrijck fonder gras,
Daer tot op heden toe geen levend dier en was:
Daer niet een vogel finght, daer nimmer frisfche boomen
Haer toonen op het velt, of groeyen aen de ftroomen:
Daer niet als rotfen ftaen ontbloot van alle groen,
Die niemant dienftigh zijn of eenigh voordeel doen.
Dacr wil ick even-ftaêgh mijn tranen laten vloeyen,
Tot dat door mijn gefchrey de beken fullen groeyen,

Tot dat ick neder-fijgh uyt druck en ongeval,
Tot dat ick even-felfs een beke worden fal.
Hoe foet is oock de doot, als ons bedroefde firmen
Door eenigli fwaer gequel haer laten overwinnen ?
De baer is dan een vreught, het graf is herten -wenfch,
En Piet, dit is de ftant van my, ellendigh menfch!"
Maer t'wijl haer droef gemoet aldus beftont te klagen,
Soo quam den dageraet met liner vergulde wagen,
En bracht op haer karos het voorfpel van den dagh,
Dies liet de juffer af van haer bedroeft geklagh.
Sy neemt haer flechtfte kleet, fy deckt haer naeckte leden,
En is met ftillen gangh ten huyfen uyt -getreden,
En vorder uyt de ftadt: maer niemant is bekent
Waer dat na dit vertreck de vrijfter is belent.
Men heeft alleen verftaen , dat fy is komen dolen,
Daer feker kluyfenaer,, in 't dichtfte wout verholen,
Sat in een diep gepeys: en dat hy haer vernam
Daer fy, des onbewuft, ontrent fijn woningh quam;
Dat fy daer met verdriet haer fonden quam verfoeyen ,
En fcheen als even-ftaêgh in tranen weg te vloeyen:
Dat fy haer mager lijf wou fmacken in den ftroom ,
Dat fy haer teeren hals wou hangen aen een boom:
Dat fy haer met een mes wou in den boefem fteken ,
Om op haer eygen-felfs haer leet te mogen wreken;
Maer dat de goede man liner beter dingen riet,
Soo dat haer droeve ziel het leven noch geniet.
Dat fy den Heremijt haer fonden had beleden,
En van hein was getrooft met al de hefte reden,
Die God den menfche geeft: maer datfe lijckewel
Den trooft niet aen en nam, maer bleef in haer gequel.
Dat hy de juffer gaf een grof en felfaem laken,
Om van die flechte ftof voor haer een kleet te maken:
Dat fy na dit onthael gingh dieper in het wont,
En dat geen menfch en weet waer fy haer woningh hout.
Dat hy in haer vernam een wonder groot berouwen ,
Met opfet noyt een man na defen aen te fchouwen
Dat fy nu fteke-blint voorfeker wort gemeent,
Mits fy geduerigh treurt en fonder eynde weent.
Haer aenficht, fey de man, en eertijts roode wangen
Die zijn door bleecke verw als met de doot bevangen
Haer geeften fonder vreught en ftaêgh in diep gepeys,
Haer aders fonder bloet, haer leden fonder vleys,
Haer borften wonder blau door kracht van harde Pagen ,
Soo datfe wonder vreemt en hijfter deerlick Lagen;
Haer oogen ftonden hol en in het breyn gedruckt,
Haer vlechten, eertijts fchoon , by vloeken uyt- geruckt;
Haer wefen als een fchim. Sy gaet ontrent de beken ,
En fiet hoe Peer de jeught van haer is af-geweken,
En dat is baer vermaeck. Sie daer een jonge maeght,
Die haer mifmaecktheit prijft, en van haer fchoonheitklaeght!
Wanneerfe hupen wil, foo neemtfe groote fteenen,
En neyght daer op het hooft, en, moede van te weenen ,

EN BEDROGHS.

Vernieuwt haer tot den druck. Haer fpijs is anders niet,
Als wortels uyt'et bofch en water uyt de vliet.
Sy wenfcht voortaen niet meer in haeft te mogen fterven,
Sy wil eerft beter trooft van haren God verwerven;
Sy wil dat eerft de geeft haer in den boefem ftraelt,
Eer datfe iieder-fijght of in den grave daelt.
Men hoorde voor het left haer goede dingen feggen,
Die als een waerde fchat zijn dienftigh op te leggen;
Men fagh, hoe fy haer wrongh en by den haire track,
En tot haer eygen ziel in defer voegen fprack:
„De Duyvel is van outs een meefter om te liegen,
Hy kan door ffim beleyt een vrome ziel bedriegen;
Hy brenght door enckel lift de menfchen in gevaer,
Want hy was over langh een duyfent-konftenaer.
Wanneer by tot het quaet ons herten wil bereyden,
En tot fijn duyfter werk en van haer plichten leyden,
Soo ftelt de lincker vaft, dat al het ffim bejagh
Noyt ruchtbaer worden magh of komen aen den dagh.
Hy toont ons, foo het fchijnt, een kamer fonder glafen ,
Een ftil, een duyfter hol, een lock-aes voor de dwafen:
Hy feyt ons boven dien: Wat hier oyt wort gedaen
Sal in een ftage nacht verfegelt blijven ftaen.
Maer in het ftil geheym (dat duyfter fchijnt te wefen,
En waer noyt guide fon of mane komt gerefen) ,
Daer is een groote fchuyf ter zijden afgemaeckt,
Die vaerdigh open gaet, fchier eerfe wert geraeckt;
En als liet leelick ftuck ten vollen is bedreven,
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Soo weet die loofe vos een helder licht te geven;
En ftracx wort dan gefien , als in den hellen dagh,
Al dat verholen fcheen , en in het duyfter lagh.
Daer berft de fchennis uyt, al in haer volle leden,
En wort van alle kant geweten in de Reden,
Geroepen in het lant, en waer men menfchen vont,
Dies lacht de vuyle geeft als met een vollen wont.
Bedrieger, als ghy zijt, wat hebje niet gelogen!
Wat hebje my verleyt, en uyt'et fpoor getogen!
O wee, dat ick mijn oir aen u oyt open gaf!
Ghy zijt een leugenaer oock van den eerften af.
Ghy zijt, die ons gemoet van eere kont berooven,
0, dat geen jonge maeght u meer er moet gelooven!
O dat u noyt de macht en worde toe-geftaen,
Om iemant oyt te doen, dat my is aen-gedaen!
O wonde nu ter tijt het aertrijck my verilinden!
Want daer en is geen trooft voor mijn verdriet te vinden;
Mijn ziel, die licht en woelt als in een ftage doot,
Want daer is helfche pijn oock binnen defen fchoot.
O God, als ghy den menfch laet tot fijn eygen felven,
Waer heen en valt by niet! hy fal hem kuylen delven
Tot inder hellen felfs, tot in den afgront toe,
Hy fijght geduerigh af, en niemant weet'er hoe.
Oock van een kleyn begin, en van geringe faken,
Soo kan men tot een val in korter (tont geraken;
't Een quaet brenght 't ander in, het oogh verleyt den geeft,
En ftracx foo wort de menfch een onvernuftigh beeft;

260

VERIIAEL VOL JAMMERS

De befte van den hoop, tot aen de wijfte lieden,
Soo God hen niet en ftijft, en kan het niet ontvlieden:
Eylaes! dit aerden vat is al te lijdigh kranck,
IIet foeckt, men weet niet hoe, fijn eygen onderganck.
En fehoon wy menighmael na goede dagen trachten,
Het vleefeh noch even -wel vermeeftert ons gedachten,
Vermeeftert alle tucht, oock fehoon men die bewaert,
En liiet, dit is de ftant van onfen boofen aert.
Wat is 't dat my bedorf, dat eerft mijn hert vervoerde,
Dat my door vuylen brant de teere (innen roerde ?
Eylaes! 'k en weet'et nau hoe dat ick eerftmael viel,
En wat het vyer ontftack in mijn beroerde ziel.
By trappen wort de menfch van fonden in- genomen,
En foo ben ick, eylaes! in dit verdriet gekomen,
By trappen quam de luft in dit ellendigh hert,
Tot dat ick van het vleefch geheel beften wert.
Mijn vader was te flap, en ick van teere jaren,
En vrijfters inder jeught zijn wonder broofe waren,
Sy worden haeft ontciert, en al te licht befmet,
Indien men niet met ernft op al haer wegen let.
IHet is licht goet te zijn, wanneer men is verfcheyden
Van dat ons fwack gemoet ten quade kan verleyden;
Dus foo'er iemant wil van luften zijn bevrijt,
Al wat de firnen terght is nut te zijn gemijt.
Onthout dit, foete jeught! ick fpreke van gevoelen,
Iek weet waer uyt de luft in my begon te woelen,
En hoe die vorder gingh, en wat mijn hert verriet,
En wat tot mijn bederf ten leften is gefchiet.
Wat fel ick nu befteen ? waer fel ick henen keeren?
Sal my te defer uur de wanhoop overheeren ?
Sal ick nu yonder-gaen, en finelten in verdriet?
0 God, mijn eenigh heyl! ick bidde, lijd'et niet!
De fonde die wel eer in Sodom was bedreven,
Die vint men in uw boeck aldus te zijn befchreven ,
Als datfe groufaem was en van der aerden klam,
Ja, boven in de lucht tot aen den hemel quam.
Maer die na rechten eyfcli uw liefde wil bemereken,
Vint dat uw vader -gunft gaet boven alle wercken
Die oyt door uwe macht voor defen zijn gemaeckt;
En Piet, dit is een trooft die my de ziele raeckt.
Genade, lieve God! genaed' is mijn begeeren!
Wilt al dat wanhoop fmaeckt uyt mijn gedachten weeren,
Deer is een ftage worm die my geduerigh knaeght ,
En mijn benaeude ziel tot in der hellen jaeght.
Genade, lieve God! wat kan ick anders feggen?
Iek wil mijn droeven mond in ftof en asfe leggen,
En kirren als een duyf, en pijpen als een kraen,
En noch fel evenwel mijn ziele niet vergaen.
lek voel een ftillen galm in mijn gedachten fpreken,
Die ff ijft mijn fwacke ziel al wasfe fchier befweken.
Hoe zijt ghy, lieve God! foo goedigh neu den menfch?
Mijn druck verkeert in vreught, mijn leet in herten -wenfch.

Iek weet op lieden danck oock aen mijn fnootfte fonden,
Deer heb ick even trooft en voordeel in gevonden,
Door Godes hoogfte gunft. Een flange vol fenijn,
Na rechten eyfch gebruyckt, die kan noch dienftigh zijn!"
Het lefte dat de man heeft van de maeght vernomen ,
Dat was een droef gefangh uyt haren moat gekomen;
Sy bleef tot in der nacht gedoken in het rijs,
En haer verdrietigh liet, dat gingh op defe wijs:

Z I E L - S U C H T.
(Op de wijze: Als T&gfis al de nacht, enz )

Laetft als mijn droeve ziel,
Met een innerlick geklagh ,
Hare fonden overfagh,
Was 't dat heer dit ontviel:
0 los gepeys,
En dertel vleys,
Waer hebje my gebracht!
Iek ben verfoncken in een droeve nacht;
Dies fel ick, o Heer!
Staegh en even feer,
Nu en immermeer
Kermen, kermen, kermen:
Wilt doch mijner eens ontfermen,
Dat ick leve t'uwer eer.
Al wat ick eertijts focht,
Met een ongetoomde luft,
Daer en vond ick nimmer ruft,
Als ick het recht bedocht.
0 los gepeys,
En ydel vleys,
Hoe fpeelt ghy met de jeught!
Ghy biet ons ílechts inaer fchuym en fchijn van vrenght.
Ach! de geyle min,
Soet in haer begin,
Doet mijn droeven fin
Kermen, kermen, kermen:
Wilt doch mijner eens ontfermen
En weeft, Heer! mijn gewin.
Iek foeck mijn herten -wenfch
Niet in dat de werelt roemt,
Of iet dat men fchoonheyt noemt,
Iek word' een ander menfch.
0 los gepeys,
En ydel vleys,
Verlaet nu dit gemoet.
Ghy zijt, o God! alleen mijn hooglifte goet;
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Dies fal ick voortaen
Treurigh voor u ftaen,
Of geduerigh gaen
Kermen, kermen, kermen,
Tot ghy mijner fult ontfermen;
Siet, o heer! uw maget aen.

Maer waerom, bangh gemoet, wilt ghy mijn ziele quellen,
En dalen met verdriet en wan-hoop in der hellen?
Wie God uyt waer berou in heete tranen bidt,
Die vint ten leften trooft, oock daer hy treurigh fit.
Iek wil van God behulp, en heyl, en fegen wachten;
Een recht gebroken hert en kan hy noyt verachten:
Hy fal noch dit gemoet eens trecken uyt de pijn,
Indien niet in het vleefch, het fal hier namaels zijn.
De dopt , die God de foon heeft eenmael willen fmaken,
Het bloet by hem geftort, dat fal my fuyver maken
Hoe groufaem dat ick ben, dit ftel ick heden vaft,
Schoon al het hels gefpuys met open keele haft.
Iek ga dan waer ick magh; ick wil door bosfen kruypen,
Oock fchoon daer eenigh dier mijn bloet mocht komen fuypen;
Mijn loop die is volbracht, mijn tijt is uytgeleeft,
Iek reyfe tot het volck, dat in der hoogten fweeft,
Dat voor den Schepper ftaet, en uyt fijn heyligh Wefen
Kan diepe wonders fien, en hooge faken lefen.
0 God, mijn hert verheught oock in dit ongeval,
Ontfanght mijn bange ziel als die verhuyfen fal !"
Reynaldus, uyt fijn kluys ter heyden ingeweken,
Die hoorde met vermaeck de droeve vrijfter fpreken;
En daer op kreegh de man een foet en diep gepeys,
Hy wou, indien hy mocht, oock fcheyden uyt'et vleys;
Hy fey, na dit gefpreck, haer op verfcheyde ftonden
By hem te zijn gefocht, maer noyt te zijn gevonden;
Soo dat hy niet en weet of fy noch heden leeft,
Dan effe fonder lijf en met de geeften fweeft.
Als dit Euglottus hoort na rechten eyfch vertellen,
Daer hy in vreughde fat ontrent fijn met-gefellen,
Soo wort hy ganfch beroert tot aen fijn ingewant,
En in fijn grammen geeft ontftont een heeten brant.
De ziel wort hem verruckt, hy voelt fijn hert beftrijden
Door jammer, herten -leet, en enckel medelijden :
Hy roept den Moriaen, hy vraeght den lincker af,
Wat hem den eerften gront tot defen handel gaf.
„De moeder, fey de flaef, die was haer vroegh ontvallen,
En dat was d'eerfte trap van dit oneerlick mallen:
De vader is een man die op geen laken let,
Als dat hy tot gewin de fuycken open fet.
Dies mocht ick met gemack de jonge vrijfter fpreken,
En gingh haer dickmael aen met ongemeene treken;
Iek heb in 't machtigh Hof van Perlen eens verkeert,
Daer heb ick van een Turck een flimme greep geleert.
;

Iek weet, door felfaem kruyt, en door een liftigh jocken,
En woorden van de kunft, de vrijfters aen te locken;
Iek weet dat in het lant geen vryer oyt en wilt,
En wat ick dus beftont en heeft my noyt gemift.
Iek kond' aen haer gelaet en aen haer oogen mercken
Wanneer de gulle jeught in haer begon te wercken :
Dan wilt ick bever-geyl, en ander vreemt bejagte ,
Te mengen onder een, te brengen aen den dagh.
Iek feyde, dat het was bequaem om af te drijven
Al wat'er fchorten magh omtrent de jonge lijven;
Al wat'er fchorten magh omtrent een teere maeght,
Die van een vreemt gewoel in hare leden klaeght.
Dit namfe willigh op, maer was, eylaes! bedrogen,
Iek had'et al verfiert en uyt den duym gelogen;
't En was geen heylfaem gras, maer wel een hitfigh kruit,
Niet dienftigh voor een maeght, of voor een jonge bruit,
Maer voor een ritfigh wijf , dat ftaegh haer geyle leden
De luften over -geeft, al wortfe noyt gebeden:
Hier door wort haer gemoet foo krachtigh op- gevat,
Dat fy tot aen de ziel in heete driften fat.
En als dit op den dagh by haer was in -genomen,
Soo wilt ick in der nacht in haer vertreck te komen
Iek wift'et voor gewis hoe datfe was geftelt,
En wat een vreemt gewoel haer teere finnen quelt.
De duyf was fonder gal, fy fliep met open deuren ,
Als hecht en onbewuft wat dat'er kan gebeuren:
Daer was geen fnege vrou omtrent het huys-beffagh,
Daer was geen moeder -forgh die na de dochter fagh.
De vader woelde ftaegh: ick kon de man believen,
Als ick hem maer en fprack van gelt of wisfel- brieven,
Van handel op de beurs, van fchepen op de ree,
Van neeringh in het lant, of voordeel uyt der zee;
Want dan was fijn gemoet foo bijfter op- getogen,
Dat hy noyt recht en fagh hoe teer by wert bedrogen :
Sijn hert was ftaegh beforght om groot en machtigh goet,
Maer hy en floegh geen oogh omtrent fijn eygen bloet.
Iek dan, omtrent haer bedt in ftilheyt neer-gefeten,
Geliet my ganfch beforght om haren ftaet te weten;
Iek voeld' haer rasfen pols en fnellen aderílagh ,
En feyde wat haer baet of hinder geven magh.
En onder delen fehijn foo quam ick fomtijts raken
Dat ick en mijns gelijck noyt eens en moet genaken:
Iek fagh haer teere borft, foo wit gelijck een fwaen,
Die voor een fwarten Moor noyt open had geftaen
Noch wilt iek even dan een langh verhael te maken
Van mijn beroemde (tam, en diergelijcke faken
Iek feyd' Baer menighmael: al ben ick maer een had,
Mijn vader is een Vorft, en meer als eenigh graef
Mijn moeder is wel eer uyt Koninghs bloet gefproten,
En ick heb even-felfs voor delen eer genoten;
Iek was in grooten ftaet omtrent mijn eerften tijt,
Maer ick ben naderhant gevangen in den ftrijt,
;

;

;

;
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En naer ons lants gebruyck met ketens vaft gebonden,
En uyt het velt gevoert, en uyt het lant gefonden,
En voor een ílons geveilt, en voor een flaef verkocht,
En, ick en weet niet hoe, hier in het lant gebrocht.
Maer, ick ben des gewis, de kans fal weder -keeren,
En ick fal met gewelt den vyant overheeren:
Een die de fterren kent heeft dit geval voortien ,
En ftelt de dagen vaft wanneer het fal gefchien.
De tijt dient af- gewacht. Iek feyde dele faken
Met woorden, goet befcheit, en vry met ftijve kaken.
Mifandre nam het aen wat by my wiert gefeyt,
En is alfoo verfchalckt en van het ftuck geleyt.
En, waerom meer verhael? ick ben too verr' gekomen,
Dat ick haer befte pant ten leften heb genomen,
Dat ick tot mijn vermaeck haer bloempjen heb gepluckt,
Dat noyt geen Edelman of Ridder is geluckt.
Ghy quaemt al menighmael omtrent haer venfter fpelen,
Om door een foet geluyt haer fin te mogen ftelen;
Ghy droeght met uws gelijck de koude van de nacht,
Als ick den foeten tijt met vreughden over- bracht.
0 vryers, feyd' ick dan, ghy flaet uw foete luyten,
En queelt een aerdigh liet, maer blijft hier echter buyten
Iek hebbe datje foeckt, de loft van Naere jeught,
Iek heb'et in der daet, dat ghy niet hebben meught.
Daer zijnder in het lant, die van der vrouwen faken
Gevoelen wonder hoogli, en groote dingen maken;
Als of in haren Echoot het meefte wonder lagh,
Dat oyt naeu-keurigh oogh hier op der aerden fagh.
Kafteelen vol cieraet, vertrecken, nette falen,
Deer in het wacker oogti en al de (innen dwalen;
Ja, fchier de gronden felfs van dit geweldigh Al,
Maer ick en ben voortaen niet meer van dat getal.
Iek Nebbe des genoegh en maer te veel genoten,
In voegen dat het werek my dickmael heeft verdroten
Men fiet'et alle daegh, 't en is geen vreemde faeck :
Het foet te veel gebruyckt verlieft fijn eerfte fmaeck."
Dus fpreeckt de flimme galt, dus gaet de lineker weyen ,
Hy is van weelde fat, en moede van pafteyen.
Vriendinne, wieje zijt, getrout of jonge maeght,
En doet niet onverfocht, en geeft niet ongevraeght.
Als dit de joncker hoort, by kan het niet verdragen,
Hy greep den flimmen gut, en gaf hem duyfent flagen,
Hy trof hem op den kop, dat hy ter aerden viel,
En gaf in haeften uyt fijn God- vergeten ziel.
Euglottus, ganfch ontfet van foo vervloeckte kueren,
En kan in fijn gemoet van jammer niet gedueren:
Hy fiet en by beklaeght het deerlick ongemack,
Vermits hy tegens haer foo bijfter vinnigh fprack.
Hy geeft hem in het wout, hy gaet Mifandre foecken
In bofch, in dal en bergh, in alle werelts hoecken:
Doch by ontmoetfe niet, al doolt by langen tijt,
.Maer vondt daer in het wout een ouden Heremijt;
;

Die gingh, op fijn verfoeck , van al het ftuck gewagen ,
En van haer diep berou, en van haer droevigh klagen,
En hoe by noyt vermaeck in haren druck en fchiep,
Maer ftaegh tot haren God van ganfcher herten riep.
En hoe by door het leet hem docht te zijn verdwenen,
Om datfe naderhant hem noyt en is verfchenen :
En dat by dickmael heeft gedachten over haer,
Als off' oock in een rots of boom verandert weer.
Euglottus niet vernoeght door too befcheyde reden,
Gaet echter op een nieu door al de velden treden,
Gaet dolen fonder ruft tot hy een bofjen vont,
Daer op een gaven boom aldus gefchreven (tont :
„Wel-eer was ick een maeght van duyfent uyt-gelefen,
Iek had te rechter tijt een vrouwe konnen weben
Maer dat heb ick verfuymt. My trof een fwaer geval,
Dat ick niet melden derf, maer eeuwigh fwijgen fel.
Dit fegh ick niet-te -min : 0 boofwicht! o verrader
0 loofheyt van een flaef! o flechtheyt van een vader!
Gaet, lefer, 't is genoegh. Iek wenfeh n goeden dagh ;
Voor my, ick ben vernoeght als ick maer weenen magli.'
Soo haeft het kort gedicht was by hem uyt-gelefen ,
Is door fijn droeve ziel een hooger leet gerefen:
Hy ftaet van druck verbaeft en is gelijck verfteent,
En hout'et voor gewis, dat hem de letter meent.
Wel, feyt hy, droeve maeght, woont ghy hier in de velden
Soo moet oock defen boom van mijne droefheyt melden
Hy moet een vafte peyl, by moet getuyge zijn
Soo wel van mijn verdriet, als van uw fware pijn.
Of zijt ghy nu misfchien gefeheyden uyt'et leven,
Soo l e et uw droeve ziel hier eenmael komen fwevcn ,
En leeft my dit gefchrift. Hy fnijt dacr in den haft
Een letter kleyn genoegh, meer die geduerigh waft:
„Vriendinn', ick kenne fehult, en mocht ick u genaken
Iek wou een aerden klomp met n te famen maken
Of zijt ghy nu gefcheept in Charons fwarten boot,
Soo wenfch ick anders niet als flechts een rasfe Boot.''
Na dat de jongelingh liet vaerfjen heeft gefchreven
Soo is by noch een wijl ontrent den boom gebleven
Het fchijnt fijn hert verdort te midden in het groen,
Dies gaet hy overluyt aldus fijn klachten doen :
„Ellendigh, als iek ben! wat heb ick geen beginnen!
Wat heb ick aengerecht door ongetoomde finnenl
Iek ben eerft dol geweeft, door brant en minne -luft,
En heer, mijn herten -wenfch, die heb ick uytgebluft.
't Is feker dat het ftuck, gelijck het is gelegen,
Verdiende voor gewis een wonder groot bewegen,
Een roeringh van den geeft. Meer wat ick onderftont,
Dat was verkeert gewoel, en uyt een quaden gront.
Waerom een fwacke vrou too lijdigh door-geftreken,
En als in 't graf gedout door fel en vinnigh (preken?
Is 't too een groufaem ftuck, dat by haer is gedaen ,
Dat by moeft ballingh zijn en uyt den lande gacu ?
;
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Iek lie, dat Mofes felfs wel eer heeft uyt- gekoren
Een wijf van vreemden aert, gefproten van de Moren:
En dat God boven dien was uytermaten grain,
Wanneer het Mirriam en Aron qualick nam.
Wel, magh een (warte Moor met witte menfchen paren,
Waerom in dit geval foo bijfter uyt- gevaren?
De guyt die beeld' haer in, dat hy van hoogen ftam,
Dat hy van edel bloet, en niet van flaven, quam.
't En is foo felfaem niet, dat lift en kunftigh liegen
Een vrou, een werden vat, een vrijfter kan bedriegen
Dat wonder, als ick weet, is vry al meer gebeurt,
En dit ellendigh (tuck is waert te zijn betreurt.
Iek hadde felle wraeck en gramfchap moeten mijden,
Want hier was niet bequaem als enckel mede - lijden :
Maer ick ben wreet geweeft, en heb een jonge maeght,
Met fchelden, uyt de ftadt en in de doot gejaeght.
Dies ben ick op mijn felfs, en niet op haer, verbolgen,
En wil Baer in het wont en op de rot fen volgen:
'k En wenfch voortaen niet meer als druck en ongeval,
Tot my de bleecke doot ter neder leggen fal."
Het woort is nau gefegt, hy geeft hem om te dwalen,
Of op een hoogen Bergh èf in de lage dalen:
Het fcheen dat hem een geeft of eenigh monfter dreef,
Maer niemant is bekent waer hy ten leften bleef.
Een harder daer ontrent, die hadde feven dagen
Gelet op fijn gewoel en op fijn droevigh klagen,
Geld op fijn bedrijf, en waer hy veeltijts gingh,
Maer hy verloor in 't left den droeven jongelingh.
Dit was van ftonden aen door al het laut geweten,
En door liet ganfche rijck ten luytften uyt -gekreten:
De Faem is wonder bly als fy iet (eggen magh,
Dat beter ftille bleef, en in het duyfter lagh.
Maer hoort waer op het left de vrijfter is gebleven,
Eu wat het eynde was van haer ellendigh leven:
Sy lind een kuyl gemaeckt, en dat met eygen hant,
Daer lagh haer mager lijf begraven in het zant,
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Maer niet gelijck het fou; haer kracht die was gebroken ,
En dacrom wert haer graf maer weynigh toe -geloken:
Het deel gelijckewel, daer fchaemt' haer palen ftreclkt,
Was met een dichte kley ten vollen overdeckt.
De rette van het lijf, vermits haer kranck vermogen,
Is met een dunne ftof maer weynigh overtogen:
Haer mont lagh om-gekeert en in het zant geprent,
Uyt vreefé, too men hout, van noch te zijn bekent.
Sy had daer op een boom haer leiten wil gefchreven ,
En, fchoon dat fy vergingh, de letter is gebleven;
Dies als een reyfend' man quarr daer ontrent te gaen,
Soo vont hy in de fchors aldus gefchreven ftaen :
„Hoort, wieder immer komt aen defen kuyl getreden,
Hier light een vrijfter in; ghy, deckt haer bloote leden:
'k En eyfch geen jeughdigh kruyt, en min een rofen-krauts,
'k En ben niet anders waert als flechts een weynigh zants."
Daer fcheen noch onder-aen iet by-gevoeght te wefen,
Maer wat'er iemant doet, hy kan het geenfins lefen;
Men hout, dat fy na eyfch haer fin niet uit en fchrcef,
Mits aen haer fwack geftel geen kracht meer overbleef.
Mijn penne, 't is genoegh. Laet ons niet vorder melden ,
Wat druck en herten-leet den droeven vader quelden,
Wanneer hy dit vernam. Staet hier ten leiten ftil,
My dunckt dat onfen inckt niet langer vloeyen wil.
Let flechts hoe dit bejagh ten leiten is gewroken:
Voor-eerft is aen den Moor fijn bole kop gebroken;
De maeght, wel eer gevleit, bewoont liet eenfaem velt,
Daer fy van herten -legit, van noot en honger finelt;
De j oneker gaet en dubt, als in het breyn geflagen,
En vint geen ander vreught als in geduerigh klagen;
De vader boven dien en vont noyt blijden dagh,
Tot hy van haer verfchiet, en in den grave lagh.
Wat is de luft een fpoock! wat is oneerlick minnen
Een helle voor de ziel, een Duyvel in de (innen,
Een grouwel in het lant, een adder in het huys!
Bewaert, o reyne geeft, ons hert en (innen kuys!

LIEFDES VOSSE -VEL.
PROEF-STEEN OP IIET TROU -GEVAL
VAN

FAES EN ALETTE.

DE DRUCKER TOT DEN LESER.
Dit volgende trou -geval is uyt den voorgaenden druck gelaten om redenen, den Schrijver daer toe bewegende; maer nu by fekere gelegentheyt my ter handen
zijnde gekomen, hebbe van 't felve onfe lants-luyden mede goet gevonden deelachtigh te maken. Datter goet in is magh nagevolght worden, het andere dient
daer gelaten. Siet vorder de bedenekingen daer in fteeckende, die achter het voorfz. trou -geval zijn te vinden.

Als Venus op een tijt Cupido wou gebieden,
Wat by hem ftont te doen ontrent de jonge lieden,
Soo riepf' het olijck dingh; het quarr van ftonden aen,
En gingh daer in het groen ontrent fijn moeder ftaen.
Als Venus 't guytje fagh, foo konfe ftracx bemereken
Als dat'et was gefint iet felfaems uyt te wercken:
Het kint en was niet naeckt, gelijck het plagh te gad,
Maer hem was om het lijf een vosfe-vel gedaen.
Als Venus dit vernam, wilt fy niet wat te peyfen,
Maer vraegh' hem of hy wou in verre landen reyfen?
„Neen feyd' hy, moeder neen; maer daer is faker vrient,
Die moet van defe vacht op heden zijn gedient:

Hy vrijt een jonge weeuw, maer wat hy heeft gebeden,
By hem is anders niet als enckel fmaet geleden.
En fiat, de reden is: vermits hy maer en vrijt,
Gelijck men plagh te doen ontrent den ouden tijt :
Doen was de foete jeught en al ons rot-gefellen,
Van alle kant bekleet met fchaep of lammer-vellen,
Dies gingh ons borgery in allè dingen ront,
Soo dat het innigh hert haer lagh als in den mont.
De vrijfters waren foet als flechte tortel -duyven,
En hadden fuyver waas gelijck als verfche druyven,
Soo dat het ganfch bedrijf, van maeght of jongelingh,
Tot al het minne -werck met rechte voeten gingh.
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Meer wie om dele tijt een vrijfter wil belefen,
Die moet een flimme vos, geen lam of fchaepje wefen:
Want al die heden doet, gelijck men eertijts plagte,
En krijght tot fijnen loon noyt blijden bruylofts -dagli.
Dit meen ick delen vrient op heden een te (eggen,
En loeren hem het ftuck met oordeel aen te leggen;
Want foo hy niet en wert gedient van delen raet,
Soo fel fijn ganfche loon maer wefen enckel fmaet.
Iek fel dit vosfe -vel hem pasfen aen de leden,
Want feet, om mijn behulp foo heeft hy langte gebeden:
En loo hy dit gefchenck na eyfch gebruycken kan,
Soo wort hy van een vinck een rijck en deftigh man."
Als Venus had verftaen, hoe dele faken ftonden,
Soo heeftfe metter daet den aenflagh goet gevonden:
Doch feyde lijcke -wel: „ick wenfch u goede reys;
Meer weeuwen, letter op, die hebben felfaem vlcys."
Sta, by nieus -giere jeught, hier is een ftuck te lefgin ,
Dat in geen ander boeck kan werden aengewefen;
Ilier is een trougeval, dat u Zuit-Hollant lent,
Iii Griecken noyt gepleeght, te Romen niet bekent.
1?en greep, die niemant dorft by minne-trecken ftellen,
Dat Nafo niet en fchrijft, dat fal ick hier vertellen.
Ontfanght dit, Hollants volck, doch met gefont verftant,
Want 't is een flimme treck in ons eenvoudigh Laut.

Vacs was een kluchtigh hooft ganfch weeligh opgetogen,
Gelijck een jeughdigh rijs, dat noyt en is gebogen:
Ily was ganfch buyten dwanck en weeligh opgebrocht,
En had noyt vreemde kuft of hooge fchool befocht.
Sijn vader, als by ftorf, en had hem niet gelaten,
Als flechts een rappen mont, genegen om te praten
IIy vont tot fijn behoef, oock midden in de Mey,
Geen fchapen op het fchor, geen koeyen in de wey,
Geen peerden in de ftal, geen koren op de folders,
Geen wisfel op de beurs, geen landen in de polders,
Geen huyfen in de ftadt, geen bosfchen in het wout;
Ilet is maer hoop alleen die hem in wefen hout.
IIy was in volle-daet een hater van de forgen,
En wilt geen beter vrient, als die hem wilde bürgen;
Noch ginck by evenwel geduerigh nioy gekleet,
En waer men vreughde focht, daer was hy niemants leot.
Hy fpilde fonder meet en buyten alle palen,
En fprack: een rijcke bruyt, die fal het al betalen;
Ilet is bly-hertigh goet, en 't hefte dat men eint,
Dat yemaut met vermaeck, en in het bedde wint.
Siet, dus ginck Faes te werck : Meer gaet geduerigh loeren,
Om m"t een fneegh beleyt fijn aenflagli uyt te vocren.
Daer Evas een titfich dier, dat woonde deer ontrent,
Wiens ftaet ten defen vos ten vollen was bekent.
Heer man die was verreyft deer alle menfchen varen,
En fy was machtigh rijck en noch van groene jaren.
II

Men lasfet uyt het oogh en wefen van de vrou ,
Dat fy niet ongepaert haer jeught verflijten fou.
Faes ginck op dele jacht fijn ganfche finnen fcherpen ,
En by begon te mets fijn netten uyt te werpen:
Doch eer hy noch begint en fijnen aenflagh waeght,
Soo baent by eerft de wegh ontrent haer kamer -maeght.
Maer fchoon hy na de kunft het ftuck weet aen te leggen,
Alette lijckewel en liet haer niet gefeggen;
Hoe wel de vryer queelt, hoe fchoon de lincker vleyt,
Noch wort hem evenwel het droeve neen gefeyt;
Noch wort hem menighmael de deure toe -gefloten,
En menigh leppigh woort tot in het hert gefchoten;
Men noemt hem even-ftaêgh een vinck en kalen bloet,
Een proncker fonder gelt, een joncker fonder goet.
IIy liet het henen gaen, oock fonder tegen -fpreken,
En toond' geen wrangh gemoet, al kreegh hy felle fteken.
Een die niet veel en heeft, en vrijt een rijcke vrou
Lijt dat hier in den Haegh geen rijcker lijden fou.
WTie niet een liftigh net de quackels wil verftricken ,
Die moet in dat bedrijf de vogels niet verfchricken ;
1 /Vent die wat vangen wil, die piept geweldigh foet:
En foo gaet oock te werek een vryer fonder goot.
Faes meynt, dat metter tijt de kans fal beter werden,
Dies lijt by met gedult en wilder in volherden;
„De tijt (dit feyt de fnaeck), die maeckt de mifpel facht,
En brenght ten letten uyt, dat noyt en is gedacht.
Al lijt men fomtijts wat, ten zijn maer korte pofen,
De knoppen eertijts fcherp, die worden fachte rofen ;
De tijt meuckt alle dinck; doch hoe het vallen kan,
Iek blijve die ick was, dat is: een ruftigh man.
Ey lieve, niet getreurt. En waerom fou ick ruymen?
De weeuwen, kluchtigli volck, die hebben vreemde laymen:
Die haer ter rechter uur meer eens genaken kan,
Die krijght wat hy begeert en worter meefter van."
Dies trooft Eich onfe Fees, en (pant de ganfche (innen,
Om wat hem tegen is, te mogen overwinnen;
Hy ftreelt de jonge weeuw, hy gaet'er dickmaels by,
Ja, drilt gelijck de kat ontrent den heten bry.
Alette was begift met wonder rij eke panden,
Met hoeven op het velt, met fchoone koren -landen,
Met gelden op de beurs, met renten in de ftadt,
En dan noch in de kas een ongemeene fchat.
Sy had een eenigh kint, en quarre dat te fterven,
Soo moeft de ween alleen den ganfchen boedel erven:
En fiet, liet tanger wicht, dat wert een haeftigli lijck,
Dies is Alette droef, maer uytter maten rijck.
Het was van ftonden aen door al het lant geweten ,
In wat een vetten boel Alette was gefeten ;
Dit weckt de vryers op, die komen op de been,
En bieden haer om ftrijt de rechter - handen aen.
Doch fchoonder vry genoegh het ftuck van herten meenen ,
Alette blijft gelet, en wil geen oore leenen:
(;7
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Sy klaeght, als dat haer man in 't holfte van de nacht,
Haer diekmaels wert vertoont, en voor het oogh gebracht.
Sy klaeght, hoe dat het fpoock met haer beftont te fpreken,
En vraeght, of fy haer trou genegen is te breken;
Sy klaeght, dat haer de fchrick bywylen bijfter quelt,
En buyten alle luft van echte banden ftelt.
Maer Ruth, haer kamer-maeght, die is'er byfter tegen,
Mits fy tot joncker Faes ten hooghften is genegen;
Is 't vreetut? Hy gaf haer left een Franfche fomer- keurs,
En had noch even-ftaêgh de vingers in de beurs.
Dies riep de fnege meyt, dat lijveloofe zielen
Haer in dit aertfe dal niet meer en onderhielen:
Dat fy ter plaetfe zijn, daer niemant oyt en trout,
En daer men even-wel geduerigh bruyloft hout.
Dat een die God genaeckt, is boven alle menfchen ,
Vermits hy dan geniet al wat de firmen wenfchen,
En dat het eeuwigh heyl foo hoogh en verre gaet,
Dat niemant eens het oogh op aertfche dingen flaet.
Dat God oock even felfs de menfch geboot te trouwen,
Doen Hy dit wonder-al voor eerft beftont te bouwen
Dat ja, een jonge weeuw voor al heeft dit gebot,
Of wort licht buyten dat een deure fonder flot.
Dat al het nacht-gefpoock beftaet in dweperyen,
En dattet beter is, dat jonge weeuwen veyen;
Ja, dattet foeter is, te kiefen eenigh man,
Die druck en fwaer gepeys, van haer verdrijven kan.
Dit weet de kamer-maeght ten hooghften uyt te meten ,
Waer fy ontrent haer vrouw in ftilheyt was gefeten;
Maer fchoon fy defe les haer veel en dickmaels las,
Alette lijckewel, die bleef gelijckfe was.
Eens, als de foete Mey haer groente quam vertoonen,
En met haer bloem-gewas de dorre velden kroonera,
Viel Faes in diep gepeys en oeffent fijn verftant,
Terwijl een ander vrijt en groene Meyen plant.
Hy overleyt met ernft al wat hy heeft geleden,
En weeght in fijn gemoet de voor en tegen - reden;
Hy fit en overleyt, by keert en went het ftuck,
Om eens tot lijnen trooft te raken uyt den druck:
„Ick ben tot heden toe gegaen door rechte wegen,
Doch wat'er is gedaen, 'k en hebbe niet gekregen,
Iek ben maer over-al van yder een befpot,
Mijn reden zijn veracht als dingen fonder flot.
Hier dient na mijn verftant wat anders voorgenomen,
Om tot het rechte wit van mijn bejagh te komen:
Iek ben te Hecht geweeft, het liftigh vosfe -vel
Dat moet ick nu voortaen gaen brengen in het fpel.
Wat men den ouden fleur niet uyt en is te wereken,
Dat moet men door beleyt en nieuwe vonden ftercken;
Want foo men niet en gaet als op den ouden voet,
Wat komt van ons beleyt als enckel tegen-(poet?
Cupido gingh wel eer met onbedeckte leden,
In wefen niet vermomt, niet dobbel in de reden,
;

Hy was in fijn gelaet een foet en aerdigh kint,
Tot loofheyt niet gewent, tot boofheyt niet getint;
Maer al die guide tijt is nu van ons geweken,
Het wicht, te voren ront, dat kan nu flimme treken
Het wijlt de menfehen aen dat niemant oyt bedacht,
Dat niernant heeft gepleeght of in het licht gebracht.
Het is in onfen tijt een ongenreene ftoker:
Uyt enekel vosfe-leer beftaet fijn ganfehe koker,
Sijn pijlen uyt bedrogh, en wie het maer en raeckt,
Die is van ftonden aen een ander menfch gemaeckt.
Op, op! verduft gemoet, wy moeten hooger fweven,
Wy moeten anders doen, en na de kunfte leven:
Wie vroom is, noemt men Plecht , en 't is een rechten bic
Die niet en gaet te werek, gelijek men heden doet."
Dus gaet de lineker aen, en fpant de ganfche linnen,
Dat hy tot fijnen trooft Alette mocht gewinnen.
Hy gaf hem na het huys, daer by in rufte lagh,
Die hy noch evenwel oock in het duyfter fagh.
En om met goet beleyt fijn aenflagh uyt te voeren,
Soo gaet by op de deur van fijn geminde loeren;
Daer ftaet by langen tijt op alle dingh en let,
Tot Ruth de kamer -meyt de venfters open let.
Doen trat hy binnen 's huys, niet als een galt van buyte
Maer of by als de weert het voor-huys wou ontfluyten:
Sijn broeck ftaet op de klinek, fijn wambuys ongeknool
Gelijck men uyt het bed by wijlen haeftigh loopt:
Sijn borft-rock ftaet en gaept, en floft hem by de leden
Sijn kousfen hangen los, en fchuyven na beneden:
Een flaep -muts op liet hooft, en kamer-muylen aen:
En fiet, dus gingh de vos ontrent de deure ftaen.
By knickt een yder toe, hy groet de naefte bueren,
By fpreeekt de meyfjes ad, die hier of ginder fchueren
Al die maer uyt en kijckt, die biet hy goeden dagh,
En draeght hem over al gelijck een buerman plagh.
En tot een meerder glimp van dele loofe vonden,
Soo heeft hy voor de deur fijn kousfen opgebonden;
Hy gaet in geen vertreek , en kielt geen ftillen hoeck,
Maer ftaet daer 't yder fiet en neftelt fijnen broeck:
By recht fijn knevels op, by reckt fijn ftramme leden,
By wandelt op de ftoep als met getelde fchreden ;
Geen lobben om den hals, geen bef of omme-flagh
Een yder (tont en dubt wie defen handel fagh.
Geheel de buerte dacht, of fchoon de lieden fwegen,
Dat Aeltjen defen nacht een byflaep had gekregen ;
Doch feker mondigh wijf, dat gaf haer op de baen,
En taft met fchamper jock den nieuwen buerman aen
„Wel joncker, veel gelucx! de Mey kan wonder werekei
Dat kan men heden lien, en uyt de daet bemerken,
Want dat de ftrenge Verft noyt uyt en heeft gebracht
Dat heeft de Mey gedaen op éénen foeten nacht.
Wat raeft ons malle jeught, en woelt aen alle kanten!
Siet daer een hups gefel, die kan de Meye planten,
;
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Hy weet hoe dat het hoort." Dit fey de fpitfe Trijn,
En waerom meer gefeyt? een yder feyt het fijn.
Faes fagh het fpeeltjen aen, en liet de bueren praten,
Het docht hem alderbeft de fake daer te laten :
Hy ftont als die geen acht op fchamper jock en iloegh,
Want hy en dede niet, dan dat hy fomtijts loegh.
Maer onder dit gewoel begon de quant te fchromen,
Dat licht de rappe weeuw te voorfchijn foude komen,
En dat fy dan misfchien, beticht van fijn bedrijf,
Met hem voor al het volck fou vallen in gekijf.
Hy flaet dan met gemack fijn mantel om de leden,
En gaet (gelijek het fcheen) een weynigh hem vertreden
Maer ftracx is defen roep gelopen door de ftad,
Dat Faes op defen nacht fijn wenfch gekregen had;
Dat Faes na langh verdriet ten vollen had bekomen,
Daer van hem over laugh de hope fcheen benomen;
Dat Faes was uyt den druck, dat ja, de fchrale Faes
Ten leften was geraeckt ontrent het lecker aes.
Dit wiert van ftonden aen door al het lant geweten,
En voor een nieuwe klucht ten breetften uytgemeten
En, foo het veel gebeurt, geen menfch en deed'er van,
En die het luytfte riep, dat was de befte man.
Alette, niet bewuft van defe loofe kueren,
Komt, na fy was gekleet, haer voegen tot de bueren:
Daer krijghtfe metter daet byna van yder menfch
Een toeroep van geluck en onbekenden wenfch.
Sy wort oock boven dat van alle kant genepen,
;
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De tongh van yder een die fchijnt'er op geflepen:
D'een vraeght haer, of men oock hier in het Zuyden queeft,
Een ander, offe noch de nare fpoocken vreeft;
Een derde wil het vier in hare keucken (token,
En wil van ftonden aen het fuypen laten koken;
Een vierde komt'er by, en met een geylen mont,
Gaet flordigh tot het werek en maeckt'et al te bont.
Alette ftont en keeck , onfeker wat te maken,
Sy weet de gronden niet, noch wat de luyden fpraken;
Sy weet niet van de lift, fy weet niet wat'er fchort,
Noch wortfe lijckewel met woorden overftort.
En mits fy was verftelt, en niet en weet te feggen,
En niet en weet het ftuck met woorden af te leggen,
Soo ftelt meeft al het volek met vollen monde vaft,
Dat fy heeft weert gemaeckt van haren ouden gaft.
Ten leften quam'er een, die was van haer gevaren,
En gingh het felfaem werek ten vollen openbaren:
Sy nam de weeuw alleen, en feyd' haer alle dingte,
En wat de buerte meent, en wat'er ommegingh.
Daer is Alette gram, fy wil het al de magen,
Sy wilder even felfs den Rechter over klagen;
Sy wil van ftonden aen, fy wil de ilimme daet
Gaen brengen aen de wet en aen den vollen Raet;
Sy wil het leelijck ftuck op onfen Faes verhalen,
Sy wil hem fchande doen en breucke doen betalen:
Sy wil, ja, na de Schout, en maken hem bekent
Dat Faes haer goeden naem oneerlijck had gefehent.
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Maer Piet een kluchtigh hooft, bewuft van defe faken,
Gingh uyt een luchten fin hier op een deuntjen maken,
Dat fchonck by onfe Faes, die vont het wonder foet,
En prees het geeftigh dicht, al was het niet te goet.
Dit krcegh een van het volck, die alle vreemde dingen
Gaet roepen achter ftraet, en op de marekten fingen;
Die las het nieu gefangh, en, met dat by het fagh,
Stracx na den drucker toe, Loo veerdigh als hy magh :
Daer looft hy ruymen loon en drinck-gelt aen de gaften,
Indienfe maer alleen op defen handel paften.
Stracx gingh de pers voor hem; ja, feker deftigh boeck
Wiert om het fchimp- gedicht verfchoven in den hoeck.
Siet, wat een felfaem werck! het fchijnt dat alle menfchen
Hier mede zijn vermaeckt, en dele grillen wenfehen :
De knechts zijn in de weer, de meefter valt'er aen,
En eer het iemant denckt, de pers die heeft gedaen.
De fnaeck die hier op loert, en wil geen tijt verletten,
By gaet hem op de marckt of op een brugge fetten;
Hy klimt daer op een banck of op een hooge ton,
En finght het fchamper liet too kluchtigh als by kon :
Wilder iemant weeuwen vryen,
Gatten , hoort den rechten vont,
Gatten , hoort den rechten gront,
Anders fulje niet bedyen;
Gaet dan hier in na den eyfch :
Jonge weeuwen, weeligh vleyfch !
Hoe men vrijfters dient te minnen
Daer fchrijft Nafo geeftigh van,
En dat weet fchier alle man;
Maer hoe weeuwen zijn te winnen,
Dat en hout geen rechte coact,
Maer dat leert men uyt de daet.
Weeuwen, naer ick heb bevonden,
Ilouwen niet van lange praet,
Want hier vrijt men met de daet,
Dat zijn hier de rechte gronden:
Vryers, hout my defen voet,
Want dit is voor weeuwen goet.
Konj' haer gunfte niet verwerven,
Als het velt fijn groen verlieft,
Of wanneer het clapper vrieft,
Of wanneer de boomen fterven;
Siet, dat ghy tot haer genacckt,
Als het foeter dagen maeckt.
Als het aertrijck gaet onttluyten ,
Als de bosfehen luftigh ftaen,
Als de bloemen open gaen,

Als de groene kruyden fpruyten,
Dan is 't eerft de rechte tijt,
Dat men jonge weeuwen vrijt.
Vie kan na den eyfch befchrijven ,
Wat voor kracht het jeughdigh krnvt
In fijn eerfte jeught befnyt
Het kan fpokery verdrijven,
En doen wijcken met geweht
Al wat jonge wee uwen quelt.
nit wilt onfe Faes te gisten
Dat is vry een loofe gaft,
Die wel op den hafpel paff;
Sijn beleyt en kon niet misfen ,
Hy gingh op een vaften gront,
Want by trof den rechten ftont.
Aeltjen had befwaerde (innen,
En fagh geeften too het fclieen
Maer haer fpokery verdween,
Als haer quarr een lanfer minnen.
Siet, een byflaep in het bedt
Heeft de fpokery belet.
Weeawen hebben vreemde grillen,
Weeuwen hebben dertel bloet,
Weeuwen noem ick kluchtigh goet;
Weeuwen , met haer malle billen,
Zijn te vangen met het aes,
Nu gebruyckt by onfc Faes.
Stracx op dit nieu gefangh, komt yder toegeloopen,
En wie liet maer en hoort, die foeckt'er een te koopen.
Men kent haer die het raeckt: en fiet, in korten tijt,
Soo is de flimme gaft de loofe waren quijt.
En t'wijl door al de ftad het deun'.jen wort gelefen,
Soo wort de jonge weeuw met vingers nagewefen :
Een yder keert het oogh alwaerfe wefen magh ,
Of fy voor deure ftont, of in de venfter lagh.
Dit trof de jonge weeuw oock in haer ftille kamer,
En klopt haer op de borft gelijck een ftalen hamer :
Sy woond' ontrent de marckt, en fagh het fpeeltjen aen,
En voeld' op yder woort haer in nigh herte ílaen ;
Des wortfe ganfch ontfet, ja, meynt Baer fin te misfee,
En wie haer dit befchickt, dat heeftfe licht te gisfen:
Sy hoort wat ycler fegt, en tiet liet ongeval,
Doch is ganfch onbewuft hoe fy het maken fal.
Do Schout, die was haer neef. Sy gaet haer lijden klagen
Sy wil van ftonden aen den lincker laten dagen :
De rackers flnex te werck, de fangh die wort geftoort,
Het ftuck wort evenwel by niemant niet gefmoort
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Men hoort in tegendeel de kinders op de (traten,
Men hoort meeft al het volck van defen handel praten.
Het deuntjen wort herdruckt, en meer als oyt gewilt,
En niet een fchamper mont en wiert'er oyt geftilt.
Dus gaet'et in 't gemeen, ontrent onguere dingen
Daer fiet men aldermeeft de grage kopers dringen:
Een fchrift dat niet en deught wort des te meer gefocht,
En wat verboden is te grager opgekocht.
Hier over wert de weeuw noch harder aengedreven,
Om dit faem-rovigh ftuck den Rechter aen te geven,
Te pleyten voor de wet. -Sy ftelt'et voor gewis,
Dat Faes van dit bedrijf alleen de vinder is.
Maer Ruth haer kamer-meyt die is hier bijfter tegen,
En wil de jonge weeuw tot fachter aert bewegen:
„Ey ! (feytfe) niet te ras, bedenekt eerft watje doet:
Waer fpijt en gramfehap heerfcht, daer dient geen fnel ge't Is beter met gemack hier nader op te letten, (moet.
Als door een korfel hooft fijn eere los te fetten.
Iek bid u, weerde vrouw, al eer ghy vorder gaet,
Neemt tijt tot uw behulp en wijfer lieden raet.
Ick houde voor gewis, dat al de vrouwen dwalen
Die haer verloren eer met pleyten willen halen:
De pleyt-fack, lieve Vrouw, en is u niet bequaem,
Als om tot enckel (pot te melden uwen nacm.
Voorwaer, wilt ghy te rau aen defen handel roeren,
De faem fal uwen fmaet door al de weerelt voeren;
Want die op 't Raet-buys gaet en maeckt fijn hoon bekent,
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En wort maer des te meer in fijnen naem gefchent :
Hy wort een tijt- verdrijf, oock by de fnootfte guyten,
Een algemeene fpot op wagens ende fchuyten ,
Een ftraet-maer in de ftadt, en dat tot fijner fehant,
Een kluchtjen voor de jeught, door al het ganfche lant.
Denekt, hoe breet al het volck hier op fal konnen weyen!
Hoe fal de flabbe gaen van allerley klappeyen!
Siet, als een jonge weeuw eens op de tonge rijt,
Sy is dan metter daet haer eer en luyfter quijt.
Maer fegh, hoe wort doch Faes van u foo ganfch verfteken?
Wat hanght de Jonghman uyt? wat heeft by voor gebreken?
Is by van weynigh goets? Ke vrouw, wat is'et dan?
Ghy hebt genoegh voor u, en voor een eerlijck man.
Neemt, datter al misfchien een van de rijckfte boeren,
Oock heden op den dagh op u beftont te loeren,
Ghy mocht in dat geval behouwen meerder gelt,
Maer fout dan met een bloet voor eeuwigh zijn gequelt.
Faes is een ruftigh quant, en heeft veel foete (treken,
Hy fou wel voor een Prins, ja voor een Koningh fpreken;
Hy fal u nutter zijn, alleen door fijn verftant,
Als Fob of fijns gelijck met al fijn machtigh lant:
Hy fal u meer vermaecx door fijn gefelfchap geven,
Als Floor of fijns gelijck, die niet en weet te leven.
Het is een oude fpreuck, en dat in onfe tael:
Een die de man ontvalt die mitt het altemael."
Dit fprack de fnege meyt, en na verfcheyden woorden,
By haer wel opgepronckt, als met fluele boorden,
68
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Soo keertfe wederom, hervat haer eerfte wit,
En loegh eens op de weeuw, en fey ten leften dit:
„Ick hoor (na ghy my feght), dat Faes met flimme treken,
Uw eer en goeden naem heeft af beftaen te breken,
En datj' om dit bedrogh hem geenfints hebben wilt;
Maer fiet'er dieper in, ghy Pult haeft zijn geftilt.
Al wat van liefde komt, dat moetmen fonder klagen,
Dat moet men met gedult, dat moetmen willigh dragen;
Sout ghy een die u lieft befcheeren eenigh quaet,
Wat leet fout ghy hem doen die u ten vollen haet?
Ey, laet uw oogen gaen ontrent de jonge lieden,
En let wat onder haer uyt liefde kan gefchieden,
Iek heb onlanghs gehoort een fonderlingh geval,
Dat ick tot uw bericht ten kortften feggen fal:
Een jongh en geeftigh dier, en van bequame leden,
Bly-moedigh, wel-befpraeckt, en van beleefde zeden,
Iek fegte een jonge maeght, die ick in dit geval
Niet met haer eygen naem, niaer Phebe noemen fal.
Indien ghy naderhant haer naein begeert te weten,
En waer de woonplaets is daer fy doen was gefeten,
Ja, wat haer vorder raeckt tot aen de bleecke doot,
Iek fal het altemael u (torten in den fehoot.
Wel, defe was vermaert in al de naefte vlerken,
En kon fchier al de jeught tot hare gunft verwerken,
Sy had een grooten hoop die haer ten dienfte ftont,
En die oock groot vermaeck in haer gedaente vont;
Remy was boven al geweldigh ingenomen,
En focht met alle macht in hare gunft te komen;
Maer wat by neemt ter hant, of wat de wryer doet,
't Is niet als tijt- verlies en enckel tegenfpoet.
Maer Floor had beter kans: die konde geeftigh (preken,
Die gingh de vrijfter aen met duyfent minnetreken
En of al fchoon Remy haer fin by wijlen track,
Siet, Floor die ftiet het om too haeft by maer en fprack.
Hy fweeft dan boven al, foo datmen feker ftelde,
Dat hy de frisfehe blom fou lichten uyt den velde;
Dit gingh Remy geftaegh tot aen fijn droeve ziel,
Soo dat fijn bangh gemoet in (ware droefheyt viel;
Noch pooght hy lijckewel de roos te mogen plucken,
Maer fchoon hy wonder doet, ten wilde niet gelucken;
De farm riep onder dies, als dat men feker hout
Dat Floor in korten tijt fal met haer zijn getront.
Remy geheel ontftelt gaet hier een ftuck verfinnen,
Dat niemant oyt beftont die oyt beftont te minnen
Wat yemant lefen magh in al den ouden tijt,
Men vint geen jonge maeght op defe wijs gevrijt.
Hy veynft als of by wou de vrijfter komen (preken,
Om dan het ganfche werek voortaen te laten (teken;
Hy wou gelijck het fcheen fijn droeve klachten doen,
En nemen tot befuyt van haer den leften foen;
Dit wert hem toegeftaen, en hy begon te klagen,
Wat by nu lijden moeft en dickmael had gedragen.
;

;

Ten leften fprack hy dus: tot loon van mijn gequel,
Gunt my de lette kus, en vaert dan eeuwigh wel.
Sy boot daer op den mont, als om een foen t'ontfangen,
Maer hy fchoot veerdigh toe, en fneet heer in de wangen,
Tot tweemael achter een, en dat foo bijfter ras,
Dat Phebe niet en wift wat haer bejegent was.
Maer ftracx too quam het bloet van boven neder -fchieten,
En op haer roden mont en witten boefem vlieten;
Daer riep de vrijfter moort, en vry niet groot geluyt,
Doch hy ontfloot de deur, en flucx ten huyfen uyt,
En vorder uyt de ftadt. Ey fiet, hy was verdwenen,
En vry al langen tijt, gelijck het heeft gefchenen;
Dies fprack men onder dies ganfch vremt van dit geval
Onfeker wie de fchult van 't onheyl dragen fal.
Daer krieltmen over hoop, en veel bekende lieden,
Die komen aen de Maeght haer dienft en gunfte bieden
Maer fchoon men is ontftelt en uyttermaten gram,
Geen menfch en wift den gront van waer het onheyl quarr
Stracx liet men over hoop verfcheyden meefters komen,
En daer wert boven dien een Doctor by genomen
Maer wie men roepen magh, of waer men henen Pent,
De wonde ftaet en gaept, het aenficht is gefchent.
Soo haeft als dit geval is in de ftadt geweten,
De vryers druypen af, de vrijfter is vergeten,
Oock hy die bruydegoni nu met haer feheen te zijn,
Gingh vryen haer gefpeel, en liet haer in de pijn.
Soo gaen ontrent den Herfft de Somer- vogels ftrijeken,
Vermits fy van de fneeu en voor den hagel wijcken;
Soo vliet de loofe bye een af- geflonfte roos,
En fcheyt haer van de bloem die fy wel eer verkoos.
Daer fit de droeve maeght verbannen van de (traten,
Van alle vreught ontbloot, van alleman verlaten:
Sy komt niet by de jeught, of deer men bruyloft hout
Schoon dat haer gen bloet, een moet' oft nickte trout
Men hoort geen vyolons ontrent haer venfter fpelen,
Men hoort geen foeten mont een aerdigh deuntjen queler
Men fiet geen ruftigh quant die op fijn luyte flaet,
Geen bloemen voor de deur, geen meyen op de ftraet.
En of het fchoon geviel, dat in de kortfte dagen
De beecken overfchorft en als verfegelt lagen,
Noch bidt haer niet een menfch om op liet ijs te gaer
Of met een guide flee te rijden op de baen;
Haer wort geen nieuwe jaer of kerremis gegeven,
Haer klopper is verroeft en 't hugs als fonder leven;
Sy blijft in haer vertreck al isfe buyten dwangh,
En maeckt door fwaer gepeys de korte dagen langh
Sy leert noch evenwel het leet en droeve Pagen,
Sy leert het ongemack met ftille finnen dragen;
Sy leeft een heyligh boeck en oeffent haer gemoet,
Dat is de befte trooft in alle tegenfpoet.
De tijt gaet aisle plagh, en doet gefwinde gangen,
Remy woont buyten 's lants, en fit in diep verlangen;
;

;

e

;
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Hy ftelt fijn pen te werck, waer door hy dickmael vraeght,
Hoe fick liet droef gemoet van fijne Phebe draeght;
Hy had een trouwe nicht en van bequame jaren,
Die gingh hy fijn gepeys ten vollen openbaren;
Sy hadde fchool gewoont, en hadde Franfch geleert,
Ter plaetfe daer wel eer de vrijfter had verkeert;
hier uyt kent fy de maeght en al haer innigh wefen,
Of fy het in een boeck ten vollen had gelefen.
De jeught is bijfter ront wanneer men feholen gaet,
Soo dat fchier yder hert ontdeckt en open ftaet.
Fauftine tijt te werck en gaet de vrijfter groeten,
En met een heus gefpreck haer bitter leet verfoeten;
Sy fprack als door een wolck, en fonder klaer befcheyt,
Tot dat het ganfche ftuck wat naerder is bereyt;
Sy leyt de vrijfter om door veelderhande faken,
En treet als in den boot om aen het fchip te raken,
Sy gaet niet regelrecht, maer door een ommegangh ,
En dit heeft fijnen loop bynaeft een uure langh;
Sy nadert tot de maeght en haer bedroefde (innen,
Gelijck een Velt-heer doet die fchansfen foeckt te winnen;
En alsfe nu het werck na eyfch gevordert fagh,
Soo fprackfe klaerder uyt, en ronder alsfe plagh,
„Vriendinne, was het woort, na vorft en ftuere vlagen
Soo komen wederom ten leften foete dagen;
Siet, God heeft u befocht met druck en fware pijn,
Nu rijft u wederom een blijde fonne-fchijn;
Het is hier met den menfch op aerde too gelegen,
God (traft by wijlen hart, en geeft dan weder fegen;
En wat in dit geval de goede vader doet,
Daer is geen twijfel aen, het is fijn kinders goet:
Iek bidde , pleeght gedult, en wilt'er in volberden ,
Het deel voor u bereyt, dat moet u doch gewerden:
En wie is die het weet, of na het ongeval
By die u heeft gewont, niet weder heelen tal."
De vrijfter op de klanck van dees haer eerfte reden,
Gevoeld' een koude fchrick haer rillen door de leden;
Sy was een ruyme wijl als die in onmacht fit,
Maer greep ten leften moet, en fey haer weder dit:
„Ghy fpreeckt hier (na my dunckt) onmogelijcke faken,
En die (na mijn begrijp) geen aerd' noch hemel raken :
Hoe! die mijn vyant is tot aen fijn diepfte ziel,
Die fel en innigh was, en my too bitter viel
Sou die oyt fijn gemoet tot mywaerts konnen ftrecken,
En door een waer berou tot fachter aert verwerken?
Neen, dat en loof irk noyt. En fchoon hy al begon,
Iek ftiet hem voor het hooft, foo vinnigh als irk kon;
'k En wil hem geenfins fien, en min noch hooren fpreken,
Mijn hert is al te verr' van fijne gunft geweken
Daer is een tijt geweeft, dat irk hem liefde droegh,
Doen hy een gunftigh oogh op mijn gedaente flocgh
Maer dat is nu gedaen, 't en kan niet meer gebeuren,
Dies leef irk nu ter tijt alleen maer om te treuren;
;

;

;
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Iek ben gelijck mifmaeckt, en door het leet veront,
En daerom niet bequaem om oyt te zijn getrout."
Hier fweegh de droeve maeght, fy kon niet langer fpreken,
De moet is haer te vol, haer woorden bleven fteken,
En fchoon by haer bedwongh, foo veel het wefen magh,
Haer tranen Iijckewel die quamen aen den dagh.
Als dit Fauftine Piet, acht fy het tijt te weben,
Dat hier een fek'ren brief is nut te zijn gelefen,
Gefonden van Remy, by haer een \vijl bewaert,
Daer in hy fijn gemoet ten vollen openbaert.
Soo haeft als van den brief de meyt begon te fpreken,
Alette riep terftont: „laet al den handel fteken
Maer fegh my flechts alleen wat pen yet fchrijven kon,
Dat immer lijden kan de ftralen van de Son.
Voorwaer ick ben beluft om eens te hooren leben,
Hoe foo een fchellemftuck oyt kan verdedight wefen;
Het moet, mijn oordeels, zijn een fneegh of grilligh man,
Die foo een vuyle daet met glimp verfchonen kan."
„Wel vrou (feyt hier de meyt) ick heb den brief gekregen,
En om liet ftuck te fien hoe dat het is gelegen,
Soo leeft het even felfs, wat hier gefchreven ftaet,
En doet het met befcheyt, wat u de reden raet."
Alette nam den brief en gaf haer om te leien,
Op datfe weten mocht wat hier van mochte wefen;
Maer Ruth die fat en keeck, terwijl de vrouwe las,
Hoe dat haer wefen (tont en haer gedaente was.
;

ALL+'TTE LEEST DEN BRIEF.,,En vreeft niet, foete maeght! hier wort geen mes gevonden,
Om aen uwe teere mont te geven nieuwe wonden;
Set liever uyt den fin het vorigh ongeval,
Hier rijft een foeter lucht die u genefen fal.
Wanneer de fcorpioen een herder heeft gefteken,
Hy grijpt het fchuldigh beeft, niaer niet om hem te wreken,
Hy leyt het op het deel daer hy in was gewont,
En na een korten tijt, het lit dat is gefont.
Wilt ghy maer dit gefchrift met ftille finnen lefen,
Ghy ftaet van uw verdriet wel haeft te zijn genefen
Doet flechts in dit geval gelijck een herder plagh,
Ghy felt een eynde fien van uw bedroeft geklagh
Dat ghy door mijn bedrijf hebt fware pijn geleden,
En quam uyt genen haet, maer uyt bedachte reden;
En fooje na den eyfch de fake wilt verftaen,
't Is liefd', en anders niet, dat het u heeft gedaen
Iek fagh den nortfen Floor aen u fijn trouwe bieden,
En 't was my wel bekent wat u de vrienden rieden;
Ghy waert met enckel gelt alreed' aen hem verkocht,
En fchier in volle daet hem in den fehoot gebrockt.
Iek fagh met herten -leet uw jeught en teere jaren,
Irk wilt foo ghy hem naemt, wat u fou wedervaren
Iek kende fijn bedrijf en fijn ongueren aert,
En dat fijn vinnigh hert geen vrient of vyant fpaert;
;

;

;
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Iek ken een deftigh man, die uyt eens menfehen wefen
Sijn aengeboren aert ten vollen weet te leien;
Die fprack, wanneer by Floor in volle leden fagh,
Dat in fijn fel gemoet een groufaem monfter lagh,
En foo het eens geviel, dat hy fou mogen trouwen,
Het fijn ellendigh wijf voor eeuwigh fou berouwen;
Want dat hy voor gewis haer foo onthalen fal,
Dat fy fal zijn geplaeght met eeuwigh ongeval.
En dat dit even loo fou valt en feker wefen,
Dat heb ick even felfs in fijn planeet gelefen,
En dat is even veel als of den Hemel fprack,
Dat ja een vinnigh bloet hem in den boefem (tack.
Als ick dit had verftaen, foo heb ick voorgenomen
Met al dat ick vermagh, dit voor te fullen komen;
En fiet, dit is de gront, waerom ick ondernam,
Dat ick met herten -leet tot delen handel quam:
Het is my leet geweeft, dat ick dit moeft beginnen,
Maer yet dat beter was en kond' ick niet verfinnen:
Men fiet, dat menighmael een vreemt en felfaem ftuck
Belet een grooter leet of (immer ongeluck.
Heeft niet de losfe fchroef, geleden weynigh dagen,
Sijn vrouw, een aerdigh dier, de leden blaeuw geflagen,
Ja met den hair gefleept, oock daer het yder fagh,
Soo dat men 't fchendigh (tuck niet meer onkennen magh.
De gront waer uyt dit rees, beftont in kleyne faken
Het quarr vermits de vrouw haer meefter wilde maken.
Floor had haer veel belooft ontrent haer eerfte min,
En hierom ginghfe breet en op haer eygen fin;
En als hy dan begon fijn hooge macht te plegen,
Soo weeckfe nimmermeer, maer ginck'er luftigh tegen.
Wie eens een heerfcher lijt, die krijght te gener (tont
Den ruyter van den rugh, den breydel uyt den moat;
Dit was geftaêgh haer woort, en hy, vol ftuyre vlagen ,
Die heeft om dit alleen haer meninghmael geflagen;
Maer fy verharter in, want die een vrouwe flaet
Die maeckt dat haer gemoet uyt alle banden gaet.
Voor my, mach ick een reys een jonge vrouw belefen,
Iek fal hier anders gaen, 'k en wil geen meefter wefen,
Als flechts in mans bedrijf; wat huys en keucken raeckt,
Dat komt de vrouwe toe, fy dient'er vooght gemaeckt.
Floor is een al-befchick, Floor is een groote krijter,
Floor is een keucken-vooght, Floor is eer. vrouwe-(mijter,
Floor is een teureleur, een dein, een lanterfant,
En even boven dat een rechten dwingelant.
Had ick u niet verloft, ghy fout onguere (lagen ,
En fchande voor het volek , en fchaemte moeten dragen;
Sijn ongeluckigh wijf heeft teyckens over-al,
Men leeft in haer gelaet het droevigh ongeval.
Dit fagh ick te gemoet, ick wilt het fou gebeuren,
Dat ghy voor alle tijt uw leven fout betreuren;
Dies nam ick by der hant wat my de liefde riet,
En hier op leyt de groat van datter is gefchiet:

Hier door hebt ghy ('t is waer) geen kleyne pijn geleden
En 't heeft oock even my tot in de Ziel gefneden;
Maer, defen onverlet en des al niet-te-min,
De weedom, lieve maeght, die brenght u voordeel in.
Want fonder dat behulp, ghy hadt onguere vlagen,
Ghy hadt het fwaerfte leet geduerigh moeten dragen,
Ghy haddet uytgeftaen, dat nu Cidippe doet,
Die haer ellendigh hert met ftage tranen voet.
Het was (na mijn begrijp) al beter eens te lijden,
Al beter in het lijf voor eens te laten fnijden;
Als fijn geheelen tijt te fpillen in verdriet,
Gelijck men alle daegh aen uw' gefpele fiet.
Ghy, wilt dan mijn bedrijf geen vreemde namen geven,
Iek heb van uwen hals de wreetheyt afgedreven,
Al wasfet u verdriet, ick heb u vry gemaeckt;
Dies heb ick niet verdient van u te zijn gelaeckt.
Soo plagte een trouwen vrient fijn handen uyt te ftrecken,
En yemant met den baert of by het hair te trecken,
Om hem tot fijn behulp te krijgen uyt den foot,
En door een korte pijn te vryen van de doot.
't Is wreetheyt, foete maeght, bier facht te konnen wefen
Door leet wort menighmael het grootfte leet genefen.
Hier op heb ick gefien, en dat ick heb gefocht,
Is na mijn eygen wenfch ten vollen uytgewrocht.
Siet, na dat yder wilt van uwe droeve wonden,
En wert'er niet een menfch in uw vertreck gevonden;
Wie u te voren focht, de vryers altemael,
Verliepen in der haeft en ruymden uwe fael.
Fy, lintkers ! ontrou volck , en lichter als de winden,
Die anders niet in u als fchoone wangen minden;
En als het niet en ginck gelijck het eertijts plagte,
Soo was 't dat al haer vyer in ftof en asfche lagh.
Denckt, wat van delen hoop ten leften is te wachten,
Die niet als fchoone verve en draeght in haer gedachten;
Wat my hier in belanght, ick ben van trouwer aert,
En wenfch oock heden felfs met u te zijn gepaert.
Die rechte liefde draeght, die kan onguere vlecken
Vergeten, overfien, en met de liefde decken;
Dit is den rechten aert : al wie van harten mint,
Daer is geen leelick lief, alwaer men liefde vint:
De feylen even felfs die zijn hem moye faken,
Hy kan van alle dinck een aerdigh wefen maken;
't Is wonder als men denckt hoe vreemt de liefde fweeft,
Sy kent geen aenficht fchoon, als dat een vleckjen heeft.
Plach op Helena's vrat niet Paris eens te roemen?
Hy gingh 't een minne -pijl, een liefdes wetfteen noemen;
Hy feyde menighmael, dat in het wratje lagh
Het foetfte datrnen oyt aen fehoone wangen fagh.
Vriendinne, fteltet valt, de teyckens uwer wonden,
Die hebben dies te meer dit hert aen u gebonden:
En fullen binnen my geduerigh blijven ftaen,
Tot in mijn ganfche lijf geen aders fullen flaen.
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'k En heb u niet gevrijt om uw bevalligh wefen,
Want datmen fchoonheyt noemt, en heb ick noyt geprefen;
Iek heb uw deught alleen en foeten aert hemmt,
En dat is (na my dunckt) het befte datmen vint.
lek heb door mijn beleyt de linekers wegh- gedreven ,
Die u tot uw bederf de vrienden wilden geven;
Iek heb u door het mes getogen uyt den noot,
Had ick u niet gewent, ghy waert op heden doot.
Laet vry den ouderdom uw' ganfche jeuglit verftellen,
En met gerimpelt vel uw dorre leden quellen,
Verteeren u het lijf met druck en ongeval:
Weet, dat geen liever vrouw op aerde wefen fal.
Ja, fchoon de bleecke doot uw boefem komt genaken,
En van uw vleesfigh lijf een fchrael geraemte maken;
Noch fal mijn liefde ftaen daer fy te voren plagte,
En dueren even felfs tot uwen leften dagh.
Wat dient'er meer gefeyt, of meer te zijn gefchreven
Iek ben tot in de doot met u gefint te leven:
Het fchrift dat ghy hier fiet is van mijn rechterhant,
En van mijn echte trouw een eeuwigh onderpant."

„Hoe moet hy met den geeft en met de penne fwieren ,
Die eenigh leelijek ftuck met woorden wil vercieren!"
Sprack Aeltje tusfchen bey. Maer Ruth ginck weder aen,
En fey hoe al het ftuck ten leften was gegaen
„Hoe Phebe was ontfet, als fy dit had gelefen,
En kan door mijne tough niet worden aengewefen;
Sy wift niet wat te doen, fy lasfet noch een revs,
En viel op yder woort in wonder diep gepeys.
Maer t'wijl fy dickmaels las en vocht in haer gedachten
En voeld' een groot gewoel ontrent haer binne- krachten
Soo trat Fauftine toe, en fprack haer moeder aen,
En fey liaer in het laugh, hoe al de faken ftaen.
Triphene ', naer liet (tuck te hebben overwogen,
En feker dat de nicht haer niet en heeft gelogen
Vont eerft den handel vreemt, maer des al niet-te-min,
Aenveert de goede kans en achtfe voor gewin:
Sy treet flucx in liet werck, en gaet haer dochter vinden,
Maer die was als een boom, gedreven van de winden,
Te midden op het velt; de bange vrijfter drilt,
In twijffel , offe ftaen dan effe vallen wilt.
En waerorn langh verhael9 Sy brenght liet aen de vrienden,
Die hier in dit geval tot achter -raden dienden
Die hebben al het werck ten naeuften overleyt,
En na een langh beriet foo wort'er ja gefeyt.
Gewis (na ick het vat) het waren wijfe lieden,
Die aen de droeve maeght de fachtfte wegen rieden.
Siet daer een tron- geval, dat wonder felfaem luvt,
Want uyt een wreede daet oniftont een lieve bruut."
;
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De weeuw op dit gefpreck begint haer wat te fetten,
En nam ten leften aen hier naerder on te letten:
Sy gaet in haer vertreck, en na een kort beriet ,
Soo komtfe weder uyt, maer anders in gelaet.
Dit vat de fnege meyt, en dacht om defe reden :
Wanneer het yfer gloeyt, foo moetmen 't veerdigh fineden;
Sy feat van ftonden aen een jongen in de ftad,
Die ruft te geener plaets, tot Faes die kennis had.
Die, als hy dit verftont, quam veerdigh aen - gevlogen ,
Als of hy naer het huys met koorden was getogen;
Hy gaf hem by de weeuw en, met een heusfche lach,
Soo boot hy haer den mont en wenftfe goeden dagti.
„Wel vogel! (fey de vrou) wat hebje gaen bedrijven,
Iek ben nu recht beluft op u te mogen kijven;
0 fy! doortrapten gaff, dat ghy met liften vrijt,
En in dit eerlijck werck ganfch eer - vergeten zijt!
Weet ghy tot uw behulp niet beters voor te wenden,
Als door een flimmen treck mijn goeden naem te fchenden?
Sou dit een middel zijn, waer door men herten wint?
Neen, vrient! ick ben te grain en bijfter ongefint:
Ghy komt met flim bedrogh een fedigh huys onteeren,
Wel, lincker! hout het vaft, ick fal het u verheeren:
Iek heb noch in de ftadt wel foo een trouwen vrient,
Die u doen voelen fal wat uw bedrogh verdient."
Haer woorden fchenen hart, maer even in haer wefen
Was voor de loofe fnaeck een beter vreughd' te lefen;
Faes nam haer in den arm, en na een foeten kus,
Wel hondertmael vernieuwt, foo fprack de lineker dus:
„Jouckvrouw, met uw verlof laet my een weynigh fpreken,
Al eer ghy vaft befluyt, uw leet op my te wreken;
Want fooje met gedult mijn reden hooren wilt,
Doer is geen twijffel neu, uw' granzfchap is geftilt.
Iek lijde, datje fegtet van my te zijn bedrogen,
Dewijl ick tot de lift uyt liefde ben bewogen;
Doch fpreeckt foo hatigh niet, indien ick bidden magh,
Maer let eens wat de jeught in oude tijden plagh.
Wort niet de foete min met oorlogh vergeleken?
En waar men immer krijght, daer gelden lofe treken;
Het is van outs gefeyt: wie maer verwinnen kan,
Door kunft of met bedrogh, het is een wacker man.
Het vryen is een krijgh, dat feggen alle boecken,
Dies magh men even daer door lift fijn voordeel foecken ,
Oock is 't van outs gefeyt, en 't gelt oock heden noch:
Als datter is een quaet, en oock een goet bedroch.
Iek heb in feker boeck met aendacht eens gelefen,
Hoe dat een goet bedrogh een vrijfter heeft genefen:
Sy was een eenigh kint oock van een grooten Vorft ,
En had een dick gefwel ontrent haer teere borft;
Maer niemant mocht liet Peer met haut of vinger raken,
Ja, nieniant mocht haer borft in geenen deel genaken.
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Een doctor van de Prins die quarr met blijden fchijn ,
En bracht haer voor het oogh een lapjen van fatijn;
Dit, feyd' hy, foete maeght, dit fal uw pijn genefen,
Magh flechts dees fachte ftof ontrent uw boefem wefen.
Want in haer fchoone verw daer fchuylt een grooter kracht,
Als iemant van de kunft voor defen heeft bedacht.
De Freule langh gevleyt, die wou de kuer gehengen,
En liet het facht fatijn ontrent haer boefem brengen;
Maer daer in fchuyld' een vliem, en eer't de freule weet,
Soo was 't dat doctor Kloeck haer in den boefem meet;
Daer fchreeut de foete maeght met al haer ganfch vermogen,
En feyde boven dat: de doctor had gelogen;
Maer na een oogenblick gaf fy den meefter danck,
En dat niet voor een reys, maer al haer leven lanck.
Wie kan oyt quaet bedrogh met goede reden hieten,
Dat trooft en recht behulp aen yemant doet genieten?
Voorwaer, als eenigh dinck ten goeden eynde (treckt,
Dan wort'er enckel gunft en vrientfchap uyt verweekt.
De liefd' is fonder ergh en fuyver van gebreken,
En fehoon daer hapert wat, 't en zijn maer foete treken;
Al doetfe fomtijts yets, dat uyt den regel gaet,
Dat eerft wat bitter fcheen, verkeert in honigh-raet.
Nu daer van al genoegh. 0, foetfte van de lande!
Neemt van my dit gemoet, en defe rinck te pande;
En laet ick uwe zijn en dat voor alle tijt,
En treckt u geenfins aen het grollen van de nijt:
Ghy Pult dan konnen fien en uyt de daet bemereken ,

Wat liefde t'uwer vreught is machtigh uyt te wercken:
Wat liefde brengen kan ontrent een jonge vrouw,
Om dat in haer beftaen de gronden van de trouw."
Fass, even naer het woort, die viel haer op de wangen,
En bleef een ruymen tijt haer aen de leden hangen:
Ten leiten tot befluyt, hy nam een diamant,
En (tack het fchoon juweel aen hare rechterhant.
Alette fteld' haer aen als mochtet niet gefehieden ,
En wou wat Faes begon, gelijck het fcheen, verbieden.
Maer hy en liet niet af en, naer een nieuwen kus,
Begon hy wederom en fprack ten leiten dus:
„Vriendinne (was het woort), wy fullen vrolijck leven,
Wy fullen aen de forgh geen tijt of plaetfe geven :
Wy fullen met vermaeck verflij ten onfe jeught,
En u en fal geen nacht ontglippen fonder vreught;
Wy fullen even ftaêgh , gelijck gepaerde fchapen ,
Te famen wacker zijn, te famen weder flapen;
Ghy hebt geen huys of hoof, geen tuyn of luftigh dal,
Dat van ons foet bedrijf geen teycken dragen fal;
Wy tullen ," feyde Faes, en wou noch verder fpreken,
Maer fiet, de jonge vrouw die gingh fijn reden breken;
Sy kon haer innigh hert niet langer weder-ftaen,
Maer feyde: „lieve Faes! mijn gramfchap is gedaen;
Ghy kont door foet beleyt mijn teere ziel bewegen,
Mijn liefd' is u gejont, ick ben tot u genegen:
Iek ben uw echte wijf en, waerom meer gefeyt?
Al wat my dierbaer is, dat is voor u bereyt.
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Ick fie ghy zijt bequaem tot alderhande faken,
En ick heb groot beflagh, dat effen is te maken;
Doet flechts dat u betaemt, en dat voor my alleen,
En wat ick oyt befat, dat maeck ick u gemeen.
Een dingh noch even-wel moet ick van u begeeren:
Iek wil, dat ghy voor al mijn onfchult fult befweeren ,
En dat in 't openbaer; ja, dat'et yder fiet,
Of anders iek en hou van al den handel niet.
Ghy fult hier overluyt verklaren voor de bueren:
Den gront en ganfeh beleyt van uwe loofe kueren;
Ghy fult hier kennis doen , hoe ghy het hebt gemaeckt ,
En dat ghy buyten eer my niet en hebt geraeckt."
Dit wert alfoo gedaen, en Faes die bleef'er eten;
Doch hoe het vorder gingh, en heb ick niet te weten;
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Maer dit gebeurd'er noch, tot alle nijders fpijt,
Alette kreegh een kint, en dat te rechter tijt.
Maer hier dient by gevoeght en niet te zijn vergeten,
Hoe dat fich joncker Faes ten leften heeft gequeten,
En mits het felfaem werck een goet beginfel nam,
Of 't tot een goet befluyt en gunftigh eynde quarr.
Hier op foo dient verhaelt, dat Faes de vrouwe ftreelde,
En (tage gunft bewees, en noyt met haer krakeelde:
En daerom, als fe ftorf, fy maeckt' een codecil,
En fchonck hem machtigh goet en al met vryen wil.
Hier toe wert noch gefeyt, dat Faes geweldigh fchreyde,
Ten tijd' Alette ftorf, en uyt de weerelt fcheyde;
Maer of by tranen kreet gelijck een crocodil,
Dat is een ander werek, dat ick niet feggen wil.
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Soeiiaoriscu,s. Na dat iek, weelde Philogame, dit Trou -geval hebbe
gehoort, foo dunckt my dat daer uyt rijfen vier bedenekelijeke poincten:
Of ienianl wel doet, fijn finnen le laten gaeiz op een vrous-pesfoon, in middelen merelel;jck rjcker als hy?
Of het een jongman dienftagh is, een weduwe tot een vrouwe te verkiefen?
Of de middelen, die Foes hier gebruyekt , om tot dit honwelick te geraken,
behoorl^jck en wettigh zijn, en foodanigh, out by andere nagevolqht te mogen
worden ?
Nademael (gelijek ick nyt het verhxel van 't voo7fz. trou -geval hebbe begrepen)
dat Foes by dielte genoeqlfaem tot erfgenaem van alle hare nagelalen goederen
bdr tefameate is gemaeckt. Of foodanrgen teflament bondigh as, en, na onfJ
rechten ftaende kan worden qehouden ?
Nu wenfellte ick wel een kort belicht van UEd. op de voolfz. vier poincten
te mogen verfiaen.
I'UILoGAMUS. Om u, lieve Soplu•omfce, in uw verfoeck te believen,
(onderlinge dewijle ghy niet anders als een kort bericht over de voorfchreve
vier poorten en begeert: foo fegte ick, nopende het eerfte, dat ick foo in
oude als nieuwe fehryvers niet anders en bevinde, als dat de befte houwehjeken worden geoordeelt te wefen, daer de twee gehoude perfoonen in de
meefte gelijekhe} t met den anderen zijn ftaende, volgens den riet van den Pocet
Si qua veils apte nubere, nube pari.
En daerom foo raden meeft alle de voorgefeyde fehrijvers, dat bet heft is
een partuer te veikiefen, van gelijeken rijekdom, van getijeken adel of
geslachte, van gelijcke jaren, en oock van gelijcke Religie, en daerom dunekt
my dit volgende vers hier op niet gnahjck te pasfen
'i ilje trouwen
Sonder rouwen;
Weeft in 't paren,
Gelijek van jaren,
Gelijek in bloet,
Gelijck in goet.
En vocght'er by die op gelijeke groat
Met u in all's begrijpt het Chriftelijek verbont.

En hlelom wort niet quahjek by fommige geoordeclt, dat liet woolt
huwelijek is even of men feyde uw's gehjck, fulex dat fells in de letteren
of fvllaben dele leere fchijnt belloten te wefen.
1. Sopir. Iek fie, Philogame, datje do houwehjcken beft zijt fchattende,
die in vier faken gehjck ftaen, te weten jaren, goet, bloet, en religie;
maer ick verneine dat by de befte fchrijvers geoordeelt wort, dat de manspelfonen in de houwelijcken worden geoordeelt, in jaren niet offer een te
moeten komen met de vrous-peifonen, maer dat de man rijper van jaten
(als de vrouwe) behoort te wefen, volgens het vers dat ick in de Maeglldeplicht lefe
Wil iemant lien een geeftigh paer,
Die geeft een maeght drie (even jaer,
Den jonghman leven boven dien,
En groetfe dan voor echte hên;
Een weynigh meer, of weynigh min,
Dat maeckt een eelhjck huyfgefiu.
PauL. Het betluyt van 't vers, by u nu verhaelt, blen,ht de uytlegginge
felfs mede, van 't gene ick te voren hebbe gefeyt, want de mcynmge daer
van en is niet, dat de vereyfchte faken tot een goet hoo clijek als in een
weegh-fchale moeten worden geleyt, om die tot een aefjen toe ecnparigh te
maken, maer dat fulcx daer ofte daer ontrent tot gehjekhe}t dient te worden
gebracht, Immers datter geen uitmuntende velfehul tusfchen beyden behoort
te wefen, welcke materie wljtluchtlger verhandelt wort by D. D. Tu aquelliis
in fijn Tractaet de Legebus Connublahbus, die ick daer op hebbe geleien.
2. Sorel. Wat oordeelt ghy nu, Philogame, van de houwelijcken van
jonge maus niet weduwen'>
PHIL. Iek vinde dat de fchrijvers mede ooldcelen, de befte houwelijcken
te wefen, dat ougetroude jonge luyden, liner palen met ongetloude jonge
dochters, gehlek ick fie dal Hemmngius Arnlfwus ((lie feer tieffelijek van alle
fuorten van houwelijeken heeft gefchreven) oock gevoelt, die onder anderen
in 't vijfde Cap. van fijn vootfz. tractaet der voolfi. materie by is brengende,
dat eenen Timotheus Muficus, (by de Griecken in die konfte Peer vermacrt)
altijt dubbelen loon gewoon was te bedingen van de gene die te voren by
andere meefters de mufijck konfle hadden gepcoght te leeren, om redenen (loo
by feyde) dat hy dubbelde moe)te en arbeyt moefte ondernemen, on, foodanige
leerlingen in de coolfz. konfte wel te onderrechten, en ocffenen; als van de
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fclve eerft moetende wegli-nemen en haer ontleeren de quade gronden en
hagen by de vorige onervaren mufictjns gelegt, die hy voor het meerendeel
voet niet over een te komen met de regels van fijne uytnemeiide kaufte;
ende dit paft de voornoemde Arntfrus op de houwelijcken van jonge luyden
met weduwen, oordeelende geen kleynen arbeyt of moeyelijekheyt te wefen,
een weduwe (ingedroneken hebbende de manieren van doen van haren
vorigen man) te herftellen, ende de felve te vormen na fijn eygen fnlrjckhcyl;
daer men foodanigen moeyehjckheyt niet en behoeft te ondernemen ten aenfien
van ecu jonge eenvoudige deerne, die in hare jonge en teere jaren uyt haer
ouders buys ten houwelijeke wert genomen, zijnde de foodanige even als
nieuw en verfeb was, dat geen indruckmge van eenigh zegel tot noch toe
eu heeft ontfangen, ende dien volgende gemackeliek foodanigen fighnet kan
worden ingedruckt, als den eerften eygenaer van 't felve was kan goet vinden. Tacken van boomen, die een hovenier, tot het maken van eenigh prieel,
heeft gebogen, en een ander de felve willende gebruycken tot ecuigh ander
werek, kan feer quahjck de vorige bochten veranderen, ofte loopt hebt
perijckel van de felve tacken Ie breecken, indien by niet govt en vrat de
vorige bochten in veel deelen te laten blijven als die zijn; van gelijeken kan
fulex gefeyt worden, dat fchoenen die by iemant een tijt laugh zijn gedragen,
ende dien volgende na des felfs voet door gewoonte zijn geftelt, feer enge
komen te vallen voor de gene die misfehien exter-oogen, wratten-mackehl
of andere hooghten aen fijne voeten is hebbende, de weleke den vorigen
eygenaer van de voorfz. fchoenen niet en mochte hebben gehad. Dufdamge
en diergelrjeke gelijckenisfen vinde lek, dat de fchrijvers gebruycken, om
bonge luyden t'ontraden houwelijcken aen te gaen met weduwen. Hier by
gevoeght, dat de ervaientheyt wort gefeyt te leeren, dat weduwen veeltijts
gewoon zijn te prijfen en hoogh achten de manieren van doen van hare
vorige mans, oock gewoon zijn te klagen, meerder liefde en toegenegentheyt
van hare eerfte mans ontfangen te hebben, als wel van de tweede • hoedanige
klaghten (als een recht verwijt fmakende) moeyeliek zijn om hoeren voor de
gene, die foodanigh quetterigh volek aen de hant hebben genomen. En om
defe redenen was den hoogen-priefter in 't Oude Teftament opgeleyt een
maeght , en geen weduwe ten huwelijcke te nemen (Levit. 2.) om met foo
danige moeyelijckheyt niet gequelt te zijn, en te beter tot fijn heilige
bedieninge fijn finnen te kennen begeven. En gelijeken voet vinde lek oock
gehoude geweeft te zijn by de Ileydenfche Priefters, gelijek de felve Arnifa'us
ter plaetfe, voren verhaelt, dit nader aenwijft.
Sopx. Maer hier van foude de joughman geen noot hebben, ingevalle de
weduwe by hem getrout, wel onderbiel de grontregels, die foodanige weduwen
by de geleerde werden voorgefohteven, van de weleke eens van de byfonderfte is, dat een weduwe, ten tweeden houwelijcke gekomen zijnde, noyt
of immers ganfeh weynigh behoorde te fpreken tot lof van haren vorigen
man; immers niet comparative, dat is, vergehjckende de manieren van haren
vorigen man met het doen van den jegenwoordigen. Maer weerde vrtent,
dewijle ick verneme, dat ghy foo wat felfaem van de tweede houwelijeken
fpreeckt, foo en kan ick my echter niet inbeelden, dat ghy de tweede
houwelijcken, fonder onderfche1t van perfoonen, volkomentlijek als ongoddehjck en onbehoorlijck wilt verwerpen.
PHIL. Neen gewisfelijek, ick en ben niet van dat gevoelen, gelijck Benige
fchrijvers oock van hoogen naem fchijuen te hebben geweeft; want dat de
tweede houwelijcken niet ftiijdigh en zijn, noch af en wijcken bi van de
goede feden, óf van de gronden van de Chtrftebjek leere, blyckt ten vollen
by de leere in liet Nieuwe Teftament by onfen Salighmaker en fijne Apoftelen
ons nagelaten, en gehjck de voorfz. Hennmgius ArmfHus met wederlegginge
van de redenen van de gene die anders gevoelen, wijt en bleet is fchryvende,
ter plaetfe voren verhaelt, onder anderen Cap. 5. Sect. 6. quibus asferit
fecundas nuptias nuilo Laborare vitio, fed honeftas esfe.
3. Sopfin. Nu komen wy tot het derde, nopende de middelen, door de
weleke de voorfz. Faes tot het houwelijck met de vooifz. weduwe is gekomen. Daer op verwacht ick te verftaeu uw gevoelen.
PHIL. Het gaept als een oven, dat de treck, die Faes hier in heeft
gebruyckt, is onbehoorlijck en ganfch mtfprijfelijck, want hier te willen
(eggen. Doles an virtus quis in hefte requirat? is geheel ongerijnit, en flact
alleenhjcken op den voet hoe men met vyanden gewoon is te handelen, ende
en paft geenfints op een heyligh verbont van houwehlck, het welcke by de
oude wtj fe wert gefeyt te wefen: een fmisfe van 't menfchelijeke geflacht,
een grontfteen van de fteden, een queeekerye van den geheelen ftaet, en
mitfdien het befte ftuck huys-raet van de menfchelijcke gemeenfchap, tot de
weleke niet anders, als niet de befte trouwe en oprechtigheyt, oock met
aenroepinge van Gods heyligen name, dient te werden gekomen • Verre is 't
van daer, dat hier in linekecn e ei 1limme treken (ouden mogen werden
I1

277

gebruyckt. Dewijle de eerfte grout van alle vrienifehap niet als met de
befte trouwe en fuyverhett van handehnge dient te weiden gelet Guy
weet, dat, by gelegentheyt van het houwelijck tusfcben Crates en Hipparchta,
wy te famen hebben goet gevonden, dat luyden in materie van houwelijck
te famen willende vergaderen, aen malkanderen behooren te openen felfs hare
heymclijcke gebreken. Soo verre is 't van daer, dat door eenige bedriegerye
of ander firm beleyt het voorfz. fuyver werek ter bant foude werden genomen.
Iek weet dat onder ons linekers zijn gevonden geweeft, die (al fpelende) jonge
dielen hebben weten te bewegen, hare namen of bant- tcyckenen op bet
papier te ftellen, het welek fy- lieden dan haer behendelijck wiften te ontfutfelen, en ftelden daer, na boven op de voorfz. namen of hant-teyckenen,
foodanigen ftercken trou- belofte, als met pennen uytgedruckt koude werden,
voorgevende onder die gelegentheyt, met foodanigen eenvoudige maeglrt in
trou- belofte verplight te zijn. Andere hebben met faem-roverye den goeden
naera van eerbare jonck-vrouwen inftalligh gepooght te maken, om door
afkeerigheyt van andere verfoeckers, de felve voor haer gewenft te mogen
krijgen; en vele hebben oock door kruyden en minne -draneken tot haer voor
te komen, maer alle diergelijeke middelen worden wel te-nemgpoht
rechte by alle gebende fchrijvers als fchandelrjek en mifprijfelijck verwoipen.
Exoranda tibi, non capienda Puit,
fegt de poëet, die anderfints al wat linekernyen in defe gelegentheyt
meynt gebruyckt te mogen worden. In tegendeel van dien, alle vrome,
eerhjcke en Godfalige fchrijvers ftellen vaft: Bona fide manifefte et fine dolo
in negotio tam fancto esfe agendum. Ten dien aenfien is van outs het gebruyck
geweeft, dat den toekomenden brnydegom tot een fchenekagie aen fijne bruyt
plagli te geven een ronden ringh , fonder datter fteen of andere oneffeuheyt in
den felven was te vinden, omme daer mede te betuygen, dat hy rondelrjck,
oprechtelijck, ende fonder eenigh bedrogh in dat heyligh Verbont met fijn
gemorde was tredende; en daer tegen font de bruyt van hare zijde aen haren
toekomenden brnydegom een gefchenek, beftaende in wit en fuyver lijnwaet,
om daer mede te verftaeu te geven, datfe met een reyn en ongeveynft herte
het voorfz werek was doende; en op die gronden verwerp ick geheel en al
de doortrapte ftreken, die by onfen Faes en andere, tot vorderinge van Baer
houwelijck, gebtuyckt zijn ofte (ouden mogen werden.
4. Sorry. Laet ons nu komen tot de vierde bedenekinge, en fegte my,
of onfen Faes wettelijck behoort te volgen de erffenisfe, by teftamente van
fijne Alette hem toe-geeygent.
PulL. Daer op, weerde Soplrroutfee, bevinde ick dat onfe rechten en
rechts - geleerden vaft ftellen, dat echte luyden met foete woorden, vriendeljcken omganck, en alle manieren van lieffelijcke bejegeninge wel mogen flen
te wege te brengen, omme uyt d'een des anderen goederen by uyterfteu
wille vereert ende begiftigbt te werden: Judicium uxoris poftremum in fe
provocare maritali fermone non eft erimiuofum worter, gefeyt in L. Ult. C.
Il quis aliq. telt. Prob. d. et in L. ult, ff. d. tit.
Sorry. Maer my dunckt geleien le hebben, dat 't gene UE. feght, niet
alomme en fonder onderfeheyt en dient te werden opgenomen, maer dat het
felve dient befueden en al vry wat ingebouden te werden. Want in gevalle
fou mogen blicken, dat de man fijn vrouwe te voren met dreygementen of
flagen tot foodanigen gunftigen Teftament hadde gepooght te brengen, ende
Baer na met flteke-vloyen of haer te ftreelen fulex foude foecken te wege
te brengen, dat in dien gevalle na rechten verftaen foe moeten werden, dat
foodanigen gunftigen Teftament, niet uyt een vryen wille, meer uyt bedwanek
en vreefe fijnen oorfpronek foude hebben genomen; vermits dat vrefe door
ouhebbelrjekheyt en wrede manieren van doen, een vrouwe eens ingedruckt,
wort verftaen geduerighlijek plaets te moeten hebben. Gehjek iek meyne
geleien te hebben by Bartol. in L. Penult. eire. Fin. Per ill, text, ff. de
coudict. ob. turp caul. et apud alies D. D. ad L. 1. §. qua; oneranda ff.
quarum rer. actin non datur. In voegen dat ick fe, dat foe men kan doen
blijeken, dat een man fijn wijf eens heeft geflagen, dat, daer na foodanigen
gunftigen Teftament uytgebracht werdende, men na rechten vaft hout, foodanigen Teftament nyt vrefe, en niet uyt vryen wille te zijn voortgekomen.
Pinn. Dit heb ick mede even foo by de rechts - geleerde gevonden; en
het is een rechte waerfchouwinge voor de vrouwefmijters, ten eynde de felve
ich van fulcke onhefcheydentheyt onthouden, of anders dat by noyt van de
vrouwen uyt hare goederen kommen werden begiftight. Doch my gedenekt, dat
van dele materie in 't byfonder Peer veel is gefchreven by D. D. Peckius in
fijn tractaet de Teftamentis conjugum; tot den felven verfende ick alle de
gene, die van dele en diergehjcke gelegentheden wel willen bericht werden.
Daer mede befluyte ick ons dagti- werek, en wenfche u heil.
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Ontrent een vette kuft, die Nilus komt befproeyen ,
Daer nyt fijn gullen flip de fchoonfte vruchten groeven ,
Had Photis op een tijt een dochter voort- gebracht,
Van wien men wonder feyt, en groote dingen wacht.
Het wijf, terwijl fy droegll, was dickmael wedervaren
Dat fy in haren droom een kroone fcheen te baren;
Een kroon, gelijck een Vorft of als een Koningh draeght,
Maer als de vrucht verfcheen, doe waft een jonge maeght.
Stracx wie fich oyt begaf om droomen uyt te leggen,
Beftont noch even-wel den vader aen te feggen,
Dat ja, dit eygen kint eens, door een vreemt geval,
Noch echter t'fijner tijt een kroone dragen fal.
Maer Alcon loegh'er om, en liet de menfchen praten,
By was van ftillen aert, en wacht geen hooge ftaten:
Sijn rijckdom , die beftont in vaft en feker goet,
En daer uyt wort naer eyfch fijn dochter op-gevoet:
Want als de vrijfter wies, en toe-nam in de jaren,
Doen wierd' de man gefint geen koft aen haer te fparen;
Te meer, vermits by felfs en al de werelt fagh,
Vat voor een rappe geeft in haer verholen lagh.
Sy leerde, fonder hulp, een fchoone letter fchrijven,
Sy leerde, na de kunft, op gout en koper drijven,
Sy maeckte naelde-werck, dat net en geeftigh (tont;
Soo dat men in het rijck geen netter hant en vont.
Doen Alcon dit vernam, by liet haer meefters foecken,
Die leyden haren geeft door alderhande boecken;

1n

Sy las den ouden tijt en wat'er is gebeurt,
En waerom iemant juycllt, en waerom iemant treurt.
Sy was van fuel begrijp, fy leerd' in weynigh uren
Sy leerd' als in het fpel de kunfte van borduren:
S' en hoeft geen dagen langdl te fitten in de fchool,
Sy teyckent met de pen, of met een fijne kool.
Sy teyckent datfe wil, oock fonder haer te pijnen,
Soo dat de meefters felfs by baer als jongens fchijnen :
't Is kunftigh uyt'cr aert al wat de vrijfter treckt,
Doch meeft als fy het werck met gout en fijde deckt
Of alsfe peerels hecht op haer befcheyde reken,
En loof en bloemen maeckt met wonder nette (teken,
Of dots' een hoogen Bergh, een dal, een heyde maelt,
Of eenigh dieper wont daer in het herte dwaelt.
Noch acht fy boven al de meefte vrenght te weten ,
Als haer wort toe-geftaen een geeftigh boeck te lefen:
En mits fy vrolick is, en van een luchten geeft,
Soo lieft de jonge maeght de foete dichters meeft.
Sy was van heus gelaet en wel -gemaeckte leden,
En vrolick uyt'er aert, en geeftigh in de zeden;
En watfe nam ter hant, daer fchijntfe toe gemaeckt,
En 't wort tot haer geneyght al wat haer eens genaeckt.
Haer oogh had wonders in, haer oogh dat konde fpreken,
Haer oogti was enckel glans en niet als minne - treken,
Haer oogli had krachtigh vyer gelijck een donder-flagh,
En gingh tot aen het mergh van die haer maer en fagh,

1) Van dele Fefchicdeuisfe mort gewagli gemaeckt Uy IIcrodotus in zijn 2, b} Strabo in zijn 11, by Ilianus in zijn 13. Boecl. in 't 33 cap Variar. Heftor lEIi,mue n -,emt dun Konwgh,
dit gedicht lci melt , Pf,unmeticlius, de bonge deer ne Hhodopis, Strabo, en Phmus in zijn 30 Boeck, cap 12 Rhodopr
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Soo haeft als Rhodope de kintfheyt is ontwasfen ,
Soo tiet men al de jeught op hare dienften pafsen:
En waer een jongh gefel is geeftigh uyter aert,
Die wenfcht in fijn gemoet met haer te zijn gepaert.
De maeglit, die wort geftreelt by naeft van alle menfcheii
Die ftaegh om hare gunft, om haer gefelfchap wenfchen :
En fy, met open hert, toont yder hare gunft,
Sy, niet een bly gelact, toont yder hare kunft.
Dit ftont de vader toe, by liet haer niet bewaren,
Maer gaf een ruymen toom aen hare vrye jaren:
Sy magh in alle dingh naer eggen linnen gaen,
En watfe maer en wil, dat wort haer toe-geftaen.
Daer zijn om defer tijt verfcheyde jonge-lieden,
Die aen haer menighmael haer trouwe quamen bieden;
Soo dat men geeftigh volck, van alderhande flagli,
Geduerigh om haer deur, en in haer kamer fagh.
De vader wiert verfocht, de moeder aen- gebeden,
De dochter ondergaen met alle foete reden:
Maer fy noch even -wel behout een vryen fin,
Sy biet een yder gunft, maer niemant vafte min.
Doch alsfe metter tijt nu rijper is gewerden,
Lijt Alcon overlaft, hy kan 't niet langer herden
Mijn dochter is te jongh, dat had hy laugh gefeyt,
Nu is door hooger jengt die onfchult hein ontleyt.
De vrijfter is bequaem om nu te mogen paren,
Haer tijt die is gegaen tot aen de twintigh jaren,
Haer jeught is als een roos, of als een jeughdigh lis,
En fy is boven dat gefont gelijck een vis :
„Vriendinne, feyt de man, ghy moet een veyer kiefen,
Of ick fal by het volck mijn oude gunft verliefen;
Uw fin heeft, na my dunekt, nu langh genoegh gefweeft,
't Is tijt, dat ghy voortaen u tot een man begeeft.
Magh ick u bidden, trout en baert ons echte vruchten,
Eer dat de foetfte tijt van u begint te vluchten.
Ghy hebt nu volle keur van al de befte jeught;
Wel, kieft dat u bevalt, terwijl ghy kiefen mèught.
In koop van dienftigh lant en wel te mogen trouwen,
En moet geen wijfe maeght haer vader weder-houwen
Want als foo goeden kans maer eens daer henen g] ij t ,
Men isfe menighmael voor al fijn leven quijt."
De foete Rhodope, noch in haer vrye firnen,
En vint haer niet geftelt om een alleen te minnen :
„De kunfte, feyt de maeght, en wat ick vorder kan ,
Dat ftreckt my tot vermaeck, oock meer als eenigh man.
De kinders die men krijght, dat fijn gewisfe Torgen ,
En wat ons vorder naeckt is voor den menfeh verborgen,
Men weet niet of het druck of blijtfchap wefen fal:
Want dat ons voordeel fchijnt is dickmael ongeval.
De kunft is altijt foet, wie kan fich des verladen?
Hoe meer dat iemant krijght, hoe min hy is beladen.
Ev, laet my noch een tijt gelijck ick heden ben,
Mits ick tot mijn verniaeck geen beter leven ken."

De vader hoort'et aen en, fonder meer te feggen,
Soo gaet by alle dingh wat nader overleggen:
En op den goeden raet van feker deftigh vrient,
Befluyt hy dat de kans nu waer- genomen dient.
De tijt daer op de maeght ter werelt is gekomen,
Wert by de frisfche jeught ten nauften waer- genomen;
Want op dien eygen dagh verfchijnt een yder daer,
En ftort of edel kruyt óf bloemen over haer.
Juyft op dien eygen ftont als al de jonge lieden
Haer vriendelick gefchenck de juffer quamen bieden,
Begaf hem Alcon felfs te midden op de zael,
En met een bly gelaet begon by dit verhael:
„Aenhoort my, fchoonfte jeught die oyt was op-gerefen,
Ghy hebt nu langen tijt ons eer en gunft bewefen,
Ghy hebt tot echte trou mijn eenigh kint verfocht,
En lek heb menighmael hier over my bedocht:
En wat fal ick het ftuck noch langer overwegen,
Iek vinde mijnen geeft tot yder-een genegen:
Iek fwere by het licht en by de guide fon,
Iek wou dat ick aen elck een dochter geven kon.
Doch ons is maer alleen dit eenigh kint geboren,
Soo dient'er nu een man voor haer te zijn gekoren:
En dit, gelijck ghy weet, is 's vaders eygen werck,
Maer ick heb even hier een ander oogh-gemerek.
lek hebbe Rhodope in alles toe- gegeven,
Sy heeft naer eygen fin gedurigh mogen leven:
En tiet , tot heden toe foo heeftfe wel gedaen ,
Dies fal oock defe keur aen hare vryheyt ftaen.
Het raeckt haer aldermeeft. lek laet haer over-peyfen,
Met wien fy leven wil, en door de werelt reyfen :
Sy neme wie het valt, of wie Baer meeft behaeght,
En wien fy kiefen fal, dien gun lek defe maeght.
Ghy die genegen zijt uw trou aen haer te binden,
Laat u de naefte weeck hier op de zale vinden:
En brenght dan aen den dagh al dat u dienen kan,
En wie haer beft bevalt, die zy haer echte man."
Dit gaf een groote vreught aen al de jonge gaften,
Die fchrap op haren dagh en op haer ure paften.
Hy die fich eerft vertoont, dat was een edelman ,
Die onlanghs by den Nijl den vyant overwan.
De tweede die verfcheen , en van haer liefde brande,
Was raets -heer in het Hof, en rechter in den lande.
De derde was een man, die grooten handel dreef,
En niet als van gewin in fijne boecken fchreef.
De vierd', een tam gefel die op fijn rente leefde,
En geenfins naer het hof of hoogen ftaet en fweefde,
Was fuynigh, fonder pracht, die goede dagen focht,
En noyt op groot gewin, en min op wapens docht.
De vijfde was een geeft, die niet en wilde fwichten;
Al had by weynigh gelts, by kende geeftigh dichten.
De fefte was vermaert, om met een kloeck pinceel
Sijn kunft te laten fien in menigh tafereel.

279

2SO

OPKOMST VAN RHODOPE.

De lefte quam'er by , fehoon hein de vryers baten ,
Ily ftont in groot gevaer om uyt te zijn gelaten:
IIy was een titfigh quant, die op fijn kunfte ftont,
Vermits hy Rhodope daer toe genegen vont.
Hy was haer wel bekent, als een van hare bueren,
Hy konde na de kunft en wonder net bordueren
Die voeght hem by den hoop, en Alcon floot de deur:
En feet, van defe jeught heeft Rhodope de keur.
De vrijfter wel geciert, na datfe was gebeden,
Quam uyt haer ftil vertreck, en in de kamer treden;
Haer vader ging'er by en nam haer metter hant,
En feyde: „geeftigh volck, feet hier mijn eenigh pant,
Den trooft van mijn gemoet en van mijn oude jaren
Die ben ick nu ter tijt genegen om te paren
Met iemant van de jeught, die hier voor oogen ftaet,
Vermits de reden felfs my defen handel raet.
lek wou , indien ick mocht, haer onbevleckte leden
Van al mijn leven langh aen niemant oyt befteden,
Vermits fy boven al aen mijnen geeft behaeght
Maer dat is, na my dunckt, ondienftigh voor de maeght,
Ondienftigh voor het laut. Laet jonge lieden trouwen,
En door het echte bed de werelt onderhouwen:
Wy fcheyden uyt den tijt, wy fijgen in het graf,
En leggen, als een kleet, ons fwacke leden af.
Voor niy, ick wacht liet end: de werelt ondertusfehen
En dient haer fchonen glans niet uyt te laten blusfchen :
Hier dient een nieuwe jeught geduerigh aen-gevoet,
Waer uyt dit wonder al fijn ftant behouden moet.
De werelt heeft een aert gelijck de groene boomen,
De werelt heeft een aert gelijck de gulle ftroomen:
Daer rijft een nieu gewas, al waer een blom verdrooght,
En waer een bare valt, daer wort'er een verhooght.
Iek geef mijn dochter macht fach hier te komen toonen,
En die het haer gelieft met gunft te mogen loonen ,
Ja, die het haer bevalt te noemen haren man;
Nu laet een yder doen het befte dat hy kan.
Doch om bevrijt te zijn van alle flimme ftreken ,
Laet yder overluyt en op fijn beurte fpreken;
En als liet altemael fal wefen uyt- gefegt,
Soo let dan, wie de prijs fal werden toe-geleyt."
Daer ftont doen op de zael een guide ftoel verheven,
Hier is aen Rhodope haer plaets voor-eerft gegeven;
Daer fat de frisfche bloem gelijck een Koningin ,
Van wefen geeftigh bly, maer deftigh niet-te -min.
Haer kleet is over-al met groote kunft gefteken,
En toont een mengel-werck van duifent minnetreken,
Vol felfaem bos -gefpuys: maer niet en koomt'er in,
Of 't heeft een ftil geheym, en vry een diepen fin.
Al wat men aen haer Piet, dat blinekt als fonne-ftralen,
Die met een fchoonen glans door al de kamer dwalen
En of wel Alcons beurs hier door vry was geloft ,
De kunft noch even -wel is meerder als de koft.
;

;

;

Ter zijden van de ftoel , daer fates jonge (lieren,
Die al den ondervloer met verfche bloemen eieren,
En ftroyen groen gewas, en niet als edel kruyt ,
Ter eeren van de jeught, en van de nieuwe hruyt.
Te midden op de zael, daer ftaen de jonge lieden,
En wachten met gedult op dat'er fal gefchieden
Een yder fet hein fchrap, een yder overleyt,
Wat dat'er dient gedaen, en wat'er dient gefeyt.
De vader (om de maeght haer vryen wil te laten)
Begaf hem na de plaets daer al de vrienden faten
De moeder, die vertrock haer aen de flinckerhant,
Out rent een fchoon verwulf, gefteken in de want.
Hier op foo komt voor -eerft de krijghfman aengetreden,
Met veeren op den kop, met fnuyels om de leden,
Met ketens om den hals, en wonder moy gekleet,
Die opent aen de maeght aldus lijn herten -leet:
„Als ick op defen hoop mijn oogti laet neder-dalen,
Soo roockt mijn vyerigh brein, en al mijn finnen malen
Iek kom hier in liet fpel met ick en weet niet wie,
Die ick niet lijden kan, en hier noch echter fie.
'k En weet niet hoe het komt, dat ick het kan verdragen,
Iek hebbe menigh elan om minder beet geflagen.
Iek ben niet ílechts alleen een deftigh edelman,
Maer oock een moedigh helt, die wapens voeren kan.
Iek ben uyt eygen aert genegen om te vechten,
En wie my fmaetheyt doet, dat moet een degen rechten;
En foo ick 't niet en liet om u, beroemde maeght,
lek hadde dit gefpuys al lange wegh-gejaeght.
0, peerel van het Rijck! laet dit gefelfchap varen,
En acht'et voor geluck met my te mogen paren
My, fegh ick, wiens geflacht is over al bekent,
Soo ver de klare Son haer gulde wagen ment.
Mijn ouders hadden macht op duyfent fchoone dorpen,
Oock eer Deucalion de fteenen heeft geworpen,
Oock eer de groote vloet befat het ganfche lant,
En dat'er niet en was als baren fonder ftrant.
Gelooft'et: edel bloet en kan hem niet verfaken,
Al wat van Goden koomt, dat moet den Hemel raken;
Het vyer klimt alle-tijt, en wat -het vyer genaeckt
Dat wort oock even-felfs tot enckel vyer gemaeckt.
Kieft my tot uwen man, ghy Pult in korte ftonden
Ontfangen mijnen aert tot in uw diepfte gronden:
Uw naem fal vaerdigh gaen door ganfch het aertfche dal,
En 't fal doorluchtigh zijn wat van u komen fal.
Ghy moet, gelijck men feyt, eens tot een kroon geraken
Maer wie van defen hoop fal u Vorftinne maken?
Sal 't defen laugh-rock zijn, die ghy hier voor u feet?
Neen feker, die en heeft daer toe de vuyften niet;
Hy kan Hechts in den Raet met drooge woorden fnijden,
En geentins in het velt en om de legers rijden,
Sijn handel is papier, en niet als weecke ftof;
Ghy daerom , let op my en laet hem in liet hol.
;

;

;
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Al die veel befigh zijn ontrent vermufte boecken,
Die fchat ick onbequaem ten dienfte van de doecken.
Ghy, laet dien vielen hoop en kieft een oorloghfman ;
't Is Mars van ouden tijt die Venus ftreelen kan.
Dan 't fchijnt, ghy flaet het oogh op delen uwen kramer;
Maer, boje my gelooft, hy is noch onbequamer:
Een koopman is een menfch die fonder rufte leeft,
Vermits hem ftaêgh de geeft in verre landen fweeft.
Hoe kan hy na den eyfch een hupfe vrijfter minnen?
De liefde van het gelt die woont hem in de finnen,
Die maelt hem in den kop oock dickmael inder nacht,
Want 't is fijn eenigh heyl daer op fijn herte wacht.
Indien hy voordeel fagh oock by de fwarte Mooren,
Voorwaer een witte vrou en lou hem niet bekooren:
By liet fijn echte wijf, en al de vrienden daer,
En gave duyfentmael fijn leven in gevaer.
By wou fijn huyfgefin, fijn kinders laten varen,
En fweefde jaren laugh geduerigh op de baren:
Hy reyfde na den Turck of na den Indiaen,
Of daer geen menfehen voet fijn leven heeft geftaen.
Ja, kon hy winfte doen, hy lou een winckel (tellen
Tot voor den (warten poel, of midden in der Hellen,
By voer door Acheron; en, waer het voordeel groot,
By ftiet oock Charon felfs uyt fijn veroude boot.
Geen rots, geen barre (trant, geen onderaertfche dingen,
Of een die winfieck is die weet'er door te dringen.
0, 't is een deerlick wijf, dat met een koopman trout,
11
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Vermits hy meer de zee als haren acker bout!
Dat u een kramer vrijt en wil fijn vrouwe maken,
En is maer enckel fchijn en rechte beufel-faken;
't Eii is, o frisfche bloem! om uwe fchoonheyt niet,
Maer om uw rijck cieraet, daer op de lincker Piet:
Hy weet, dat loo wanneer uw vader komt te fterver,,
Ghy dan Pult machtigh goet en groote fchatten erven
By weet'et, datje zijt uw's vaders eenigh kint,
En fiet, dat is de gront waer op by u bemint.
Maer die een Rijck begeert, en moet geen rijckdom achten,
Hy moet al hooger kans en grooter dingen wachten;
Een die maer op het gelt fijn domme finnen (pant,
En wort noyt machtigh Vorft of Prinsfe van het lant.
Het ftael gaet voor het gout; dat leyt tot groote faken,
Daer heeft een moedigh helt fijn handel af te maken,
Dat is alleen den wegh waer door men Rijcken wint;
Ghy, weeft dan, fchoone maeght! tot mijn beroep gefint.
Al fchijnt een handelaer by wijlen eens verheven,
By wort, men weet niet hoe, tot in den gront gedreven:
By berft wanneer hy blinckt, oock van den minften (toot,
By is een roock, een mift, een bobbel in de floot.
Wat kan een handelaer, wat magh- een kramer roemen ?
Dat ghy een koopman hiet, lal ick een loopman noemen.
Waer is 't dat hen dit volck geruft of feker vint?
Baer goet hanght aen de zee, haer welftant aen den wint.
Ey, laet de kramer daer; wy moeten hooger fweven,
Wy moeten, hoe het ga, gelijck als Prinsfen leven.
;
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't En is voor u geen fehand' al kom ick in gevaer,
Een krijghfman , waerde maeght, en wort geen makelaer.
Sal ick nu tot hen gaen die na den kramer volgen ?
Neen , haer geficht alleen, dat maeckt mijn hert verbolgen :
Niet een van al den hoop en is my noemens waert;
Ghy, eert dan met uw gunft alleen het edel fwaert,
De wapens die ick draegh, de wapens geven kroonen,
En dat fal ick eer langh u metter daet betoonen:
De wapens zijn mijn vreught, het fwaert mijn herten -luft,
En als ick woelen magh, dan ben ick eerft geruft.
lek ben van mijner jeught een hopman over hondert,
Soo dat mijn hooge naem door al de werelt dondert:
Iek floegh left duyfent man ontrent de vette Nijl,
En 't bloet liep over 't lant bynaeft een ganfche mijl.
Iek floegh in dat gevecht een reus met eygen handen,
lek kloofd' hem 't beckeneel tot aen fijn harde tanden;
Daer viel dat groufaem ftuck en gaf foo grooten flagh ,
Gelijck als in den val een toren geven magh.
Daer liep het machtigh heyr, gelijck gejaeghde fchapen,
Soo dat'er niet een rot te famen was te rapen:
Waer ick maer henen keeck, daer was'et al beducht,
En waer ick maer en quam, daer gaf 't fach op de vlucht,
Maer fou ick in het langh van al mijn daden fpreken,
Daer is geen twijfel aen, de tijt lou my ontbreken:
Iek fwijge daerom ftil, en fegge tot befluyt:
Laet my de fchoone maeght, of flucx den degen uyt!"
De Raets -heer fweegh een wijl tot Eich een yder (tilde,
En naer hem was gevraeght of hy yet leggen wilde,
Begon hy dit gefpreck: „0, noyt volprefen maeght
Leent my een gunftigh oir, indien het u behaeght:
'k En wil niet op mijn bloet of op mijn ouders roemen,
Dat zijn, na mijn begrijp, niet als verlepte bloemen;
Wie op fijn oude ftam of groote vrienden ftaet,
Verheft eens anders lof, en niet fijn eygen daet.
Al wat iek heden ben is my niet aen-beftorven,
Iek heb'et even-felfs door eygen deught verworven:
't Is beter dat een man op eygen vleugels fweeft,
Als dat hy fijnen glans van doode lieden heeft.
Maer Hopman, wie ghy zijt, die door uw moedigh fpreken
Maeckt onluft over-al, en geeft ons harde fteken,
Iok bidde, niet te fel. Weet, datje nu ter tijt,
Hier by een teere maeght, niet in den oorlogh zijt.
Voor al wilt niet te veel van uwe wapens feggen,
Uw voorftel, lieve man, is licht te weder-leggen:
Als ghy om oorlogh roept, dan zit ick in den Raet,
Aen wien het krijghs-beleyt en oock de vrede ftaet.
Ghy mooght geen trommel flaen, geen vendel oyt ontbinden,
Ten zy het ons behaeght en wy het dienftigh vinden:
Aen ons, aen ons beleyt hanght uw geheel bedrijf,
Wy zijn gelijck de ziel, en ghy maer als het lijf.
Geen fpies, geen fwacke lans, geen uyt-getogen degen
En magh haer in de ftadt of op het velt bewegen,

Ten zy door onfen wil en onder ons gebiet;
En fonder dat bevel vermagh uw leger niet.
Ghy zijt alleen gewoon om metter hant te vechten,
Wy, door een wijs beleyt de faken uyt te rechten:
Ghy zijt maer afgericht om in het velt te flaen,
Wy letten in den Raet, wanneer het dient gedaen.
Ghy voert alleen den krijgh met uwe grove leden,
Wy, door befetten raet en wel-bedachte reden:
En even als de geeft is hooger als het lijf,
Soo is uw dom gewoel beneden ons bedrijf.
Soo veel als een die ftiert is hooger van gedachten,
Als die maer op het zeyl of op den kabel wachten;
Soo veel is ons beroep in hooger eer geftelt,
Als die met dom gewoel een lans of piecke velt.
Ghy roemt u bijfter leer, en al op bloetvergieten ;
Wy, dat het ganfehe lant den vrede magh genieten.
Ghy, dat het groene velt met bloet bevochtight wort;
Wy, dat in al Rijck geen bloet en zy geftort.
Segh my nu, fehoone maeght, wat fal u beft gelijcken,
Iek weet, uw teere ziel fal na den vrede wijcken;
Ghy hebt een facht gemoet, een wonder foeten geeft,
Die oock den blooten naem van krijgh en oorlogh vreeft
Al wat de joneker fwetft van fijnen fellen degen,
Dat is u tot het mergh, dat is u bijfter tegen.
Hoe kan fijn wreeden arm, door menfehen bloet befinet
U doen, na uwen aert, de vrientfchap in het bed?
Het fal u voor gewis de leden doen vervriefen,
De luften doen vergaen en alle vreught verliefen;
Want, na dat ick u ken, foo heeft uw teer gemoet
Een afkeer van den krijgh, een fchrick van menfchen bloet
Iek weet hoe even dan u fal voor oogen komen,
Dat hy aen menigh menfch het leven heeft genomen,
De ziel heeft uyt- geperlt, de doot heeft aen-gedaen;
En dan fal u het hert in uwen boefem flaen,
En dan fal u de fchrick door al de leden rijfen,
En als met eyger hant de bleecke geeften wijfen,
Die uwen oorloghs-man heeft uyt haer plaets gejaeght;
En dit is vry een ramp die ftille finnen plaeght.
Maer 't fchijnt dat defe vrient uw gunfte fal beloonen
Met rijekdom, foo hy feyt, en niet gewonne kroonen:
En dat'er niet een menfch foo hoogh geraken kan
Als iemant fijns gelijck, dat is: een oorloghs-man.
Iek bid u, frisfche bloem, loo ghy het wilt gehengen,
Daer is voor onfen ftaet al vry wat by te brengen:
Indien uw hoogh gemoet na groote namen dorft,
Wie raet geeft aen den Prins, dat is een machtigh Vorft,
Wie met een wijs heleyt den Koningh kan beftieren,
En geven aen het lant een regel van manieren,
En rechten aen het volck, en wetten aen het Rijck,
Die is óf Koningh felfs, Of immers fijns gelijek.
De Prins gaet op de jacht en hout fach onbeladen,
En laet het Rijcx-beleyt aen fijn vertroude raden :
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De Prins neemt fijn vermaeck, wy fitten in den Raet,
Hy voert alleen den naem, en wy de ware daet.
Vat hoeft men om een kroon een fellen krijgh te voeren?
En door een machtigh heir veel landen om te roeren?
Daer is een beter wegh tot foo een hoogh geluck,
Kieft my voor uwen man, ghy hebt het ganfche (tuck.
Een krijghfman, om een roof of eere wegh te dragen,
Die moet fijn frisfche jeught, fijn lijf en leven wagen;
En wort hy door een pieck of door een pijl geraeckt,
Daer leit hy dan verminekt, en deerlick af-gemaeckt.
Dan komt hy menighmsel, ellendig fonder ermen,
Ontrent fijn jonge vrou of by de vrienden kermen:
Of hem is eenigh been gebleven in de loop,
Of hy is even-felfs verloren in den hoop,
Vertreden op het velt tot fpijfe van den raven,
Soo dat men niet en vint, dat iemant kan begraven.
Hoe fiet, in dat geval, hoe fiet de juffer dan,
I)ie groote Rijcken wacht van haren oorloghs-man!
Nu, macker, 't is genoegh, laet uwen hooghmoet varen;
Want die en is maer drift van uwe rauwe jaren:
En roemt niet van uw lans, of van uw moedigh paert,
De penne, lieve man, is beter als het fwaert."
Met dat de Raets-heer fweegh, foo wou de dichter fpreken;
Want een die voor hem (tont die was alree geweken;
Hem docht, vermits de man in kunften was geleert,
Dat hem de derde plaets behoort te zijn vereert.
Maer Alcon ftuyt het werek. Hy is den dichter tegen,
Om dat hem by de maeght fcheen gunft te zijn gekregen;
En dat verdroot de man tot aen de diepfte ziel,
Mits by meer van het gelt als van een vaerfjen hiel.
Hy fagh den koopman aen, en met een vlijtigh wefen
Soo heeft hy meerder gunft aen defe kant bewefen,
Hy gaf hem volle macht te fpreken dat hy wou,
En fey den dichter aen, dat hy noch fwijgen fou.
Dit gaf Mercator moet, en vry niet fonder reden,
Dies is hy voor het volck een weynigh uyt- getreden;
En na dat hy de maeght heeft huid' en eer gedaen,
Soo vingh hy met befcheyt aldus fijn reden aen:
„Wanneer ick ons verfchil ga na de reden wegen,
Soo is'et, na my dunckt, alleen hier in gelegen:
Te weten: hoe de menfch fijn wefen hooger ftelt
Door wapens, door de pen, of door het edel gelt.
En wie fich aen de waen niet is gewoon te binden,
Die kan van ftonden aen de waerheyt ondervinden:
Men fegge wat men wil, wat boeck of degen geeft
Is maer een fchrale lucht, die om de finnen fweeft;
Is maer een ydel dingh, een fchepfel fonder wefen,
Een ketelingh in 't oir, uyt enekel wint gerefen,
Maer ick en weet niet wat, daer op verwaentheit roemt,
En dit is, foete maeght, dat eere wert genoemt.
Brenght die eens by het gelt, wat fal het al verfchillen
By die in dit geval de waerheyt fpreken willen!
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Gelt is een wonder dingh daer op een yder wacht,
Gelt heeft aen menigh man den adel toe-gebracht:
Gelt maeckt de kleine groot, gelt heeft geduchte krachten,
Gelt maeckt de droeve bly, en doet de Prinsfen achten,
Gelt oeffent hoogh gebiet, waer uyt dan adel waft,
Gelt is aen alle kant een aengename galt.
Gelt, op een ander tijt, doet torens, hooge wallen,
Ja, fteyle rotfen felfs in haeften neder vallen:
Gelt weder, als het wilt, maeckt rouwe kamers net,
En leege ftallen vol, en fchrale keuckens vet.
Gelt maeckt van vierkant ront, gelt kan paleyfen bouwen,
Gelt is in hoogen prijs oock by de fchoone vrouwen.
Gelt fchildert, gelt blanket, gelt maeckt van leelick fchoon,
En waerom meer gefeyt? het gelt dat fpant de kroon.
Wat fal een krijghf-man doen? hy kan geen oorlogh voeren,
Hy kan geen trommels ílaen, geen wapens laten roeren.
Hy kan geen ruytery doen draven op het velt,
Soo hy liet niet en doet door middel van het gelt,
Den zenuw van den krijgh. Laet iemant gelt ontbreken,
Stracx fal fijn ganfch beleyt, fijn voorftel blijven fteken.
Stracx fal aen alle kant fijn leger blijven ftaen,
En niemant van den hoop en falder willen flaen.
Nu fegh al wederom, waer is het gelt te vinden,
Ten zy die handel doet fijn beurfe wil ontbinden?
Een Prins die gelt behoeft, die fpreeckt den koopman aen,
Die weet'er middel toe, en doet de wisfels gaen.
Hy doet van alle kant den rijekdom neder dalen,
Hy kaufe met een brief uyt verre landen halen:
En niet voor dat het gelt te famen is gebracht,
En heeft'er eenigh Vorft gewelt of hooge macht.
Gelt, gelt dat is de loos, gelt is den hooghften fegen,
Door gelt wort alle dingh van elders hier gekregen,
Door gelt ben ick gewoon te brengen in het lant
Al wat in Congo waft, en wat van Symmatra plant.
Geen ftadt kan fonder gelt, geen ftaet en kander wasfee,
Al waer geen koopman is daer zijn geen rij eke kasfen:
De zee-vaert is de ziel van al dat werelt hiet,
Om dat hier door het volck fijn volle luft geniet.
Wat kander op het velt of aen der heyde groeyen?
Wat komt'er uyt'er zee, of uyt de beken vloeyen,
Vat wort'er uyt het vyer of uyt de lucht gewrocht,
Dat niet door mijn beleit te voorfchijn wert gehrocht?
Al woont het edel gout in onder-aertfche kuylen,
En fchijnt voor alle tijt aldaer te willen fchuylen,
Iek brengh'et even -wel, ick had het aen den dagh,
Hoe-wel het noyt een menfch hier op der aerden fagh.
Wat dient hier meer gefeyt? ick kan als open ftellen
Het ongemeten vack, de poorten van der hellen:
Geen afgront is foo diep, geen klip foo bijfter fteyl
Daer ick niet op en klim, of onder -door en zeyl.
Iek houd'et voor gewis, ick weet dat uw gedachten
Den rijcken diamant, en alle fteenen achten:
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Iek weet hoe ghy bemint, dat in den oefter waft,
Om dat het alderbeft de jonge maeghden paft.
Maer feght ons met befcheit, wie doet de peerels halen?
Wie doet den Indiaen in diepe gronden dalen?
Ja, midden in de zee? is 't niet het machtigh gelt,
Dat hem, door ons beleyt, ten Toone wert geftelt.
Wie doet hier in het hof den rijcken amber komen?
Wie heeft den foeten reuck de katten af-genomen?
Wie brenght hier porcelein ? en wie het fchoon korael?
Van ons, en van het gelt, daer komt'et altemael.
De zee betaelt my tol, en alle rijcke ftranden,
En al het wilde volek, en al de veerfte landen,
Niet door het hoofs-beleyt, of eenigh krijghs-gewelt;
Iek krijgh'et altemael door middel van het gelt.
Is dat niet Koningh zijn? De groote water-ftroomen,
De felle rotfen felfs, de gommen uyt de boomen,
En wat'er op het velt, of in het water groeyt,
Dat komt van alle kant in onfen fchoot gevloeyt.
Al wat de jonckheit wenfcht, de teere maeghden lieven,
Daer kan ick metter daet de werelt in gerieven;
Wy halen 't uyt de zee, of uyt een verre kuft,
Al wat het oogh begeert, en wat het herte luft.
Wat gaet den krijghfman aen een koopman door te ftrijcken,
Die voor fijn malle pracht vry niet en hoeft te wijcken?
Voorwaer, dat lijt ick niet. Maer hoort doch wat'er fchort
Waerom de wintgeck raeft, en dus fijn galle (tort.
Een krijghfman in het velt, een koopman in de fteden,
Zijn ftrijdigh tegen een, als met de ganfch leden:
Al waer de krijgh genaeckt, daer is 't dat fegen wijckt,
Maer waer dat handel komt daer wort'et al verrijckt.
Een krijghfman is een rups, een kever op de boomen,
Een ffrooper op het velt, een roover op de ftroomen
Een vyant van het recht, een hater van de deught,
Een breker van de tucht, een fehender van de jeught?
Een geesfel voor het lant. Wat fal ick vorder (preken?
Een peft, een al- bederf, een winckel van gebreken,
Een poel van alle vuyl, een fmisfe van verdriet;
Princesfe, watje doet, en neemt den krijghfman niet!
Maer 't is genoegh gefeyt. 't Is tijt hier af te breken,
Niet een van defen hoop en dient by my geleken.
Iek kome tot befluyt , en (egge voor het left,
Alwaer de penningh fpreeckt, daer klinckt de reden beft."
Hier ftoof de krijghfman op, en wert tot wraeck genegen,
Hy fchoot ter zijden uyt, by floegh op fijnen degen:
En had hem Rhodope niet ftracx een wenck gedaen,
De koopman had gewis fijn handen niet ontgaen.
Maer als de fchoone maeght tot hem haer oogen wende,
Doen was 't dat by terftont fijn ongelijck bekende:
Al fcheen hy fchier verweet , en uyt'er maten gram,
Hy was van ftonden aen, fee dwee gelijck een lam.
„Rentier begint uw werck, (gingh hier de vader feggen)
Ghy mooght, wat u mifhaeght, met reden weder - leggen;
;

Maer hout uw gramfchap in." De jongelingh begon,
En fprack voor fijn beroep ten beften dat hy kon:
„Als ick mijn oogen keer ontrent der menfchen faken,
En vlytigh onderfoeck wat al de lieden maken,
Soo vind' ick, waerde maeght, dat al wat yder doet
Noyt vry en is geftelt van druck en tegenfpoet.
Een wisfelbaer geval beftiert hier alle dingen:
Wie kan de fnelle lucht, wie kan den hemel dwingen?
Wie is'et die de zee en hare ftroomen bint?
Wie heeft'er oyt betoomt de vleugels van den wint?
Wie kan fijn eygen hert, fijn aen- geboren finnen,
Wanneer 't de noot vereyfcht, met reden overwinnen?
Ach! niemant wieder leeft; al wat de fon befchijnt
Verneemt men dat verkeert, of in der haeft verdwijnt.
Wie kan een Prinsfen hert in éénen ftant bewaren,
Dat ftaêgh wort om -gevoert gelijck de losfe baren?
Wie kan oyt feker zijn, wanneer men vechten moet,
Van voordeel, van geluck, of van fijn eygen bloet?
De krijghfman heeft gefwetft, foo dat ons oiren tuyten,
Waer uyt fijn hoogen naem en groote ftaten fpruyten:
Maer als men fijn bedrijf met reden ondertaft,
Soo gaet al dat gefnurck in geenen deelen vaft.
Laet hem vry machtigh volck wel fchrap in order fetten,
Iet, ick en weet niet wat, dat kan het al beletten:
Een roock, een mitt, een damp, gerefén uyt de lucht,
Drijft hem, die boven lagh, niet felden op de vlucht.
Een die de guide fon het voordeel had gegeven,
Dien heeft de doffe maen wel uyt'et velt gedreven;
Men hoort'et over al, men fiet'et in 't gemeen,
Het ganfche krijghs-beleyt is maer een dobbel -fteen.
En fchoon de Raetfheer pocht met wonder groot vertrouwen
De Koningh is de gront daer op de lieden bouwen
Sy worden groot gemaeckt alleen uyt enckel gunft,
En fee te blyven ftaen is vry geen kleyne kunft.
De vrientfchap van het hof verkeert gelijck de winden,
En die is weynigh tijts op eene plaets te vinden.
Hoe menigh Edelman, voor defen groot gemaeckt,
Is op een oogen -blick in lagen ftaet geraeckt!
Al wie dit over-komt die moet fijn hert verknijfen,
Om dat hy by het volck hem feet met vingers wijfen.
Hy is'er beter aen die noyt verheven ftont,
Als die, naer hoogen ftaet, Eich in de laeghte vont.
De koopman die fijn kraem foo moy weet op te proncken
Al fchijnt hy hoogh te zijn , is mede licht verfoncken:
Al krijght hy fijnen wenfch, en wonder machtigh goet,
Het eyndight menighmael in druck en tegenfpoet.
De wint, die hem een fchip heeft over zee gedreven,
Dat hem in kleyne tijt heeft groote winft gegeven,
Die brenght hem wederom wel licht foo harden flagh,
Dat hy ontrent de beurs niet ftaende blijven magh.
Men fiet'et alle daegh, die foo geduerigh woelen
Die laet liet ongeluck gewisfe Pagen voelen ;
;

OPKOMST VAN RHODOPE.

Daer is geen twijfel aen: wie groote netten fpant,
Die krijght, eer hy het gift, veel fcheuren in het want.
Ghy dan, wilt nimmermeer foo losfen ftaet verkiefen;
Wie liaeftigh goot verkrijght, die kan het licht verliefen:
En t'wijl men voordeel doet en weder fchade lijt,
Soo is de bange ziel geduerigh in den ftrijt.
De daet die wijft'et uyt, (lat foo onwisfe vlagen
Zijn niet aen ons gemoet als ftaêgh gewisfe plagen:
Maer wy gaen op de maet, en noyt te lydigh bly,
Doch weder in den geeft van harde nepen vry;
Dat is de menfchen heft. Waer toe het ftaegh bewegen?
Gefetheyt in den geeft noem ick een grooten fegen;
Laet woelen die het lult. Een ftil en reyn gemoet
Is welluft aen de ziel, en voor het lichaem goet.
Die niet en wil ontfien de kracht der elementen,
Die gronde fijn gefin op vaft geftelde renten
Dat is een ftil bedrijf, en fonder groot beflagh,
Daer iemant met vermaeck fijn vreughde plegen magh.
De krijghfman gaet te velt, hy magh hem geenfins fparen,
Daer blijft de fomer-tijt, het foetfte van de jaren:
De Raetflieer moet te hoof, daer fit by dagen laugh;
Want groote Prinsfen dienft en is maer enckel dwangh.
De koopman is een flaef, by moet geduerigh fchrijven ,
En veeltijts over zee een losfen handel drijven.
Siet, geene van den hoop en dient voor uwe jenght,
Om datje geen vermaeck van hun verwachten meught.
Ghy, ftelt dan uyt den fin foo ongelegen faken,
En wilt voor uwen ftaet bequamer gronden maken:
De krijglifman dient u niet, ghy zijt van foeten aert,
En hy een rauwe galt, die niet een menfch en fpaert.
De raeis -heer, in den geeft bevochten van de forgen,
Heeft dickmael niet geruft tot aen den lichten morgen:
De koopman reyft geftaegh, of paft op fijn gewin,
Indien niet met lijf, ten mieften met den fin.
Iek ben de man alleen, die mijn geheele leden
Kan , na den vollen eyfch , in uwen luft befteden:
Iek ben geduerigh t'huys , om u vermaeck te doen,
Bereyt, tot uwer vreught, te fitten in liet groen,
Te fpelen in liet velt, te rijden met den wagen,
Te foecken uwen luft in velden, bosfen, hagen.
Wegh dan met dat het kraem, of boeck, of degen geeft;
De menfch heeft eerft vermaeck die op fijn eigen leeft.
En fcboon ons tijt verloopt, terwijl wy fpelen rijden
Oock dat geeft even-felfs ons ftoffe tot verblijden;
Want met een korten dagh, of inner een fnellen nacht,
Verfchijnt tot ons vermaeck geftaêgh een nieuwe pracht.
Als (ich een ander quelt, met droeflieyt in- genomen,
Dat hem een vrolick jaer is haeftigh om - gekomen,
Zijn wy des noch verheught. De tijt geeft ons gewin,
En brenght ons even-ftacgh geluck en voordeel in.
En waerom meer gefeyt? wy leven fonder forgen,
Ons renten zijn befet, of vaft door goede borgen.
;
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My dunckt, by is een God die op fijn renten leeft,
Om dat God alle dingh by tijt en ftonden geeft;
Dan fent hy jeughdigh kruyt, dan hoy, dan koren -aren,
Dan ooft en winter-fruyt om langh te mogen fparen,
Dan edel druyf- gewas, ten leften foeten molt,
Die van den kouden anghft een bange ziel verloft.
I Iet gaet ons even dus. De maen en hare paerden
En meten nimmermeer de ronte van der aerden,
Of daer rijft nieuwe vrucht oock uyt ons eygen lant,
Van dat'er is gefaeyt, van dat'er is geplant,
Van dat'er in het wout, of elders komt te fpruyten,
Soo dat men yder maent met vruchten kan befluyten:
En waerom laugh verhael? wy vinden, t' aller (tont,
Een verfeh en nut gewas, ten dienfte van den mont.
Iek late dien het luft van koninghrijcken fpreken,
Soo dwafen hoovaerdy en heeft my noyt gefteken:
Een yder eerliek man is Prins in fijn gefin,
En wie by vrouwe noemt, die is'er koningin.
Al wie in foo een rijck geen luft en weet te vinden,
Die is ftaegh ongeruft, en fweeft met alle winden.
Ey, wacrom is de menfch een flave van 't geval?
Vernoeght u, grilligh volck, en ghy befit'et al.
Men fegge wat men wil, ick prijfe vafte renten,
Die treden metten voet de kracht der elementen.
Wy zijn in volle ruft, oock als een ander beeft,
Iek houd' hem voor een Prins, wie ftil en feker leeft."
Na dat op dit gefpreck een ftilte was gerefen,
Misfchien om dat de man de ftilheyt had geprefen,
Trat flucx de dichter toe en, met een foet gelaet,
Soo fprack hy niet een woort als op de rechte niaet :
„Indien ghy, waerde maeght, gelijck gemeene menfehen,
Wont ftaet, en machtigh gelt, en luye dagen wenfchen;
Iek weet'et voor gewis, ick mocht wel henen gaen,
Want oock te defer ftont mijn fake was gedaen;
Maer nu ghy niet en acht, dat flechte lieden prijzen,
En hebt uw breyn geleert vry hooger op te rijfen,
Soo ben ick wel getrooft te wachten met gedult,
Wien ghy, o waerde bloem, voor u verkiefen Pult.
Wel aen, guy die,beftaet uw faken dus te prijfen,
Ey, laet u van de kunft een weynigh onderwijfen :
Waer meynt ghy, dat een rijck of fcepter in beftaet?
Voorwaer niet in het hof van gullen overdaet,
Niet in een groote fleep van fiere lijf- trawanten,
Niet in een prachtigh kleet geboort met diamanten,
Niet in een rijck gebou, of in een gulden zael;
Iek achte dit bejagh voor leuren altemael.
IIy die fijn tochten dwinght, die eerfucht kan verdrijven,
En tegen blcycken anghft fijn herte weet te ftijven,
Die niemants flaef en is, geen heeren na en loopt,
Geen hoogen ftaet en wenfcht, geen groote laften koopt,
Die niemant oyt en vleyt, maer eert de vrye reden,
Die weynigh goets befit, en echter is te vreden,
-
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Die van geen fpijt en fwelt, die na geen wraeck en dorft,
Dat is in mijnen fin een Prins of machtigh Vorft.
Daer in light heerfchappy, die niet en is te fchatten,
En die van duyfent een niet recht en weet te vatten:
Daer in, o reyne ziel! daer in light hoogh gebiet,
Die niemant van het volck in ware daet en fiet.
Geluckigh is de menfch, die fich kan vergenoegen
Met dat den hemel geeft, en dat de Goden voegen:
Voorwaer, wie defen ftant eens veft in fijn gemoet,
Is hooger in geluck als Prins of koningh doet.
Wel, om foo rijcken kroon voor ons te mogen winnen,
Daer heb ick wapens toe en opgetogen linnen :
Isom, voegkt u nevens my, ick ken de rechte baen,
Die ons geleyden fal oock hooger als de maen;
Die ons geleyden fal tot boven in de woleken,
En toonen over-al de dwaefheyt aller voleken :
Kom, voegkt u nevens my, en onder mijn beleyt
Daer is u defe kroon voor -feker toe-bereyt.
Een kroon, een rijcke kroon, die aen uw jeughdigh leven
Sal trooft en herten -luft, en ftille linnen geven:
Sal ftellen uw gemoet in foo een vaften ftant,
Dat ghy fult rufte fien, al viel liet ganfche lant.
Laet al den fellen hoop, laet al de nijders keffen ,
Geen vyer, geen watervloet, geen donder fal u treffen,
Wy fullen onder een geruft en vrolick zijn,
Terwijl hen Prinsfen felfs vergapen aen den fchijn.
Iek fal in uwen arm een aerdigh vaerfjen dichten,
Dat fal u met vermaeck tot aen den hemel lichten;
Dat fal door foete vreuglrt verheffen uw gemoet,
Uyt defen aertfchen draf tot aen het hooghfte goet.
En als dan eens de tijt u fal ten eynde leyden,
En dat ghy met vermaeck fult uyt'et leven fcheyden;
Dan heb ick t'mijnen dienft den wagen van de faem ,
Die fal door al het lant gaen voeren uwen naem:
Die fal met foet geluyt door al de werelt rennen,
En wie een menfch gelijckt, die fal uw deughden kennen;
Soo dat na duyfent jaer uw graf fal zijn getoont,
Soo dat na duyfent jaer uw graf fal zijn gekroont,
Gekroont niet bloemgewas, met duyfent groene tacken;
Die fal de foete jeught op ons gebeente fmacken,
En feggcn tot het ftof: Ruft, foete lieven, ruft!
Uw naera fal van de doot noyt werden uyt- gebluft.
Pilaren van inetael, en hoogh-verheve wallen,
Die mogen wetter tijt, die moeten neder-vallen:
Maer wat een edel geeft de menfchen achter-laet,
Dat is voor alle tijt de wereit een cieraet.
De jonckheit die ons volgkt fal uwe deughden roemen,
Sal u door mijn gedicht voor al geluckigh noemen,
En menigh aerdigh dier, van ongeveynfden wert,
Sal wenfchen eens te zijn, dat ghy te voren waert.
Uw geeft fal onder -dies tot in der liooghte fweven,

Sal in een diepe vreught en by de Goden leven:
Daer fal een lauwer-krans, die noyt verdorren kan,
U fwieren om het hooft, en eieren uwen man.
Daer fal liet geeftigh volck en al de reyne zielen
U voeren door het fwerck met ongemeene wielen,
En toonen in de lucht den grooten Orion,
En leyden wetter hant de paerden van de Son.
Daer fal een helle ftrael, die noyt en fal verdwijnen,
Verlichten uw gemoet en door uwe ziele fchijnen;
Soo dat ghy kennen fult, tot in den diepften gront,
Dat noyt een geeftigh breyn op aerden ondervont.
Gaet nu eens, waertfte pant, gaet nu eens vergelijcken
Den ftaet by my verhaelt, met alle koninghrijcken
Voorwaer, foo ghy uw geeft maer eens ontluycken wilt,
Ghy Pult met oogen fien wat 't een en 't ander fehilt.
Maer, na dat ick verfta, men hoort hier menfchen praten,
Die op een diep geheym en teyckens fich verlaten ":
Sy vinden, na men feyt, vermaeck in hier verdriet,
Om dat men hier en daer een felfaem fpoockfel fiet ;
Of mits een heefe ftem, van onder op- gedreven,
Heeft uyt een duyfter hol een vreemt geluyt gegeven
Of om een ander gril. Siet, als'er yemant mint
Hoe licht by yet bedenekt of hein ten beften vint.
Wat my hier in belangtet, ick kan u teyckens feggen
Daer met een vaft befluyt zijn gronden op te leggen;
Iek heb van defe ftof al vry een groot getal,
Een fpeelt my voor den mont, dat ick verhalen fal
Left op een foeten dagh, als wy een deuntjen fongen,
Soo quam'er op het boeck een rappe vloo gefprongen:
Maer ftracx belent het dier ontrent uw teere borft,
Om daer in volle luft te laven fijnen dorft.
Het koos uw flincker zy, en wilt alfoo te komen
Ter plaetfe, daer uw hert fijn woonplaets heeft genomen;
Daer fet het fich ter fpoor, en hecht fijn kleynen ment
Juyft daer liet in het velt de teerfte plaetfe vont.
Ghy wort het beeft gewaer en had'et fchier gegrepen,
Maer echter raeckt'et wegh, eer dat'et was genepen:
En mits ghy fijn geflacht en al fijn mackers haet,
Soo focht'et buyten u een ander toe-verlaet;
Het fprongh my op den arm, en dat met rasfe gangen,
Iek fagh hoe dat'et liep met grooten anghft bevangen:
Het kroop my in den wou tot daer mijn ader floegh,
Daer ftont het weder ftil, en fcheen hem diep genoegh.
Ghy faeght'et met vermaeck, hoe dat fijn teere pooten
Sich voegen tot het werck, en op mijn leden ftooten :
Hoe vinnigh dat het beet, en hoe fijn kleynen beck
My als een adder ftack, en maeckt een ronde pleck.
Het dier was rout en vol en gingh daer op vertrecken,
En gingh, 'k en weet niet waer, fijn teere leden decken.
Iek vont een diep geheym, ja troeft, in dit gefacht,
En heb'er naderhant een vaerfjen op gedicht:

1) Dit fleet op het gene de borduernerckei hier na vcrhaelt, roerende de fel[.amc Godfprake deer van by genaeght.
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Kleyn vlootje, geeftigh dier! wat nebje gaen bedrijven?
Ghy liebt in u den keeft van twee verfcheyde lijven:
Gby fooght mijn herten -bloet en dat van mijn vriendin,
De mijn' en hare ziel naemt ghy te famen in.
Wy zijn in u vermengtet en onder een gedreven,
En leyden binnen u alreets een echte leven;
Ons vocht, ons innigh mergh, ons herten zijn gemeen,
Wy zijn geen twee voortaen, ivy zijn te famen een. —
Wat kan dit foet geval, wat fal liet doch beduyden?
Gewis, naer ick het grijp, het maeckt ons echte luyden;
Iloe kan het, fchoone maeght, hoe kan het anders zijn?
Mijn bloet dat is het uw, en 't uw is weder 't mijn.
Siet, wat een aerdigh fpoock heeft Venus hier gefonden!
Wy moeten voor gewis te famen zijn gebonden,
Te famen zijn gepaert. Wel aen dan, tot befluyt,
Ontfegltt dit grilligh volck, en weeft mijn lieve bruyt.
Indien men teyckens acht genomen van de dieren,
Die in het groene wout of om den hemel fwieren,
Soo dient voor al gelet op foo een foet geval,
Dat fchier met woorden feyt wat ons gebeuren fal.
Wel aen, ontfanght mijn hert, dat ick u kome bieden,
En let niet op den waen van defe grootfche lieden;
Mijn ftaet is boven haer, fchoon nijt en nijder keft,
Soo ver de waerde ziel het lichaem overtreft."
De dichter had gefeyt, en om fijn moedigh fpreken
Soo was meeft al het volck in haer gelaet ontfteken:
Doch na een korte wijl foo quam de fchilder voort,
En 't bleeck aen fijn gefpreek hoe dat by was geftoort:
„Hoe ben ick in mijn fchick als defe pochers rafen,
En vallen tegen een gelijck als rechte dwafen!
Siet, als de bottelier en koek te famen kijft,
Dan hoort men in 't gemeen, waer dat het fuyvel blijft.
Wel aen, ick laet liet volck haer eygen vuyl ontdecken,
En leggen voor het oogh haer onbekende vlerken :
Iek wil, wat my belangtet, maer brengen aen den dagti,
Dat uw nau.keurigh hert tot my-waerts trecken magh.
De geeften die den aert van alle konften weten,
Die ftellen nevens een de fchilders en poeten,
Want dat een fchilder treckt is ftomme poëfy,
En als een dichter werckt dan fpreeckt de fchildery;
Haer beyder kunfte ftreckt de werelt tot vermaken,
En doet aen Prinsfen felfs een droeven geeft ontwaken
Maer tusfchen hen nochtans daer vint irk een verfcliil,
Dat ick, eerbare maeght, hier openbaren wil:
Wat is eens dichters werek? by leert de woorden dansfen,
En wat hy winnen kan en zijn maer groene kransfen,
Of van een lauwer -boom Mf van een myrten-blat,
En dit is too het fchijnt een wonder groote fchat.
Maeckt hy misfchien een vaers, dat geeftigh fchijnt te wefen,
Soo wort hy, naer het valt, by wijlens eens geprefen:
Maer dat is anders niet als hechts een fchrale wint,
Daer van noyt eenigh menfeh fijn beurfe fwaerder eint.
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Befiet Homerus felfs, een Prinsfe van de dichters,
Hy met fijn ganfche rot, dat waren kale wichters:
En wat is 't dat by oyt door al fijn kunft verwerf,
Als dat hy ganfch beroyt en als verlaten fterf?
't Is waer, dat fijn gedicht noch heden wert gelefen,
En 't is tot fijner eer als in de lucht gerefen:
Maer fchoon al leeft lijn naem, al is fijn eere groot,
Het is voor hem alleen een fuypen na de doot.
Sijn lof magh over zee in alle landen fweven,
Maer daer en plagh geen wijf of kinder af te leven:
En als een rijpe maeght een vryer krijgen fou,
Dan gelt die wafem niet, men wil een rijcke vrou.
Wel prijft dan, fooje wilt, dat nette pennen fchrijven,
Maer dat noch even -wel en kan geen keucken ftijven.
Wat is'er van den geeft en van fijn hooge vlucht?
Men leeft niet van den wint of van de fchrale lucht.
Men kan geen hooffche maeght, men kan geen fchoone vrouwen,
Met eer, met lof-getuyt, met dichten onderbouwen :
De geeft oock even-feifs heeft noot te zijn gevoet,
Soo langh hy met het lijf te famen wonen moet.
Al quam Apollo felfs met fijn gefwinde gatten,
Indien hy niet en had, foo moeft de dichter vaften:
Al wie niet meed' en brenglit als flechts de bloote kunft,
Schoon dat by geeftigh is noch vint hy weynigh gunft.
Van hier dan altemael, die zijt gewoon te dichten,
Voor dit vermaert pinceel moet inckt en penne (wichten
De waerde fchilder-kunft verdient al grooter lof,
Want boven haer vermaeck foo komt'er voordeel of.
Iek winne machtigh gelt, ick make groote ftucken,
Oock weet ick op de plaet de Vorften uyt te drucken:
Hier drijf ick handel meed', en vry met groot gewin,
En dat's een dienftigh werek voor huys en huyf-gefin.
Iek hebbe left mijn kunft den Koningh toe-gefonden,
Dies kreegh irk grooten danck en meer als duyfent ponden,
En noch een kettingh toe, die om mijn leden hingh,
En driemael om mijn hals en om mijn fchouders gingh.
Een dichter onder-dies, die had een vaers gefchreven,
En dat was aen den Vorft door feker vrient gegeven;
't Gedicht was enekel geeft en van een hoogen toon,
Maer hoor toch wat hy kreegh tot fijn verdienden loon:
Iek fagh een groene krans gevlochten van laurieren,
Die wiert hem toe- gebracht om hem te mogen eieren:
Daer was een wapen by, dat hem de Koningh fchonek,
Maer al dit hoofs geway en is maer enekel pronck.
Maer waerom laugh verhael? irk kan te famen voegen
Dat u, dat al het volck, dat Prinsfen kan vernoegen,
En dat oock boven dien my voordeel geven kan
En wie dit recht betracht, dat is een handigh man.
Dat is een hoogh verftant, en waert te zijn geprefen,
Als by de dichters felfs ten vollen is te leien.
Ghy daerom, waerde maeght, o cierfel van het lint!
Biet my oock heden -felfs uw trouwe rechter -hant.
;
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Iek fal dit aerdigh beelt van uwe jonge dagen,
Aen d'eeuwe die ons volght foo kunftigh over- dragen,
Dat uwe fchoone glans, oock over duyfent jaer,
Aen al het koninghrijck fal wefen openbaer
Dat uwe frisfelie jeuglit, door al de naefte fteden
Sal worden aengefien, fal worden aengebeden;
Soo dat ghy door de kunft als eeuwigh leven fult,
Schoon dat uw levens -tijt fel lange zijn vervult.
Soo ghy den krijgh bemint, ick kan het bloedigh vechten,
En legers tegen een met onverfaegde knechten
U toonen door de kunft, als of het oorlogh waer,
En dit al buyten forgh en fonder uw gevaer.
Of foo u, waerde macght, een raets-heer mocht behagen,
Vermits by in het hof befteet fijn meefte dagen,
Soo weet oock, dat de Prins van my niet weynigh hout,
En faken van gevolgh my dickmael toe-betrout.
En 't is van heden niet, dat Prinsfen fchilders eeren,
Dc daet oock even-felfs die kan het lieden leeren
't Is over duyfent jaer en langer foo geweeft,
Gelijck men over-al in oude boecken leeft.
Soo ghy een koopman lieft, ick kan oock handel drijven,
En kan noch door de kunft mijn faken beter ftijven;
Want fooder eens een fchip van eenigh koopman blijft,
Soo dat fijn kraem verfuypt of op de baren drijft,
Al is de goede man niet in de zee geftorven,
Hy is des niet-te -min om fijn verlies bedorven;
Want als een handelaer geraeckt in dit verdriet,
Soo is fijn luyfter uyt en fijn geloof te niet.
Maer fchoon my dit geval misfchien mocht overkomen,
Soo ware my nochtans maer weynigh afgenomen;
Want als ick flechts het lijf mach brengen aen de ree,
Soo blijft mijn befte fchat behouden van de zee.
De kunft, dat edel dingh, en fal my niet verlaten,
Al moeft ick fonder kleet geen dolen achter ftraten:
Al vlood' ick uyt den krijgh, al liep ick uyt den brant,
Iek hielt noch even-ftaêgh mijn alderbefte pant.
Kunft is een fchoon juweel, en boven alle fchatten ,
Deer wint, en vyer, en zee, niet op en weet te vatten:
Kuhft is het befte goet; wie dat het immer fpijt,
Prinsfesfe, viert de kunft, guy die foo knnftigh zijt."
Terwijl de fchihler fprack, en al de jonge lieden
De maeght door langh gefpreck tot haer gefelfehap rieden,
Hy die met fijde verwt, de lefte van den hoop,
Kreegh fehier uyt ongedult de finnen op de loop.
Haer tael vol overmoet die had hem laugh verdroten,
Dies was by als een vat vol nieuwen molt gegoten;
Soo bobbelt hem de geeft: en als hy fpreken mocht,
Soo floegh hy met de tongh aldus de fchrale locht:
„Ick fie dit ganfche rot van hoogmoet opgefwollen,
En ick kom achter -een , als koppe met de fehollen.
't Is onrecht, fchoone maeght, dat my hier in gebeurt,
Maer defen onverlet en dient'er niet getreurt.
;

;

Aenhoort oock mijn gefpreck, al ben ick fehoor_ (le lefte,
Soo ghy de reden weeght, iek ben voor u de hefte,
Iek ben tot in den gront geheel van uwen aert,
Iek diene boven al met u te zijn gepaert.
Wy zijn in defe ftadt te (amen op-gewasfen,
Prinsfesfe mijner jenght, wie kan u beter pasfen?
De naelde-fchildeiy, waer toe ghy zijt gefint,
Die heb ick nevens u van alle tijt bemint.
Die heeft mijn kloeck vernuft foo hooge nu getogen,
Dat geene van de kunft hier tegen op en naogen ;
Soo dat, van nu voortaen, het maeckfel mijner bant
Van yder wort genoemt een wonder in het lent.
Ghy fchilder, wieje zijt, hebt my voortaen te wijcken,
Ghy mooght geen vet pinceel met oufe raem gelijcken;
Waer ick met handen raeck of oyt de vinger fet,
Daer is het wonder fchoon, en uytermaten net.
Meer liet, uw kladdigh werek cn zijn maer vuyle plecken ,
Die ghy op uw panneel gewoon zijt uyt te trecken;
Soo maer een aerdigh kleet daer eens en komt ontrent,
IIet is van ftonden een tot in den gront gefchent:
Dit ftaet geen vrijfters aen, die hebben reyne leden,
En willen hare jeught aen netter haut befteden :
Ghy daerom, frisfche bloem, verkieft my boven al,
Vermits ick uwen ftaet ten hooghften brengen fel.
Al zijn de lieden groot die hier te voorfehijn komen
'k En hebbe , na my dunckt, voor defe niet te fehromen ,
De God fpraeck is voor my, en over mijn beleyt,
My is een Irooger ftaet noch onlanghs toe-gefeyt.
Deer is een feker hol hier buyten in de bergen,
Van waer, als eenigh menfch een vrage komt te vergen,
Een holle ftemme rijft en fegt , in heefeh gefchal ,
Wat yder die men noemt eens over -komen fal.
Men hout dat even hier zijn geeften in verholen,
Die vreemde dingen fien, en niet en konnen dolen:
Ja, dat Apollo felfs, of iemant fijns gelijck,
Woont in het groufaem diep en in het dnyfter rijck,
Een macglzt, een reyne maeght, ontfanght de ftem van onder,
En op een vremde wijs uyt fy het felfaem wonder
Maer ftracx na dit gelugt foo valt het tanger dier,
Geraeckt, gelijck het fclrijnt, van eenigh haeftigh vyer.
Men kan van haren wont geen ftemme meer verwerven,
IIaer leden werden ftijf, haer wangen die befterven ;
Dies wortf' als over doot getogen uyt'et perck,
Soo dat een yder Piet 't en is geen menfchen-werck.
Iek, om uw foete min met grooten anghft beladen,
Heb my tot (lit geheym eens mede laten raden:
Iek quarr ontrent het hol, en door een jonge maeght
Heb ick op onfen ftaet den Goden raet gevraeght;
Mijn antwoort is geweeft: de kunfte van bordueren
Sal uwe Rhodope ter hooghfter core vueren.
Deer mede fweegh de ftem, en meer en vraegh' ick niet,
Vermits de priefter felfs liet vragen my ontriet.
;
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En 't was voor my genoegh; hoe kond'et beter wefen?
Mijn kunft, mijn eygen werck wort boven al geprefen,
Wort als een trap geftelt tot uwe grooter eer;
Ghy, wacht van nu voortaen geen nieuwe vryer meer,
En wacht geen aertfche macht, maer voegkt u na de Goden,
En Piet op onfe kunft gelijck u wort geboden
En foo uw moedigh hert wil hooger zijn gefet,
Soo maeckt, dat guy voor al op onfe konfte let:
Geen krijghfman fal het doen door krachten van de leden,
Geen raetfheer door beleyt van opgepronckte reden,
Geen koopman of rentier door groot en machtigh gelt,
Geen dichter, wie het zy, en is'er toegeftelt.
Poeët, fwijght van uw vloo! ten zijn maer viele- vafen,
En ghy en uws gelijck die zijt gewoon te rafen:
Ghy droomt een ydel dingh, en fchoon het niet en fluyt,
Ghy vint'er wonder in, en treckt'er voordeel uyt.
Wat kan too vuylen dier in defen handel geven?
Waer (tact van dit bejagh in eenigh boeck gefchreven ?
Wie heeft foo flechten dingh fijn leven oyt bedacht?
Voorwaer, 't is al te blau om hier te zijn gebracht.
Poëten, foete maeght, die feggen datfe willen,
En al haer diep geheym en zijn maer rechte grillen
En wat de fchilders raeckt, dat ftel ick nevens hen,
Vermits ick haren aert tot in de gronden ken.
Laet noyt dit grilligh volck tot uwe kamer naken,
Niet eene van den hoop en kan u grooter maken
Alleen, eerbare maeght, alleen het edel raem
Is u tot meerder ftaet en grooter eer bequaem.
Soo ghy dan niet en wilt met al de goden ftrijden,
En dan noch boven dat uw voordeel laten glijden,
Bout op het waer bericht, en niet op losfe waen
Wie met den hemel vecht die is'er qualick aen."
Als yder had gefeyt, dat hy meynt nut te wefen ,
Soo is'er groot geraes door al het huys gerefen,
Men krielt'er over-hoop. De krijghfman boven al
Die gingh geweldigh af, en maeckte groot gefehal.
De vader onder -dies en fijn vertroude vrienden,
Die over dit gefchil als tusfchen-fpreeckers dienden,
Verfchijnen op de zael, en ftillen dit gewoel,
En doen fprack eerft de maeght, als uyt een rechter-ftoel:
„Ghy heeren altemael, die met gegronde reden
Dit maeghclelick gemoet hebt krachtelick beftreden,
Ghy weet hoe dele faeck my aen het herte raeckt,
En dit mijn teer gemoet geheel bekommert maeckt,
Iek bidde neemt gedult, alleen voor weynigh dagen,
Dan wil ick voor gewis de kans met iemant wagen:
Iek fal met eygen item belichten dit verfchil,
En feggen overluyt wien ick verkiefen wil.
Iek moet op uwe gunft, die my wort aen- geboden,
Eerft vieren na den eyfch de tempels van de Goden,
En bidden om geluck voor mijnen bruylofs-dagh,
Op dat my 't echte bed ten goeden dienen magh.
;

;
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Ghy, doet gelijck als iek." Daer gaen de vryers treden,
Ten deele niet vernoeght, ten deele wel te vreden:
Maer, defen onverlet, foo beelt fich yder in,
Dat hy den beften gront behout in haren fin.
Wat is de liefd' een droom vol bijfter vreemde grillen!
Wie mint, die wort verruckt gelijck de driften willen:
Een yder ftreelt hem felfs, en ketelt fijn gemoet,
En wort het meerendeel van enckel waen gevoet.
De vryers onder-dies zijn befich ganfche dagen
Met al, wat immermeer de vrijfter kan behagen:
De dichter boven -al vergeet fijn voordeel niet,
Hy feat haer even-ftaêgh een vaers of aerdigh liet,
Een foete letter-keer, of diergelijeke dingen;
Hy liet weeft alle nacht ontrent haer kamer fingen,
En mits by uyt'er aert met dichten was vermaeckt,
Soo wertfe menighmael tot in de ziel geraeckt.
En foo geen hooger macht haer vryheyt had ben omen,
Misfchien foo waer de konft tot haren wenfch gekomen
Want door een foet gedicht of met een geeftigh liet
Soo is 't dat by geftaêgh van hare jonft geniet.
Hy kreegh al menighmael een lonckjen van ter zijden,
En dat en mocht voor al de vader geenfins lijden:
Hy was ganfeh ongefint en uytermaten gram,
Vermits hy by de maeght te grooten vryheyt nam.
De man die had gemerckt, als hy de jonck-vrou kufte,
Dat hy dan gingh te werek gelijck het hem gelufte:
Hem dacht oock dat de maeght bier uyt vermaeck genoot,
Vermits fy hem den moat al vry wat gunftigh boot.
Sy had een jonge mulch daer met fy plagh te fpelen,
Maer fiet het aerdigh dier begon, eylaes! te quelen,
En fchoon of fy het ftreelt, en broet in haren fchoot,
Het is in korten tijt verwonnen van de doot.
Daer treurt haer droeve ziel en is geheel verflagen ,
Sy gaet'et boven al aen haren dichter klagen;
Die maeckt een lijck- gedicht, een uytvaert voor de mus,
En fongh in haren naem het treurigh lietjen dus:
;

Mijn geeft die is geheel bedruckt,
Om feker droef geval:
De doot heeft van my wegh-geruckt
Dat my was lief- getal:
Een jonge mulch, een vrolick beeft,
Dat was tot my gewent,
Dat was in mijnen jongen geeft
Al vey wat diep geprent.
Het quarr my fpringen op den fchoot ,
Het dronck uyt mijnen mont:
Het firckt', het feheen het eyfchte broot,
Tot (lat het fpijfe vont.
Dan fcheen 't eens of 't my bijten wou,
Soo vinnigh quam het aen;
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Maer 't beefjen dat had ftracx berou,
Sijn gramfchap was gedaen.
Ilet weeligh dier, de foete mus,
En focht maer enckel fpel:
Haer beet verandert in een kus,
Dat greyt my bijfter wel.
Maer Piet, nu is het beefjen doot:
Ach, wat een groot verdriet!
De luft en vreught van mijnen fchoot
Die is nu ganfch te niet.
Nu vrijfters, die dit aerdigh dier
Voor defen hebt gekent,
lek hidde komt te (amen hier,
Sijn tijt die is vol-ent.
Komt hier gefpelen, komt doch ras,
Komt yder uyt lijn wijek :
Pluckt maeghde-palm en bloem - gewas,
En eiert liet kleyne lijek.
IIet beefjen, dat my vreughde gaf,
En moet niet fonder kruyt,
moet
niet dalen in het graf
En
Als met een foet geluyt.
Doch maeckt fijn graf niet in de kerck ,
Maer buyten in het groen,
En fet een vaerfjen op de ferek ,
Ghy fult my vrientfchap doen.
Gaet, fegte dan noch de keuckemeyt,
Dat fy, na d'oude wijs,
I)at fy ons foete pap bereyt,
En dat van enckel rijs:
(iaet, roept'er al de kinders by,
De kinders hier ontrent;
Dat yder etc van den bry,
Die 't beefjen heeft gekent.
Nu, vrijfters, die mijn droefheyt tiet,
Hoet u voor defe pijn,
En laet foo teeren beefjen niet
Uw luft en vreughde zijn:
Kieft liever, voor uw leven laugh,
Een haen die 't beter macckt;
Die laet ons hoores vroegen laugh,
Oock eer den dagh genacckt.
Dit wift de loofe galt too geeftigh uyt te brengen,
En kouder foeten jock en kluchjens onder mengen,
Dat by van doen voortaen niet meer in druck en fat,
111aer blyder laymen kreegh, en haren druck vergat.

De fnege Rhodope, bequaem tot alle faken,
IIad even metter tijt een vaerfjen leeren maken;
Want Cnemon, die fijn luft alleen in dichten nam,
Was oorfaeck dat de maeght oock aen het dichten quarr.
Hy had eens feker boeck in haer vertreck gevonden,
Daer in dat menigte liet en veel gedichten ftonden,
Meeft van haer eygen werck: en t'wijl by buyten was,
Geviel 't dat by daer in een aerdigh ftaeltjen las:
„Soo dickmael ick uw werek, o Cnemon, heb gelefen,
Heb ick uw geeftigh breyn en u niet een geprefen;
Soo dat mijn teer gemoet, mijn ziel en jeughdigh hert,
Door middel van de kunft, aen u verbonden wert.
Iek wenfeli al menighmael een kus te mogen geven
Aen hem, die van de min foo geeftigh heeft gefchreveni:
Iek wenfch u datje wenfeht, en oock mijn eygen gnnft,
En draegh u liefde toe, uyt liefde van dc kunft.
Iek wenfch een proef te doen, waer ick'er toe gebeden,
Of ghy zijt in de daet gelijck als in de reden:
Iek hou dat uw bedrijf ontrent het minne-fpel
Moet vry wat anders zijn, als van een slecht gefel."
Hy wou noch verder gaen, maer hoorden iemant komen,
En dat heeft onfen vrient fijn vorder luft benomen:
Hy (tack liet boeckjen wegh, foo vaerdigh als by magh,
En liet het maeglide-kraem gelijck liet eertijts lagh.
Maer 't is hem lijcke -wel een wonder groot vermaken,
Dat fy foo wel gevoelt van hem en fijne faken :
Hoe kittelt menighmael een vryer fijn gemoet,
Als hem een jonge maeght een kleyne gunfte doet!
Maer t'wijl dus onder een de jonge lieden mallen,
Soo is daer in het huys een fake voor-gevallen,
Een fake, na my dunckt, hier waert te zijn gedacht,
Om fomtijts by de jeught in 't fpel te zijn gebracht.
De fchoone Rhodope die hadde verfche rofen,
De befte diefe kon , van duyfent uyt-gekofen:
Daer vlechtfe kransfen van, foo wel in een gevoeght,
Dat yder een liet werek ten hooghften vergenoeght.
En mits by na de kunft twee kransfen had geweven,
Soo heeftfe metter daet aen Cnemon een gegeven;
Aen Cnemon, die als doen de juffer onderhiel,
En klaeglide wonder veel van fijn benaude ziel;
Den tweeden rofen-krans, verfcli uyter hant gekomen,
Die heeft de jonge maeght tot haer gebruyck genomen:
Daer fat de jongelingh, daer fat de nieuwe bruyt,
Geeiert met bloem-gewas en ander edel kruyt.
Doch t'wijl by onder een den tijt aldus befteden
Soo quam daer op de zael de raets -heer aen- getreden;
Dien wort oock nevens hier terftont een ftoel gefet,
En ftracx too heeft de maeght op defen ftant gelet;
De dichter fat geeiert met bloemen vander heyden,
En fy was even foo gebeten tusfehen beyden;
De raets -lieer had de plaets ontrent de rechter-haut,
Maer fonder groen gewas of ander miaue -pant.
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De maeght woegh (l it geval met wel -bedachte (innen,
En gact, na kort gepeys, een foeten treck beginnen
Sy heeft haer eygen fells van haren krans berooft,
En let het aerdigh werck den raets -heer op liet hooft
Sy gaet de dichters-krans hem van den hoofde trecken,
En gingh haer cygen hayr Baer mede weder decken.
Siet, daer fat Cnemon bloot, de raets -heer is gekroont
Nu fegh, wien heeft de maeght de meefte gunft getoont?
Iek doe u dele vraegh, gefellen onfer tijden,
Vermits uyt dit geval ontftont een hevigh ftrijden ;
Want yder een die riep, dat hy de jonge maeght
Ten hoogliften wel bevalt, en boven al behaeght.
Een yder drijft liet zijn, en al met goede reden,
Dies wort'er over-bant met alle macht geftreden
Een yder (telde vaft, dat hens de vrijfter koos,
Soo die de kroon ontfingh, als die fijn krans verloos.
De raets -heer dreef geftaegh, en al met vollen monde,
I)at hem het aerdigh dier de meefte liefde jonde:
En dat hy voor fick hout al vry de befte kans,
Vermits de juffer fell hem gaf haer eygen krans.
Hy acht liet ganfche ftuck voor hem noch des te lichter ,
Om dat fy van de kroon ontbloot den goeden dichter:
Om datfe metter daet haer gifte weder nam,
Soo haeft als hy verfcheen en op de zale gnam.
De dichter niet-te-min, om dit te weder-leggen,
Weet, loo het fchijnen magh, al mede wat te feggen:
„Ileer raets -heer, feyt de man, al fchijnt'et niemant vrecint,
;
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't Is ver de meefte gunft wanneer een vrijfter neemt:
Want als een juffer fchenckt, dan is de vrient gebonden
Aeu wie de foete maeght haer giften heeft gefonden
Miter als een vrijfter neemt, dan is 't dat by haer bint,
En dat is voor gewis een teycken datfe mint.
De fchoone Rhodope, die heeft van my genomen,
Verftaet dan hare gunft op my te zijn gekomen;
Sy heeft, en ick bekent, uw hooft daer na gekroont,
Sy dient dan wederom van u te zijn geloont.
Ghy mooght geen bondigh werck op delen handel bouwen,
Ghy zijt aen Rhodope, niet fy aen u, gehouwen;
Ghy daerom, vrient, vertreckt, en oeffent uw gedult,
En ghy, beleefde maeght, betitelt uw eygen fehult."
De raets -heer wederom brenght hier fijn reden tegen,
En toont, hoe dat het ftuck ganfch anders is gelegen;
De dichter wijckt hem niet, nlaer, op dien eygen (tont,
Soo brenght by weder in, dat hy geraden vont.
Ten leften feyt de maeght: „laet hier geen wrevel rijfee ,
Iek fal in korten tijt hier van het vonnis wijten :
Laet maer een kleyne wijl in ftilheyt dit geval,
Ghy fult eer lange fien wien ick verkiefen fal."
IIier op gaet Rhodope met yver over- wegen ,
Tot wien met beter glimp fy dient te zijn genegen;
Sy fpant haer geeften in, by denckt en overleyt
Wat dat'er aen de jeught tot antwoort dient gefeyt:
Dan heeft liet nlachtigh gelt op haer de meefte krachten
Dan fchijntfe wederom na edel bloet te trachten ,
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Dan heltfe na de kunft, of naer een rappe geeft;
Dan wegen by de maeght de groote ftaten meeft.
Sy is gelijck een zee, gedreven van de winden,
Sy foeckt aen alle kant, maer kan geen rufte vinden :
Al watfe nu ter tijt in haren geeft befluyt,
Dat valt in korten ftont, dat raeckt'er weder uyt.

Juyft ' 1 op dien eygen ftont, als d'oude boecken melden,
Quarr Venus dertel wicht gevlogen uyt de velden ,
Quam fijgen met den wint en door de blauwe locht,
En focht een ftille plaets , daer in het ruften mocht.
Dien eggen oogenblick quam oock de Doot getreden,
Aemechtigh van de reys, en met vermoeyde leden ;
En mits het avont wert, en dat de Son verliep,
Quam 't fpoock in 't eygen buys daer Venus jongen fliep.
Het monfter gingh te bed, belaft met groote forgen,
En daerom rees het op, oock voor den dagh van morgen;
Het gaf hem op de reys met onvermoeyde fpoet,
Oock eer de dageraet den hemel open doet.
Doch mits het duyfter was, en wiftet niet te vinden
Sijn vinnigh kantgeweer, dat menfchen kan verflinden:
En t'wijl het befigh is, en grabbelt fonder licht,
Soo vint het by den taft Cupidoos guide fchicht.
De kleyne minne-God, ten leften oock ontfapen,
Die nam des Doots geweer, als voor fijn eygen wapen;
Daer treckt een yder op, en treet in fijn bejagh
Soo vaerdigh als hy kan, foo naerftigh als by magh.
Cupido fagh een maeght met fchoon gebloofde wangen,
Met hair dat fcheen gemaeckt om herten in te vangen;
Sy was groen als een us, en fpichtigh als een riet,
Maer die geen jongh-gefel ontrent haer komen liet;
Het wicht, op haer geftoort, dat fchoot met alle krachten
Tot aen haer jeughdigh hert, en gingh doen fitten wachten,
Wat na foo fellen fchoot haer over -komen fou:
Maer voor een blijde feeft, foo rees'er enckel rou.
De vrijfter viel te bed, en fuchte menigh- werven,
Haer fweet is bijfter klam, haer buyteleden fterven;
De moeder gaf een fchreeu, en nam den leften foen,
Maer Venus jongen fweegh , onfeker wat te doen.
Ten leften fprack hy dus: „wat magh dees pijlen fchorten,
Dat fy een jonge maeght het leven gaen verkorten!
Waer is doch nu de vreught, die in haer plagh te zijn,
Nadien nyt haer ontftaet foo onverwachte pijn ?
Waer ick voor defen fchoot, daer kond' ick vreughde maken,
En dede metter daet een droeven geeft ontwaken;
Want in een killigh hert oniftont een grooten brant,
Soo dat men over al een vrolick wefen vant:
Schoon dat het winter fcheen, en alle dingh bevrofen,
Al waer ick maer en fehoot, daer wiesfen verfche rofen,

Daer wies de maeghcle-palm en ander edel kruyt,
En voor een droeve maeght verfcheen een blijde bruyt.
Hier gaet'et anders toe; want mits ick heb gefchoten,
Soo heeft de jonge fpruyt kaer foetfte jeught verdroten
Daer leytfe nu en kermt, en, foo de doctor feyt,
Haer dootkift dient gemackt, haer graf te zijn bereyt.
Geen kruyt, geen machtigh fap, geen dranck kan haer
Eylaes! de teere bloem die is alree verwefen.
(genefen,
Wat is dit voor bejagte? wat voor een felfaem ftuck?
Hoe komt van mijn bedrijf foo vreemden ongeluck?
Heeft aen mijn guide pijl een adder-flangh gefogen?
Of heeft'er eenigh draeck fijn fwadder op gefpogen?
Of is 't eene fware lucht, die uyter hellen quarr,
Die aen de frisfche roos haer aerdigh wefen nam?
Wat hier van wefen magh, dat moet ick lieden weten,
Al food' ick mijn beroep, en alle dingte vergeten:
Iek wil de wonde fien, ick fal wat nader gaen,
Maer ay my, och! eylaes! mijn hert begint te flaen.
Is dit mijn foete fchicht, of een van defe pijlen,
Die ick met eyger hant foo geeftigh plagte te vijlen?
Neen feker, 't is een hout, foo (wart gelijck een pick,
De veêren fonder glans, en niet als enckel fehrick
De punt met vinnigh ftael aen alle kant beflagen,
Als of een moordenaer het wapen foude dragen:
Oock hanght'er fwadder aen gelijck een adder fpout,
Of als een helfche kol in nare flesfchen brout.
0 lecker, als ick ben! en onbedreve jongen,
Ganfch waert te zijn geplaeght van duyfent felle tongen,
Ganfch waert van kinders felfs voortaen te zijn befpot,
0 Goden, maeckt het volck een nieuwen minne-God!
Iek kan liet ambacht niet, ick moet'et laten blijven,
Iek magh by Corydon wel bocken leeren drijven,
Iek magh wel aen de zee gaen wonen op een ftel ,
Daer noyt fich openbaert óf maeght of jongh-gefel.
Hoe! fchiet ick pijlen uyt, eer (lat ick heb bekeken,
Of die met lionighraet of galle zijn beftreken?
0 vryers! wieje zijt, en weeft foo jachtigh niet,
Maer let op uw bedrijf, eer datje vrijfters fehiet.
Maer dat is nu gedaen. Wat fal ick langer klagen?
Iek moet na defen tijt my beter leeren dragen.
De fchade die men lift, de fchande die men vreeft,
Maeckt plompe firmen fneegh, en wet een domino geeft.
Nu weder tot de faeck : Hier fchuilt een felfaeni wonder,
Hier fchuilt een flim bejagh, een fpoock of nicker onder
Hier is een toveres of (warte kunftenaer,
Die brenght, door hels bedrogh, de maeghden in gevaer.
Maer hoe, fou hier de Doot haer rol wel onder fpelen ,
En doen met haer vergif de jonge vrijfter quelen?
Het fpoock fliep defen nacht daer ick in rufle high,
Maer gingh in haeften wegti, eer ick het monfter fagh :
;

1) Tustchen -val, vervattende het krakeel tusfchen de liefde en de doot. mitfgaders een out mnan, veyagle, die voor een byfondere gefelnedeuisfe kan genomen worden, en nusfchien niet
oudienfugh gelefen te morden van luden die van foodan.gen viefpe gefteken zijn.
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My dunckt dat ja, de Doot mijn wapens heeft geftolen,
En dus een grout geleyt van dit ellendigh dolen:
My dunckt, ick heb fijn pijl genomen voor de mijn,
En daerom leyt de maeght verfopen in de pijn.
Iek wil flucx henen gaen in alle werelts hoecken,
Iek wil aen alle kant de reden onderfoecken :
Iek wil in aller ijl, en op den ftaenden voet,
Gacn fien wat noch het fpoock met mijn gereetfchap doet."
IIier op is Venus kint in haeften wegh- getogen,
En na het langen tijt ten fnelften heeft gevlogen,
Geviel het dat het wicht het bleecke monfter vont,
Gelijck het voor een hof geheel verflagen ftont.
Iiet was, gelijck het fcheen, met hertenleet bevangen,
Daer liep een filtigh nat van fijn bedroefde wangen:
Hem quell nochtans geen druck, maer niet als enckel fpijt,
Die hem tot in het hert en al de leden fnijt.
Hem docht, het had fijn longh met broeken uytgefpogen,
Hem docht, het had fijn hayr met vloeken uytgetogen;
Want 't had geen ingewant, en 't was geweldigh knel,
En 't wrongh fijn mager lijf gelijck een fwacken ad.
Noch wifte Venus kint de gronden niet te raken
Die aen de bleecke Doot foo droeve finnen maken:
Dies trat het nader toe en lett' op alle dingte ,
En vont ten leften uyt al wat'er omme -gingh.
En fiet, dus ftont liet werek. De Doot was uytgetogen,
Terwijl noch in der nacht de vleder-muyfen vlogen:
En daerom viert liet fpoock fijn dwalingh niet gewaer,
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Maer focht maer fijn bejagh, en ftoffe voor de baer.
De Doot (lie vont een man bequaem te zijn gefehoten ,
Om dat hein over-laugh het leven had verdroten;
Want mits fijn eenfaem bed, foo was hy ftaêgh bedruckt,
En klaeghde, lijn vermaeck van hem te zijn geruckt.
Het fpoock leyt op hem aen, en fehoot hem in de lenden,
En dacht hy fou terftont fijn droevigh leven enden:
Maer fiet, Casfander groent met dat hy was geraeckt,
En wort gelijek een roos als haer de fon genaeckt.
De foete Rhodope woont onder fijn gebueren ,
En dat bracht fijn gemoet in wonder vreemde kueren :
Haer wefen is terftont foo diep in hem gefet,
Dat hy oock in den flaep op hier fijn luften wet.
Sijn geeft fpeelt op het werek nu laugh by hem vergeten,
Dies met hy aen de maeght fijn brant en liefde weten:
Hy prees haer geeftigh oogh, liner mont en foet gelaet,
En al wat van haer komt, dat is hein honigh-raet.
Cupido fagh het aen, en wou den ouden helpen,
Om by haer met gemack fijn luft te mogen ftelpen :
En hadde fchier een pijl gefehoten na de maeght,
Maer fijn beleefde gunft die heeft den Nijt mifhaeght;
Die fat daer in een hoeck befijden af- gedoken,
En heeft door ihm belegt den foeten flagh gebroken.
Niet dat van overlangh foo met de liefde ftrijt,
Gelijck de bleecke Doot, of als de fwarte Nijt.
Het wicht aldus belet fijn voorftel uyt te wereken,
Gingh met een wacker oogh de faken over-mereken;
74
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IIy fagh, hoe dat de doot een misílagh had gedaen,
En dat fijn lefte fchoot oock qualick was vergaen.
Dit was hem groote fpijt, dies gingh hy fitten klagen
Van fijn dom mifverftant en foo bekaeyde flagen,
En fprack ten leften dus: „Iek wil van nu voortaen
Mijn boogh en ander tuygh al beter gade flaen.
'k En wil na defen tijt geen vreemde pijlen fchieten ,
En dan fal yder een fijn frisfche jeught genieten,
En noyt en falder menfch verdwalen in de vreught,
Die niemant oyt en voeght als flechts de groene jeught.
Al ben ick fomtijts los, en plege vreemde (lagen,
De winter even -wel en moet geen rofen dragen.
Een jonghman in het fpel, een out man in den raet,
Dat is van outs de gront daer op de werelt ftaet.
Dit wil ick nimmermeer, dit fal ick niet beletten,
Men fegge wat men wil, het zijn de befte wetten.
De Doot nam mijn geweer, en trof een ouden man,
En daerom is 't een werck, dat niet beftaen en kan.
Al wat Casfander doet, ten fal hem niet gelucken,
Een ander fal voor hem de verfche rofen plucken.
Ey vrient, doet mijnen raet, en toomt uw los gepeys,
En ftelt u voor het oogh den wegh van alle vleys."
Als nu Cupido fagh waer door by was bedrogen,
En dat het vreemt geval by hem was overwogen;
Soo wil hy met de Doot gaen treden in verdragh ,
Op dat men naderhant het onheyl fchouwen magh;
Hy wil belofte doen van noyt te fullen komen,
Daer eerft de bleecke Doot de plaets heeft in-genomen,
Mits dat het mager fpoock geen huys betreden magh,
Al waer men befich is met Venus foet bejagh.
Dit wou het oilick wicht in koper laten fchrijven,
Op dat het als een wet voor eeuwigh mochte blijven:
Maer fehoon hy dit verbont met alle krachten riet,
De Doot die ftack het om, en wou den handel niet.
Hy loegh het boefjen uyt en vry met harde ftreken,
Soo haeft als Venus kint hier van begon te fpreken :
„Ja lecker, fey de Doot, dat waer een moye faeck,
Dat guy ganfch onbevreeft fout plegen uw vermaeck.
Dat, waer'er iemant malt en vreughde komt genieten,
Iek noyt een zwarte pijl en foude mogen fehieten;
Neen, boefjen, wacht dit woort noit uyt mijn hollen mout,
Dit voor-recht is geen menfch op aerden oyt gejont.
lek ben van outs gewent, te midden in het dansfen,
En by de foete jeught, en door de rofe-kransfen,
Te fweven als ick wil: en van mijn rechterhaat
En is geen menfche vry, oock als hy menfehen plant.
Al is een deftigh Prins in fijnen throon gebeten,
En draeght daer faken voor die niemant dient te weten,
Of fchoon oock voor de deur al menigh wachter ftaet,
Noch dringh ick even -wel tot midden in den raet.
Al Piet een machtigh Vorft voor hem fijn ruyters draven,
En heeft fijn moedigh heyr aen alle kant begraven,

Al rijt by op het werck bekleet met enckel ftael,
Noch klim ick op de wal, en hreeck'et altemacl.
Of fehoon een jonge maeght, tot echte min genegen,
Ten lebten haer gemoet tot trouwen laet bewegen,
En nu too verre komt, dat fy haer kamer fluyt ,
Noch roof ick meiiighmael het kroontje van de bruyt.
Hoewel een vruchtbaer wijf, ontrent haer rijpe jaren,
Is in een ftil vertreck nu vaerdigh om te baren,
En dat het vroedwijf fit en wacht een foete vrucht,
Iek doe het menighmael, dat al de buerte fucht.
Ja, fehoon de Priefter ftaet te midden inder kercken,
Om voor den autaer felfs fijn offer uyt te wercken,
En dat hy tot het volck het woort des levens fpreeckt,
Het is de Doot alleen die al den handel breeckt.
En waerom meer gefeit? men kan geen toren bouwen,
Men kan geen machtigh flot in fteyle rotfen houwen,
Men kan geen harde deur van yfer laten flaen,
Of ick kan, als ick wil, in fael en kamer gaen.
Wie kan voor mijn gewelt fijn leven feker maken?
Mijn kracht is onbepaelt, ick woon in alle faken;
Niet een too kleynen dingh, dat lek op aerden ken,
Daer ick niet uyt en werck, daer ick niet in en ben.
Iek weet, alwaer ick wil, mijn wapen uyt te kielen,
En kan een moedigh helt fijn leven doen verliefe],
Of door een heten brant, óf door een koude vorft,
Of door een machtigh vocht, óf door een fchralen dorft,
Of door een vrouwen hair te vaerdigh in -gebogen,
Of door een kleyne vliegh hem in de keel gevlogen,
Of door een fchrale lucht, ôf door een vuilen fmoock ,
Of door een foete bloem, die by maer eens en roock.
Men vint'er die uit fehrick of door benautheit fterven,
Men vint'er die verinaeck of weelde kan bederven :
De lebte dien ick trof, die blies fijn leven uyt
Te midden in de feeft, en by een jonge bruyt.
Iek heb aen menigh menfch het leven doen verdwijnen
In fpijt en enckel fmaet van alle medecijnen;
Iek hebbe door een dranck, waer uyt men bate wacht,
Veel menfchen weggeruckt, en in het graf gebracht
Iek hebbe menigh man, die my beftont te vlieden,
En dede wonder veel, ja, wat de menfchen rieden,
Het leven af-gemaeyt. Hy gaf den leften fnick
Alleen uyt enckel waen, of uyt een blonden fchrick.
Dit is mijn hooge macht nu too veel duyfent jaren,
Die fal iek nu ter tijt of nimmer laten varen
Iek wil mijn heerfchappy doen gelden over-al,
Tot dat den hemel felfs niet langer fweven bal.
Ghy, doet oock uw bedrijf, en laet uw pijlen (wieren ,
By menfchen, door het vee, en op de wilde dieren:
Gebruyckt uw ganfche macht, doch wat ghy maken kont,
Dat fal ick wederom eens (torten in den gront.
Iioe kipt, en weetjet niet? wy zijn twee groote machten
Die yder vieren moet, en niemant kan verachten
;

;
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Het maken is uw werek, het breken is het mijn;
En fchoon men anders wil, ten fal niet anders zijn.
Maer, wicht, verheft u niet, en mijt u van te roemen,
Dat ick benevens my u hebbe willen noemen,
't Is wel foo wat in fchijn, dat ghy op aerden doet,
Maer weet dat ghy voor my de plaetfe ruimen moet.
De reden is bekent. Iek kan, in weynigh uren,
Aen menigh duyfent man het leven doen befuren,
Of door een haeftigh vyer, óf door een water-vloet,
Of door eer, fel gevecht, een bad van menfchen-bloet,:
Ghy, in het tegendeel, met al uw befte faken,
En kont fchier niet een kint door twee gelieven maken
In negen maenden tijts. Siet, wat een wijt verfchil !
Ghy daerom lieve, wijckt en fwijght na defen ftil."
Cupido, van de Doot foo vinnigh door-geftreken,
Is tot fijn innigh mergh in yver aengefteken;
Hy feyde: „leeliek fpoock, dat niemant lief en heeft,
Van al wat in de lucht of op der aerden leeft,
Waerom dus hoogh gegaen met al uw moedigh fpreken,
Is 't niet een beter faeck, te maken als te breken ?
Tot breken weet een fchelm, een dief, een"moordei raet,
En daer uyt rijft verdriet en aller menfchen haet.
Maer door een foet beleit hier uyt te konnen wercken,
Dat met een ftaegh gevolgh de werelt kan verftereken,
Is ja, een nutter dingh, is over al bequaem,
Is Goden lief- getal, en menfchen aengenaem.
Wel aen, ghy kont in haeft een ganfehe ftad bederven ,
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En doet in korten tijt veel duyfent menfchen fterven
Maer al wat ick befta, en hier op aerde doe,
Dat gaet, gelijckje meent, te wonder lanekfaem toe.
Tfa, laet ons dit verhael een weynigh over -leggen,
En hoort, wat Venus kurt hier tegen heeft te (eggen;
Ghy fult in korte Fien , dat al dit groot geraes
Is los, is fonder gront, en uytermaten dwaes:
Van dat de werelt rees uyt wonderbare woorden ,
Hebt ghy, met alle macht, terftont beftaen te moorden,
En dat heeft nu geduert foo menigh duyfent jaer,
En noch ben ick een Vorft die alle dingh bewaer.
Wat heeft dit wonder al op uw gewelt te pasten?
In fpijt van uw bedrijf, de werelt is gewasfen;
Men vint een meerder fchaer, oock heden op den dagh,
Als oyt naukeurigh menfch in oude tijden fagh.
Wat hoef ick meer bewijs? de gronden van der aerden,
Des hemels fchoon gebou, de maen en fonne-paerden
Beftaen door mijn behulp. Iek ben een gulden bant,
Die al wat immer was bewaer in goeden ftant."
Het fpoock hier tegen aen: „Sout ghy het al bewaren?
En fnoert toch uwen mont, en laet uw roemen varen
Wat ghy met al uw macht Pult brengen aen den dagh,
Sal ick ter neder flaen, en al met éénen flagh.
Het fal door mijn gewelt eens werden in- genomen,
Al wat'er lieden is, of namaels ftaet te komen;
Iek wil mijn heerfchappy gaen plegen over-al,
Soo dat'er niet een menfch op aerden blijven fa].
;

;
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En, fchoon ghy al uw mergh door gramfchap mocht verhitten,
Iek fal dan Koningh zijn, ick fal het al befitten !"
Dit riep het monfter luyt, maer eer het vorder fprack,
Soo waft dat Venus foon hem dus de reden brack:
„Of ghy fchoon metter tijt het aertrijck Pult bederven,
En dat al wat'er leeft hier eenmael heeft te fterven,
lek, Liefde, lijcke-wel en fal noyt onder gaen,
Maer fal tot aller tijt op vafte gronden ftaen.
En fchoon oock al het volck te gronde wert gedreven,
Het fal eens weder zijn, het fal voor eeuwigh leven;
En daer en fal geen Doot meer fchieten haer fenijn,
Maer Liefde fal van all's de gront en fteunfel zijn.
Die is voor u geweeft, die fal geduerigh blijven,
Die fal wat u gelijckt uyt aerd' en hemel drijven.
't Was liefde die van outs de werelt heeft gebout,
't Is liefde die het werck voor eeuwigh onderhout.
Maer al wat u gelijckt, dat fal te niete koemen,
Soo dat men over u aldus fal mogen roemen:
Het monfter is geweeft, dat eens foo vinnigh ftiet,
Sijn prickel is verftompt, fijn wapen is te niet;
Weeft vrolick, die het raeckt." Het fpoock wou boven drijven,
En wou aen Venus foon oock dat niet fchuldigh blijven:
„Hoort jongen, fey de Doot, die anders niet en weet
Als datje flim bedrogh en vreemde rancken fineet:
't Is waer, daer fal een dagh eens van den hemel fchijnen,
Wanneer dat alle fmaet en onheyl fal verdwijnen;
Maer dat foo grooten werek fou ftaen aen uw beleyt,
En heeft geen wijle mont fijn leven oyt gefeyt.
Gelooft'et , weelde kint, daer zijn al hooger machten
Daer op den hemel liet , en alle menfehen wachten:
't Is droom en enckel waen, dat ghy loo bijfter roemt,
Ghy zijt maer enckel fchuym van dat men liefde noemt:
Ghy zijt een flimvergif ontrent de jonge finnen,
Een oylick mis-gewas van trou en eerlick minnen,
Ghy zijt een guychelaer, een fpoker by de jeught,
En voet een ydel hert met ongefouten vreught.
Ghy leeft als in den dracht, en flacht d'onguere vliegen,
Die ftaêgh ontrent den ftanek van dreck en fweeren vliegen:
Ghy ftelt uw ganfch vermaeck ontrent het flimfte lit,
Ontrent het vuylfte deel, dat eenigh menfch befit.
Noch weetje lijcke-wel de lieden in te drucken,
Dat flechts in defen hof de welluft is te plucken:
Dat hier een machtigh rijck, en ick en weet niet wat,
Dat hier verholen leyt een ongemeten fchat.
Maer let op uw bedrijf, en watje pleeght te maken:
Wat is 't als malle drift, als enckel beufel- faken?
Als ick en weet niet wat? en, als men 't feggen moet,
't Is geen bekijckens waert het befte datje doet.
Wie kan uw vuyl bejagh tot eer of luyfter (trecken?
De dagh en lijt'et niet, het duyfter moet'et decken,
En wat'er fonder licht of in de nacht gefchiet,
1) 1 Coi. 3. 13. Marc. 9. 49. 2 Petr. 3. 7.

2) 1 Cor. 15. 13.

Is meeft van flimnien aert, en deught gemeenlick niet.
Van hier dan , oilick dingh , vol lift en ffimme treken
Men vint in al uw doen een winekel van gebreken.
Wat is'er menigh menfeh die in uw vuyl verfmacht,
Dat niemant noemen derft als die geen fchaemt en acht!
De Liefde van de Doot foo vinnigh door-geftreken,
Vont weder nieuwe ftof om noch te mogen fpreken:
„Iek ken het, bitter fpoock! wat hier op aerden leeft
Dat voelt een aertfchen aert die aen de finnen kleeft.
Die kan hier in het vleys de menfehe niet verfetten,
Die kan hy met gewelt of reden niet beletten;
Maer fiet, daer komt een dagh, een langhverwachte tijf
Dan fal dit aerden vat van fchande zijn bevrijt,
Dan falders eens een vyer door al de werelt blaken ',
Dat fal ons brofen aert van tochten fuyver maken,
En geven aen het volek een nieu en beter leert ,
Gelijck als in het vyer het gout gefuyvert wert.
Dan fal mijn geeftigh breyn niet aen de werelt hangen,
Oock naer geen aertfe vreught of welluft meer verlangen
Maer fal ganfeh hemels zijn en buyten ongeval,
Soo dat geen flim vergif ons meer beftoken fal.
Dan Pult ghy, leelick fpoock, geen fchepfel meer bederven
Maer Pult oock evenfelfs voor eeuwigh moeten fterven 2,
En van uw wreede macht ten vollen zijn ontbloot,
Schoon datje nu ter tijt de ganfche werelt doot.
Iek, in het tegendeel, fal in der hooghte fweven
Sal in volmaeckte vreught, fal in den hemel leven,
En dat voor alle tijt. Ghy, fwijght van uwen lof!
Al wat een eynde neemt en is maer enckel ftof."
Hier (tont het fpoock verftelt, onfeker wat te feggen,
De waerheyt is te fterck en niet te weder-leggen
Ten leften (loop het wegh van fpijt en leet geraeckt,
En daer en is geen pays oyt tusfchen hen gemaeckt.
Casfander onder-dies, die worftelt ganfehe nachten
Met fijn ontroert gemoet en vreemde na-gedachten:
De jeught, die langen tijt van hem was uytgegaen ,
Die quam, gelijck het fcheen , van nieus hem weder aen
Hem dunckt, wou Rhodope haer tot fijn leger voegen,
Dat hy oock even daer de maeght fou vergenoegen
Maer als fijn ooge valt ontrent fijn grijfen baert,
Soo vreeft hy ongemack indien hy weder paert.
Hy kende Rhodope een ruymen tijt geleden,
Maer tot op heden toe, loo bleef hy by de reden:
Hy fagh haer fonder drift, en even fonder luft,
Het fcheen dat al fijn vyer was doot en uyt- gebluft.
Maer nu gaet fijn gemoet haer gaven overwegen,
En wat haer in de borft of elders is gelegen;
Sijn geeft woont binnen haer. Hy fpreeckt, hy droomt'er van
En 't fchijnt, dat fonder dat hy niet beftaen en kan.
Dit klaeght hy feker vrient, dien by meeft alle falen
Voor defen is gewoon voor al bekent te maken :
;

;

;

OUDE MANS VRYAGIE.

Hy feyt hem wat een fmaeck hy in de juffer vont,
Maer dat hem lijcke -wel de geeft in twijffel ftont:
„Sal ick mijn echte deel, foo diep in my gefeten,
Sal ick, dus gingh hy aen, een lieve vrou vergeten?
Iek houd'et voor gewis, dat haer dit vreemt geval
Oock in den hemel felfs de ziel bedroeven fal.
Sy heeft mijn foete jeught, mijn eerfte kracht genoten,
En 't heeft my, doenfe ftorf, tot in de ziel verdroten
Dies leyd' ick met haer doet en in het droevigh graf,
Dies leyd' ick alle luft tot echte banden af."
Philetas hoort'et aen, maer gingh het wederleggen,
En quam op dit beklagh aldus fijn reden feggen :
„Meynt ghy dat oock een ziel die in der hooghten fsveeft,
Die in den hemel woont en ftaegh in vreughde leeft,
Oyt peyft op ons bedrijf, ons aertfche beufel- faken,
En wat hier onder een der menfchen kinders maken?
En of'er iemant vrijt, en of'er iemant trout,
Of flechts tot fijn vermaeck een vrijfter onderhout?
Ey lieve, dat gewoel zijn al te flechte dingen
Voor die ftaegh befich zijn om Gode lof te fingen;
Voor die in reyn gewaet voor haren fchepper ftaen ,
En fien na rechten eyfch dat heyligh wefen aen.
Wel vrient, wort uw gemoet tot echte trou bewogen,
En van haer eerften druck allenexens af- getogen,
En doet u geen gewelt, maer leeft gelijckje meught;
De trou en is alleen niet voor de rauwe jeuglit.
Want fchoon of iemant komt tot aen fijn lefte jaren ,
;
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Geen wet die hem verbiet oock dan te mogen paren;
Oock dan behoeft men hulp, en dickmael aldermeeft,
Ten goede van het lijf en van een fwaren geeft.
Tracht maer een lieve ziel tot uw vermaeck te vinden,
Die haer aen uw gemoet door trou fal willen binden.
Zijt ghy niet, alfje pleeght, een fris en jeughdigh man,
Noch hebj' iet lijcke -wel, dat vrouwen locken kan:
Ghy zijt van foeten aert, en lief-tal in de zeden,
Oock wacker in vernuft, en vrolick in de reden,
15 quell noch fchralen hoeft, noch quaftigh flerecijn,
Maer hebt een blijden geeft, en leden fonder pijn.
Iek ftel'et voor gewis, geen vrou fal haer beklagen
Aen u den foetften tijt te hebben op -gedragen;
Te min indienje toont, als ghy verhuyfen fult,
Dat ghy fe loonen wilt voor haer beleeft gedult."
Casfander, uyter aert tot foete min genegen,
Laet door het kort gefpreck fijn herte licht bewegen,
Item dunckt dat hy alreets een fooii of dochter teelt:
Voor een die dansfen wil is haeft genoegh gefpeelt.
Hy geeft den vryen loop aen fijn beroerde finnen,
En pooght met alle macht om Rhodope te winnen:
Hy groeyt al is hy dor, hy bloeyt al is hy grijs,
Hy brant al is koel, hy malt al is hy wijs.
Soo haeft dit wort bemerckt by al de jonge gatten ,
Die ftaêgh op Rhodope en op haer deure paften,
Is yder ongefint en uytermaten gram,
Vermits een out gefel ontrent de juffer quam.
75
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Daer is een foete tijt, wanneer de jonge lieden
Gewoon zijn hare gunft de vrijfters aen te bieden,
Of door een groene mey, ontrent haer deur geplant,
Of door een nacht -gefangh of ander minne -pant.
Casfander tijt te werck en laet ten vollen blijcken,
Dat by in dit geval geen vryers heeft te wijcken;
Sijn hert is enekel vyer en jonger als by plagte,
Als hy maer Rhodope in fijn gedachten fagh.
Hy liet een lauwer -boom met guide lovers eieren,
Hy liet'er boven uyt geftickte wimpels fwieren:
Daer fagh men Venus kint met fijn gefpannen boogh,
By wijlen of het ftont, by wijlen of het vloogh,
By wijlen of het fchoot: fijn moeder daer beneven,
Die fcheen een brandigh hert aen hem te willen geven.
De mey ftont op een maft, als op een hooge ftam,
Soo dat haer groene top tot aen haer venfter quam.
De fchilder van den Prins, die hadde feven weken
Rontom het hout gemaeckt veel foete minne -treken:
Hoe Fcebus Dafne volght, hoe Pan de Nymfen jaeght,
En ander geeftigh werck, dat aen de jeught behaeght.
Te midden in den boom daer ftont een nette mande,
Vol aerdigh fuycker-werck , als tot een offerhande
Voor Rhodope gewijt; en wat'er binnen lagh
Was na de kunft bereyt, foo geeftigli als het magh.
Het deckfel van den korf is wonder net gevlochten,
Met ftricken na den eyfch en wel-gevoeghde bochten,
Soo dat'et aen het oogh vertoond' een fchoon gefleht,
En boven op het fcheel daer ftont een kleyn gedicht:
Ontfanght dit foet gefchenck , o foetfte van den lande,
Maer neemt des niet-te-min mijn gunftigh hert te pande,
Mijn hert daer in ick voel een (tage minne-vonck;
De mey, en uwe jeught die maeckt my weder jonck.
De Eon doock in de zee, de nacht die quam gefegen ,
De flaep heerft in het wont, en alle dieren (wegen:
Maer fchoon meeft al het volck met al de finnen ruft,
Al wat'er vryen wil en heeft geen flapens luft.
Casfander laet de mey met haer vercierfel bringen,
En t'wijl die wort geplant, foo liet by geeftigh fingen,
Met kunftigh fnaren-fpel en alderley mufijek;
Noyt beter mey-gefangh in al het ganfche rijck.
Daer was een foete keel van duyfent uyt-gelefen,
Die, mits haer nette item, van yder viert geprefen,
Die fongh een wijl alleen, die fongh een kluchtigh liet,
Dat aen een ouden man een jonge vrijfter riet:

Al ben ick koelder als ick plagte,
Ghy doet mijn herte branden.
Al is de winter fonder kruyt,
Noch fchiet'er wel een bloempjen uyt.
't Is waer, ghy zijt in volle jeught,
En ick van oude jaren;
Maer noyt en is men fonder vreught,
Daer twee gelieven paren.
Twee herten eens in rechte min,
Dat brenght gewisfe vrientfchap in.
Wat vrijfters zijnder beter aen
Als die een out man trouwen ?
Haer fin die wort in all's gedaen,
En 't zijn de lieffte vrouwen.
Waer jeught en wijfheyt t' famen paert,
Daer heeft de trou haer rechten aert.
Een jongelingh is bijfter wilt,
Hy kan fchier nimmer ruften:
Sijn weeligh hert is noyt geftilt,
En helt tot nieuwe luften.
't Is felfaem , wat een grilligh bloet
In jongh en domme finnen doet;
Maer die fijn rijpe jaren heeft,
En gaet niet elders mallen:
De lieffte krijght al wat hy heeft,
Hy doet haer wel - gevallen.
Een paert dat nu is grijs van hayr,
En heeft van hollen geen gevaer.
Gebreeckt'er aen een out man jet,
Vermits fijn fwacke leden,
Hy fchenekt , hy koopt, by looft, by biet,
Hy voeght hem na de reden;
De liefd' heeft ftaegh een open haut,
Dat is den aert van reynen brant.
Ghy dan, o fchoonfte die men vint,
Veracht geen oude jaren;
Al draeghje niet geduerigh kint,
Ghy fult te beter varen :
Het laut by wijlen eens gebraeckt,
Wort by den lant-man niet gelaeckt.

MEY - LIET.
VOYSF:

Pais qu+e (le ime fans carer.

0 fchoonfte, die men vinden magli,
0 glans van onfe landen!

Na dat de (anger fweegh foo liet Casfander fpelen,
En weder overhant vernam men foete kelen.
Doch Cnemon daer ontrent (lie fagh den handel neu,
Tot fijn beroerde geeft in hein begon te flaen.
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Hy is uyt enckel fpijt ter zijden af- geweken,
Hy dicht een tegen-liet en vry met harde ftreken;
Het is hem ziel-verdriet, dat hein een grijfen baert
Ontrent de jonckheyt voeght, en wenfcht te zijn gepaert.
Dies wat men feggen kan tot na-deel van de jaren,
En wat'er omme-gaet als oude lieden paren,
Druckt hy ten rauften uyt, en brenght'et aen den dagh,
Soo fchamper als by kan, foo vinnigh als hy magh:

Wat magh den drogert over-gaen?
Wat maelt hein in de finnen ?
Sijn jeught en vreught die heeft gedaen,
En noch foo wil hy minnen.
Vrient, daer fach toont een grijfen baert,
En heeft het vryen geenen aert.
Een vonckje levens, fonder meer,
Dat (peelt u in de leden:
Iek weet uw kracht is wonder teer,
Hy ftelt u doch te vreden.
Een kaers die in de pijpe brant,
En was noyt aerdigh minne-pant.
Om 't weynigh koren dat u reft,
Wilt ghy een meulen bouwen :
Blijft dieje zijt, 't is alderbeft,
En laet de jonckheyt trouwen.
Geen mens dient out wanneer hy vrijt,
Dat fpel vereyfcht een foeter tijt.
Het minnen is maer voor de jeught,
Die paft het geeftigh mallen;
Ghy, laet de jonckheyt hare vreught,
Van u en wil 't niet vallen.
Het hof en raet-huys, lieve vrient,
Is recht dat oude lieden dient.
Een out foldaet en voeght niet wel,
Hy mocht al beter ruften:
En min foo dient gerimpelt vel
Voor groene maeghde-luften.
De minne-god gelijckt een kint,
Het dient oock jonck al wat'er mint.
Een dorre fteel heeft niet gemeens
Met verfch ontloken rofen:
Al fchijnt de fon des winters eens,
't En zijn maer korte pofen.
Als iemant op fijn laerfen pift,
't Is tijt dat hy fijn boeltjen mift.
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Het fchimpliet trof den man; hy woud'et wederleggen,
Maer daer is geen gehoor al meynt hy veel te (eggen;
Noch riep hy Cnemon toe: „hoe vinnigh datje zijt,
Dit is een ware fpreuck beveftight van den tijt:
En wilt den naem van arm noyt aen de lieden geven
Die niemant fchuldigh zijn en rufcigh konnen leven :
Geeft oock den naem van out noit aen een wacker man,
Die, fchoon by jaren heeft, fijn leden reppen kan.
De jeught is maer een vlam in haeften op-gerefen,
Die licht tot asten wert, en krijght een ander wefen,
Gelijck een ftoppel-vyer." Eer dat hy vorder fprack,
Soo rees'er heefch gefchal , dat hem de reden brack.
Want als de loofe gaft fijn deuntjen had gefongen,
Soo wert de goede man gegeesfelt van de tongen,
Befpot van al het volck, belachen van de jeught,
En ftracx wert hem de geeft verlaten van de vreught.
En na too wrange gal op hem was uyt-gefpogen,
Soo wort hy metter daet als binnen hem getogen;
Een fchilt-pad aen-geraeckt, als fy verreyfen wil,
Die kruypt dan in haer fchelp, en hout haer gangen ftil.
Hy ftont een wijl en keeck, als niet de doot bevangen,
En voeld' in fijn gemoet verdriet en harde prangen.
Hy gaet ten leften heen en raetflaeght langen tijt,
Of hem de jonge maeght oock verder dient gevrijt.
Doch naer by met befcheyt fijn kracht heeft overwogen,
En wat in dit geval fijn fchouders dragen mogen,
Soo quam fijn droef gemoet ten leften tot befluyt,
En berft met herten -leet in defe woorden uyt:
„0 waer ick nu ter tijt, gelijck ick plagh te wefen,
Doen my de foetfte jeught en alle vrouwen prefen,
Doen ick was aengenaem alwaer ick immer quam,
En dat een Nymphe felfs in my vermake nam;
Soo mocht ick defe roos tot mijnen trooft genaken,
En mijn bedroefde ziel in haren glans vermaken:
Maer dat en is niet meer, mijn jeught die is gedaen,
En is gelijck een damp in haeften wegh-gegaen.
Wat fal ick nu ter tijt met fpel en liefde moeyeii?
Dat laet ick gaften doen die noch in krachten groeyen.
Och! als ick maer en fie op defen grijfen baert,
Dan acht ick my onnut om meer te zijn gepaert.
Hoe ftrijdigh is de menfch oock in fijn eygen finnen!
By feet wat hem misftaet, maer kan het niet verwinnen;
Hy feet wat reden eyft, en wat de tucht gebiet,
Maer fchoon of by het weet, hy doet'et echter niet.
My is genoegh bekent wat ick behoor te weten,
Noch kan ick even-wel het mallen niet vergeten :
Iek hou dat my voortaen geen jonge vrou en paft,
Noch blijf ick aen het werck met al de finnen valt.
Iek male fonder ruft, onfeker wat te maken:
Dan wil ick van haer zijn, en dan tot haer genaken;
Iek fta met dit gemoet geduerigh in verfchil,
'k En weet niet wie ick ben, of waer ick henen wil.
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Wanneer de jaren gaen, en (lat dc krachten wijcken,
Soo kan geen liefde meer aen eenigh menfch gelijeken;
Want daer een out gefel doet jonge lieden werek,
Daer wort hy van het bed gedragen na de kerek.
Nu vaert wel, losfe drift van mijn verdwaelde finnen,
Vaert wel verdrietigh mal, en dit ontijdigh minnen,
Vaert wel, o Jefte ftuyp van dit ellendigh vleyfch !
Iek wil van nu voortaen gaen leven na den eyfch;
Gaen leven na den aert van mijn verloope jaren,
Die my fchier even-ftaêgh haer fwackheyt openbaren,
My feggen wat ick ben, en wat ick wefen fal,
En dreygen defen romp als met een (tagen val.
Iek fie dit kranck geftel, en mijn verfwackte leden
Staen van de bleecke doot in haeft te zijn beftreden,
En noch gevoel ick brant. Ey, wat een felfaem werck !
Mijn lijf is wonder fwack, mijn vleefch geweldigh fterck.
Maer fchoon ick heden fchijn in goeden ftant te wefen,
Kan niet de minfte koorts, in haefte op-gerefen,
Kan niet een ander quael my ftorten in het bed,
En door een kleynen ftoot my doen een groot belet?
En als mijn echte deel haer recht niet fou genieten,
Sal ick dan niet terftont een vrou- bedrieger bieten?
Ach! foo dat ongeval my eens te deele viel,
Iek waer op eenen nacht een lichaem fonder ziel.
'k En wou, na dit verwijt, geen uur op aerde leven,
Maer fou my tot de doot gewillig over- geven;
En fij gen in het graf: en tot een kort befluyt,
Iek blies in haren arm mijn droevigh leven uyt.
Iek laet dan, jonge bloem, ick laet uw fchoonheyt blijven,
Maer fal my lijcke-wel uw vrient en dienaer fchrijven,
Uw vrient en dienaer zijn, en hier en over-al,
Soo langti in defe borft een adem fpelen fal.
Het is een grooter helt, die fijn vervoerde linnen
Kan houden onder dwangh, en krachtigh overwinnen,
Als die een machtigh flot of heir kan neder-flaen;
De denght en wijfheyt felfs en kan niet hooger gaen.
0 ghy, die defen romp te famen hebt gebonden,
En doen het u beviel op aerden hebt gefonden,
Iek danck u voor den tijt aen my wel eer verleent,
Ach! die is wegh-gegaen, eer ick'et had gemeent.
Iek hebbe nu geleeft tot aen de tfeftigh jaren,
Al fchier gelijck een droom in haeften wegh- gevaren,
Mijn baert is wit-gepluckt, mijn hair ten vollen grijs:
Ghy, die my jaren gaeft, maeckt oock mijn finnen wijs !
Bevrijt mijn grilligh hert van dit ontijdigh mallen,
En laet geen dorren halm in groene luften vallen;
Laut my niet metten geeft in dit geftaêgh verfchil,
Maer ghy, die neemt de daet, beneemt my oock den wil !"
Hy bad na dit geval, en wenfchte menigh- werven,
Dat wat na vrouwen treckt in hem nu mocht verfterven,
Dat wat een man gelijckt mocht leggen fonder kracht,
Vermits by Eich ontfeyt de vreughde van de nacht.

En t'wijl om dit gepeys fijn droeve finnen fweven,
Soo kreegh hy als een walgh van al fijn vorigh leven:
Soo dat hy alle vreught en jonge lieden fchont,
En ftelt hem in den ftaet om noyt te zijn getrout.
En om niet wederom in dit gewoel te raken,
Soo deed' hy feker liet op defen handel maken,
Dat quam hem op de tongh en gingh hem uyt den mont,
Soo ras hy binnen hem fijn geeft onruftigh vont:

L I E T.
VOYSE: Faut il qu'rene beauté mortelle.

0 God, fal ick noch langer klagen?
Sal ick noch langer treurigh zijn ,
Vermits een bitter-foet fenijn
Komt aen mijn hert geduerigh knagen ?
0 neen, mijn God, o Schepper, neen;
0 God, befit mijn hert alleen!
Iek heb aen fchepfels deel gelaten,
Van dat aen God, ons hooghfte goet,
Mijn ziel voor eeuwigh geven moet
Maur nu wil ick de werelt baten,
En worden met den Schepper een,
0 God, befit mijn hert alleen!
;

Al wat de jeught heeft konnen geven,
Al wat de wereld blijtfchap Biet,
Al wat het vleys voor luften biet,
En paft niet op mijn vorder leven
In u is trooft en elders geen,
0 God, befit mijn hert alleen!
;

Al wat ick immer heb genoten
an dat het vlees te voorfchijn bracht,
Of dat mijn ydel hert bedacht,
Is als een ftroom voor-by gefchoten,
Soo dat ick nu mijn vreught beween ;
O God, befit mijn hert alleen!
In ieder menfch plach jet te wefen,
Daer op dat by fijn herte fet,
En fijn verftompte finnen wet
0 Heer, weeft dit in my na defen,
En maeckt ons uwen geeft gemeen
0 God, befit mijn hert alleen!
;

;

Wat kan voortaen mijn geeft vermaken?
Voor my, 'k en acht geen luften meer
Weeft ghy alleen mijn blijifchap , Heer !

;
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Laet uwen trooft mijn ziel genaken
En fij gen tot mijn innigh been; -0 God, befit mijn hert alleen!
Mijn hayr, nu grijs van lange jaren,
Dat klopt als ftaegh aen mijn gemoet,
En fpreeckt als tot mijn innigh bloet :
Laet vreught en luft en jonekheyt varen,
Al dat en hadje maer te leen; —
0 God, befit mijn hert alleen!
Het recht vermaeck en luftigh wefen,
Dat is tot uwe rechter -hant,
Geen menfch die elders rufte vant;
Want al die vleefch en werelt prefen
Zijn wegh-verilingert als een (teen;
0 God, befit mijn hert alleen!
Aen u wil ick mijn korte dagen,
Aen u wil ick mijn leften tijt,
Aen u wil ick, in ware vlijt,
Mijn ziel en lichaem over- dragen;
En, mits ick dit van herten meen,
0 God, befit mijn hert alleen!

Daer was doen op liet rijck een heete lucht gerefen,
En Rhodope die focht alleen te mogen wefen;
Sy wou met haer gemoet gaen treden in beriet,
Wat dat haer nu te doen en wie te kiefen ftaet.
Haer vader had een lot aen Thebes veer gelegen '',
Daer toe was haer gemoet op defen tijt genegen;
Sy dan met haer gevolgh begeeft haer op dc reys,
Maer hout haer befich hert geduerigh in gepeys.
Daer was een frisfche beeck die, uyt den Nijl gefproten,
Quarr nevens 't ridder-huis tot inden hof gefchoten ;
Hier was haer vaders luft, hier toeft hy menigh vrient,
En hier door wert de ftadt en menigh huys gedient.
Een tack van defe vliet, die quarr met koele ftroomen
Geflingert door het lant , tot midden in de boomen;
Hier gaet de jonge maeght haer fetten in het groen,
En liet haer opper-kleet van hare leden doen.
Sy maeckt haer voeten bloot, en ftelt haer om te baden,
Maer dieper in te gaen en vontfe niet geraden :
En t'wijl haer kamer-meyt haer teere leden waft,
Siet daer een adelaer die na haer fchoenen taft.
En of haer maeghden flaen, en op den vogel kijven,
En toeeken met gebaer den arent wegh te drijven;
Noch grijpt hy verder toe en, met een fnellen vlucht,
Soo fwiert by met den roof tot boven in de ]ucht.

Sy (om dit vreemt geval in haren geeft verbolgen)
Sent ftracx haer knechten uyt, en laet den arent volgen;
Maer fret, de vogel fweeft vry hooger als hy plagh,
Tot dat geen menfchen oogh hem meer bereycken magh:
Hoe ver de jongers gaen met onvermoeyde gangen,
Sy keeren wederom en hebben niet gevangen,
Het dier dat is gegaen. Wat kander niet gefchiên !
Men kan, alwaer men foeckt, geen fchoen of arent fien.
Als Rhodope verftont den uyt-gangh defer faken,
En datfe niet en kan tot haren fchoen geraken;
Soo ftelts' uyt haren fin het felfaem ongeval,
En denckt dat fy wel haeft een ander maken fal.
De vogel onder-dies is hooger op -gevlogen,
En even met den buyt een verren wegh getogen,
Tot hy ten leften quarr te Memphis in de ftadt,
Alwaer de Koningh felfs gelijck als rechter fat 2)
(Het was een out gebruyck, dat, als de Vorften quarren
En van den burger-twift, als rechters, kennis namen,
Dan niet in eenigh huys, maer in het open velt
Het oordeel wert geraemt, en 't vonnis in-geftelt).
Als hier de vogel quarr, foo gingh by lager dalen,
En bleef een wijle tijts ontrent de vierfchaer dwalen,
Nu gins dan wederom, nu ras dan weder ftil,
En niet een menfch en weet waer dit al henen wil.
Ten lebten, foo het fcheen , nu moede van te mallen,
Soo laet by fijnen roof van boven neder- vallen,
Maer fonder iemants leet, en buyten alle noot;
Want feet, den Koningh felfs ontfingh hem in den fchoot!
Stracx fret men al het volck tot haren Verft genaken,
Nieus-gierigh om te fien de gronden defer faken,
Nieus-gierigh om te fien wat dat de vogel brenght,
En wat foo gragen dier aen haren Koningh fchenckt.
Een raets -heer, by den Prins dien eygen tijt gefeten,
Is wonder feer begaen om dit geheym te weten:
En mits hy fchemer-ooght , too greep hy fijnen bril,
En focht met grooten ernft wat dit bed uyden wil;
Doch eer hy recht bekent wat neder is gekomen,
Soo was de goede man als buyten hem genomen,
Dies riep by overluyt met op- getogen fin:
„Mijn heeren, let'er op, dit heeft een wonder in!
De Koningh taft het aen, dat neder is gefegen ,
Om recht te mogen fien wat hem daer is gekregen:
En als hy dit gefchenck met hant en vingers raeckt,
Soo is 't een vrouwenfchoen wel aerdigh toe-gemaeckt:
Een fehoen aen alle kant gefchildert met de naelde,
Waer op de jonge Vorft ftont langen tijt en maelde;
Hy fiet'er zijde-werck en dun- getogen gout,
Dat hem een ruyme wijl de firmen belch hout:
Hy fiet'er boven in, hy fiet'er fchoone boomen,
Hy fiet'er, too het fchijnt, liet roeren van de ftroomen,
.

1) De ftadt Thebae lagh op een arm van de rivier de N,jl genaemt, als noch by de oude lant-kaertcn van £gypten te fier is.
2) Memphis was eertijtc de hooft-ftadt ran £gypten, nu Cajro genaemt.
II
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Hy fiet'er in 't verfehiet verheven rotfen ftaen,
Die Tijgen in de lucht, en tot den hemel gaen.
Maer als by naderhant, met wel- bedachte reden,
Het aerdigh meefter-ftuck wat nader gaet ontleden,
Vernam hy dat het wercic niet in het wilt en fweeft,
Maer dat'et fijn befcheyt en diepe gronden heeft.
Want als hy eerft den rant gaet nader overmereken ,
Hy fiet'er harten op, hy fiet'er wilde vercken,
Hy fiet'er jacht getuygh, hy fiet'er op een ry
Veel bracken na den eyfch en felle doggen by:
Hy fiet in grooten ernft, hy fiet Diana volgen,
Die roept, gelijck het fchijnt, en toont haer als verbolgen,
Om dat het maeghde-rot niet rasfer aen en koomt,
En voor een vinnigh (wijn en fijne tanden fchroomt.
Dit ftuck wert van den Vorft met hoogen lof geprefen,
Hy meynt fich in het bofch of op het velt te wefen,
En dat vermits de jacht, door foo een aerdigh beelt,
Hem door het ganfclie breyn en al de (innen fpeelt.
Maer als het opper-deel by hem wort overwogen,
Soo wort fijn grage ziel als buyten hem getogen;
Hy fiet aen d'eene kant, hoe fich Diana waft,
En hoe het maeghde-rot op hare dienften paft:
Hy fiet de Nymphen felfs tot aen haer naeckte lijven,
Hy fiet de jacht-Godin met fchoone doecken wrijven;
Hy fiet'er, en hy fchrickt, uyt vreefe van gevaer,
En voelt hem even foo, of by Acteon waer.
Maer als by keert het werek om alle dingte te weten,

Soo vint by Cadmus neef, die leyt daer al verbeten,
Hy fiet Melampus ftaen fijn alderliefften hont,
Die fit hem op het lijf en bijt hem in den mont.
De droeve jongelingh die fchijnt hem aen te fpreken ,
Maer vint dat fijne ftem fijn knechten is ontleken :
Hy fiet Diana ftaen, die toont haer als verblijt,
Om dat( in fijn verdriet magh koelen hare fpijt.
Hy feet ter fijden af haer blijde Nymphen dansfen,
Hy fiet haer al gelijck geciert met groene kransfen,
Om dat hy was gevelt, en niet meer fien en magh,
Die met een dertel oogh haer naeckte leden fagh.
De Vorft op dit gefacht die voelt fijn geeft verrecken,
Hy fiet aen alle kant, by let op alle ftucken ,
Hy let oock op het lint, dat in het fchoentjen flack,
En hoe een kleyn gedicht als tot den leier fprack:
Laet geen oogh te verre fchieten ,
Want het kan tot quaet gedien :
Watje niet en mooght genieten,
Dat en hebje niet te Fien.
De letter was geciert met wonder fchoone fwieren;
Met felfaem bofch- gefpuys , en onbekende dieren;
Met Nymphen bant aen hant, met Satyrs aen den rey,
En, waer een ploye viel, een peerel tusfchen bey.
Het fchrift dus af-gemaelt en konde niemant ]efen,
Of 't lint moeft op den fchoen eerft vaft gebonden wefen
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Maer als na rechten eyfch het leer was toe-gedaen,
Dan fagh men op een ry de fchoone letter ftaen.
De Vorft in dit gelicht en weet niet wat te peyfen,
Hy voelt fijn ganfche ziel door al iEgypten reyfen;
1'.n foecken na de maeght, die met foo netten haut
De werelt heeft vereert met foo een edel pant.
Ten ]eften vangkt hy aen in fijn gemoet te fpreken:
Want haut heeft dit gemaeckt? wat vinger dit gefteken?
Wat voor een fnege ziel heeft defe vont bedacht?
En op foo kleynen plaets foo grooten ftuck gewraeht?
Hy, die maer eens ontdeckt de klauwen van de leeuwen,
Al fiet by fchoon het dier niet voor hem fitten fchreeuwen
Bevint noch evenwel, oock uyt het minfte lit,
Wat voor een groufaem beeft dat in de ruyghte fit.
Iek houde dat het lijf, aen defe ziel gegeven,
Daer foo een edel hert gewoon is in te leven,
Moet ja een fchepfel zijn foo boven-maten fehoon,
Dat ick het waerdigh acht een Koninghlicke kroon.
Hier op fpeelt hem de geeft, en kan men niet vierfaden,
Alleen is hy beducht en wonder feer beladen,
Waer fy te vinden is, en waerfe wonen magh,
Die, fonder haer te fier, in hem verfegelt lagh.
Hy fent gefanten af, die uyt geheel 1Egypten
En al het naefte lant de netfte vrijfters kipten;
Op dat hy vinden mocht, dat hy van herten focht;
Als hem het maeghde-rot fou wefen t'huys gebrockt.
De jager van den Vorft die wort'er toe- gekoren,
Om door een fneegh beleyt de fake na te fporen:
En mits hy door het rijek nu laugh gereden had,
Soo quam by op het left te Theben in de ftad.
De meefter van het huys, daer in hy was getogen,
Onthaelt den hovelingh met alle fijn vermogen ,
Hy voeght fich nevens hem, al waer hy immer gingh,
Hy leyt hem over-al, en toont hem alle dingte.
En t'wijl hy fagh de ftad in haer volkome leden,
Soo quam hy voor het hays van Rhodope getreden;
Daer vont hy dat de deur met rofen was geciert,
En dat'er groen gewas om al de venfters fwiert :
Daer vont hy dat de ftoep met meyen is befteken,
En ick en weet niet wat vol foete minne- treken,
Daer vont hy bloem-gewas aen alle kant gegoyt,
En oock de ftraten felfs met rofen over-ftroyt.
Als dit Archites merckt, foo vraeght hy, wat de kruyden
En wat daer voor de deur het ftroyfel wou beduyden:
De waert op dit verfoeck verfweegh den joncker niet,
Maer feyt in ronde tael al wat'er is gefchiet.
Hy feyt dat Rhodope heeft feven jonge - lieden
Die al in grooten ernft haer trouwe komen bieden,
En dat'er volle macht de vrijfters is gejont,
Te kielen uyt den hoop die haer te finne ftont.
Hy feyt hoe dat de jeught, als met de ganfche leden,
Heeft wonder hart gefwetft, en onder een geftreden;
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En dat noch yder doet wat hy bedencken kan,
Om door getrouwen dienft te werden haren man.
Hy feyt dat onder dies by al de jonge luyden
Haer deure wert beftroyt met vers -gepluckte kruyden,
En dat haer ganfche ftoep met rofen was gekroont,
Vermits een yder hoopt van haer te zijn geloont.
Archites kan fijn hert niet langer wederhouwen,
Hy feyt, het waer hem eer de vrijfter aen te fchouwen,
Hy feyt noch boven dat, indien het magh gefchicn,
Dat hy de juffer wenfcht oock heden eens te lien.
De waert, niet onbewuft hoe 'ry fy plagh te leven,
Heeft ftracx den vollen loop aen dit verfoeck gegeven:
Hy fent een dienaer uyt, die bootfehapt aen de maeght
Dat haer befoeck genaeckt, indien het haer behaeght.
Sy, vry, gelijckfe plagh, en fonder iet te fchromen,
Laet op den ftaenden voet Archites binnen komen,
Sy biet hem goeden dagh, fy toont hem bly gelaet,
Niet fparigh van de kunft of van een foeten praet.
Hy, op dit goet begin, wat nader in- getreden,
Befiet de jonge maeght, befiet haer frisfche leden,
Befiet haer wacker oogh, befiet haer rooden mont,
En hoe dat alle dingh haer wel en geeftigh ftont.
In al dit fchiep de man een wonder groot behagen,
En heeft daerom het oogh noch verder om-geflagen,
Hy fiet benevens haer een raem gefpannen ftaen,
Daer feker aerdigh werek was onlanghs opgedaen.
Hy let waer heen het (treckt en, fonder meer te vragen,
Hy fiet een open velt, hy fiet Diana jagen,
Hy Piet een eenfaem wout, daer op Actaeon ftont,
Juyft doen hy in de beeck de naeckte Nymphen vont.
Maer hoe de jongelingh wert in het lijf gebeten,
En van fijn honden felfs als wilt-braet op gegeten,
Daer van is maer alleen een rauwe fchets gemaeckt,
Met gout niet overkleet, van fijde niet geraeckt.
De joncker niet-te-min, die kan genoeghfaem mercken,
Dat aen het edel ftuck noch vorder is te wercken:
Dies na dat hem de man een weynigh heeft bedocht,
Soo vint hy metter daet, dat hy nu lange focht:
Hy denckt dat ja, de fchoen by fijnen Prins gevonden,
En die hem uyt de lucht is felfaem toe-gefonden,
Is even dus gewrocht, en dat het waerde pant
Komt van gelijcke kunft, en al van eender hant.
Hy wil na dat gefacht niet meer in twijffel hangen,
Hy roept een trouwen knecht, en laet het fchoentjen langen,
En fiet, die nu het werek en dan de fchoen bekeeck ,
En vont noyt eenigh ey, dat foo een ey geleeck.
Hier op was 't, dat de man hem na de jonckvrou wende,
En toont het aerdigh ftuck, en vraeght of fy het kende;
Sy antwoort : „edel heer, wiens kan dit maeckfel zijn?
Als ick liet leftmael fagh, doen was het fehoentje mijn.
't Is hier in hays gewrocht, en over weynigh dagen
Door feker ongeval uyt mijnen hof gedragen;
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En op dat u het ftuck magh werden openbaer,
Komt, oordeelt met befcheyt, hier is het weder -paer.
De fchoen , die ghy vertoont, daer heb ick op gefteken,
Hoe dat de jacht-Godin haer is gewoon te wreken,
Wanneer een dertel oogh haer lijf genaken derft,
En hier uyt rees de feyl waerom Actaeon fterft.
De fchoen dien ick behiel, daer op heb ick getogen
Hoe Phoebus in de min van Daphne wert bedrogen;
Want t'wijl hy na de maeght met grage vingers taft,
Soo grijpt hy anders niet als flechts een groenen baft,
Een nieu-gewasfen hout, en tacken van laurieren,
Bequamer om een hooft, als om een bed te eieren:
Met dit en ander werck, dat jonge lieden raeckt,
Heb ick het ganfche ftuck ten vollen op-gemaeckt."
Als dit Archites hoort van Rhodope verhalen,
Soo laet hy fijn gefleht een weynigh verder dwalen,
En t'wijl hy flaet het oogh ontrent het aerdigh lint,
Soo is 't dat hy dit vaers daer op gefchreven vint:
Vryers, wilt geen maeght verrasfen,
In de ftadt, noch op het velt;
Kracht en kan geen minnaer pasfen,
Hier dient liefde, geen gewelt.
De man die ftont en keeck, onfeker wat te fpreken,
Hy fiet'er fchoone kunft, hy fiet'er foete treken;
Hy fiet in fijn gemoet, hy weeght het vreemt geval,
En denekt wat van de maeght ten leften worden fal.
Hier op begon hy dus: „Wat fal ick langer peyfen?
Sy, wiens dit fchoentjen is, die moet na Memphis reyfen;
Na Memphis, daer de Vorft van hoogh- geduchte macht
Niet my of mijn gevolg, maer uwe fchoonheyt wacht."
„Na Memphis? fey de maeght, wat heb ick doch bedreven,
Dat ick hier niet en magh in vrede blijven leven ?
Iek ben van ftillen aert, en geenfins hoofsgefint,
Iek ben oock boven dat mijns vaders eenigh kipt.
Wilt ghy het weder-paer van dit borduerfel hebben,
Of eenigh fchoonder werck van mijn geftickte webben;
Het is voor uwen Vorft al wat ick aerdigh ken,
Laet my flechts maer alleen daer ick op heden ben."
Archites wederom: „'k En wil geen moye dingen,
'k En meyn noyt jonge maeght haer cierfel af te dwingen:
Het is oock, frisfche blom! om geen borduerde fchoen ,
Het is den grooten Vorft om u alleen te doen.
Ghy, wat ick bidden magh, en wilt toch geenfins fchromen :
Al wat u felfaem fchijnt, dat fal ten beften komen;
Gaet, feght uw vader aen dit wonderlick geval,
Iek weet dat hy het (tuck niet tegen wefen fal."
Eylaes! de jonge ziel die is geheel verflagen ,
Haer tranen berften uyt, en fy begon te klagen;
Haer vader komt'er by, en hoort den rechten gront,
En hoe dit felfaem ftuck ontrent den Koningh ftont.

Archites vordert werck, hy doet fijn paerden komen ,
En heeft in fijn Caros de vrijfter op- genomen,
Oock Alcon nevens haer en, naer een kort beíluyt,
Soo tijt hy op de reys, en flucx ter poorten uyt.
Daer woelt de ganfche ftadt. De vryers boven allen,
Die komen met gedruys te famen aen- gevallen;
De krijghfman voren uyt, den degen in de vuyff,
Hy vraeght aen alle kant, waerom de maeght verlruyft.
Hy vraeght, wie fish vermeet de juffer aen te raken,
En door de ganfche ftadt foo veel gewoels te maken
Hy dreyght met vollen mont, en met een fier gelact,
Wie van de vrijfter komt of na de vrijfter gaet.
Maer als hy Rhodope fagh op den wagen fetten,
En dat haer vader felfs het niet en kon beletten,
En dat veel hoofs gevolgh ontrent Archites ftont,
En dat men overal des Koninghs wapen vont:
En dat een yder fweegh, en niet en dorfte fpreken,
En dat de rechters felfs, en al de machten weken;
Doen floegh hem fijn gemoet tot aen fijn bange ziel,
Soo dat hy van het leet by na ter aerde viel.
Noch gaet het vryer-rot froh echter toe-bereyden,
Om met een grooten Heep haer uyt te mogen leyden:
Maer niemant van den hoop en weet'er in der daet,
Waer dit al henen wil, en wat'er omme-gaet.
Veel meinen dat de Vorft om haer heeft laten ftueren,
Vermitsfe kunftigh is en geeftigh kan bordueren,
En dat de jonge Prins begeert een aerdigli pant,
Wiens roem fal mogen gaen door al liet nacfte laut.
Een tweede, dat de Vorft, vermits haer geeftigh fingen,
En datfe was begaeft niet duyfent foete dingen,
Haer over- brengen liet in Memphis hoogh gebou ,
Op dat hy van haer item vermaeck genieten fou.
Een derde, dat de Prins haer wou vooghdesfe maken
Van al het naelde-werck, van al het linne- laken,
Het zy van fijnen difch of van fijn eygen bedt,
Vermits dat Rhodope is uytermaten net.
Een yder feyt het fijn, en meeft de jonge lieden
Die meynen, fchoon men fiet dit vreemde ftuck gefchieden ,
Dat even dit vertreck, en onverwacht geval,
Haer langh- verhoopte trou niet tegen wefen fal.
Dat ja (nadien de Vorft de kunfte placht te loonen),
Hy meer als aen de maeght fijn gunfte fal betoonen,
De reys van Rhodope hèm dienftigh wefen kan,
Die fy na defen tijt fal noemen haren man.
De raets -heer fweegh'er op, en liet de vryers woelen,
Vermits by in fijn hert is anders van gevoelen;
Dies feyt hy op het left: „Dees' hoop is enckel waen,
Hoort, vrienden, met een woort, de vrijfter is gegaen
Ghy moocht van heden af haer wel verloren fchrijven ,
Want komtfe by den Prins, fy moet'er eeuwigh blijven;
Iek ken den jongen Vorft, by is van defen aert,
Dat hy geen fchoone vrou, of aerdigh linnen fpaert.
;
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1Iaer fteni fal aen den Vorft den luft niet konnen blusfen,
Hy fa] oock in den fangh haer foete lippen kusfen:
En krijght hy eens den fmaeck van foo gewenfchten foen,
i ier► is'et onbekent, wat hy fal willen doen ?
Of kointfe rnaer een reys des Koninghs bed beforgen,
Sy bhj ft'er voor gewis tot aen den lichten morgen;
En waerom meer gefeyt? ey, voegkt u na den tijt,
Want na dat ick'et fie, wy zijn het voordeel quijt.
Als ick nu raden mocht, wy fouden ons bereyden,
Om fonder vreemt gebaer van Baer te mogen fcheyden
Een die in ftilheyt lijt een droevigh ongemack,
Verfoet het bitter leet, en breeckt het laftigh pack.
Het hof dat heeft'et in, men moet'er onrecht dragen
Oock fonder tegenfpraeck, en fonder yet te klagen,
Ja, niet een danck -heb toe. En wie het anders doet,
Dien is noch onhekent, hoe dat by leven moet.
Wanneer men hinder krijght, en niet en kan vermijden,
Dat moet men met gedult, en fonder morren lijden :
En waer een hooger macht ons voorftel tegen gaet
Een plaefter van gedult, dat is den heften raet.
Met dit en meer gefprecx foo korten fy de wegen,
En komen in het dal daer Memphis is gelegen:
Hier rent in aller ijl een looper voren uyt,
Die bootfchapt aen den Prins de komfte van de bruyt.
De Vorft, als hy haer fagh, en vont hem niet bedrogen,
IIy vont, (lat fijn gemoet hem niet en had gelogen;
Hy fagh met herten -luft, hy fagh het aerdigh bent,
11

Dat hem nu lange tijt door al de firmen fpeelt.
Hy feyt, dat hy de maeght en haer volkomen wefen
Inwendigh door gepeys, te voren had gelefen,
En dat hy nu ter tijt haer even foo bevont,
Als fy van eerften af in fijn gedachten (tont.
0 liefdes tuymel- geeft, en vreemde minne- vlagen ,
Die wat men noyt en fagh aen yemant doet behagen
Hier gaet de regel los, die ons heeft wijs gemaeckt,
Dat niet als door het oogti ons herte wert geraeckt.
Doch als men Rhodope ontrent den Koningh leyde,
Soo gingh het even foo gelijck de raets -heer feyde;
De Vorft die nam haer aen en, uyt een gullen fin,
Noemt hyfe lijn gemael, en waerde Koningin.
Maer als de (lichter fagh fijn hoope wegti-genomen ,
En dat by nimmermeer fijn wenfch en fal bekomen,
Doe floegh fijn droef gemoet tot aen fijn diepfte ziel,
Soo dat hy met den geeft in defe klachten viel:
„0 doot, moordadigh fpoock! beíluyt mijn treurigh leven,
Doer is geen droever hert by niemant oyt befchreven
Als in dit lichaem woont, en in mijn boefem woelt;
Ach! noyt en heeft'er menfch foo diepen leet gevoelt.
Mijn hert finelt als een was, en al mijn binnekrachten
Die voel ick in den anghft, gelijck als fnee, verfmachten
0 Stycx! uw (warte poel en kent geen meerder pijn,
Als van fijn tweede ziel berooft te moeten zijn.
Hoe, fal de roode mont , die ick eens plagh te kusfen,
Voortaen den herten brant aen hooffche jonckers bhisfen?
77
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Sal haer fnee- witten arm, en rechte minne -bant,
My laten in den druck, en koelen vreemden brant?
Och, of'er nu een fchors mijn aenficht wou bedecken
Of dat'er quam een rots mijn leden overtrecken,
Soo waer ick hout of fteen, en ick en voelde niet,
Wat droeven herten -leet my door de finnen fchiet.
Och, of ick als een wolf mocht in de bosfchen huylen,
Of woelen als een beir ontrent de naere kuylen
Och, of ick als een leeu mocht brullen in het velt,
Soo ware nu ter tijt mijn fierte niet gequelt.
Of, foo ick even dan mijn finerte mocht gevoelen,
En dat geen duyfter bofch mijn vlamme fon verkoelen,
Soo wild' ick mijn verdriet gaen wreken aen den Vorft,
En door fijn herten-loet gaen koelen mijnen dorft.
Maer ick wil in geen boom, of fteen, of rots verkeeren,
'k En wil geen wreeden aert van felle beeften leeren:
Ick wil op defe borft met ftage vuyften flaen,
Tot dat ick op het left in tranen fal vergaen.
Tot dat ick op het left mijn ziel kom uyt te gieten
Die even als een beeck fal op der aerden vlieten
Een beeck, vol bitter nat, die in het naefte dal
Den naem voor alle tijt van Cnemon houden fal.
En als een herders kint oyt daer fal komen fpelen,
Of op een aerdigh riet een geeftigh denntjen quelen,
Dan fal de weder-klanck, verweekt door mijn geklagte,
;

Den naem van Rhodope ftaegh brengen aen den dagli.
Dan fal den naeften bergh, uyt fijn verhole kuylen,
Beweenen mijn verlies, en ganfch verdrietigh huylen:
Soo dat het ganfche wout mijn droevigh ongeval,
Soo langh men liefde kent, geduerigh melden fal.
Maer ach, wat baet mijn druck? wat baet mijn anghftig klagen?
Wat is'et of ick treur mijn ganfche leven-dagen?
Mijn leet ftaet vaft gefet, mijn lief die is gegaan,
Mijn ramp is fonder hulp, en blijft verfegelt ftaen.
Och, die noyt hebben magb, dat al fijn geeften fochten,
Daer op fijn ganfche ziel en al de finnen wrochten,
Wat maeckt by langer hier? wat doet hy in het vleys?
Hem is niet anders nut als flechts de leffa revs.
Sijn ruft is in het graf; want in het ydel leven
Daer wort hy, als een ftroom, geduerigh om-gedreven
Hy is gelijck een fchip, dat fonder ancker drijft,
Dat ftaêgh geflingert wort, en noyt in ruft en blijft.
Wel aen dan Cnemon, fterft !" Hy wou noch vorder fpreken,
Maer al het hoofs gevolgh, dat was alree geweken,
En Rhodope verplaetft. Doch wat haer is gefchiet
Vermoet de jongelingli, maer by en weet'et niet.
Daer (tont het treurigh rot, verhart gelijck de fteenen,
Een yder was bedroeft en niemant dorfte weenen :
Maer dat hun meeft verdroot en fcheen een twede doot,
Niet één van al den hoop en wort ter feeft genoot.
;
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PIIILOGnxus. Neemt my ten beften af, waerde man, dat ick veymoedehck
tot u kome ingetreden; 't is nu al een geruymen tit geleden dat ick doorgelefen hebbe alle de gefchicdemsfen aen my gelaten- mier lek en hebbe de felve
foodantg-h niet gevonden, als iek van u op ons af-fche}t meynde veiftaen te
hebben; alfoo , in plaetfe van dat lek badde gemeynt te vinden, my voorgekomen is een b}fonder ttou -geval aen Rhodope ofte Rhodopis, foo at.dere die
noemen, en Pfammetichus. Maer om op al het gene by my gelefen is uw
belleneken te verftaen, en hebbe iek tot noch toe geen gelegentheyt koenen
treffen, vermits ick u veeltijts foo befgh hebbe gefien, dat ick u van dele
ofte diergehjeke faken niet en hebbe willen vergen: maer u tegenwoordigh
t'huys vindende, en fonder gefelfchap, foe wenfchte ick dat u ter defer tijt
gelegen mochte wefen, onze vorige t'famen-fprake te heivatten. De borft is
my foe vol van menigeiley ftoffe, dat ick my nauweltex en kan wede.houwen
var, die dadeltck voor u uyt te ftorten, Dock eer het recht tijt is
Sopuunioviscus. Iek geloove vaftelick, jongelingh, dat uw veiftant fal gefpcelt hebben op eenige byfondere trou- gevallen onlanghs by u gelefen, en

iek foude oock wel luft hebben niet u daer van in 't brcede te handelen
maer de geheele ftaut miner faken is t'zedert onfe laetfte t'famen-fprake foo
ganfeh verandert, dat lek daer toe geen tijt en kan geven, om verfcheyde
redenen die ick nu in 't byfonder u niet en fal vethalen. Infgehjex weet
ick, dat ghy alle de gefehtedenisfen niet en habt gevonden, daer van ick u
gefegt hadde, oock niet in fuodanigen ordre gelijck ick die meynde te wefen,
daer van lek u jegenwoordeliek geen befchcyt nieyue te geven, om geen tijt
te verliefen Even-wel foo het u gevalt wat te Tpreken van liet laetfte trougeval by u gelefen, foo wil iek noch een weynigh tijts u liet oire leerven.
Lact ons daerom, foo liet u gevalt, kort fpreecken van die gefchiedenisfe,
dewille wy viy wat lange van de voorgaeude hebben gehandelt.
PHIL. De lanckheyt, waerde mau, en heeft my niet verveelt, om alle de
goede ftoffe , die ick daer in hebbe aen gemerckt. Niet -te -main foo weet ick,
dat het fwaetfte meeft moet wegen; en daerom fal iek te vreden wefen, dat
ghy maer als met den vinger aen en wirft de bedenckingen, die guy in dit
geval meynt dienftigh waer- genomen te zijn.
Soria. Soo ghy u daer mede vernocght, Philogame, foo wil ick haeft
gedaen hebben, en om te beginnen. too valt dit vooreerft in, dat de goede
God ganfeb wonderlick de menfehelicke faken beftiert, en dickwils een hou•
wel ck laet te wege gebracht worden op kleyne voor-vallende gelegentheden:
en dat daerom geen jongelingh of jonge deerne te fecr bekommert en behoort
te wefen over Baer houwehek, fehoon dat'er voor de haut geen u^terhjcke
voor-teyckenen defhalven fick en fchijnen te openbaren; want door wat kleyns,
en men weet Fehler nau hoe, wort de genegeutheyt van iemant dtckwils
getoert, en oock vervoeit. Als de tijt daer is, de minfte ooifake is genoegh
om een houwelick vooit te brengen: en hier op dunckt my te pasfe te komen
feker vaers van de Griecken ontleent, dat ick u verhalen moet:

Als eertijts Griecken-lant wou groote blijtfchap toonen,
Soo was meeft al het volck geeiert met groote kroonen
Van klim, of rofmarijn, of met een rofen -krans,
En gingh foo na den difch, of tot een blijden dans I
Men fagh'er over-al geheele kramen fetten
Van myrthe, thijm, laurier en fachte violetten:
En als een jonge maeght een kranfje vlechten kon,
Soo was 't dat fy de koft met defen handel won 'I.

Al wie de rofen beft te famen konde brengen,
En na den rechten eyfch het loof en kruyden mengen,
Verkreegh dat al de jeught tot haren winckel quam;
Nu hoort, wat trougeval hier uyt fijn oorfpronck naln:
Als Creon aen de mart een uurtjen quarr befteden,
En gingh ontrent liet volek een weynigh fick vertreden,
En fagh wat yder bracht of daer te koopen ftont,
Ten tufte van liet oogh, of van een gragen wont;

1. Pjt hoe lichten begintel, en Icleyne gelegen/hegt, dtekmael een hovwelirk
wert eeroorfaechl.
2. Dal een vrouwe dient verkolen niet alleen om servant te dienen, voor too
teel hg een man is; maer oock voor too veel lay een man is van difdunigen

ofte fodanigen beriep ofle gelegen/hegt.
3. Ilouucelzehen bg lolinge, of diergehje/ce middelen , of fry wel en behoorlieken
toegaen.
4. Van gevallen, daer een out man met een jonge vrouw, of een oude trouwe
mcl een jongh-man , Jiek in trouwe verbiet.

1) De totk re Cotonanfd, e prifcorinn monumentis doctè erut,i, eile prmclatum opus Caroli Pafchaln regis Galliarum in facro Confiftorio confliarn: um r hao et aha, ex Graems prmcipuè
auctorihus compilata, diligens lector oblervabit.
2) Ilet naaken van kransfen en kroanen was eertijts geen kleine kunfte gerekcnt, dealte met alleen aen neus en oogti vervoegen moefti worden gegeven, door goeden reuck, fchoone
coleuren, en net wegen van de bloemen en kiuyden: niaer moeite al het felee mede your de ge[outheyt d,eufngh wefen, Gelgck daer van geleerdelick heeft gefehresen Carolus P.afclialnrs
boven geroert.
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Soo heeft hy daer ontrent een aerdigh dier vernomen,
Die met haer groene waer ter vente was gekomen:
Haer kraem was aerdigh loof en nieu-gewasfen kruyt,
Ten dienfte van een maeght, of van een jonge bruyt.
Sy har] een myrte-krans haer om het hooft gevlochten ,
Met rofen tusfehen bey, foo geeftigh alsfe mochten,
Soo net, foo wel vermenght , foo hups in een gefet,
Al 1-iad'er Flora felfs de finnen op gewet.
De jonghman liet het oogh ontrent de rofen dalen,
En wert terftont gewaer, dat hein de finnen dwalen,
Vry wijder als de kroon. Hy dacht aen hoer verftant,
En prees in fijn gemoet haer nette rechter hant.
Hy was in Venus net te voren noyt gevangen,
En had maer weynigh hayrs omtrent fijn bolle wangen

En daerom as de wulp in haeften wegh-gevoert,
Terwijl hy ftont en keeck en op de vrijfter loert.
De liefd' is klim gelijck, dat kan de daet bewijfen :
Sy wil ftaêgh vorder gaen, en altijt hooger rijten ,
En vintfe dan een plaets die op haer wefen paft,
Soo maecktfe daer het valt haer gulle rancken vaft.
Fop fagh moy Trijntjen gaen, en Heyn fagh Jopjen fpringen,
En Jorden hoorde Griet een kluchtigh deuntjen fingen,
Maer Floor had Aeltjen lief vermitfe geeftigh fpan,
En hier uyt rees gevry, en yder kreegh een man.
Waer ftroo en fwavel is, of diergelijcke faken ,
Daer tiet men licht een vuur van kleyne voncken maken;
Voor een die fuyfebolt en hoeft maer éénen ftoot ,
Om niet liet ganfclle lijf te vallen in den floot.

Puur.. Hadde de Grieckfe jongeiiugh (die in dit vaers Creon genaemt
wort) en de Koningh Pfammetichus, een hoedekramer geweeft, foo wilde ick
oordee]en, dat d'een en d'ander geen quade k.eufe gedaen hadde, in 't ver
vrouwen; want Creon foude in dien gevalle, de bloemen en het-kiefnva
vorder gewas van lijnen thuyn in kranfjens hebben fen veranderen, en alfoo
tot voordeel brengen door behulp van de kroon-maeckfter fijn wijf. Pfammetichas foude door liet bordueren van Rhodope fijn winckel hebben mogen
ftofferen maer voor een Voifteliek perfoon was het, mijns oordeels, al te
Plecht. verkiefuge te doen van een echte wijf, uyt redone, dat'er een ftuck
naelde- op priem -werex by haer aerdigh was op-gemaeckt; want fulex en
raeckt immers gcenfins een Koningh of fj ,ten ftaet. My dunekt van wife
lieden verftaen te hebben, dat een ieder, die fleh ten bouwclick wil begeven,
nies alleenlick behoort te letten, of foo een vrou-menfeh bequam is om hem
te dienen voor een wijf, in de gelegentheyt als een man: maer dat by hem
voor ai acht behoort te worden genomen, of foo een i ron hem fal dicnftigh
kernen wefen in de geftalte als een Vorft, als een Hovehngh , als een Edelman ,
als een Raets-heer, als een Koopman, als een Ambachts-man, als een Hovenier,
als een IInys-mau, en foo voorts. Wat is uw antwoordt, waerde mangy
Soon. Dat is eene van de befte trou-bedenckingen die iek tot noch toe
u hebbe te berde hoeren brengen: en feeekerlick, indien de gene die hopwens
gefint zijn hier op ernftelick wilden letten, fy fouden hen des wel bevinden.
Dan wat onfen Pfammetichus aengact, ick wil gelooven, en liet wort ooek
uyt het verhael van de gefebiedemsfe du) delick af- genomen , dat by niet foo
feer op het borduer-werek en heeft gefien; (Rant foodanige frae3 igheden koude
hy, als een machtigh Verft wefende, gcnoegli bekomen)• maer dat by va in
het werek niet fijn gedachten opkhmmende tot de geile die liet felve gemacekt
hadde, de wackerheyt van geeft, en de nettigheyt van handen, van de gene
die daer mede befigh was geweeft, daer in heeft over-merckt, en dat by
alfoo met haer liefde is ingenomen geweeft.
PEIL. Wel indien dat geval in dier voegen is toe-gegaen als ghy voorgeeft
foe foude daeruyt volgen, dat iemant wel licht fonde kennen verlieren op eeite
die hy noyt gehen en foude hebben. 't gene nochtans aen de oude ganfeh
felfacm heeft gefchenen.
Sooii. IIoe jongehngh, hebje niet wel van een veikrefinge in 't ftnek van
houwelick gelefen, daer men geen oogen toe en gebruyckte?
PIIIL. Sulex en koomt my jegenwoordelick niet voor, inner hoe gingli dit
toe, waerde man?
Soon. De beleyders van den ftaet van Lacedmmonién worden gefegt eertijts
een gebruyck gehad te hebben, datfe eens des jaers een feker getal van edele
jonglimans, en even foo veel jonck-vrouweii van gelijcken gefachte en gele
deden ter maeltijt nooden, en dat in twee verfeheyde galeryen,-genthy,
alleen niet tapijten van den anderen af gefondert: en als de maeltijt gedaen
was, foe wiegt plotfelick het licht wegh- genomen, de tapijten verfehoven, en
een teycken gedaen met fnaren-fpel, het welek hoorende, ftonden beyde
jonck- vrouwen en jongelingen haeftelick van de tafel op, en gingen tegen
malkandeien foo in liet duyfter aen. en de geile die alfoo malkanderen bejegenden, vielen d'een den anderen in den arm, en wierden alfoo dadelick
echte lieden, als van den hemel en van den Staet te famen gevoeght.
Puin. Maer hoe bevalt u die maniere van doen, waerde man'
Soon. Plato heeft defe vrage over lange beaniwoort, want by me_ynde dat

de hou'ielicken door het lot wel en loffelijek gemaeckt konden worden, behoudens dat'cr nremant in het fpel en mochte worden gebracht, als vrome,
eerbare, en deughtfame perfooneu. Nu foo bemereke ick, dat de regeerders
van Lacediemonien voor ;iebben gehadt, door defcn middel haren Staet van
loffelijcke en tretfelijeke horgerye te verfiep. en hebben dacrom de befte
jonge lieden, maus- en vrous-perfoonen, daer toe uyt- gekoren, invoegen dat
nuemant, hoe het viel, een mifgrepe feheen te konnen doen, om een goet
partuur te bekomen. En dufdanigh gebr•uyck na rechten wel te mogen beftaen,
vort men cock by de rechts - geleerden van oefen t jt. Paul. Cyp'tina de
Sponfal. cap. 4. § 16. Num. 2.
PHIL. Om een houwelrek an State ie maken, is dit na mijn begrijp een
bequam middel: en ick heb een man van aenfien gemeten, ons beyde wel
bekent, die by-naeft dien voet na-gacnde, tuaelf namen van jonek-viouwen
op een papier hadde geftelt, Blek op de o1dre van haer aenfienlickheyt, en
begon van de eerfte af tot de lefte de felve ten houwelick te verfoeeken
houdende dat hy, e°ne van allen bekomende, geen quaet en koude doen.
Daer uyt hem de eerfte mael dit gebeurde, dat hem fijn verfocek over-al
van boven af tot beneden toe, dat is, van de meefte tot de minfte, viert
ontfeyt: by even -wel den moet niet verloren gevende, vont goot liet ftuck te
hervatten: en wederom van de eerfte beginnende, wicrt van de felve aengenomen• en bequam alfoo voor de tweede mael de hoogfte, daer van hem
de eerfte mael de lefte was mitfeyt. Maer om een houwelick te maken uyt
finnelickheyt (als de jonckheyt overal gaerne doet) in dit nnddel geheel
onbequaem; want of al fchoon alle de jolige lieden (tusfchen de weleke men
een houwelick foeckt te maken) eerhek en vroom zijn, foo en zijnfe nochtans
niet al op den fin en het oogh van yder pasfende. En daerom bevinde ick,
dat feker jougehrgh (Lyfander genaemt wefende) een van defe Lacedeemonifche
Edellieden, in 't duyfter een goede jonekvrou in de voorfz. bejegeninge
hebbende gegrepen, die hein by den dagh niet fchoon genoegh en docht, de
felve verliet, om een moyer voor hem te mogen bekomen.
Soon. Oude Vorften en Regeerders van landen en fteden, jongelingh, en zijn
in die gelegentheyt foo tintentigh en naukeurigh niet; 't is de felve gcnoegh ,
dat gefonde lichamen en vrome zielen by den anderen worden gevoeght: en
van de felve zijn goede nakomelingen te verwachten, die de hoope maken
an de toe-komende eeuwe. En wat Lyfander aengaet, de felve is by de
Rechters van de Lacedxmoniënfers, Ephori genaemt, geftraft geworden, vermits fijn naeukeurigheyt.
PHIL. Als men dit werek foe voor goet foude op -nemen , foe foude daer
uyt volgen dat feker jongelingh van onfen tijt (die my aen- geweten en
genoemt is) niet qualijck en dede, een houwelick voor hein te vorderen
door een maniere van doen, die my doen ter tijt niet neu en ftont.
Soar. Wat middel gebruyckte dan de felve?
Puin. Hy (niet wel een beffuyt by fijn felven kennende maken in 't
verkiefen van een partuur) liet het oogti gaen over veifcheyde jolige deernen
hein bekent. niet yder van de weleke by fleh (foo hem docht) wel foude
vernoeght houden. De namen van de felve fchreef by yder op eon byfonder
billet, wierp de felve in fijn hoet, en bad God, dat hy fijn haut wel beftieren
wilde. en greep doen uyt den heet een billet dat hem eerft voor quam, en
begaf hein met ernft haer te verfoecken, wiens naera by getrocken hadde,
en verkreeghfe. Uw ooideel hier op, Sophronifce.
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Sonar. My dunckt dat'er redenen zijn om foodanigen lot niet, foo plotfeltek
te verwerpen; te weten: als men geen onder het lot en brenght als vrome
en deughtfame zielen. En foo dunckt my by -nagift gedaen te zijn by de
Apoftelen, ten tijde de felve eeneu twaelfden in plaetfe van Judas Ifcariot
wilden verkiefen; want uyt de geheele menigte genomen hebbende twee
Godfalige mannen, te weten: Jofeph Barfabas, gefeyt Juftus, en Matthias,
wierpen fy het lot (foo de Schrift feyt) tusfchen die beyde, en het lot viel
op Matthias. Doch wat my aen gaet, ick jongh zijnde en foude niet door

het lot, maer door byfondere toegenegentheyt hebben willen gaen. want

fonder de felve dunckt my dat geheel werek fmaeckeloos, en van weymgh
aengenaemheyts te wefen. De fiunelickheyt, en de verkielinge daer uyt voort
rechte fauce te wefen van dat banquet, en al dat-komend,huic

daer ontrent is.

Phu.. Iek ben even van dat gevoelen, waerde man: maer om hier niet
langer op te ftaen, wenfche ick wel van u te hooren, by gelegentheyt van
onfe Rhodope: eerftelick, ofet beter is een vrijfter te nemen die veel , of die

weynigh vryers heeft gehad.

Ten tweeden. of een vryer wel doet fish met een vrou menfeh te verfellen
in 't ftuck van houwelick, die met een ander al vry wat verre veifeylt is
geweeft; fonderlinge of fulex voor Piinsfen niet ganfch bedenckelick cri is,
die niet alleen van de fake, maer oock van de verdachtheyt ontrent dit werek
willen bevrijt zijn.
Teil derden, of een jonghman in twijffel zijnde of een jonge deerne te veel
veyheyt aen iemaut, die fy te voren Peer beminde, heeft gegeven, met, de
felve niet en foudemogen handelen, op voorwaerde en befpreck, dat hyfe
voor fijn echte wijf foude behouden, indien hyfe maeght quarre te vinden,
en anders niet.
Ten vierden: of by de felve geen maeght vindende, haer dan foude mogen
laten gaen, en een fcheyt-brief geven, als van outs plagh te gefchieden.
Ten vijfden: of'er oock vafte bewijs -redenen by den felven jongelingh fouden
kounen wolden by gebracht, dat by de felve deerne geen maeght en hadde

gevonden.
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jongh man marieth an old woman, he nor Cher comes, nor fends. De tweede
was. When an old man marieth a youngh woman, he gets a child, and
kills a man.
Iek, die beyde voor goet en foet keurende, hebbe de felve een Hollants
klect acngetogen, om voor inboorlingen van ons vaderlant aen•genomen te
mogen wolden. Siet hier de eerfte:
Als jongh met jongh te (amen paert,
God is'er by, na rechten aert:
En als een out man, door de trouw,
Verkrtjght een maeght of jonge vrouw,
Al gaet liet ftuck men weet niet hoe,
Noch Pent er God fijn zegen toe;
Meer als een out en grilligh wijf
Gaet flapen by een jeughdigh lijf,
Soo gaet dit vaft, gelooft'et vry,
Daer is noch God noch zegen by.
De tweede volgkt en lugt aldus
Een out man die een vrijfter trout,
En haren gullen acker bout,

Indien fijn kracht foo verre ftreekt

Dat by eeu vrucht by haer verweckt,
Dan is'et dat men (eggen kan:
Hy maeckt een kirt, maer breeckt een man.

En verwacht van my geen langer t'famenfprake, of nader voldoeninge op
uwe vordere naeukeurige vragen, lieve jongehngh, maer vernoeght u met

het geile by ons op foo veelderley tron -gevallen onderlinge tot noch toe is

Ten fefden en ten laetften: wilde ick wel wat hooren fpreken van oude
lieden houwelicken, en wat daer ontrent is; dewijle een deel defer gefchiedemsfe daer toe volle aen-leydinge geeft.
Sopa. Ghy haelt my te veel nat boys over hoop, weet -gierigh jongelingh;
en mijn tijt is nu vry wat naerder befuedeu als wel voor delen, fulex dat
wy dit werek voortaen fullen hebben te ftaken. Maer echter moet ick u van
twee fpreucken tegenwoordeliek deelachtigh maken, op de houweltcken van
bedaeghrle lieden pasfende, foo als ick de felve onlanghs van een vooitreffcltck
en veimaert perfoon (een afgefant van een gekroont hooft) in 's Giaven-hage
ontfangen hebbe; de felve fpreucke feyde by my in de Eugelfche tale, en
luyde als volght .
When a joungh man marieth a joungh woman, God of night comes to the
wedding. When an old man maueth a joungh woman, he fends. When a

voort- gebracht. Of foo ghy genegen zijt hier in wijtloopiger te gacu weyden,
die by ons als noch op de proeve niet en zijn gebracht; ghy Pult, by gele
kan getogen woe den, u felven en anderen-genthy,va'drut
genoegh kunnen doen. En om u en andere lief-hebbers van dele ftoffe
noch een wider velt te openen om haer gedachten fpelen te leyden, foo
ontfanght van rny, als tot een overmaet, noch een by-fonder trou gebruyck,
ontleent van de nieuwe werelt, van hoedanigen flagh in alle de vorige
gefchiedenisfen, die by ons zijn voortgekomen, niet eene en wort gevonden; in bet weleke al mede goede ftoffe is fehuyleude om de firnen te
oeffeoen, en uyt defe gelegentheyt vergcltjcktnge te maken tusfchen de
oude, en onfe, en de vooifz. nieuwe werelt, om te letten wie ontrent dat
werek den beften voet moet verftaen woiden verkofen te hebben. Hout daer
het vooifz. werek, ghy kont het lefes op uw gemack, en als ghy daer
toe luft Pult hebben:

Daer is een machtigh rijck, dat Ganges komt befproeyen
En doet'er edel gout en rijcke fteenen groeyen:
Hier woont een feker volck, dat na den regel leeft,
Maer op het echte bed de meefte wetten heeft.
Geen ongetroude maeght en hoeft daer oyt te fchromen ,
Hoe fy te rechter tijt een vryer fal bekomen
De machten van het lapt, en al den breeden raet,
Heeft ftaêgh een wacker oogh ontrent den echten ftaet
Of iemant leelick is, of van een luftigh wefen,
Als haer de jeught verheft, hoer brant die wort genefen,
En dat van hooger kant : maer hoe dit wort beleyt
Dient met een kort gedicht oock hier te zijn gefeyt ".
Een maeght van fchoone verve en van bequarne leden,
Die koelt deer in de ftadt tot op de mart gereden:

Thijm, myrte, rofmarijn, en ander edel kruyt,
Dat ciert de guide koets, en ciert de jonge bruyt.
De paerden, op-gepronckt met hondert rofe-kransfen,
Gaen drillen over ftraet, en fchijnen als te dansfen:
De voer -man is gekleet in licht en jeughdigh groen,
En doet het moedigh vee bequame fprongen doen.
Ontrent het fchoon karos gaen feven jonge maeghden,
Die noyt haer teere jeught by rauwe gaffen waeghden;
Die ftroyen maegde-palm en loof van edel kruyt,
Ter eeren van het werck en van de jonge Bruyt.
De koets, die niet en draeft als op befette pofen,
En doet niet eengin keer als op gefayde rofen;
Soo dat de fchoone maeght in fuge bloempjens rijt,
En dit is al het puyck van haren jongen tijt.

;

1) Siet van dit gebrr^ck Juli ßoemius de Moirbu9 gentum lib 1. c. 3. de Afia, deer by onder andere %erhaelt, dat niet een
do riviere Genres in Indien, meer op de grenfen vin Indien
een de riviere Tygris in Sy ri en (bet Helck een Indien iu 't Ooften peelt) defe maniere van doen rotli pLeile !reeft. en (neer Iet
feogea van 1Ierodtus en Subelltcus) de feke gewoonte by
meer andere roleken eernjts onderhouden fuude zijn ge«eeft.
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Vijf meefters, wel geleert haer foete item te paren
Met fluyten, of geklanck van alderhande (naren,
Die fpelen op de lier, of op een foet geluyt,
En (tracks op dit geklanck boo kijckt de jonckheyt uyt.
Daer komt dan al het volek ontrent den wagen dringen,
En flaet een nieufchier oogh op al de moye dingen;
Maer dat hun beft bevalt, en aldermeeft behaeght ,
Dat is het aerdigh beelt, dat is de jonge maeght.
Als dan het fchoon tooneel is op de mart gekomen,
En dat een groote fchaer de plaets heeft ingenomen,
Soo komt de roeper ftaen ontrent de jonge Bruyt,
En roept met alle kracht aldus de Vrijfter uyt:
„Sta by, gefwinde jeught en rappe jonge lieden!
Sta by, wie fchoonheyt foeckt, en wilt eens luftigh bieden:
Hier is een frisfche roos van niemant oyt gepluckt,
Van niemant aengeroert, van niemant onderdruckt.
Hier is een roode mont, hier is een eerbaer wefen,
Hier is een fchoon juweel, van duyfent uytgelefen,
Hier is een reyne ziel, hier is een jeughdigh lijf,
Hier is voor uwe koets een eerlick tijt- verdrijf,
Hier is een wacker oogh, hier roos -gelijcke wangen,
Hier is een geeftigh hayr, dat herten weet te vangen,
Hier is een edel pant, dat aen een ruftigh man
Sijn leven-dagen laugh tot vreughde dienen kan.
Wat is een fchoone vrou een pant van grooter waerden!
Het is een paradijs, een hemel op der aerden ,
Het is een oogen-trooft, het is een (tage vreught ,

Het is een ftille ree, een haven voor de jeught.
Wat is een leelick wijf een monfter in den huyfe!
Het is een felfaem fpoock, een backhuys van Meduyfe;
Wie aen haer door de trou lijn leven heeft verplicht,
Hoe klaer de fonne fchijnt, noch is by fonder licht."
Dus gaet de roeper aen. De jonkheyt daer-en -tegen
Doet menigh deftigh bot, als tot de koop genegen :
En als men op het left geen beter kans en feet,
Gewort de jonge maeght aen die het meefte biet.
En dan roept al het volck : „geluck en vrolick leven
Moet God de jonghe maeght, moet God den vryer geven!"
En dit tot feven-mael. En, voor een foet befluyt,
De kooper geeft hem op en fet hem by de Bruyt.
En flucks dan na de kerck; en als daer is gebeden,
Soo komt de jongh-gefel na fijn vertreck gereden:
En na dat by den buyt heeft in het buys gebrockt ,
Geniet by met vermaeck dat by hem is gekocht;
De fchoonheyt heeft haer recht tot in haer volle leden.
Laet ons aen d'ander zy een weynigh over -treden,
En keeren nu het oogh ontrent een rijpe maeght,
Die niet of weinigh heeft dat aen het oogh behaeght.
Een die van over-laugh de landen heeft door-wandelt,
Daer noch ons Hollants volek op heden niet en handelt,
Befchrijft ons na den eyfch een feker trou-geval,
Dat ick voor onfe jeught hier onder ftellen fal.
Een vrijfter niet te fchoon, maer van gefonde leden,
Was veil na 's lants gebruick, en quam ter mart gereden:
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De vrienden van de maeght die treden achter aen,
Tot dat de wagen komt daer hondert vryers ftaen.
De Bruyt die fit en pronckt, en is in alle deelen
Ganfch cierlick uytgeruft met hant-en hals -juweelen :
Geen kruit of verfche blom en dient haer tot cieraet,
Het is een goude kroon die op haer hulfel ftaet.
De wagen is vergult daer op fy is gefeten,
En daer uyt kan het volck den ganfchen handel weten ;
De paerden fijn geeiert met tuygh van enekel gout
(Ten minften na men fegt, en als men feker hout) ;
Daer gaen tien maeghden voor die guide lovers ftroyen,
En vloeken van klinkant op al de wegen goyen:
Al waer het ooge valt daer fietmen hellen glans,
En dit fchijnt aen het voick een wonder fchoone kans.
De voer -man heeft een rock met feven geele koorden,
Die hem fijn onderkleet en oock fijn mantel boorden,
Sijn fweepftock is vergult, het lijckt een esfen -hout,
En 't fnoer dat is gedraeyt van fijd' en enckel gout.
Drie gaender voor de koets die op trompetten blafen,
Drie fijnder evenwel die met haer trommels rafen:
Hier dient vry groot gefchal; maer voor een aerdigh dier,
Daer fpeelt een foete luyt, of wel een ftille lier.
Ontrent een fchoone maeght gebruyckt men groene kruiden,
En niet als kleyn cieraet, en niet als weynigh luyden:
Maer hier wort meerder vlijt en grooter koft gedaen;
Een Bruyt die leelick is heeft veel pareerens aen.
Daer komt het winfiek volck met krachten aengedrongen,
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Daer komt de rappe jeught in haeften aengefprongen;
Want yder fnelt om ftrijt, begeerigh om te fien
Wat dat'er wort geveylt, en wat'er fal gefchiên.
Hier treet de roeper toe en geeft hem op den wagen,
En hem wort over-al een ftock -beurs na - gedragen,
Een flock -beurs wel gevult, die fwiert hy metter haut,
En roept al wat hy magh: „Hier is dat waerde pant,
Hier is het edel geit, hier is een gulden regen ,
Die, waer hy neder valt, de werelt doet bewegen;
Hier is het fchoon juweel dat alle (innen treckt,
En fijn geduchte macht in alle landen ftreckt.
Hier is het lief metael daer om de mannen krijgen,
Hier is dat fchoon juweej daer om de vrouwen nijgen,
Hier is dat edel tuygh waer om de koopman reyft,
En waer op al het volek met (tage finnen peyft.
Hier is het achtbaer gelt daer 't al is om te koopen;
Komt hier, o foete jeught, komt op de mart geloopen,
Hier is'et dat u dient! Wie nu niet toe en taft,
Dat is een rechten bloet of wel een tamme galt.
Wie kan van witte verw of roode wangen eten?
Ach! al dat meeps gewas is inder haeft verlieten,
Al wat men fchoonheyt noemt wort anders om-gelet
Of door een heete koorts, óf door een kinder -bedt:
Een puyft, een kleyn gefwel , een weinigh kinder-pocken ,
Maeckt vrouwen onbequaem om herten aan te locken:
En fchoon ghy wont het wijf dan wijfen vander hant,
Hoe leelick datfe wort, ten breeckt geen echten bant.
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't. Is vry geen klevn verdriet een aerdigh wijf te trouwen,
En alsfe leelick wort haer noch te moeten houwen,
En dat oock fonder geit. 0, wat een groote fpijt!
Men heeft een leelick wijf, en is fijn voordeel quijt,
Neemt geit, aelwaerdigh volck, en laet de fchoonheyt varen;
Want hoe de faken gaen, fy duert maer weynigh jaren
En als haer glans verfterft gelijck het ydel gras,
Dan komt liet edel geit een yder wel te pas.
Geit, geit, dat is de faus, de keeft van alle faken :
Het doet het maegde-vleys aen vryers lecker fmaken :
Daer is maer kleyn vermaeck ontrent een vrouwenkeurs,
Indienm'er niet en vint een op- gevolde beurs.
Vergaept u niet te feer ontrent de fchoone leden ,
Wat voor haer wort gefeyt en fijn maer losfe reden:
Het gelt is vafter ftof,, gelijck men wert gewaer;
Ghy, trout een wijf om gout, en niet om gout-geel hair.
Waer toe juyft witte verw, en roos-gelijcke kaken?
Een vrou kan fonder dat een man tot vader maken:
Een fchoon en leelick wijf en heeft geen onderfcheyt
Wanneer de guide fon haer ftralen neder leyt.
Ha! 't is een fchoone kans gewin te mogen rapen
Viet door verdrietigh fweet, maer flechts om by te flapen :
Niet met een (tage forgh te quellen fijn verftant ,
Maer met een jonge vrou te nemen metter hant,
Te nemen in den arm. T' fay rept u, jonge gaften,
Het wort u nu gejont om toe te mogen taften:
Ten komt niet alle- daegh, dat u te defer ftont
Komt fpelen voor het oogh, en vallen in den moat.
Nu fpreeckt, en 't is gedaen." Indien de vryers fwijgen,
En dat de jonghe maeght geen man en weet te krijgen
Ten prijfe nu gefeyt, foo roept by weder uyt:
„Hoe, isfer niet een menfch die wil een jonge brnyt'^
Wel, hondert daelders meer fal hier een vryer trecken,
Laet dat u fijn een fpoor om vryers op te wecken:
Noch hondert bovendien. Wel, fegter niemant Mijn?
Gewis hier moet een hoop van rechte lubbers fijn.
Wel, niemant? niemant niet? hoe, falder niemant fpreken?
Wel, niemant? niet een menfch? ba! dat fijn vreemde treken,
Wel, niemant? hoor ick niet? hoe, niemant? isfet geck!
De ratte, naer ick fie, en wil niet aen het fpeck.
Hoe dus, aelwaerdigh volek? heeft niemant luft te trouwen,
Of isfer nu geen vreught by geit en jonge vrouwen?
Is 't niet het foetfte tuygh dat yemant hebben magh,

Het eene voor de nacht, het ander voor den dagh?

Nu, vijftigh kroonen bet. Noch hoor ick niemant mijnen,
Het fchijnt dat alle luft tot vrijfters fal verdwijnen.
Iek roepe dat ick kuch, en dat het aertrijck dreunt,
En al dees grooten hoop die ftaet gelijck verkleunt.
De droogers fwijgen noch. Iek moet in vreemde palen,
Iek moet een ander jeught en beter vryers halen;
Want daer wil niet een vifch hier bijten aen het aes.
En dat maer om een gril of om een vijfe-vaes.

Is 't om den grooten mont dat fy de Vrijfter laten?
Maer dat kan menighmael de jonge lieden baten.
Hoe dwaes is oock het volck! het fchout dat gunfte biet;
Hoe geck is al de jeught! fy kent haer voordeel niet.
Als yemant lippen heeft gelijck als groote quabben,
Al eetfe dickmael pap, fy kan haer niet beflabben,
En alsfe liefde pleeght , haer kus die is gewis;
Want is de haven ruym , geen fchip en feylter mis.
Maer 't meisjen is gebult, is dat de Vryers tegen?
Soo ghy het wel begreept het waer u enckel fegen;
Leert, leért dat oock een bult u dickmael baten kan:
}Efopus had een bult, en was een geeftigh man,
En Crates boven dat. Ontrent gebulte leden,
Daer vint men menighmael de woon-plaets van de reden;
Die wil een ruymer huys: foo dat een grooten bult
Is dickmael met verftant en enckel geeft gevult.
Maer fy is bijfter manek, en hinckt ter weder-zijden!
Vel dat behoort een man oock met vermaeck te lijden,
't En fal geen loopfter fijn. Een die het huys bewaert,
Dat is een nutte vrou, en van een beften aert.
Een wijf dat veerdigh is en fpeelt met rappe koten,
Dat heeft al menighmael een eerlick man verdroten:
Men fegge wat men wil, een Nuys-wijf is bequaem,
En 't is na mijn begrijp, de hefte vrouwe-naem.
Maer fy is al te grof en bijfter onbefneden,
Daer hangen klompen vets ontrent haer bolle leden;
Siet, wat een onfoet vleefch! hoe, mackers, fijdy geck,
Noemt ghy een poefel quaet, en vet fijn een gebreck?
Ke, wilt u, fijt ghy wijs, van defe reden wachten,
Een lijf gelijck een dons hoe konje dat verachten?
Dat bol, dat jeughdigh vleefch, dat malfch en keeftigh vet,
Dat noem ick wel te recht een kusfen in het bed.
Wien isfet niet bekent? het vet dat is het leven,
Dat kan een eerlick man vermaeck en luften geven
Het mager is de doodt, of niet de doodt gelijck,
Het neyght als tot het graf en tot het duifter rijck.
Laet vet en poefel volck op uwen leger brengen ,
In 't graf, daer fal men been en dorre fchenkels mengen.
Noyt had een eerlick man een beter tijt- verdrijf,
Als by een jongh, een mals, een bol, een vleefigh lijf.
Nu waerom meer gefeyt? ghy, leefje nae de reden,
En hanght niet aen de fehors of aen de buyte -leden :
Een mont, een oogh, een neus, of dus of foo geftelt,
Al dat is geensfins waert dat fich des yemant quelt.
Dat fijn de gronden niet daer op men dient te trouwen,
Wat in de boefems fchuylt, dat maeckt bequame vrouwen:
Ghy, die nu mannen wert, en acht geen kinder-fpel,
En boje trouwen wilt, en trout niet om het vel.
Al dat en is maer fchijn, en niet als vijfe-vafen,
En fpeeltjens voor de jeught, en lock-aes voor de dwafen
Een ftil, een aerdigh hert, dat kleeft aen haren man,
Dat isfet, dat de trou geluckigh maken kan.
;

;
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Nu weder tot het werck. Wel duyfent goude kroonen
En hondert daelders bet: wie komt fich hier vertoonen?
Wie fpreeckt'er nu een woort, wie komt er voor den dagti ?"
,,Mijn!" fey cde fchrale Fop, en met foo gingh de fagh :
Hy, knap den wagen op en flues het gelt genomen,
De vrijfter, naer hem docht, die food' by wel bekomen ,
Soo dat het by het volck in twijffel wort geftelt
Of by de Vrijfter trout, of wel het machtigh gelt.
Daer juycht de ganfche ftadt, en (lat met luyder kelen,
Dies laet men op de mart het bruylofts-deuntjen fpelen
En na dat in de kerek de Goden fijn gegroet,
Soo danft men om den mey of om den rofen-hoet,
Tot dat de nacht genaeckt: dan gaet de vryer flapen
En w eet oock even daer fijn voordeel uit te rapen:

Want met het eerfte kint, foo krijght by weder gelt,
Dat wert hem in de kraeni al weder aen-getelt.
Daer koopt men luyren om, en diergelijcke faken
Die neet een grooten luft de jonge vrouwen maken.
Siet, hoe dit machtigh volck op alle vrijfters let,
En fonder onderfeheyt in echte banden fet.
Die fchoon is wert gekocht, en 't gelt voor haer gekregen
Maeckt tot een leelick wijf een gierigh hert genegen:
Dus wertet al gewilt en met een man verfelt,
Of om een roode mont, of om het machtigh gelt.
Dan of dit dienftigh is en nut tot echte wetten,
Daer ftaet hein die het raeckt met aendacht op te letten.
Ghy fwijght des, fang- godin! want foo verheven riet
l;t, waft aen Helicon of op Parnasfus niet.

Eyndehek tot befluyt van alles, Coo wil iek u noch goor al in handen
laten, ende ten hooghfteu bevelen een trou-bedenekinge, die foo verre alle
l ouwelicl,fe gevallen te boven is gaende, als het aldeifuyverfte Goddehek
wefen de nLenfchelieke verdorsenthe't. Door -leeft vey trou- gevallen van alderley eeuwen en voleken niet vermakeliekhe\I , oveilegl tfe in u felven met
trilfheyt, fteitfe ni 't werek mei omliichtigheyt, en (geniet vi y uw deel darr
van met vervoegen- dies alles niet tegenftaende, foo fa] 'I al ie ismen
eyndehe]_ komen uyt te loepen tot enekele delheyt, jammer, en veiknifu-e
rtes heuern, ten zy fake dat uw gefleht en oogemeick komt Ie eyndigeu in
dat groot eir onbegiilpeliek trou-verbont hier naer solgende door middel
an hei welek het fehepfel wort ereenug,ht met filneu Seheppei , de gemeente
met ha' it bruyde!gom, en de ziele met haren Sahghniaker. Laet vn Salomon
op-fneckcu tot Gin vermaeck alles wal fijn oogti wenfchen tough, laet hem
verkiefet rueuighte van rn-lantfche wijven, Komnghe dochteren, Moabitifehe,
Ammomtifclie, Edomdrfehe, Sodomitrfohe, en llethitrfehe, tot feven hondert
in getale , en boven drie -hondert in getale by-wijven ; noch fal by ten
u eynde uan dien all en, klug click turf roepen 't Is alt t- ydelbevt,

,I-uomer , ende herten -leet T en fal ten leften tot belluyt feggen Laet ons de
hooft -fomme aller leere hoeren vreeft Gor[, en hout lijn geboden; want dat
behoort alle meifchen toe. Ecolef. 12. 12. Siet, lieve, daer alleen is
e ndelick ruft en luft te vinden, ende te vergeefs wort die elders gefocht laet deer uw hefte binnen veel henen gaen, en uwe fuyverfte gedachten opft imeu, even terwijl ghy befich zijt om voor n een gewenfeht gefelfehap
cii een herluame hays-forge te bekomen. Hy en reift mijns oordeels niet
urlsfclrck, die in 't vorderen van fijnen wegli vergeet, wat eygeutlick het
e nde ende oogemerel: is van dat by begonnen heeft. En tot heffuyt, laet
dl een af-fehevtpaut nefeu van onfe vriendelieke 1 • famen-fprake.

Sophrouifeus daer mede eyndigende, gaf aen Philogamus de rechter-haut
riet een fonderlinge toe-genegentheyt: en is aen de ander zijde van Philogamnus, niet fonder diepe beweginge fijns herten, ganfeh einftelick bedanekt.
Ende aifoo is niet eendrachtigheyt en vrientfehap geéyndight de t'famenfpm ake, die niet fonder ftnjl en tegenhcyt van bedenekinge was begonnen.

SOPHRO\ISCUS WENSCHT SLTNEN PHILOGAMUS GELUCK EN ZALIGHEYT:
In 't verleggen van eenige mijne orde papieren, lieve Philogalne, is my onverfiens noch yet wat in de hant gevallen,
slat iel niet onbequamelick en achte by onfe vorige t'famen-fprake, roerende den Proef -fteen van den Trou-ringh,
gevoeglit te worden. Iek dacrom, kennende uwe fonderlinge genegentheyt tot bcdenekelicke trou- gevallen, Nebbe niet
willen na -laten dit jegenwoordige U. L. by riefen toe te laten komen, om benevens de vorige van gelijcke ftoffe onfe
Nederlantfche werelt mede gedeelt te worden. Indien ick my niet en bedriege, foo meyne ick (fchoon het jegenwoordigh
geval niet en is van foo groeten omme -flagh als wel oenige voorgaende) (lat liet felve even -wel, en met eene de
bedenekelicke vraegh-ftucken Baer in fchuylende, onfe laats- geuooten niet min aengenaem fallen wefen als eenige van de
voorgaende. Niet-te -min iek late liet al tot uwen beleyde:

IT
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Wanneer het jenghdigh klim een boom heeft om-gevangen,
Het blijft hem aen den tronck en aen de tacken hangen,
Oock fchoon de wortel fterft; foo dat fijn liefde duert,
Al heeft de ganfche ftam een volle doodt befuert.
Men heeft in ouden tijt foo trouwen hert gevonden,
En met een foeten bant foo krachtigh in- gebonden,
Dat noyt af-valligh wert oock in den laetften noot,
Maer hielt fijn eerfte ftant oock midden in de doot.
Op, op verftompte pen! vernieut uw fwacke krachten,
Daer is een vreemt geval dat fpeelt in mijn gedachten,
Dat moet oock by den hoop; het dient te fijn verbreyt,
My dunckt het is te goet om niet te fijn gefeyt.
'k En wil noch even-wel mijn penne niet bereyden,
Om met een langh verhael uw finnen om te leyden,
0 lefer, weerde vrient! ick wil van ftonden aen
U (eggen met een woort, waer op de faken ftaen:
Gaurijn van foeten aert, uyt edel fact geboren,
Die had uyt reine fucht een jonghe maeght gekoren
Hem tot een eeuwigh pant, en tot een echte vrou,
Indien het aerdigh dier en haer geslachte wou.
Hy gaf hem tot liet werck, hy pleeghde duyfent faken
Om aen haer teere jeught fich aengenaem te maken,
En dat en had misfchien den joncker niet gemift,
Had by om harent wil niet al te veel gequift.
De vader van de maeght was eene van de menfchen,
Die niet als machtigh goet en groote fchatten wenfchen
Wie rijck van have was die ftont hein wonder aen,
En hierom moeft Gaurijn al dickmael buyten ftaen
;

Maer Sylas kreegh verlof by haer te mogen komen,
Sijn rijckdom had alree den Vader in- genomen
Want die was van liet gelt foo bijfter grooten vrient,
Dat hy fijn dochter gaf oock daer het niet en dient.
Het gelt is machtigh lijm, het kan te famen voegen
Oock dat met gelt alleen fich niet en laet vernoegen
Siet, dat een jongelingh of rijpe vrijfter eyft,
En is schier nimmermeer daer op de Vader peyft.
Nu, Sylas kreegh de maeght, De foete jonghe lieden
Die komen haer geluck, en heyl, en fegen bieden:
Maer fchoon dat al de jeught hier in vermaken hadt,
Gaurijn is ganfch bedroeft, en maeckt hem uyt de ftadt.
Sijn oogh en kan niet fien, fijn hexte niet verdragen
Dat in eens anders erin de foetfte dingen lagen,
Die hy ter werelt kent en boven al bemint;
En daerom is hy gram en hijfter ongefint.
Maer des al niet-te-min de jonge lieden trouwen,
De feeft die is geraemt, de bruyloft wort gehouwen ,
De maeght die wort een vrou. Een yder is verblijt
En van het goet onthael èn foo gewenfchten tij t.
Gaurijn die treurt alleen. Sijn hoop die is verloren,
Van oyt by haer te fijn die voor hem fcheen geboren
Hy was een vrome ziel, hy wil een jonge vrou
Geen fmaet of hinder doen, tot nadeel van de trou.
Oock is hem wel bekent dat fy, van reyne zinnen,
Staet valt in haer beroep, en niet en is te winnen:
En fchoon hy eenigh foet van haer genieten mocht,
Ach! (dacht hy) luft verdwijnt gelijck een fchrale locht,
;

;

;
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En wort ftracx enckel leet. 'k En heb niet voorgenomen
Om voor een kleynen wijl tot mijnen wenfch te komen;
Iek wou voor alle tijt genieten hare jeught,
Doch niet in vuyl bejagh, maer in oprechte deught.
Iek wou haer foeten aert voor al mijn leven-dagen ,
En wou haer wederom mijn finnen over-dragen:
En fchoon my dat misluckt, noch leef ick buyten fchult ;
Daer is geen beter raet als lijden met gedult.
Dat is een fchoone deught, een wonder grooten fegen,
Byfonder in het werck dat jonge lieden plegen :
Iek (egge daer een hert met alle krachten mint,
En weder overhant en willich herte vint.
0 God, doe my de gunft, dat ick mijn gulle finnen
Magh houden in den toom, en krachtigh overwinnen;
Want fonder uw behulp too ben ick buyten raet,
Vermits het ongeval mijn kracht te boven gaet.
Dit fey de jongelingh, dit riep hy menigh- werven ,
Al wat fijn hert begeert, dat is te mogen fterven:
Maer fchoon men aen de doodt het ganfche licham biet,
Hoe feer dat yemant wil, foo wil het monfter niet.
De tijt doet haren gangh. Maer voor een vrolick wefen,
Soo is daer in liet huis een droeve ftant gerefen;
Want Rhode viel te bed, en naer een korten ftont,
Soo wil (gelijek het fcheen) den afem uyt den mont.
De meefters fijn verbaeft, de kunft is fonder krachten,
Soo datter niet een menfch haer leet en kan verfachten:
Hier baet geen diere falf, geen dranck of maghtigh kruyt,
Sy blies (als yder meent) haer jeugdigh leven uyt.
Daer treurt de ganfehe ftadt, en alle menfchen klagen
Dat too een jonge vrou ter neder is geflagen ,
En datter niet een kint ontrent den beert en fpeelt,
Die aen de vader toont fijns moeders aerdigh beelt.
Maer hoe kan droef geklagh een treurigh herte laven?
De bare wert bereyt, de jonge vrou begraven.
Gaurijn die tot haer feeft Eich niet begeven wou,
Die gaf hem nu ter tijt te midden in den rou.
Hy fagh de fwarte baer, met grooten druck bevangen,
Hy fagh het droevigh lijck, met tranen op de wangen ,
Hy leyt het in de kerck tot aen het open graf,
Daer hy, maer binnens monts, haer duyfent luchten gaf.
Doch hem quam even doen in fijnen geeft gefchoten ,
Dat hy noyt leften kus van haer en had genoten,
Dat hy ontrent de feeft van haer geen af-fcheyt nam,
Vermits het doen ter tijt haer niet gelegen quarr.
Hier op too fprack hy dus: „Heb ick haer in het leven
Noyt vreugde mogen doen, noyt kus vermocht te geven,
Soo moet de bleecke doodt my geven in het graf,
Dat my haer foete jeught voor delen noyt en gaf.
Iek wil haer delen nacht in ftilte gaen befoecken
Niet in een vrolick bed, maer in haer droeve doecken.
Het fa] een vreugde fijn in dit mijn ongeval,
Als ick, fchoon na de doodt, haer leden raken fal:
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Als ick haer kouden mont oock daer fal mogen kusfen,
Dewijl ick aen haer jeught noyt brant en mochte blusfen."
Befiet, wat liefde derft! Hy fpreeckt den kofter aen,
Hy bid dat hy het graf wil open laten ftaen;
Hy bid hem noch een mael, en geeft hem twintig kroonera,
En looft hem naderhant met hooger gunft te loonen.
De kofter is verblijt, vermits noyt eenigh graf
Hein foo veel voordeels braght, of too veel winfte gaf.
Het was ontrent den tijt dat alle menfchen fwegen,
Dat al het laftbaer vee in ftilte was gelegen,
Dat al het naefte bofch genoot de foete ruft;
Gaurijn gelijcke -wel en had geen flapens luft.
Hy gaet uyt fijn vertreck met twee vertroude knechten,
Om in den ftillen nacht fijn voorftel uyt te rechten;
Hy gaf hem in de kerck, daer hy den kofter vont,
Die flucx tot fijnen dienft bereyt en veerdigh ftont.
Het graf was van albalt ganfch cierlick op -getogen,
Gelijck als voor een Prins of luyden van vermogen:
Daer ftonden beelden op, en ander kunftigh werck,
En 't was van ouden tijt een cierfel in de kerck.
Gaurijn tradt in den kuyl, en liet de kift ontfluyten,
En als die open was, foo gingh de kofter buyten.
Doen ftont hy wat verftelt, al is by bijfter koen,
Hy fagh haer bleecken moat, onfeker wat te doen.
Maer als de jongelingh het lichaem fou genaken,
En dat by metter hant haer boefem quam te raken,
Soo wert hy van den fchrick geweldigh om -gevoert,
Hy voelter eenigh dingh dat hem van binnen roert.
Hy voelt een flaeu geklop, onfeker van de reden,
Hy geeft hein wederom ontrent haer teere leden,
Hy taft haer aen de borft, juyft daer het herte lagh,
En voelt ter flinckerhant een kleynen ader-flagh:
Hy voeltet, ander -inael, hy voelt een ander leven,
Hy voelt haer bange ziel fach op en neder geven,
By wijlen met verlies, dan weder met gewin,
Doch hoe het weben mocht, hy venter leven in.
Soo haeft by dit vernam, laet by fijn dienaers komen
En heeft de jonge vrou in ftilheyt op- genomen;
En in fijn huys gebraght; verblijt tot aen de ziel,
Dat hein too weerden pant aldus in handen viel.
Dit gingh de jongelingh fijn moeder openbaren,
Nu metter tijt gegaen tot in de t'feftigh jaren,
Een wijf van goet beleyt, en die op vatten gront
Het innigh vrou-geheym in volle daet verftont.
Sy viel ftracx aen het werck, en, uit een diep erbermen,
Soo namfe machtigh fap en wortels die verwermen ,
En bloemen van Camil en ander heylfaem kruyt,
En joegh de koude fucht door heete dampen uyt.
Sy vreef naer rechten eyfch, fy ftreeck haer teere leden,
Sy froofd' haer menighmael van boven tot beneden:
Sy brachter vorder by al wat de krachten frerckt ,
En wat uyt eygen aert ontrent de moeder werekt.
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Maer als de vron bequam, en kreegh haer volle finnen,
Wift fy niet waerfe was, of watfe fou beginnen,
Sy floegh haer oogen om; doch waer oyt Rhode keeck,
Niet dat haer mans gefin of haer vertreck geleeck.
„Ach! (fey de goede ziel) hoe ben ick hier gekomen?
Wie heeft my door gewelt of liften wegh- genomen?
'k En weet niet wat ick fie, of waer ick heden ben ,
Vermits hier niemant komt die ick van aenficht ken.
By fegh my, wieje zijt, wat my is wedervaren,
En flaet een gunftigh oogh ontrent mijn teere jaren
Iek ben een jonge vrou, noch onlangs eerft getrout,
By lieve, fegh een reys wie my gevangen hout.
Ben ick met toover-kunft in dit vertreck getogen,
Of ben ick over zee of door de lucht gevlogen,
Of had een boofen geeft op my foo grooten macht,
Dat ick ben wegh- geruckt, en hier in huys gebracht?
Hoe dat het wefen magh, fegh my de ware reden,
Waerom mijn weerde man dit onheyl heeft geleden."
Eurika gaf haer moet, en ftelde voor gewis
Dat fy door goet beleyt aldaer gekomen is.
Noch was het niet genoegh, fy wil noch vorder weten
Wie dat haer huys-waert is, en waer fy is gefeten.
Daer wort Gaurijn gehaelt. De foete jongelingh,
Die vint fich daer ontrent, en feyt haer alle dingh.
Als Rhode dit verhael naer eyfch gingh overwegen,
Soo heeftfe wederom een nieuwen anghft gekregen;
Sy dacht hoe feer Gaurijn haer eertijts had bemint,

En wat de liefde doet wanneerfe kansfe eint.
Hy die een doode vron quarr in het graf genaken,
Wat fal by (nu fe leeft) met haer niet willen maken?
Siet, is de katte graegh en lecktf' het bloote fpit,
't Gebraet is felden vry indienfer nevens fit.
Wat doet de jonge vrou? fy gaet op hein begeeren,
En doet hem boven dat voor God met Bede fweeren,
Dat by fal eerbaer zijn in dit haer ongeval,
En datf aen hare jeught geen hinder lijden fal.
Gaurijn van overlangh (hoe-wel tot haer genegen)
Had al te reynen hert om vuylen luft te plegen;
Hy fweert al datfe wil, en feyt haer boven dien,
Dat fy haer weerden man wel haeft fal mogen Fien.
Eurika boven dat verklaert haer menigh -werven,
Dat fy veel liever had een quaden doot te fterven,
Als datfe lijden fou, dat lift of ffim bejagh
Haer eenigh hinder doen, of eere krencken magh.
Eurika bleeffer by, en fliep in hare kamer,
Dat maeckt' haer aen het lijf en aen den geeft hequamer
Tot ruft en foeten flaep; en in een korten ftont
De fieckte was gedaen, en Rhode wert gefont;
Want, na de jongelingh haer kuyfheyt had gefworen,
Bequam de jonge vrou, als op een nieu geboren:
Doch alsfe wederom het buys betreden kan,
Soo treckt haer ganfche ziel tot haren echten man:
Sy valt Gaurijn te voet, en (tort bedroefde tranen,
En pooght hem door gefmeeck en reden aen te manen,
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Dat fy nu wederom en op dien eygen dagh,
Door fijn getron behulp, haer man genaken magh.
Hoort wat Gaurijn begint: hy doet haer tabbaerts maken
Die beyd' in ftof en vorm haer eerfte dracht genaken;
Sy dan, te rechter tijt gekleet in dit gewaet,
Gelijckt een jonge bruyt die in haer kamer gaet.
Gaurijn beleyt het ftuck. Hy noot verfcheyde gatten,
Die al op haren dagh en op haer ure paften:
De man van Rhode felfs, noch droef van hare doot,
Wort mede daer verfocht en tot de feeft genoot.
De tafels zijn gefet, en al de vrienden faten,
De tafels zijn gevult, en al de gatten aten;
En na den derden dronek was over-hant gegaen,
Soo vingh de foete weert aldus fijn reden aen:
„Mijn heeren, met verlof, ick moet een fake vragen,
Die onlanghs is gebeurt en juyft in onfe dagen;
Iek bidde, fegh een reys hier uw bedeneken van,
Het fal ten dienfte zijn van feker eerlick man:
Een meefter had een knecht een ruymen tijt befeten
En die had meerendeel aen fijnen difch gegeten,
Of om fijn trouwen dienft, 'Of om fijn kloecke jeught,
Of ((lat ick beter acht) om fijn belette deught.
De goede jongelingh, gelijck liet kan gebeuren,
Die krijght een fware quael, en al fijn geeften treu ren :
De meefter pleeghde raet door feker medecijn,
Maer al fijn wetenfchap is fwacker als de pijn.
Dies als liet ffim gebreck fich niet en liet genefen,
Is in des Heeren geeft een vreemde luym gerefen;
Want fiet, by gaffet op, om dat het qualick gingh,
En fet den jongman uyt gelijck een vondelingh.
Hy doet hem buytens buys, en hout hem als verlaten
En hem en mocht geen deught of goede dienften baten.
Siet, hoe de werelt gaet! in druck en tegenfpoet
Bevint men rnenighmael, dat vrientfchap wijcken moet..
Maer een die met verdriet dit onheyl fagh gefchieden,
Die nam den krancken op en liet hem gunfte bieden
Ontfingh hein in fijn buys, bewees hem goet onthael,
En door fijn ftage forgh genas de boofe quad].
Nu komt den ouden heer en drijft met ftijve kaken
Dat niemant van de knecht fleh meefter heeft te maken
Als hy die hem betat, en niet die hem genas,
Vermits by voor de quad, als -kacks, fijn eygen was.
Maer die met deerenis was over hem ontfteken,
Die kanter tegen aen met hevigh tegen -fpreken.
Siet daer een hart gedingh, en vry een heet gefehil,
Dat ftaêgh al verder gaen en hooger rijfen wi].
Nu vrienden, fegh een reys, ghy wort'er toe gebeden:
Wie heeft het befte recht en wie de meefte reden,
Hy die de knecht verwierp en uyt den huyfe ftiet,
Of die hem gunfte boot en trooft' in fijn verdriet ?"
Hier mede fweegh Gaurijn: en al de foete gatten
Die gingen al het ftuck wat naerder onder-taften
I1

Doch Sylas boven al die was hier vierigh in,
En fprack het vonnis uyt als met geftoorde fin:
„Hoe, fegt de goede man, dit gaept gelijck een oven,
De knecht was uyt-geleyt en lagh geheel verfchoven ,
Hy die hein doenmaels holp is oorfaeck dat hy leeft,
En daerom is hy waert dat hy den jonghman heeft."
Al die aen tafel zijn of in de kamer ftonden,
Die hebben al gelijck het oordeel goet gevonden.
Hier over fprack Gaurijn: „Onthout dit altemael,
Die heden u vertoont op defe ruyme zael;
Want is het oordeel goet van foo veel wijle menfehen,
Soo heb ick heden felfs al wat ick konde wenfchen."
Hier mede fweegh hy ftil en bleef een weynigh ftaen,
En tiet, daer is een deur in haeften op-gedaen:
Daer uyt quam Rhode voort, geciert aen alle kanten,
Met peerels, edel gout, er_ helle diamanten,
Niet bleyck in hare verw, gelijck een flecke plagh,
Maer fchoonder als een roos haer wefen toonen magh.
Haer man vernam haer eerft; want hem was plaets gegeven
Recht over dit vertreck. Sijn hert begon te beven,
Sijn ganfche lichaem fchud , gelijck een fpichtigh riet,
Hy weet niet wat'er komt of wat fijn ooge fiet.
Sy gaf een foeten lach, en quam tot hein genaken,
Maer hy en wil van haer hem geenfins laten raken,
Hy vliet dat hy bemint. Maer als de vrouwe fprack,
Doen waft dat hem het fweet uyt al de leden brack.
Hy kent haer foete tael, by kent haer geeftigh wefen,
Hy kent dat hy wel eer ten vollen had geprefen:
Maer hoefe nader quam, en hoefe meer geleeck,
Hoe dat hy meer verfehrack, en van haer verder weeck.
Hier quam Gaurijn ter baen en by begon te fpreken:
„0 Sylas, waerde vrient! voor n dient niet geweken,
Leght af uw bleecken anghft en dempt uw fwaren rou :
't En is geen fpokery, het is uw waerde vrou.
lek heb haer uyt de doot, en uyt het graf getogen,
Iek heb haer wel gedaen met alle mijn vermogen,
Iek heb aen haer befteet al wat de kunft bedacht,
En heb haer wederom in goeden ftant gebracht.
Iek hebbe boven dien, God fal het my betuygen!
Noyt door onguere luft mijn fierte laten buygen:
Sy komt uyt mijn vertreck foo reyn gelijekfe was,
Eer ick haer snede nam en hare quael genas.
En fehoon al heb ick recht, oock naer uw eygen feggen,
Om my in haren fchoot of nevens haer te leggen:
Ghy dan noch, lieve vrient, houw daer uw eygen pant
En guntfe wederom uw trouwe rechter-hant.
Het is uw echte deel, van God u toe-gefchreven,
Die u met vriendenraet haer vader heeft gegeven:
lok laet haer uwe zijn, al heb ick haer bemint;
Tot iemants anders goet en was ick noyt gefint.
Het fchandigh overfpel en alle fiimme gangen,
Die haet ick van der jeught, gelijck vernijnde hangen
;
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Siet hier dan uw gemael, gaef, fuyver, ongefehent,
En dat weet even God die hert en nieren kent!"
De man die ftont bedwelmt , hy kan hem niet bewegen,
IIy toont hem tot de vrou in geenen deel genegen,
Hy voelt niet dat hy taft, gelooft niet dat hy fiet,
Schoon hem fijn eygen wijf haer roode lippen biet.
Gaurijn, tot enckel jock en foete vreught geboren,
Die had tot dit vertoogh het avontmael gekoren,
En 't was fchier middernacht eer 't feel dus verre ginglh ,
Dies fcheen het des te meer een wonder felfaem dingte.
Het maeckt een grooten anghft ontrent verbaefde lieden,
Wanneer men in der nacht iet felfaems fiet gefchieden,
Het duyfter baert een fchrick, en is'er eenigh licht,
Oock dat geeft even-felfs een twijffel aen 't gefickt :
„Ach, wat een felfaem (tuck! hoe kanfe weder leven
Die ick heb doot gefien, en aen het graf gegeven?
IJoe komt my defe vrou, hoe komtfe nu gefont,
Die laetft haer ziele blies uyt haren bleycken moat?
Gewis het moet een fpoock, het moet een nicker wefen,
Die, uyt een nare kuyl of uyt het graf gerefen,
Ons hier de geeft verleyt, ons hier liet oogh bedrieglit;
't En is van heden niet, dat Hel en D uyvel lieglit !"
Dus ftaet de man en dubt, fijn oogh is onbewogen,
Sijn geeft van anghft vervoert, en buyten hem getogen:
Hy was als Belzazar, als by een menfchen-hant
Sagh fweven fonder menfch, en fchrijven wen de want.
Maer als Gaurijn ontfloot de gronden defer faken,
En dat oock vreemden felfs hier in ten beften fpraken,
Trat Sylas naerder toe en heeft de vrou gekuft,
Maer ílechts als een die dweept, en niet uyt rechte left.
Noch wort hem evenwel geluck hier op gedroncken,
Soo dat meeft yder een door blijdfchap is befchoncken :
Maer Sylas onder-dies, al dronck hy menigh glas,
En kreegh geen meerder vreught, maer bleef gelijck hy was.
Ten leiten is het volck in foete vreught gefcheyden ,
Maer gingh de jonge vrou en haren man geleyden
Tot in fijn eygen huys; en, tot een foet bellayt,
Wiert Rhode daer gegroet gelijck een nieuwe bruyt.
De nacht doet haren loop, het licht quarr op-gerefen,
Maer Sylas even -wel behielt een felfaem wefen:
En eer de derde Ton ontsloot den dageraet,
Verneemt men dat de man allencxen henen gaet.
Hy voelt een (tage koorts hem rijden door de leden,
I Iem is geduerigh bangh, onfeker van de reden:
De befte medecijn die ftont'er in verftelt,
Vermits by niet en weet wat onlieyl Sylas quell.
Maer als de man vernam, dat by begon te fterven,
-

En dacht wie dat fijn goot naer hem fon moeten erven,
Soo ftiert by om Gaurijn; en als die voor hem ftont,
Doen fprack hy met een fucht en uyt een bleycken nmont :
„Gaurijn, geminde vrient! mijn Rhode was verloren,
Maer is door uw behulp als op een nieu geboren:
Ghy tooght haer iiyt'et graf, ja midden uyt de (loot
Dies fchenck ick mijn gemael n tot een bedgenoot.
Ontfanght het edel pant u tot een grooten fegen ,
Ghy hebt haer lief gehad, eer ickfe kon bewegen:
Doch mits haer naefte bloet alleen op rijekdom fagh ,
Soo was mijn buys vereert met haren hruylofs-dagh.
Iek hebbe dele vreuglit een kleyne wijl genoten,
Daer van het minfte deel my niet en heeft verdroten,
Ghy zijt haer beter waert als ick of mijns gelijck,
Al had ick even-felfs een machtigh koninghrijck.
Iek hadde noch een tijt met haer gewenfcht te leven,
Maer God, naer ick hemerek , die heeft n haer gegeven.
Voor my, eylaes ! ick fterf, en ben al op de re ys ,
En ga noch dele nacht de wegli van alle vleys.
Maer op dat ghy voortaen niet meer en fout ontberen
Een vron, die uwen geeft na delen fal begeren,
Soo laet ick u alleen, nadien ick heden fterf,
Mijn huyfraet, mijn kafteel , en al mijns vaders erf.
Iek prijs uw eerbaer hert, uw deught en reyne zeden,
Dat van u mijn gemael geen fchand' en heeft geleden
Want fchoon ghy haer befat en hadt in uwe macht,
Ghy hebtfe my bewaert, en fuyver t'huys gebracht;
Dat hond' ick voor gewis, en wil liet nu belooneu.
Ghy, wilt haer na mijn doot uw gunft en liefde toonen,
Neemt haer tot uw behulp en weeft haer bed-gefel ,
Bemintfe, fooje plaght, en vaert voor eeuwigh wel !"
Hy laet van ftonden aen een rappen fchrijver komen,
Die heeft fijn leften wil in haeften op- genomen:
Hy riep'er Rhode by en nam liner rechter -bant,
En gaf haer wen Gaurijn , als tot een eeuwigh pant.
De vrou, hoewe] bedroeft, die liet'et Too gefchieden,
Te meer om dat'et felfs liner naefte magen rieden.
Nu Sylas, is vernoeght ; maer eer by noch befluyt,
Soo wenfclit hy veel gelucx en fegen aen de bruyt.
Daer mede liet hy af van alle werelts faken,
Hy wou oock, eer hy ftorf, tot fijnen God genaken:
Al wat het lichaem raeckt, al wat het aertfe goet,
En vist na delen tijt geen plaets in fijn gemoet:
Hy riep tot fijnen God tot dat by fprake leyde,
En (lat de moede ziel haer van het lichaem fcheyde:
Men hoorde fijn gebed Too langte hy fochten kon,
En tot de bleeke doot liet leven overwon,
.
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lek :uIite, waerde Philogame, dat ghy, dit trougeval gelefen liebhende,
fult oordeelen liet felve uyt de ltaliaenfehe fchrijvers ontleent, ofte immers
na- gevol lit te wefen : 't welek ick niet al en wil ontkennen. Maer dat
cemge het felve als onwaerfcinjnelick willen verwerpen, en kan lek niet
onwedeifproken laten: en fegge tot dien eynde, dat oock onfe landen en
tijden gelilek en misfehien oock krachtiger en gevoelieker exempelen van die
gelegentheyt konnen uyt brengen, als wel is liet gene wy liter verhaelt
hebben , daer van ick U. L. in 't korte een ftaelijen wil voorftellcn, misfcluen
of owe penne eens loft mocht krijgen daer op breeder te gaen weyen.
't Is dan fulex , dat onlanex als de goede God oock ons Hollant, gel dek
ghy weet, in veel geweften niet de befinetteheke fleckte fwaerhek tiras
befoeckende, oraler anderen feker dorp in Zuyt-Hollant (foo men my
heeft (l oen verftaen) van de felve is ontfteken geworden: en in liet fel\c
feker buys-gefin, beftaende uyt twee onlanghs getroude jonge lieden en ecnige
dienft- boden. Invoegen dat in weynigli dagen alle de felve dienft-boden
haeftehek van de voorfz. fleckte zijn wegh- geruckt ; foo dat'er niemant over
en bleef als alleenliek liet vooifz. jongh-paer volex; zijnde onder dies de
vrouwe felfs met de evgei quale fwaerliek behebt. De man , fiende dat liet
in fijn buys en door liet geheele dorp foo heet van den roofter gingh, vont
goet de kraneke vrouwe te laten onder liet beleyt van een fohrobfter, cu
hein te begeven op feeeker buyten boys, een goot ftuck weeghs van daei.
Seker jongelmgh, in het felve dorp wonende, die de voorfz. jonge srouwe,
uyt fonderlinge genegenilieyt, onder anderen mede, doelt te vergeefs, ten
bonwehe'., hadde verfocht, vet ftaen hebbende boo (lat let met het voor f,.
jmigh vrou-menfeh was gelegen, liet Item dickmael daer ontreit vinden, om
te weien wat van de felve foude geworden: en op een tijt, ontrent den
avont, vindende de deure van 't voorfz. buys open, cn hoorende feer decihek
kermen, en in foe fellen brant om drincken roepen, fonder dat Baer iemant
antwooide ofte geriefde, nam de veymoedigheyt binnen Ie treden. en niemant
by der haut vindende, gingh tot in de kamer, daer de felve fleck ii as
leggende en daer mede memant fiende, oock geen gelegeniheyt wetende,
oen liacr aen drieeken te helpen, vraeghde aen de felve, effe niet goet en
foude tonnen vinden, nademael fy van yeder feheen verlaten te wefen, dat
hyfe brengen foude ter plaetfe daerfe beter gedient, en van alles gerieft foude
worden Het welek by haer, na een heufebe weygeringe, toe-geftaen zijnde,
i, defelve by den jongblingh o • genomen en met fijnei mantel ofte iet

anders gedeckt, foo by heft konde, van daer in fijn eygen wonnige , met
behulp van lijnen dienaer, gedragen, daer by de felve foo wel en gelnckelick
dele onthalen, datfe niet lange daer na, tot hare volle gefontheyt wiert
gebracht. De fchrobfter, die hier of daer in de gebueite hacr met praten of
iet anders hadde vergeten, eyndelick weder gekeert, en de kraneke vrouwe
nergens in buys vindende, oordeelde dat de felve, uyt lichthoofdigheyt,
verooifaeekt door het geweldigh vier, uyt den huyfe geloopen, en ergens
verdroncken ofte anderfins verongeluckt moefte wefen, en liet daerom ver
overleden; en doende een dootkifte aldaer brengen, liet de-luydcnatfews
felve, met fteen of eenige andere ftoffe gevult wefende, ter aerden dragen
fonder hick-gevolgh, als men in foodanigen deckte wel gewoon is te doen.
De voorfz. vrouwe gefopt zijnde geworden, vant hem de jongelingh met
memgerley bekommerhjcke gedachten omtrent dit werek; haer te behouden
oordeelde by van fwaer bedencken en van forgehjeke uyt-komfte te wefen,
en haer wederom haren man toe te laten komen, en konde by van fijn
gemoet niet verwerven. Maer Piet, dit werek aldus ftaende, en by met defe
gedachten op liet uyteifte fwanger wefende, quam'er juyft in bet dorp een
onverwachte tijdmge, die hem van alle bekommeringe verlofte; want hem
viert fekerlick gebootfehapt, dat de man van de voorfz, jonge vrouw van
de haeftige fieekte met alleenlick geraeckt, maer dien voorleden nacht overleden was. WS'acr door de voorfz. jonge vrouwe, in haer vrylieyt geftelt zijnde,
en los wefcrde van de wet van dien man; al- vorens aen den overleden den
behoorhjeken treur-rijt en trouwe gegeven hebbende; liet haer bewegen (foo
nit fake van de voorfz. toegenegentheyt, als tot, bewijs van rechte danekbaerheyt) om eggen te worden aen de gene, die haer meer als Baer eygen
man hadde bemint , teil tijde by aen de felve niet met allen eygens en hadde.
Siet daer kortelijek een hedendaeghfche gefehiedenisfe, de welcke, indienfe
in haer volle leden niet een foete penne, naer eyfeh van faken, ware ver•
handelt, mijns oordeels, niet en foude hebben te wijeken de bedenekelijekfte
gevallen van de vorige eeuwen. Vaert wel, lieve Philogame, en hout my
voor die iek ben ,
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Lieve dochters, waerde panden, fegens van mijn bedde, vruchten van mijn lichaem, foete gedenck-teyckenen van mijn
houwelickfen tijt, dierbare overblijffels van mijn vorigh leven, aengename affetfels van mijn bloeyende jeught, en jegenwoordigh purpere rofen onder mijn grijfe kerekhof- bloemen , en jeughdige kroonen van mijn dorren ouderdom; ick
viude goet aen u- lieden beyde bet leite, en verre het befte deel van mijnen 'I'rou ingh toe te eygenen. Indien ghy te
defer ure noch waert in uwe maeghdelicke veylleyt, en door de trouwe aen niemant verbonden, foo hadde ick, misfchien
niet fonder redenen, u toe mogen fchrijven eenige van de eerfte deelen van dit jegenwoordigh werck, als na die gelegentheyt u beter hebbende konnen dienen tot achter -raet in verfcheyde voorvallende faken. Maer nadien het den goeden God
belieft heeft u- lieden beyde, niet allcenlick te roepen tot het gefelligh leven van den echten -ftaet; maer oock de vruchten
Baer van goedertierelicken te laten genieten; en dat ghy diele- volgens in het innerfte geheym van dat werck beyde zijt
getreden, en daerom de oogen van dage te dage meer en meer dient te openen, om van dit Tijdelick Houwelick, dat de
(loot ontbint, uyt te lien tot een ander dat ceuwigh- durende is; too heeft'et my goet gedacht, dit Geeftelick Houwelick
(too als ick liet felve door mijn fwacke penne hebbe afgebeelt) u- lieden beyde op te dragen, als een fonderlingh kleynood
in fich felven, en geenlins van mijnentwegen , liet welcke alle lichamelieke dingen foo verre in waerde te boven gaet,
als de ziele het lichaem, en den hemel het aertrijck overtreft; nadien daer in niet alleenlijck is begrepen de volmaecktheyt
van alle houwelicken, maer oock van al dat aen 's menfchen fierte vernoegen kan geven. Het welcke by my meer -malen
met ernft overwogen zijnde, too heb ick eyndelick, door Godes fonderlinge genade, in dufdaniger wijle tot mijn ziele nu
en dan beginnen te fpreken:
't Is eenmael, mijn vernuft, 't is langh genoegh gefchreven
Van dat'er omme -gaet ontrent het echte leven,
Van (lat een jongelingh, van dat een rijpe maeght,
Van dat een moeder fell in haren boefem draeght.

Hier dient nu ander werck ter hant te zijn genomen,
Om eenmael uyt den draey van dit gewoel te komen;
Mijn jonckheyt is geweeft, die had eens haren tijt,
En was gelijck een poft die vaerdigh benen rijt,

3

OPDRACHT.

Die was gelijck een beeck die nieder komt gefegen,
Of als een arent vlieglit die honger heeft gekregen,
Of als een teere bloem, of als een nietigh gras,
Dat heden niet en is gelijck het eertijts was.
Maer, fchoon de jeught verdwijnt, daer komt een ander wefen,
Daer komt een nieuwen fijt, tot onfen trooft, gerefen,
Daer komt een foeter vreught, een aengenamer lnft,
Een haven voor de ziel, een woon -plaets van de ruft.
Hy die eens heeft gefeyt: wort vruchtbaer op der werden !
Heeft noch een echte bont, en dat van hooger waerden,
Als iet waer op de jeught met al de firmen bout,
En, na der menfehen aert, een lief gefelfchap trout:
Hier na verlanght mijn hert, hier wort'et toe- gedreven,
En fchept uyt dit gepeys gelijck een ander leven;
Iek voel dat mijn gemoet, als uyt een dorre borft,
Nu van der aerden fcheyt, en na den hemel dorft
Iek voel dat mijn gemoet nu wenfeht te zijn ontbonden
Van dit ellendigh vleefch, een fmisfe van de tonden,
Een winckel van verdriet; ick voel dat mijn gemoet
Niet als van hemels-broot en wenfcht te zijn gevoet.
Dies, fchoon de lieve God my wou de keufe geven,
Oock van mijn hefte tijt en al mijn vorigh leven ,
En dat lek triefen mocht van al mijn jaren een,
Voorwaer ick danckte God, en ick en nam'er geen.
Een, die het woefte meyr en fijn verwoede baren,
Heeft met een fwacke boot ten leften om - gevaren ,
Tot hy nu laut ontdeckt, of liet een ftille ree,
Wat fou die wederom gaen fweven op de zee!
Waer is'er oyt vermaeck in dit verdrietigh leven?
Wat is'et altemael, dat vleefch en werelt geven?
Wy zijn gelijck een menfch, die uyt een venfter kijekt,
Doch naer een korte wijl in haeft te rugge wijokt.
Schoon dat hy wonder fagh, gelijck liet heeft gefchenen,
Het is van (tonden aen, gelijck een roock, verdwenen:

Hem blijft niet anders by als Hechts een ydel beelt,
Dat hem, gelijck een droom, ontrent de (innen fpeelt.
Komt ons een foeten dagh, hy kan niet lange dueren,
Men fal de korte vreught met enckel leet befueren,
En als men overdenekt al dat'er was gefchiet,
Dan is het maer een fchim , en min als enckel niet.
Wat heb ick menighmael, wat heb ick droeve nachten,
Als ick mijn geeft verteer in diepe na-gedachten!
Of als ick in het bed mijn eygen rechter ben ,
En fchrijf oock even daer mijn vonnis fonder pen!
Hoe diekmael neem ick voor iet na te Pullen laten,
Dat, als ick eenfaem ben, mijn ftille (innen haten!
Maer eer de guide fon befuyt den naeften dagh,
Soo gaet'et menighmael gelijck het eertijts plagte.
Het goet, fchoon ick het wens, en kan ick niet volbrengen,
Daer komt, ick weet niet wat, hier onder fick vermengen.
Siet, wat een vreemt gewoel, en wat een felfaeni werek:
Al wort het lichaem fwack, liet vleefch is echter fterck !
Dit pranght mijn droeven geeft, en al mijn firnen beven,
Iek wenfeh een rasfche doot, of wel een beter leven.
0 God, verlobt mijn ziel van dit ellendigh lijf!
Wat maeck ick in het vleefch, indien ick fondigh blijf?
Vernieut dit ydel hert, dat ick magh laten varen
Al wat my lief-tal was in mijn onwijfe jaren:
Befit al wat ick heb, en wat ick lieden ben,
Op dat ick geen vermaeck als u alleen en ken.
Geeft aen mijn tinnen kracht, om aen te mogen bebouwen,
IIoe God den menfche vrijt, en hoe de zielen trouwen;
Dat is een reyn vermaeck, dat noyt en wort verftaen,
Dan als liet fondigh vleefch Pal wefen uyt-gedaen.
Want t'wijl ick hier voortaen geen bruyloft heb te wachten,
En dat geen aertfche vreught meer fpeelt in mijn gedachten,
Soo wenfch ick maer alleen den grooten bruylofts-dagh,
Die noyt een menfch begreep, of menfchen oogh en fagh.

Tot beffnyt, waerde dochters, de God des vredes geve u vrede onder den anderen, vrede in uw huyfgefin, en binnen
ii felven: en eyndelick dien oneyndelieken vrede, die alle vrede en vreughde verre te boven gaet: heftaende in die groote
Verborgentheyt , in dat eeuwigh- durende Ilouwelick hier voren geroert. Vaert wel
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Leent eiren, ITollants volck! Ilet ftuck dat wy beginnen,
Is weert oni in te gaen tot uwe diepfte firnen
WTy toonen hoe de kerk, die God op aerde bout,
En hoc een reine ziel met haren fchcpper trout.
Een ftuck van diep geheym, na weerde noyt befclireven,
lien ftuck dat open doet den ingangh van liet leven,
Een ftuck, een wonder ftuck, dat, na den rechten aert,
Geen menfch, maer Godes geeft, de menfelien openbacrt.
Iek Nebbe, door den Luft van dichten aen- gedreven,
Ten dieufte van de jeught by wijlen yet gefeltreven
1MIaer, vat is van den nicnfcli! by groen en licylfaem kruyt
Daer feliiet al meenighmnael een dorre netel nyt.
Ilier gaetet anders toe, hier magh de ziele ruften,
liier braut een vierigh hert alleen in reyne liften,
Hier is de ware trop , de rechte brnylofs-feeft,
Niet voor het weligh vleefeh, maer voor een reinen geeft.
Doch eer wy vorder gaen, loo met ons neder-knielen,
Ent ftorten voor den Heer de krachten onfer zielen
En roepen om behulp. Want even fonder hein,
Coo ben ick maer een romp, een wefen fonder ftem.
0 die liet eenwigh bont hebt men den nienfeh gefloten,
En met uw fuyver bloet uw tortel -dnvf begoten,
God-loon en ware menfch! kom, heiligtet mijn verftant,
Tot my dit killigh hert in vollen yver brant;
WTilt door een hemels vyer mijn (innen fwiftigh maken,
En met een reyne kool mijn ftomme lippen raken ;
Wilt my geheel ontdoen van dit ellendigh vleys,
Op (lat ick uwen lof mach roemen na den cys
11

Wilt al wat aer,le f'naeckt nyt mijn gewrichten drijven,
Ten cynd' ick uw geheym na weerde magh befchrijven
I)ocli gunt my boven al , dat ick op vaften gront
11Tagh voelen in den geeft de kracht van uw verbout
Magli voelen uwe gunft, en dan mijn vorder leven
Tot uwen dienft alleen magh willigte over- geven,
Magh anders niet heft en of brengen aen den dagh ,
Als dat uw hoogen naera ter tere dienen magh.
Eer datter eenigli menfeh op aerde was geboren,
ITa I God fijn lieve bruyt voor eeuwigh nyt- verkoren,
1?n eer men oyt de fon of hare ftralen fagli,
Stoat by hem vaft gelet de groote bruylofs•dagh.
Doch 't is noch even -wel liier mede loo gelegen,
Dat God het ftuck beleyt door wonderbare wegen;
1Iy gunt fijn hooghften trooft fijn diepfte liefde niet,
Als nier eer, langen tijt, en door een groot verdriet.
Wat heeft dc lieve bruyt aen alle kant te lijden!
Wat heeft een regne ziel op aerden al te mijden!
Want fchoon by wijlen rijft een blijde Tonne-fehijn,
Hier is van ftonden aen al weder nieuwe pijn.
Des hemels reyne min heeft oock haer droeve klachten,
IIaer jammer, hier gequel, haer (ware na-gedachten,
Haer innigh ziel• verdriet , haer prangen in den geeft;
't Is hier, 't is over al: wie lieft' die is bevreeft.
TIoe dickmael is de bruyt m °f1 grooten anghft bevangen,
En voelt een droevigh nat haer rollen op de wangen!
TIoe dickmael is de bruyt benaut tot in de ziel,
Coo laugh fy wort verruckt in dit onrufuigh wiel!
sz
;

,
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Hoe dickmael is de bruyt, door harde (inne- vlagen,
Als buy ten haer gevoert en elders wegh -gedragen!
Hoe dickmael is de bruyt verwonnen in den noot,
En voelt in haer gemoet als prangen van de doot!
Die lelt' is geplant te midden in den doren,
Daer ftaetfe menighmael en is geheel verloren;
Die rofe groeyt geftaegh in eenigh eenfaem dal,
Daer vocht van tranen vloeyt en enckel ongeval;
Die rhee is langh gewent te dolen op de bergen,
Daer haer weeft alle daegh de felle bracken tergen ;
Dat fchaep wort van den wolf geduerigh na -gejaeglit,
Soo (lat het even-ftaegh tot lijnen herder klaeght;
Die foete tortel-duyf moet wonen in de rotfen,
Terwijl haer over al de felle jagers trotsen;
Die fackel wert geftaegh gegeesfelt van den wint,
Soo datfe nimmermeer haer licht in ftilte vint.
IIet wijf met kint begort moet in haer fmerte fuchten,
Moet even alsfe baert in woefte landen vluchten,
Terwijl een roden draeck, met fellen overmoet,
Spout uyt een holle keel een gullen water-vloet.
Wat fal ick, mijn vernuft, wat fal ick vorder (eggen?
Die maeght en magh haer noyt in ruft ter neder leggen,
Die peerel, dat juweel, die koftelicke fehat,
En heeft geen ander huys als flechts een aerden vat.
Maer laet ons dit geheym wat naerder over- roereken,
En wegen in den geeft des Heeren wonder-wercken;
Laet ons gaen over-fien, en dat van ouden tijt,
Hoe dat de lieve bruyt hier op der aerden lijt:
De werelt was gebout; de menfche, nieu gefchapen,
Had macht om uyt den hof fijn luft te mogen rapen;
De dieren al gelijek die ftonden onder hein,
En hoorden fijn gebod, en kenden fijne ftem.
Noch was hem boven dien een echte wijf gegeven,
Om in het fchoon prieel met hem te mogen leven,
Tot trooft van fijne jeught '). Siet daer een deftigh werck,
En in dit cenigh paer beftont de ganfche kerck,
Sy leefden onder een geluckigh boven maten,
Tot fy 't verboden ooft, door lift der flange, aten 2)•
Daer isfet al bekaeyt : Sy moeten uyt den hof,
En Adam wert gedoemt te wroeten in het ftof,
Te fpitten in de kley, om, met een angliftigh hijgen
En door verdrietigh fweet, den koft te mogen krijgen;
Het wijf droegh even -wel haer eygen ongeval,
Dewijl fy met verdriet haer kinders baren fal .
Daer gaet het droevigh paer ellendigh henen dwalen,
Vol druck en herten -leet, vol alderhande qualen;
De man is ftaêgh vermoeyt en in het fweet verhit,
Want daer en waft geen vrucht, ten fy dat Adam feit.
Ten was noch even -wel als geenen tijt geleden,
Na (lat liet eerfte paer (le wet had over- treden

Of God heeft even doen het ongeval verfchoont,
En aen het treurigh volck een nieuwe gunft getoont.
Daer is dien eygen dagh een vonnis uyt-gefproken,
Dat aen de loofe flangh den kop moet zijn gebroken,
En dat foo grooten werck, foo wonderbaren daet
Sal werden uyt- gewrocht door 't edel vrouwen -zaet 4 )•
Soo wort dan vaft geftelt, door Godes eyge woorden,
Dat fijn gekoren volck geen flangh en fal vermoorden,
Geen Duyvel immermeer fal brengen in den noot,
Geen Hel en haer gevolgh fal houden in den doot;
Maer datter eens een Helt fal op der aerden komen,
Door wien het duyfter rijck fal worden in- genomen,
Door wien de ware kerck fal worden op-gebout,
En Godes lieve bruyt fal worden onder- trout.
Daer is het bont gemaeckt. Maer tot de bruylofs -dagen
En wort geen vafte tijt, geen ure voor -geflagen;
Dat heyl , die groote vreught, dat wonder hoogli geluck
Wort noyt de bruyt gejont, als naer een langen druck.
God doet hier even foo, gelijek men liet gefchieden
Wanneer een jongh-gefel fijn trouwe komt te bieden
Aen fijn verkoren lief, en geeft haer eenigh pant,
Maer reyft dan over zee en naer een verre laut:
Of daer een heete lucht, met ftage fonne-ftralen,
Komt op den Indiaen of op de Mooren dalen,
Of daer een woeften hoop in dichte bosfchen dwaelt,
Of daer men edel gout uyt diepe kuylen haelt.
De bruyt is onder dies in veelderhande Torgen ,
En dickmael fonder flaep tot aen den lichten morgen,
Nu is liaer vrefe groot, dan hooptfe wederom,
Vermits fy tijdingh krijght van haren bruydegom.
Sy wort des niet-te-min by gaften aen-gefproken,
Die foecken geylen braut in haren geeft te (token;
Dies worden even-ftaegh haer liinnen ongeruft,
Vermits fy wort geterght door voneken van de luft.
Noch wortfe menighmael gegeesfelt van de tongen,
En van den achter-klap aen alle kant befprongen
Doch, hoe liet immer gaet, fy leeft in fwaer verdriet,
Om datfe fach alleen en fonder hoeder liet.
Dus gaetet met de kerck: Soo haeft als Eva baerde,
En weder op een nieu met haren Adam paerde,
Na dat Baer God voor eerft twee fonen had gejont,
Soo waft dat al de kerck in (en gefin beftont.
Maer wat een groot verfehil is onder hen gerefen!
Sy konnen niet geruft, en niet als broeders wefen,
Eylaes! de Godfdienft felfs, door Cains vreet bedrijf,
Brenght onluft in liet lant, en Abel om liet lijf 11 .
Daer hoort men boven al een droeve moeder fuchten ,
Want Abel is vermoort, en Cain moefte vluchten;
Ach! voor een jonge vrou is dit een harde wee,
Sy waren vier eylaes! en nu al weder twee.
;

1) Gen. 2. 22. 23.
2) Gen. 3. G 7.
3) Auftoteles heeft Hel aen-neineiekt, dat geen van al de dieien foo grooten formt en lijt in 1Lacr jongen wort te brengen, alt' een vion
in het baien, 't welel. een valt teeken is, deli , lve piju liaei lot een ftr,rffe opgele3t te tiefen.
4) Gen. 3. 15.
5) Genef. 4. 9.
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Met Abel is het leet van 't heyligh zaet begonnen,
En 't is hier even-ftaêgh van droefheyt over- wonnen,
Ten wacht oock geen befluyt van druck en ongeval,
Tot eens van alle vleefch het eynde komen fal.
Maer fchoon dan Adams huys al vry begon te warfen,
Wie Piet men op den Heer en fijn bevelen pasfen?
Wie vint men die de wet in fijn gemoet bewaert?
Het vleefch dat gaet den gangh van fijn ongueren aert.
Het eerfte dat men vont fijn fluyten, cyters, veêlen ",
En al de geyle jeught begeeft haer om te (pelen ;
De fchoonheyt wert gelocht by alle jonge-mans,
De deught is fonder treck, de wijfheyt fonder glans.
God, die van boven fiet het woelen van de menfchen ,
En hoe fy anders niet als vuyle luft en wenfchen x',
Beftemt hun tachtigh jaer, om in too langen tijt,
Tot fijn befcheyden dienft, te vinden meerder vlijt.
Maer als noch even -wel de faken meer verliepen,
De menfchen over-al in hare fonden fliepen,
Stelt God ten leften vaft, vermits haer geylen brant,
Een algemeene vloet te brengen op het lant.
Hy wil haer dertel vyer, haer ongeregelt woelen,
Met water over-gaen, en met de zee verkoelen;
Ell fchoon hy in de (traf de fijne gunfte biet,
Sy lijden even -wel al mede fwaer verdriet.
Let, hoe des Heeren kerck in engte wert gedrongen,
En door een diep gevaer aen alle kant befprongen;
1) Genef. 4. 22.

2) Genef. 11. 12.

3) Genef. 7. 19. 20. 21.
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Siet met een ftil gepeys dit felfaem wonder-werck :
Een fchip, een eenigh hout begrijpt de ganfche kerck!
Die fweeft daer in het diep, gedreven van de baren,
En daer en is geen kult om aen te mogen varen:
De zee is fonder duyn, haer water fonder ftrant,
Het nat is fonder droogh, de werelt fonder lant.
Dat wonder machtigh volck , dat is geheel verdroncken 3),
En in de zee gefmoort, en in het diep gefoncken;
't Is al tot flijm vergaen wat eertijts adem blies,
Vermits de fnelle vloet foo hoogh op aerde wies;
Vermits de felle zee, ganfch machtigh op -gedreven,
Laet op den hooghften bergh niet een gedierte leven.
Daer fat de goede man in dat bedroeft gevaer,
Daer fat hy in den balck , by-naeft het ganfche jaer!
En als hy wederom het drooge mocht genaken,
Soo isfer alle dingte als op een nieu te maken 4 ';
Het ftaeter wonder raeu en uytter -maten flecht,
Als of dit wonder Al waer eerftmael op- gerecht.
Hy moeter fijn gerief, by moeter huyfen bouwen,
Om hem, en fijn gefin, om vruchten in te ftouwen;
En 't aertrijck dient geploeght, en al met anghftigh fweet,
En even in fijn huys is druck en herten -leet.
Maer God noch even -wel Pet boven in de wolcken
Een teeken fijner gunft, een fegen aen de voleken 5 ';
God even na den vloet vernieut fijn heyligh bont,
Dat in den Hemel fells by hem verfegelt ftont;

4) Genef. 8. 14.

5) Genet 9. 12.
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Een trooft in dit gevaer. 't Is weerdigh aen te mercken
Hoe God meet in den noot de fijne plagh te ftercken ;
Want als by ftraffe pleegkt, en fijn geminde fact,
Dan isfet dat fijn gunft haer weder open gaet.
Maer als God Abrams huys quam gunftigh aen te fchouwen,
Om daer fijn lieve kerck eens hooger op te bouwen ,
Soo wort tot hem gefeyt: Verlaet uw vaderlant!
Dat is fijn wellekom, fijn eerfte liefde-pant.
Daer reyft de goede Vorft in onbekende palen,
Doch moeter weder nvt, en elders henen dwalen,
Vermits daer hongers -noot in al den lande rees,
Die hem van daer verjoegh, en naer A,gypten wees.
Maer by en is by -kans ' oock daer niet aen- gekomen ,
Of wort met grootera anghft geweldigh in- genomen;
Ily vreeft (en wel te recht) dat fijn geminde vrou
Daer aen den jongen Vorft een proye worden fora
Hy vreeft oock niet alleen fijn wijf te fallen derveii,
I1y vreeft oock even-fells aldaer te moeten fterven,
Oh dat de jonge Prins, als met een vryen tocht,
Mocht hebben dat by wenft, en krijgen (lat by focht.
Sijn vreef' komt tot de daet: want Sara wort geprefen,
]',n by liet dertel hof den honingti aen- geweten,
Den hoilingh op-gefpeurt, den Koningh aen- gebracht
Die liner niet ongedult, en heete tochten wacht.
Daer flout de jonge vrou, in anghft te zijn gefchonden,
lind God niet aen het hof een vreemde plaegh gefonden,
Een plaegh die aen de Prins fijn kracht en wefen nala,
En die men feker wilt (lat van den IIeere quarr.
Daer wert doen Abraham wel dapper om bekeven,
En van den jongen Vorft als uyt liet hof gedreven
Daer keert by wederom, en geeft hem uyt de ftaflt,
Met Loth en fijn gefin en wat by voorts befat.
Maer ftracx al weder druck. Al eer 't de vaders wiften,
Gaet Loths en Abrams volek te famen llevigh twiften; ^')
Al zijn de lieden eens , een ongerufte knecht
Heeft dickmaels huyfverdriet en onluft aen- gerecht.
Daer moeten uyt bedwangli de goede vrienden feheydell ,
En op by-fonder velt haer witte kudden tveyden;
Loth gaet na Sodom toe, een fehoon en vruchtbaer ]ant,
Maer daer liet dertel volek in vuyle luften braut.
En feet, uyt dit bejagh ontftonden (ware plagen,
Die Loth, benevens haer, gedwongen is te dragen : 4 '
Daer rijft een groote krijgh, en Sodom blijft te kort,
Dies worter machtigh bloet aen alle kant geftort.
En watter door liet fweert niet om en is gekomen,
Wort van des vyants heyr ten buyte wegh- genomen,
En Loth oock even-felfs, en wat de man befat,
Wort van den raeuwen hoop al mede wegh- gevat.
De faem van (lit verlies, tot Abraham gevlogen,
Heeft weder fijn gemoet in nieuwen druck getogen;
1) Genef. 12. 1.
8) Geuef, 19. 29.

2) Genet. 12. 9.

3) Gencf 13.7

4) Genet 14 14 15

Vat raet in (lit verdriet? by is geen ooi'loghs-man,
En (loot noch efter meer als yemant deneken kan:
Hy gaet met weynigh volek, en met fijn eygen knechten,
IIy gaet in aller haeft een machtigh heyr bevechten
Hy taft den vyant aen te midden in der nacht,
Hy ilaet den ganfchen hoop, oock eer het yemant (lacht.
Melchifedech, die gingh den nieuwen Velt-heer tegen,
En boot hein broot en wijn, en gaf hem boogen fegen:
Melchifedech, een heelt van God den vrede -Vorft,
The onfen honger laeft, en left den heeten dorft.
IIoe kort is hier de vreught! hoe vlugtigh blijde (tonden!
Stracx wort liet eygen volek een meerder leef gefonden:
God die het laut verfchoont en fijt tot boete gaf,
Sent, naer een laugh gedult, fijn plagen harder af.
Het aerdigli Seboïni, dat braut gelijck een oven,
En wailer heerlid: felleen is in der haeft verftoven;
Dat fclloon en vruel>_tbaer «out is nit een diepe kolck,
Een afch-put fonder glans, een lan!fehap fonder volel..
'I Is waer, de goede God, door bete gunft bewogen,
Heeft Loth, als metier brunt, uyt defer bi.ant getogen;
Heeft Lotli van Baer gelev t, eer clat, liet vyer begon,
Daer hem geen heete vlaai of fwavel treffen kon. '' 1
Maer by noch even -wel heeft al fijn hefte vaten,
Sijn hays en hugs-gevolgli te Sodom moeten laten
Denckt, wat een hinge fchrick hem in de leden gnam
Als by de ganfclle kuft fagh gloeyen in de vlam;
Als by fijn echte deel fagh nevens hem verfierven,
En niet een enckel voort vin haer en kon verwerven;
Als by den leften kus aen haer niet geven magb,
Maer oock haer foeten niont in zout verandert fagb.
Ifv moeft dat weerde pant, by moeftet laten blijven,
Hy fagh Baer in der haeft fijn oogen-left verftijven,
Sy bleef daer als een fteen en vaft gewortelt ftaen,
En by molt ongetrooft en veerdigh henen gaen.
Hy is fijn vrouwe quijt, fijn dochters hare mannen,
Die gaen Baer treurigll heen als uyt liet lint gebannen,
Als uyt de ftad gefet, en dat van hooger kant,
En houden voor gewis , dat al de werelt braut;
Dat niet een eenigh menfch is in het lant gebleven,
Die zaet mocht aen de Kerek, of aen de werelt geven.
Hier uyt loo rijft eylaes! een ander felfaem ftuck,
En baert hem op een uien een droevigh ongeiuck
De wijn in dit verdriet, te veel aen hens gefchoncken
Die maeckt door lieten damp den ouden vader droncken.
Soo (lat by niet en weet wat datter is gefchiet,
Tot dat by metter daet fijn dochters fwanger feet.
Wat hert -leer aen de man (l it onheyl heeft gegeven
Is eer te zijn bedacht, als hier te zijn befchreven ;
Siet, wat een droef geval, en wat een ftai gh verdriet!
De oom klaeglit, dat by mift, de neef dat by geniet.
5) Genf 18. 20. Gene(. 19. 29.

G) Genef. 19, 29.

7) Genef 19 12.
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Loth is geheel bedroeft, vermits fijn dochters baren,
En moeders, eer het dient, en al te vruchtbaer waren,
En 't huys van Abraham, dat is geheel verdruckt,
Om dat hy van het bed geen foete vrucht en pluckt. '^
En hoe doch fal de man een aerdigh kint verwerven ? 2)
IIy voelt de manne-kracht in fijn gewrichten fterven,
Oock weet hy dat fijn wijf niet meer hier in verinagh,
Mits 't haer niet meer en gaet gelijck het vrouwen plagte.
't Is waer, God even-felfs die heeft riet eed gefworen ` ,
Dat hem een lieve fooi lou werden aen- geboren,
Maer niet een menfch en weet wanneer het fal gefchien
En 't valt de moeder fwaer hier langer op te fier.
De goede Sara dubt en krijght verkeerde zinnen,
En vint een middel uyt om zaet te mogen winnen a':
Sy nam baer eygen maeght, en brachtfe tot den man,
Ten eynd' by vruchten kreegh en foete kinders wan.
Maer Agar, die een loon aen Abram quarr te baren ,
En weet na delen tijt haer vrouwe niet te fparen,
Sy wort geweldigh trots, en kanter tegen aen,
En wil niet (aisle plagh) tot haren dienfte ftaen.
Daer gaetet over-kant, daer rijfen huys-krakeelen,
Daer moet oock Abraham al vry wat mede deelei,
Doch meeft als Ifmaël betoont een fpotters aert,
Na (lat fijn echte wijf hem Ifack had gebaert;
Doen gingh het harder aen met kijven, twiften, klagen,
Want Sara wil de maeght met haren foon verjagen,
En drijven uyt het buys; daer brenght de goede man,
Tot voordeel van de meyt, al wat by leggen kan:
I)e wille lijcke -wel van Sara moet gefchieden ,
De groote Schepper felfs die laetet hem gebieden;
Daer wort het (tuck gefet, en, tot een kort beíluyt,
Hoe feer het Abram druckt, de by-fit moeter uyt.
Die wort daer op een bot met haren loon verdreven,
En hier wort maer alleen een weynigh broots gegeven,
En eenigh water toe; daer gingh de droeve maeght
Die even aen den Heer van defen handel klaeght.
Siet (lus moet Abraham fijn eerften lone misfee,
En waer hy dwalen lal, en weet hy niet te gisfen;
De tweede boven dat die wort hem los geftelt,
Soo (lat hy wederom fijn droeve ziele quelt:
God fpreeckt in fijn gemoet, en (tort in fijn gedachten,
Dat by fijn eygen loon moet voor den Heere flachten;
Dat by moet Priefter zijn en 't kint het offer-lain,
Al is het fchoon de gront van fijn geheele ftam.
Denckt hoe dit in het hert van Abram heeft gefneden ,
En hoe by met het vleefch hier over heeft geftreden,
Hoe dat hy heeft gekampt, gehijght, geklaeght, gefweet,
Hoe dat hy heeft gefucht in dit verdrietigh leet.
Hy gaet noch even -wel, by gaet de plaetfe vinden,
Al waer liet vinnigh mes den jongen lou verflinden,
1)
3)

Genet 20 1.
Genef 21. 4.

II

2) Genef. 16. 2.
10) Genef. 21, 2.

3)
11)

Genef. 15. 4 5.
Genef, 22. 13,

4)
12)

Genef. 16. 3. 4.
Geuef, 23, 2.
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Hy gaet veel dagen langli, hy gaet de ganfche reys,
Als fwanger in de ziel met foo een droef gepeys "'.
Maer wat een harden ftoot heeft Abraham gekregen,
Als Ifack met hem gingh, en droegh den fellen degen!
En fprack op defe wijs 10 ': „hier is nu hout en vyer,
Maer, vader, fegh een reys waer is liet offer -dier?
Waer is doch in het wont een fchaep of lam te wachten,
Dat ghy op defen bergh den Heere meynt te flachten P"
De vader, onbewuft wat Batter fal gefchien,
Seyt: „Ifack, lieve loon, God (alder in verfeen."
Wel God verfach'er in, maer liet de fake komen
Tot dat liet vinnigh fweert al-reede was genomen,
Al-reede was gevelt en helde na den flagh,
Soo dat het felfaem werck niet hooger gaen en magh;
Daer islet eerft geftuyt, daer wort een ram gevonden,
Die ftont, gelijck het fcheen, daer in het wont gebonden,
Die wort Baer op den bergh van Abraham gedoot,
En Ifack blijft gefont, en buyten alle noot; "'
Die is hem van den Heer als op een nieu verworven.
Maer, wat een korte vreught! de moeder is geftorven:
De moeder valt te bed, en fpoet haer tot de reys,
En gast, eylacen gaet, de wegh van alle vleys. 12 )
Wat vreught kan Abraham op aerde nu bekomen?
Sijn lieve weder-helft die is hem af-genomen
Dies leyt hy fijn vermaeck en alle blijtfchap af,
En fpilt een langen tijt ontrent liet droevigh graf.
Maer feet, een klaerder lucht op Ifaäck gerefen,

Die geeft den jongelingh een nieu en vrolick wefen;
I Iem komt Rebecca t'huys "', Rebecca, langh verwacht,
Die wort hem toe-gefchickt, en in den fchoot gebracht.
Rebecca fijn vermaeck, fijn troeft, en eyge leven,
Die heeft fijn treurigh hert een nieuwe jeught gegeven,
Die is met fijn gemoet in loo een engh verbont,
Dat haer noyt ander wijf op fijnen leger vont.
De vaders al gelijck, die voor en naer hem quamen,
Die liet men dat behulp tot hare vrouwen namen,
Als gront tot meerder zaet, maer Ifaäck alleen,
En maeckt geen ander wijf fijn echte bed gemeen.
Sy tween zijn onder een gelijck gepaerde fchapen,
Die nu ter weyde gaen, en dan te famen flapen,
1)ie al haer herten -vreught verdeelen onder haer,
En (met een woort gefeyt) een ganfch geluckigh paer.
En fchoon of Ifaäck fijn moeder heeft te derven,
Hy is althans getrooft om haer verdrietigh fterven;
Hy is een deftigh Vorft, een wel gefegent man,
Hy heeft een jonge vrou, en wachter vruchten van.
Maer feet, eylaes! de luft van dit geluckigh paren,
Is, als een dunne fchim, in haeften wegh- gevaren,
Het eerfte bruylofs -foet en duert als geenen tijt;
Hoe ras verloopt de ftont die hier den menfch verbl ijt !
5) Genef 21, 10.
13) Genef 23 4. 5 6

(1) Genef. 21. 10.
U) Genef, 21. 66.

7) Genef. 21.24.

8) Geuef 22. 1.

15) Genet 24. 67
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Men hoort van ftonden aen Rebecca dickmael Luchten,
Om dat haer groene jeught is fonder echte vruchten;
Sy dubt, fy kreunt, fy treurt, en fit geftaegh en queelt,
Om datter niet een kint om hare tenten fpeelt.
Men wacht eerft maenden laugh, en daer na ganfche jaren,
Dat fich een kleyn gefwel Lou komen openbaren
Ontrent haer teeren fchoot; maer hoe men wachten magh,
Van dragen geen begin, van kinders geen gewagte.
Haer lichaem fchijnt te mael als toe te zijn gefloten,
En 't heeft oock Ifaäck tot in de ziel verdroten,
Hy weet geen beter ract, waer by het ftuck bevraeght,
Als dat hy fijnen noot aen fijnen Schepper klaeght.
IIy geeft hem tot den IIeer e, hy buyght fijn ganfche leden,
IIy vult in grooten ernft den IIenmel met gebeden,
En fehoon hy langen tijt geen hoop van kinders fagli,
God hoort noch even-wel ten leften fijn geklagte.
't Geviel na langen tijt, en veel bedroefde dagen, 2 '
Rebecca twijffelt eerft, Rebecca fchijnt te dragen,
Rebecca wort bevrucht. Daer juyght het ganfch gefin,
En fy hout even doen haer droeve tranen in,
Verblijt om dit geval. Maer in haer teere leden
Daer wort (gelijck het fchijnt) een volle krijgh geftreden,
De kinders binnen haer die kanten tegen een,
En vallen over hoop, en worden bant-gemeen;
Juyft foo, gelijck men vecht. Sy, die liet felfaem woelen
Van defe binne-krijgh niet is gewent te voelen,
Ontfet haer wonder feer, vermits de groote finert,
Die fy hier door verneemt tot aen haer innigh hert.
Sy buyght haer voor den Heer, en gaet hier over vragen,
Vat datter fal ontftaeri uyt loo een felfaem dragen?
Haer wort daer op gefegt, dat tweederhande zaet
In haer ontfangen is, en noch verzegelt ftaet; 3)
Dat in haer ftoffe light van twee verfcheyde voleken,
Die haer fal open doen en, als uyt diepe kolcken,
Gaen vloeyen door het lant en ganfch het aertfche dal,
Soo dat oock menigh Vorft uyt haer ontfpringen fal .
Gelijck de God-fpraeck feyt, foo wert liet ftuck bevonden:
Sy wort te rechter tijt van haren laft ontbonden,
Sy lieeft aen Ifaäck twee kinders voort - gebracht;
Maer dat fich eerft vertoont, dat heeft een ruyge vacht,
Het tweede, loo geftelt als yemant mochte wenfchen,
In hayr en in gelaet, gelijck de fchoonfte menfchen;
Siet daer het huys verrijckt met twee van eender dracht ,
Maer noch en vont men niet de vreught hier uyt gewacht:
De rouwe galt en kan Rebecca niet behagen,
Sy heeft een gunf-tigh oogh op 't ander kint geflagen ",
Ifack in tegen-deel heeft Efau beft gefint,
En toont hem meerder Lucht, gelijck een eerfte kint.
Dit huysfelick verfchil , en onderlingh verkiefen,
Doet aen het vreetfaem paer haer eerfte luft verliefen;

Men fagli haer foete vreught in droefheyt om -gekeert,
Gelijck de ware dact ten leften heeft geleert.
't Gefin is nu verrijckt met kinders, maeghden, knechten ,
Maer Piet den hongers -noot die komt het lant bevechten,
Daer ftaet men in beraet waer heen men trecken fal ,
Om vry te mogen zijn van druck en ongeval.
Na Gerars vette lacy daer vist men beft te reyfen ,
Maer hier beftont de man om fijn gemael te peyLen,
Hy wilt dat hy in anghft, haer eer in twijffel ftoiit,
Of om haer geeftigh oogti, if om haer rooden mout.
Dus, om daer in het hof geruft te mogen leven,
Laet by fich van de vrou den nacm van broeder geven,
Maer even dit beleyt wort by den Vorft ontdeekt,
Soo dat hem fijn bedrijf tot enekel fmaetheyt ftreckt.
Maer Ifack uyt liet hof in fijn bewint gekomen,
Vint daer het ganfehe volek van afgunft in- genomen
En dat, mits Godes heyl als om fijn tente (weeft'',
En hem een machtigh vee en rijcke vruchten geeft.
Sy willen hem voortaen niet by hen laten leven ,
Dies wort by uyt liet laut door ongunft wegh- gedreven
De putten voor het vee, by hem wel eer bereyt,
Die worden over-al met aerde toe-gcleyt.
Verlluyfen, op te ftaen, een ander laut te kiefen,
Doet menigh uien vermaeck en ouden vrient verliefen,
Een die fijn ecrfte kult en eygen buys verlaet,
Vervalt in diep gevaer van fijn gebeelen ftaet.
Daer is geen feggen aen, de man die moet vertrecken,
En foecken fijn gerief in onbekende vlerken ,
En hier dient op een nieu gefeit aen alle kant a',
Tot dat men voor het vee bequame putten vant.
Daer fchijnt nu Ifaäck geruft te mogen wefen,
Maer feet, een nieuwen ftorm is over hem gerefen:
Hy leet eerft ongemack ontrent het aertiche goet,
Nu rijft hem herteii-leet ontrent fijn eygen bloet.
De Ponen (fchoon gelijck op eenen tijt gedragen)
Zijn hevigh tegen een in grooten 11aet geflagen ;
De jonghfte koopt het recht dat aen den outften tluam l',
Dies is hy bijfter fel en uytter-maten gram.
Noch is het niet genoegh 10) , want Jacob heeft gekregen.
Sijns vaders hooghfte gunft, fijns vaders eerften fegen,
En fchoon of Efau klaeght ") en kant'er tegen aen,
De vader ftelt het vaft al wat'er is gedaen.
Hier op ftijght Edoms gal, en ftelt hem om te wreken,
Hy wil fijn broeder felfs den kop aen ftucken breken ' 2)
Rebecca wort ontruft, en krijght een bangen geeft,
Vermits haer droeve ziel voor haren Jacob vreeft.
Sy weet door wat bedrogh het ftuck is aen- gedreven ,
En dat haer al liet quaet fal worden toe-gefchreven,
Als vintfter van den lift en van het ganfch beleyt,
Waer door den outften foon de fegen is ontfeyt.

1) Genef. 25. 20.
2) IIaack was 40 Baer out als by Rebecca ten wijoe nam, Gen. 25. 20.; en was 60 per out als Eiau en Jacob Lein geboren wierden, Genef. 25. 2G Soo is daut
Rebecca tamtigh Baer of daer ontrent niet IfGack getrost gewe^ft, eer fv kinderen by liest kreegli.
4) Ge.ief. 23. 22.
3) Geuef. 25. 21.
3) Geuef 25. 27.
,) Genef.
7) Gelief. 26. 15. 16.
26. 7. 3.
S) Gelief. P(3. 19.
9) Genef. 25. 29.
10) Genf. 27. =1;.
]1) Genet 27. 37.
12) Ginef. 27. 41. 42.
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Sy denckt, indien liet valt, dat Jacob, doot geflagen,
Den Efau ballingli maeckt voor al fijn leven dagen,
Dat haer dan , by gevolgh het droevigh ongeval,
Vermaeck en herten-luft geheel benemen fal.
Sy dan, om met beleyt het onheyl af te wenden,
Gaet haren jongen foon na 't vee -rijek Haran fenden ';
Die geeft hem op de reys, en komt ten leften daer,
En mift fijn ouders buys geheele twintigh jaer.
Maer Edom , die een trooft moeft aen fijn ouders wefen 2 ,
En door een foeten aert haer bitter leet genefen,
Brenght echter niet in Nuys als druck en ongernack,
Soo dat by overal de foete rufte brack.
De vrouwen, die by trout, dat zijn Hetijtfche wijven,
Genegen uytter aert tot morren, twiften , kijven,
Niet in des Heeren vrees, niet in de tucht gevoet,
En daerom even-ftaegh vol twift en over -moet.
Ach! hoe kan eenigh menfch op goede dagen wachten?
Hoe kan by na vermaeck , geluck, of vrede trachten
Siet Ifack , die van God een vollen fegen heeft,
Siet, hoe die goede ziel in ftage prangen leeft.
Eylaes ! lly wort befwaert met hondert droeve tingen ,
Die by van alle kant geduerigh heeft te dragen
Wel aen dan, altemael die hier op aerdei, zijt.
Verwacht hier anders niet als ftaêgh een nieuwen ftrijt.
Soo harft de jongelingh in Haran is gekomen;
Zijn hem door nieuwe forgh de finnen in- genomen "' :
't Is liefde dat hem quelt , 't is Rachel die hy mint,
Soo dat hy ftage forgll in fijn gedachten vint.
Want, eer hem wort gegunt met haer te mogen paren,
Soo moeft hy onder -ftaen een dienft van feven jaren ;
Siet daer een ftagen laft, die hem den flaep verjaeght:
Hy dient het jonge vee, hy dient een jonge maeght.
Hy moet verdrietigh leet, en alle ftuere vlagen ,
Hy moet of fonne-fehijn of korde winden dragen,
Hy moet fijn dienft begaen oock midden in der nacht,
Gednerigh in de weer, geduerigh op de wacht ').
Maer fchoon by feven jaer de fchapen heeft gedreven
Sijn loon noch even -wel en wort hem niet gegeven '',
Want Lea, die by noyt ten echt en hail verfocht,
Is hein den eerften nacht voor Rachel toe-gebrocht
Daer gaet hy Laban aen, en roept te zijn bedrogen,
En hem door ílim beleyt fijn loon te zijn ontogen ,
Maer daer en is geen raet, wat hy daer tegen doet,
Als dat by op een nieu om Rachel dienen moet.
Maer als de (even jaer zijn weder over-ftreken ,
Moet by fich wederom in nieuwe moeyte fteken.
Want na twee feven jaer en heeft hy anders niet ,
Als vrouwen fonder goet, en enekel Nuys- verdriet.
;
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Veel die ten echte gaen bekomen rijcke gaven,
In gelt en machtigh vee, in lant en rappe flaven;
Maer hem en gaetet niet, gelijck het elders plagte,
Hy moet een flave zijn, oock eer hy paren magh.
Hy moet dan wederom een nieuwen dienft beginnen,
Om vee en ander haef voor hem te mogen winnen;
Daer tijt by in het werek met onvermoeyde vlijt,
Soo (lat by fich in all's Irret volle leden quijt.
Maer als des Heeren gunft quam over hem te fijgen,
En dat by grooter vee voor hem begon te krijgen,
Soo rijfter metter daet verfchil en grooten ftrijt,
De man wort fcheef bellen en over al benijt 10).
Deer is geen ander raet, by gaet op middels peyfen,
Om na fijn vaders buys en uyt het lant te reyfen,
Dat fielt hy in liet werek; maer fiet, van ftonden een
Soo komt hein Laban felfs in haeften na-gegaen.
Hy komt hem na-gevolght, met gramfchap aen-gefteken,
Het fchijnt hy wil fijn leet aen Jacob komen wreken a,
En badde Godes hant fijn voorftel niet belet,
Het fweert (gelijck het fcheen) dat was op hem gewet.
Soo haeft als dit gevaer is van hem wech- genomen 12) ,
Is hem van ftonden aen een ander over-komen,
Hy wort , men weet niet hoe, deer op het velt gewaer,
Een man, een deftigh Vorft, een grooten worftelaer .
Die heeft met hein gekampt, by tegen hem geftreden ")
Met tranen, met gefchrey,, met fuchten, met gebeden.
Hy doet in dit gevecht al wat hy immer kan
Soo dat by niet verlies ten leften over-wan.
Maer onder dit gevaer komt Edom aen- getogen
Met knechten, met geweer, met alle fijn vermogen,
Men Piet vier-hondert man fich toonen op liet velt,
Dat Jacob wederom in nieuwe prangen ftelt.
Siju vrees is dat het volck komt veerdigh aen-geftreken ,
Om Efaus ouden wrock op hem te mogen wreken,
Om 't vee en fijn gevolgll te drijven op de loop,
En al wat by befat te (torten over hoop.
Hy geeft hem tot den Heer, als met geheele krachten''
Hy opent fijn gemoet en offert fijn gedachten,
Hy bidt, dat hy den angft van foo een droeven fligll
In Gode wederftaen en over- winnen magh.
Daer op tijt by te werck, en laet verfcheyde gaven
By beurten henen gad, en voor den leger draven '')
Met ruymte tusfchen bey, en fegt de knechten aen
Wat (lienftigh is gefeyt, en nut te fijn gedaen.
Hy deylt fijn ganfchen hoop in twee verfcheyde feharen,
Op (lat hem minder quaet loo mochte weder- varen,
En dat (indien het viel dat Efau qualick wou)
Ten minften eenigh deel het fweert ontvluchten foil.

6) Ifrael moefte om een wijf dienen, om een vii^f
5) Genef. 29. 19.
4) Genef. 29. 18.
3) Genef 26. 34. Gen. 27. 46.
1) Gencf. 27. 43.
2) Genef 28 12.
moefte by hoeden.
7) IIof 12. 20.
8) Teenge meenee dat Jacob wel feven jaer voor Rachel gedient heeft, maer dat by men -wel de fehe terftont, naer het gemaeckte verdraglr
9) Genef. 20. 24. Genef. 30. 29.
10) Gene f . 31.
niet Laban, ten « jie heeft verkregen, fonder dat den fevejarigen dienft is 0oor•gegeen. Set Jun us ende andere op dele plaetfe.
15) Gelief, 32. G.
11) Genei'. 31. 23.
1. 2.
12) Gelief. 32. 25.
11) H kampele met den Kugel en by gewan , cant by weende ende badt.
13) nof. 12. 4.
16) Genef. 32, 9.

17) Gelief. 33.2.3.
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Hy neyght hem feven-mael, eer by hem quarr genaken,
Op (lat by fijn gemoet mocht facht en gunftigh maken;
De vrouwen van gelijck de kinders boven dien
Die komen al- te -mael aen Edom hulde bien.
God heeft fijn vinnigh hert hier over foo bewogen
Dat llv flucx Israël is om den hals gevlogen,
Dat by fijn broeders mont in vrientfchap heeft gekaft'',
En foo is even doen fijn gramfchap uyt- gebluft.
Het weder is gekalmt, daer komen ftille dagen,
Maer, na een korten tijt, al weder harde vlagen,
Al weder enckel ftorm en niet als ftuere lucht,
Men hoort in Jakobs Nuys al weder nieu gefacht.
Soo haeft de man genaeckt aen Salems vette weyen,
Sijn dochter wert beluft om haer te gaen vermeven 2 ',
En om te mogen fien de wijfe van het lant,
En wat men voor een volek daer in de vlecken vant.
Sy gaet eerft door het velt met hare maeghden treden
Sy gaet oock naderhant tot in de vatte fteden,
Sy Piet en wort gehen. De Sone van den Vorft,
Die treckt uyt haer gefacht een heeten minne-dorft.
IIy tiet haer foet gelaet en haer gebloosde wangen
IIy Piet haer teere jeught en hare frisfche gangen,
En uyt dit al te -mael ontftaet een fnelle vlam
Die flucx hem door het oogti tot in het herte quarr.
Daer valt de jongelingh in druck, in fware klachten,
In vreemde dweeperij in veelderley gedachten:
„Ach (feyt hy) 't is voorwaer een droevigh ongemack,
Dat mijn ellendigh hert in liefde dus ontftack.
Dit is een felfaem volek, gewent tot vreemde feden,
By wie dat ons bedrijf doch niet en wert geleden;
Soo ick den Vader fpreeck, en dele maeght verfoeck,
Mijn reden fal hem zijn gelijck een boofe vloeck.
Haer Godsdienft is geftrengh en wil ons geenfius lijden,
Want al wie mannen fijn, die moeten haer befnijden,
En fonder dit geheym, en buyten dele pijn,
En kan geen Sichemijt oyt Jakobs fwager fijn.
Maer waerom dus benaut? en waerom fal ick luchten?
Sy, die mijn herte ftal, en kan my niet ontvluchten,
Sy is in ons gewelt, en in mijn eygen ftadt,
En waerom delen roof niet happig op- gevat?
Waerom too goeden kans niet heden waer- genomen?
Ilet wilt-bract, dat ik jaegh, dat is my t'huys gekomen,
Wel aen dan, treurigh hert! gaet, ftelt uw faken valt,
Al wat uyt liefde komt en is geen over-Taft.
Als ick haer maegde -blom fal hebben wech- gedragen,
Dan islet tijts genoegh te fpreken niet de magen
Of met den vader felfs. De gront is dan geleyt,
Noyt heeft beflapen maeght een vryer af-gefeyt."
Fly, ftracx na dit gefpreck, doet op haer gangen letten,
Doet loeren achter haer, en fpant fijn loofe netten,
,
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En als by door fijn volck den aenflagh heeft bereyt,
Soo komt hy tot het werck dat hem in 't herte leyt.
Ily gaet hem by de maeght en haer gefelfchap voegen,
Ily brenght een praetjen in, daeroln de vrijfters loegen,
Hy leytfe gints en weer, by wijftfe dit en dat,
Het fchoonfte van liet hof, het bette van de ftadt.
Sy is een jonge fpruyt en kent geen hooffche grepen,
Van linnen kloeck genoegh, maer niet te veel geflepen
Haer maeghden van gelijck fijn duyven fonder gal,
Soo datfe niet en fien het droevigh ongeval:
Soo datfe niet en fien wat dat de linckers brouwen
Noch wat te vreefen ftaet voor alle jonge vrouwen;
Sy gapen in het hof al watter is te fiep
Maer nemen geenfins acht op datter kan gefchien.
En t'wijl het vreemt beflagh haer groote dingen fchenen
Is Dina van de fael als in de lucht verdwenen,
Sy wort aen haer gevolgh ontfutfelt in het hof,
Haer maeghden fijnder by, en niemant weet'er of:
Sy is als in een droom in haeften wegh- genomen,
En niemant denckt'er eens wat haer fal over -komen,
Een yder ftaet bedwelmt, en wonder flecht en feet;
Die 't hof niet recht en kent, en kent fijn rancken nie
Ten leften komt de maeght met Sichern aengeftreken,
En fehijnt haer haer eygen felfs geheel te fijn ontleken,
Men feet een pleckigh root om haren mont gefaeyt,
En, ick en weet niet hoe, haer oogen om-gedraeyt.
Haer kleet, te voren net, heeft ongewone vouwen,
En fy is vreemt geftelt ontrent haer mogen bouwen,
Haer timpen fijn verflonft, haer krage neer- gedruckt,
En, tot een kort befluyt, haer bloemtje was geplackt.
Ach, wat een groot verlies! ontrent haer ganfche wefen
Is, ick en weet niet wat voor onluft in te leien;
Maer Sichern even -wel die houtfe byder-hant,
En biet haer even-ftaegh een aerdigh minne -pant,
Vertrooft haer, fpreeckt haer aen, en wille vorder leyden
En liet oock even daer een fruyt- gerecht bereyden,
Hy biet haer fuycker-werck en dingen na de kunft,
Om foo door foet gevley te winnen hare gunft.
Sy, met een treurigh oogti, Piet op haer jonge maeghden
Die eenigh flecht befeheet van al den handel vraeghden
Sy antwoort metter daet, fchoon datfe niet en fpreeckt
Vermits een droevigh nat uyt haer gefichte leeskt.
De fneêghfte van den hoop heeft doen eerft uytgevonden,
En watter is gefchiet, en hoe de faken ftonden;
Die wijckt ter zijden af en geeft haer uyt de ftadt,
En feyt het Jakob aen wat fy vernomen hadt;
Verhaelt den over-last die Sichem heeft bedreven,
En waer de droeve maeght ten leften is gebleven,
En hoe de jonge Vorft van haer niet af en liet,
In 't korte watter fchuylt, en watter is gefehiet.
;

I

3) Defe gefchiedenisfe gort hier breeder verhaelt als andere faken, dewijle na alle waerfehijneliekheyt, dit den Eertz-vader Jacob dapp
2) Genef 34. 1. 2.
1) Genel. 33. 4.
beioeit moet hebben,fonderlinge acht nemende op het gene datter op gevolght is, en dat al te farcen in dadehckhe t heeft beftaen, daer veel andere zijn gevaren meer in vrefe als in i
l,d v fells nijn gi;rgen geneeft
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De vader kreegh een fchrick door al fijn ganfche leden ,
Ilet fchijnt dat hem de ziel aen ftucken wert gefneden ,
Maer t'wijl hy met verdriet fick op het (tuck bepeyft,
Komt Hemor uyt de ftadt in haeften af-gereyft;
Die gaet daer Jakob aen met wonder foete reden
En bidt dat hy de maeght aen Sicheln wil befteden,
Aen Sichern fijnen foon, vermits tot aen de ziel
Hem Dina ftont geprent, hem Dina wel beviel.
Ifraél is beducht fijn gront hier op te feggen,
Maer wil voor al het ftuck wat naerder over- leggen;
Sijn fonen onder dies die komen uyt het velt,
Aen wien hy met verdriet het ftuck voor oogen ftelt.
De mannen fijn geftoort om dit oneerlick mallen,
En wonden even ftracx den Hemor over -vallen,
Maer kroppen even -wel haer gramme tochten in,
En fpreken tot den Vorft als met een koelen fin:
„Wy fijn des Heeren erf, en fijn daerom befneden ,
Wy dragen fijn verbont in onfe manne-leden,
En infer eenigh volck dat naer ons vrientfchap helt,
Het moet benevens ons dus even fijn geftelt.
Indien Eich uwe ftadt hier nae fou willen voegen,
Wy fullen uwen foon ten beften vergenoegen,
Maer foo ghy defen raet niet dienftigh vinden kont,
Soo wacht van onfe ftam noyt wettigh trou-verbont."
Soo haeft dit Sichern hoort, hy fchijnt te fijn genefen,
En Hemor gaet het volek van (tonden aen belefen,
Hy feyt al wat hy meynt hier dienftigh toe te fijn,
En ftracx foo is de ftadt gewilligh tot de pijn.
Maer eer de derde fon komt over hen gerefen,
En datter niet een menfch noch recht en is genefen,
Twee broeders van de maeght die maken hen gereet,
Om wraeck te mogen doen van haer verdrietigh leet.
Sy, leyders van den tocht, fijn veerdigh aen- gevallen,
En planten metter daet haer vaendels op de wallen;
Daer gaet het moorden aen, foo dat het manne -bloet,
Komt vlieten over ftraet, gelijck een fnelle vloet.
De Vorft wert even felfs van Levi doodt geflagen,
En Sichern nevens hein moet oock de ftraffe dragen
Van fijn ontijdigh vyer, en ongetoomde luft
Daer leyt de ganfche ftadt te famen uyt- gebluft.
De vrouwen onder dies, de vrijfters worden flaven,
En moeten, als een roof, ontrent den leger draven,
Daer komt het grilligh heyr getogen uyt de ftadt,
Verrijckt door machtich vee, en met een grooten fchat,
Als Jakob dit verftont, hoe is de man verflagen !
Hoe voelt by fijnen geeft door al de leden jagen
IIy gingh op Levi aen, hy ftrafte Symeon,
Soo deftigh als by mocht, foo hevigh als hy kon:
„floe dus! feyt Ifraël, uw Sufter is te fchande,
En wy, door uw bedrijf, als grouwels in den lande!
Wry , maer een weynigh volex en in een vreemt geweft,
;

1) Genei 35 1. 2.
II

2) Gene)', 35. 5.

3) Genet 35. 1G.

1) Genef, 35, 20.
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Sijn, door uw (tout bedrijf, foo hatigh als de pelt.
Is 't niet een felfaem werck? mijn dochter is gefchonden,
En die haer eeren fou en wort niet meer gevonden!
Ach! Sichern is vermoort door uw onwijfe daet,
Mijn ziele kome niet in uw verwoeden raet ! "
Dit heeft maer kleyn gewicht ontrent de jonge lieden,
Sy roepen overluyt: „het moefte foo gefchieden,
Een boef, een onverlaet, een fchender van een maeght,
En is niet anders weert, als dus te fijn geplaeght."
Wat fal de vader doen ? eylaes! fijn droeve klachten
En baren anders niet als fware na-gedachten;
Het onheyl dat hem druckt is uytter -maten groot,
De vryfter is gefchent, en Sichern is gedoot!
Maer Godt komt onder dies aen Jacob openbaren ,
Dat hy vertrecken moet en Suchot laten varen,
I)at niemant eenigh leet fal werden aen-gedaen ",
Maer dat by metter woon naer Bethel heeft te gaen.
Daer breeckt by weder op, en treckt in vreemde palen,
Doch niemant daerontrent en komt hem achter -halen ,
En komt hem hinder doen, want Godes eygen hant 2
Is hem een vafte fcherm , een breydel aen het lant.
Doch t'wijl dat Israél nu hier en ginder reyfde,
En op dit hart geval too fwaer niet meer en peyfde,
Soo treft hem wederom een felle donder -flagh,
Die hy niet over-gaen, en niet verfetten magh :
Sijn Rachel was bevrucht, en binnen korte dagen 31 ,
Soo hadt het fwanger wijf ter voller tijt gedragen,
Dies viel fy op de reys in angft, in barens noot,
Maer even met de vrucht too quarr de bleecke doot;
En fchoon het vroed-wijf riep: „Laet alle droefheyt varen,
Ghy Pult, tot uwen trooft, een jongen Pone baren;"
Sy is des niet verheught, maer geeft een diepen fucht,
En blies haer leven uyt, gelijck een dunne lucht.
Daer fiet de droeve man fijn lief gefelfchap fterven,
En moet, door haer verfcheyd , fijn trooft en vreugde derven 4
Hy fiet dat aerdigh beelt, by hem too laugh bemint,
Hy fiet dat edel pant verwisfelt voor een kint;
Hy moet fijn herten -luft daer op den wege laten,
Hy recht een graf-gebou te midden opter (traten,
Sijn geeft is in de praem, en al fijn bloet verfchiet,
Als hy ontrent den wegh het droevigh teeken fiet.
Maer fchoon noch al het hays met droefheyt is bevangen,
En dat de tranen felfs hun rollen op de wangen ,
En vallen in het ftof; fiet, Ruben niet-te -min
Die kreegh oock even doen een onbedachten iin.
Hy gaet uyt geylen brant, en tegens alle wetten,
Hy gaet uyt dertel bloet fijns Vaders koets befmetten,
Ach! Bilha wert gebruyckt tot fijn onguere luft,
Soo dat fijns vaders beelt in haer wert uyt- gebluft.
Al is het drucx genoegh dat Bilha was bedorven ''',
Noch quani er uieu verdriet , want Ifack is geftorven
'

;

5) Geeel, 35 2b.
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Hy fteunfel van het huys begeeft hem op de reys,
En fnelt hem naer het graf, den wegh van alle vleys.
Wat in-druck defe flagh aen Jacob heeft gegeven,
Is door mijn fwacke pen niet om te fijn befchreven ,
Want fiet, de goede man die is op eenen tijt,
Drie van fijn huyfgefin en befte vrienden quijt!
En noch foo is den reu al dieper in gekomen,
Want Juda fijn , eylaes! twee fonen af- genomen I',
En t'wijl hy droevigh fit, of aen den grave treurt,
Wort hem noch lijn gemael als van het lijf gefclieurt.
En echter na de rou gaen hem de (innen mallen,
En fijn, na dit verdriet, in vuyle luft gevallen,
Want t'wijl hy foo het fcheen, fich tot een hoere went,
Ontdeckt hem meerder quaet : ach, Thamar is gefchent !
Ach! Thamar is bevrucht, die wil men laten branden 2 ",
Daer komt het onheyl uyt, en al tot fijner fchanden.
0 vreemt, o diep geheym, o felfaem wonder-werck!
Waer valt, o lieve God! liet faet van uwe kerck?
Hoe moet aen alle kant de goede Jacob lijden!
Hoe moet hy in den geeft, en met den vleefche ftrijden!
Ach! fchier al wat de man hier op der aerden fiet,
Is als een ftaegh gevolgh, een keten van verdriet.
Dan 't leet valt niet alleen ontrent fijn ontfte folgen,
Maer op de jonghfte felfs die by den Vader wonen,
Ach! Jofeph, fijn vermaeck, die wert eylaes, verkocht',
En Jacob even doen een bloedigh kleet gebrocllt:
Een kleet dat Jofeph droegh, ten cynd hy mochte weten,
Dat van een groufaem beeft de jongman is verbeten;
Daer treurt, en klaeght, en kermt, daer weent de goede man,
Als die geen vreughde meer, geen trooft ontfangen kan.
Siet, wat een diepe kolck is in der menfchen faken:
Wy ftaen in menigh dingh onfeker wat te maken,
Wy treuren menighnlael, of fijn geheel befchroomt,
Om yet dat niet en is, of noch ten beften kooint.
0, foete Tortel-duyf! laet uwen Schepper wereken ,
Gy fult te rechter tijt fijn wit en eynde mercken,
Ghy fult, óf in den druck f naer een korte pijn,
Vol trooft en herten-luft, vol heyl en vreughde fijn.
't Is Jacob foo gebeurt, die hadde lange dagen
Gefacht in fijn gemoet en bitter leet gedragen
En dat vermits by meent dat Jofeph is gedoot,
En Jofepll even-felfs die fpijft hem in den noot, 4 '.
Die is tot grooter eer en hoogen ftaet verheven,
Doelt moeft een lange wijl in angft en fchande leven '',
Hy dient eerft als een faef, en dat met alle vlijt,
Hy leet gelijck een boef, en vry geen korten tijt.
Want als het dertel wijf hem niet en kon bewegen "',
Om tegen alle recht onkuyfche luft te plegen,
Soo wiert hy als een guyt gevangen wegh geleyt,
Maer God heeft uyt de fmaet hem eere toebereyt.

Dies als een hoveling den koningh quarr te feggen
Dat Jofeph middel wilt om droomen uyt te leggen ",
Soo is de Jongelingh ten leften vry geraeckt,
En door het ganfche rijck een machtigh vorft gemaeckt.
Maer Jacob onder dies, door hongers-noot gedreven,
En kan in fijn geweft niet langer blijven leven,
Sent naer A gypten toe, en krijght daer weder broot,
Maer lijdt als wederom een onverwachten (toot.
Voor 't graen, dat hy bekomt, blijft hem een foon gevangen,
Dat brenght van nieuwen aen hem tranen op de wangen 1 ',
Maer dat hem meeft verdriet, en doet de grootfte pijn ,
Is dat hy wagen moet den lieven Benjamijn,
Sijns Rachels lefte pant. Maer fiet, ten alderleften
Verandert dit verdriet, en vry ten alderbeften:
Hy fiet dat Jofeph leeft, hy fiet'et met vermaeck 41
En 't is aen fijn gemoet een onverwachte faeck ,
Een noyt gedachte vreught; liet doet hem weder leven,
Dat Godt foo weerden pant hem weder heeft gegeven,
Een pant dat hy tot trooft ten leften toe gebruyckt,
Want Jofeph is de man die hem fijn oogen luyckt 10 .
Doch eer de lefte fnick fijn leden heeft bewogen,
Soo is by door den geeft als buyten hem getogen,
Een ziel die nyt het vleefch nu veerdigh is te gaen
Treckt dickmael, eerie reyft, een hemels wefen neu.
Hy fpreeckt van diep geheym, van wonder hooge faken ",
Daer geen onheiligh breyn oyt toe en kan genaken;
Hy fpreeckt van yder foon, en fijn geheele ftam,
Als of hy uyt den raet van God den Schepper quarr.
Hy feyt met vollen mont, wat yder fa] gefchieden,
En wie dat onder hen ten leften fal gebieden,
En wie te fijner tijt fal brengen aen den dagh,
Dat in den hemel felfs als noch verfegelt lagh.
Hy feyt dat voor gewis de Schilo ftaet te komen,
Als Juda fijnen ftaf fal werden af- genomen,
Dit (telt hy wonder vaft, en heeft in fijn gemoet
Te midden in den dood, den Levens -Vorft gegroet.
Als Jacob was geruft, en dat fijn koude wangen
Verfchiepen hare verw, als van de dood bevangen ,
Siet, Jofeph die ontrent fijn ouden Vader ftont ',
Die viel hem om den hals, en kaft hem aen den mont,
En ftorter tranen op. Daer rijft een 'droevigh klagen,
En duert met ftaegen ron lot thienmael feven dagen;
liet lichaem wert gefalft , en in het graf gebracht,
Daer Lea was geleyt, en haren Schepper wacht.
Dit was fijn laetfte wil. Het is van oude tijden
Dat als getroude mans of vrouwen overlijden,
Men dan het echte paer gaet leggen nevens een:
Gemeenfcliap in het bed, gemeenfchap in het been.
De fonen onder dies, die Jacob heeft verworven,
Sijn niet alleen bedroeft, vermits by was geftorven' i',

2) Genef 38 25.
1) (knel. 38 39.
3) (knel, 37. 28. 32.
4) Genef. 42 en 43.
5) (knel. 4l. 45.
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,

G) ( elief. 29.20.
13) Genef. 50. 15.

7) (k net. 41 9

8) Genel'.

335

GEESTT+,LTCK ITOUWELICK.

Maer yder is beducht, dat Jofeph nu ter tijt
Sal halen aen den dagh fijn langh- geleden fpijt,
Dat Jofeph haer gewelt, haer lift, en fnoode ftreken,
Van 's vaders macht bevrijt, aen hen fal komen wreken;
Maer neen, de ftille ziel en haddet noyt gedacht,
Sijn leet is over-langh begraven in der nacht.
Hy fpreeckt fijn broeders aen, by trooft haer droeve finnen,
Hy toont dat hy fijn hert heeft leeren over- winnen ,
Ily toont dat fijn gemoet befit een reynen geeft:
Geen menfch en vrees' een menfch, die God van herten vreeft.
Sijn woort dat is een wet: en al fijn ganfche dagen
En weet noyt eenigh menfch van fijn bedrijf te klagen,
Aen wraeck wort niet gedacht. Een ieder is geruft,
En leeft fijn dagen af in enckel herten -luft.
Maer nae, te fijner tijt, de koningh is geftorven ,
Van wien dat Israël fijn voorrecht hadt verworven,
En dat ook Jofeph feifs uyt vleefch en werelt fchevt,
Doen werden al het volek veel laften op-geleyt.
De weldaet, die het rijck door Jofeph hadt genoten,
Is ieder een ontgaen en uit de fin gefchoten ,
Is in een korten ftont begraven in der nacht,
En om foo grooten Vorft en wert niet meer gedacht.
De gunft, waer by het volek aen iemant is verbonden,
Verdwijnt, men weet niet hoe, en al in korte ftonden;
En daer en is geen dingh dat foo in haeften fterft,
Als weldaet die een Staet van eenigh menfch verwerft.
Soo haeft als Abrams fact feer aen begon te wasfen ,
Soo vint den koningh goet op hen te laten pasfen,
Hy fchickt hun dringers toe, die met een harden dwangli
Haer drijven tot het werck, geheele dagen langti.
Sy moeten herden fteen en roode tichels backen,
Met fweet, en (tage pijn, met duyfent ongemacken;
En foo haer vol getal niet op en is gemaeckt,
't Is feker dat hun druck en harde ftraffe naeckt.
Maer hoe dat Ifraél wert felder aengedron gen,
En tot den harden dienft door enckel kracht gedwongen,
hoe dat het vruchtbaer volck maer des te beter groeyt,
Gelijek een jeughdigh kruit, wanneer het wort gefnoeyt.
De prins dan, om het volck den aen-was te beletten,
Gaet in fijn vreet gemoet, en maeckt geftrenge wetten ,
Hy wil dat over al het mannelick geflacht
Oock van den eerften dagh fal werden om -gebracht :
IIy wil dat over al te midden in het baren,
Al wat een man gelijckt fal in het duyfter varen,
En dat een aerdigh kint fal werden uyt- gebluft,
Oock eer het even felfs de moeder heeft gekuft.
Soo haeft het vreet bevel is uyt het hof gekomen,
Soo is ganfch Ifraél met droefheyt in- genomen,
Een ieder heeft een fchrick van foo een fel gebod,
En fucht in fijn gemoet, en vlucht tot fijnen God.
Hy die het al door-feet, die alles kan bemercken 2 ',
I) E\od. 1. 11.

2) Erod, 2, 1.

3) Exod. 2, 1.

4) Exod, 3. 1.

De Vader fijnes volcks en hoeder fijner kereken,
Siet van den hemel af wat Ifraél gefchiet ,
En fent een deftigh man, een trooft in haer verdriet:
God heeft in defen noot hun Mofes toe-gefonden 3)
Maer feet, dien eygen tijt al weder nieuwe vonden!
Hy met fijn eygen volck vervalt in hoogh gefchil,
Dewijl geen menfch en vat des Heeren rechten wil.
Juyft foo wanneer de fon komt op der aerde fchijnen,
En gaet dan menighmael al weder eens verdwijnen,
Vermits een (warte wolck op hare ftralen drijft,
Soo datfe fonder glans en in het duifter blijft,
Soo gaet'et Ifraël. De man gingh henen dwalen 4 ',
En fchuylt een langen tijt in onbekende palen,
Tot God hem wederom als van den flaep verweekt,
En met fijn eygen hant tot in .fEgypten treckt.
Daer komt hy wederom, en Aron daer beneven 5 ',
Die hein tot fijn behulp als taelman is gegeven;
Maer fchoon by machtigh is, en groote faken doet,
Noch blijft des Heeren volck in druck en tegenfpoet:
Want fchoon 1Egypten-lant lijt hondert vreemde plagen,
Ach! Jacob even felfs die heeft er in te dragen '';
Want als de wreede Vorft des Heeren ftraffe voelt,
Soo is 't dat by aen hem fijn gramme finnen koelt.
Ily laet in meerder ernft op hare fake mereken,
Hy drijftfe felder aen, en doetfe langer wereken,
Hy plaeghtfe dagh aen dagh met foo een vinnigh hert,
Dat fchier al wat'er is fijn leven moede wert.
Maer als de ganfche fchaer nu meynt verlost te wefen ",
Doen is'er boven al een (waren druck gerefen;
Want Pharo treckt hen na met al fijn ganfche macht,
Soo dat, eylaes! het volck als in den angft verfmacht':
Van voren is de zee, op beyde zijden bergen,
Van achter komt een heir hem flagh ell oorlogh vergen,
En dreight het ganfche rot als met een wisfe doof,
Daer is ganfch Ifraél als in den leften noot.
Maer God, die fijnen trooft veel dan eerft plagte te geven,
Als alle menfehen hulp fchijnt wegh te fijn gedreven,
Beftraft liet woefte meyr, en feet, liet water fcheurt !
De vreught komt menighmael wanneer een yder treurt.
Ilet leger vont behulp, te midden in de baren,
Die nil aen Israel gelijck als mueren waren;
Maer als lien Pharo volght tot in het holfte diep,
Doen fagh by dat the zee fijn paerden over -liep,
Sijn wagens henen dreef. De frisfche ruyters foncken",
En oock de koninck felfs is in der haeft verdroncken.
Daer leyt de groote macht geflingert aen de ftrant,
Door anders geen behulp als Godes rechterhant.
Daer juycht des Heeren volck, met groote vreught bevangen,
Daer hoort men anders niet als fpel en lof- gefangen,
Daer finght de jonckheyt na het liedt van Mirriam,
Dat uyt een danekbaer hert tot in den hemel klang.

ü) Eioll. 4. 15.
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Maer fehier en is het heyr niet uytter fee gekomen ",
Men heeft van ftonden aen geen water meer vernomen,
Men vint geen klare beeck, geen aengenamen dranck,
Men vint nau eenigh vocht, geheele dagen lanck.
Of, fchoon men water kreegh ontrent de lucre beken,
Die uyt den wrangen gront van Mara komen leken,
Soo heeft'et doch een fmaeck gelijck als enckel gal 2) ;
Siet daer al wederom een droevigh ongeval.
Maer God die Jacob proeft, en niet en wil bederven,
Die laet het treurigh volck al weder trooft verwerven;
De goede Moyfes helpt, en maeckt een foeten ftroom,
Alleen maer door behulp van eenen foeten boom;
En dit is nau gefchiet , fy komen Moyfes tergen,
Sy komen aen den man een vette tafel vergen 3 ':
,,A gypten, feyt het volck, dat was een vruchtbaer lant,
Daer in men vifch en vleefch en alle luften want 4 ;
A gypten , fchoon pried, vol alderhande vruchten,
Wat gingh ons dwafen aen, van u te willen vluchten 2
Ghy fijt een luftigh hof, en vette klaver-wey;
Maer fiet in dit geweft en is maer enckel hey,
En niet als dorren halm. Ach, hadden wy gebleven
Daer wy in overvloet en vreughde mochten leven!
Het is voorwaer een dwaes die uyt fijn plaetfe treet,
En kielt een ander lant eer by een beter weet !"
Dus gaet het grilligh volek by wijlen ganfche dagen,
Nu God om haer bejagh, dan haren leyder vragen.
Haer ftemme wort verhoort, fy krijgen haren eyfch ,
De dau die geeft haer broot, den regen edel vleys:
Het man komt uyt de lucht, en over hun gefegen,
Tot in de bosfchen felfs, en midden op de wegen '';
Het wiltbraet komt hun t'huis, en waer fach iemant fet,
Daer vanght hy voor fijn deur de quackels fonder net.
Hier mocht een heyligh man, ten hemel opgetogen,
Gaen roepen tot den Heer uyt alle fijn vermogen,
En feggen (nademael fijn hert ten vollen merekt,
Hoe wonder Godes hant hier in geduerigh werekt):
„0 God! fchoon ghy ons leyt door wonder dorre wegen,
Daer niet als enckel zant en klingen fijn gelegen;
Al moeten wy met angft en ongewapent gaen,
Daer ftaegh een machtigh heyr ons dreight te Pullen ílaen;
Al komt de woefte zee ons fwacke finnen tergen,
En fteygert over-hoop gelijck de grootfte bergen,
Al is 't dat ons vergift en flangen-fwadder que]t,
En dat ons door het vyer het ganfche lichaem f^velt;
Wy lullen even -wel, wy konnen niet bederven,
Nadien wy's hemels broot door uwe gunft verwerven.
0, geeft ons, lieve God! uw woort, dat edel man,
Tot ons lal eygen fijn het hemels Canaän !"
Maer, wat is van de menfch ? fiet hoe de lieden woelen,
Sy konnen in het ftof den hemel niet gevoelen.

Haer keel die is een wolf, haer loft een rechte vraet ,
Sy krijgen ja de walgh van enckel honigh-raet,
Van enckel hemels -broot; des Heeren rijcke gaven
En weten haren buyck, haer geeften niet te laven.
Dat vet IEgypten laut, die koren- rijcke groat,
Die fpeelt haer om het hert, en leyt haer in den nmont;
Die doet hen even-ftaegh , als met geheele krachten,
Haer wenden van den Heer, en op haer luften achten.
Soo qualick wil het vleefch hem voegen nae de baen
Die God, het eeuwigh licht, ons hier gelast te gaen.
Siet, (tracks al weder dorft, oock in het lecker eten:
Sy hebben Godes heyl al wederom vergeten ,
En noch terwijl het volck verwondert (tont en keeck ,
Siet, uyt een harde klip ontfprongh een ganfche beeck e'.
Hoe lieft God Jacobs volck! haer ovens fijn de woleken ,
De rotfen even-felfs haer koele water-kolcken ,
Haer kelders voor den dranck, ten dienfte van't gemeen,
Daer quarr een machtigh vocht gebortelt uyt den fteen ,
Gefehoten uyt een rots, het fchijnt dat harde keyen
De lieden hulde doen, en al het leger vleyen;
In voegen, dat het vee met vollen monde dronck,
Terwijl het fuyver nat als nyt de moeder fpronck.
Maer fchoon of Godes haut boo veel beroemde daden,
Vol krachten, hoogh beleyt, vol gunfte, vol genaden,
Aen Jacob had getoont; eylaes! het grilligh rot
Dat maeckt een gulden kalf, en noemt'et haren God '1
Waer heen ellendigh volck? waer fijt ghy doch geweken?
Van waer loo quaden flagh en loo verkeerde ftreken?
Waer is doch nu ter tijt, waer is des Heeren kerek?
Ghy laet den waren God, en viert uw handen -werek!
Daer komt de groote man van boven na beneden,
Daer komt hy van den bergh tot aen den leger treden,
Hy brenght de tafels met, als zegels van het bont ' 0) ,
Die aen fijn lieftal volck de Schepper heeft gejont.
Hy fiet de losfe jeught daer in het groene dansfen,
Hy fiet het gulden kalf geeiert met rofe-kransfen ,
Hy goyt de tafels wegh, eer hy die vorder droegh "',
Vermits een yver-vier hem in den boefem floegh.
Daer leyt liet wonder ftuck, daer leyt'et heen gedreven ,
Daer God riet eygen hant fijn Wet heeft in gefchreven ;
Daer wort oock Aron felfs ten hardften over-haelt,
Vermits hy met den hoop van God is af-gedwaelt.
Daer laet hy ftracx het kalf tot ftof en asfche branden,
En 't wort tot menfchen dranck, en al tot haerder fchauden,
Als of by feggen wou: dat ghy noemt uwen God,
Wort hier tot enckel dreck, en dat tot uwen fpot! ' 2)
Noch is'et niet genoegh: drie duyfent kloeke mannen,
Die worden aengetaft, en door het fwaert verbannen,
Geflingert over-hoop. Siet, wat een droevigh werck `j ) ,
Siet, in hoe groeten druck vervalt de ganfche kerck
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Noch laet de goede God fach wederom genaken,
En laet een nieu verbont en nieuwe tafels maken;
Hy trooft het droevigh. volck, en neemt het weder aen,
En ftelt door Moyfes vaft hen by te füllen ftaen:
Te drijven uyt het lant de raeuwe Jebufrjters,
Te jagen uyt haer erf de fnoode Cananijters,
En menigh ander volck, mits dat fijn reyne Wet
Hun fy een ftage peyl, en blijve vaft gefet.
De tijt doet haren gangti , de rappe jonge lieden `'
Die gaen in grooten ernft de vette kuft befpieden,
En keeren weder t'huys, en weten tot den grout
Hoe dat het binnen 's lants, en op de grenfen ftont.
Sy brengen aen het volck loo gulle wijngaert- vruchten,
Dat onder haren laft oock jonge mannen fuchten,
De kloeekfte van het heyr fijn befich met hun tweera
Met éénen druyven-tack, met éénen tros alleen.
Sy brengen vijgen met en appels van granaten 2
Maer al dat aerdigh fruyt en mocht hun geenfins baten,
Het ganfche leger muyt, en 't heyr is op den loop,
Om wie hen tegen is te ftorten over-hoop.
Sy fchricken voor het lant en al de vafte fteden ,
Sy vreefen voor het volck en hare grove leden,
En daer en komt niet eens, in haer verdraeyt gepeys,
Wat God al heeft gedaen op loo een lange reys.
En fchoon of Caleb riep: „De fteden fijn te winnen %,
Laet ons maer Hechts het werek in Godes naem beginnen !"
Daer is geen luft eylaes! daer is geen (eggen aen,
Men vint geen handen meer genegen om te flaen.
Men leydt hen na de doodt, gelijck de lieden meenen 4
Sy vallen Caleb aen, en goyen harde fteenen
De goede Jofua en wert oock niet gefpaert,
Maer is in dit gevaer door Godes haut bewaert.
Stracx wort'er op het heyr een vonnis uyt-gefproken ,
Dat haren overmoet ten vollen heeft gebroken :
Wie meer als twintigh jaer van fijne dagen telt
Die fat tot enckel mis verteeren op het velt;
Die fal , dit was de vloeck, hier aen der heyden fterven ,
Eu nu of nimmermeer den vetten gront verwerven;
De lone Nun alleen, en Caleb boven dien ,
Is by God toe-geftaen liet laut te mogen fier.
Daer treuren over-luyt, daer weenen alle mannen,
Van hope nu berooft, en uyt het lant gebannen ,
En ftracx daer op loo volgkt èn peft èn harde ftrijt ,
En niet als ftaegh verderf, en niet als droeven tijt.
De ftoute Korach muyt, en Dathan daer beneven '),
Door haet, door fwarten nijt, door eerfucht aengedreven,
Abiram komt'er by, en dringllt geweldigh aen,
Sy willen priefters fijn, en voor den Heere ftaen.
Twee llondert vijftigh man, al luyden van vermogen,
Sijn tegen Godes erf geweldigh op- getogen;
i,

i,

;

1) Num 14. 35.
J) Num 1G 41.

II

2) Nam. 13. 23.
10) Num. 10. 47.

3) Nunn. 14. G.
11) Num.2I.4.

4) Nam. 14 20.
12) Niun. 21. 5.
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Daer ftaet het ganfche volek in wonder groot gevaer:
Maer 't wort in korten ftont des Heeren macht gewaer.
Het aertrijck doet hem op tot aen de diepfte gronden 11
En Korachs ganfch gefin is in der haeft verf onder ,
Sijn hays leyt over-hoop, fijn tente neêr- gedruckt,
En hy wort in der haeft in 't duyfter wegh- geruckt.
Maer fchoon of al het volck aenfiet de fware plagen ',
Die Dathans grilligh rot gedwongen is te dragen,
't En wort noch even -wel niet buygh-faem in den geeft,
Soo dat het even doen den Heere niet en vreeft.
Het gaet op Moyfes aen als niet de ganfche leden,
Het fmaedt op fijn beleyt met onbefehofte reden,
Het feyt met vollen mort, dat hy, uyt wrangen aert,
Het zaet van Abraham in geenen deel en fpaert.
God fret den handel aen met gramfchap aen-gefteken,
En gaet door felfaem vier fijn dienaers onrecht wreken
Daer rees een heete gloet die op liet leger quarr ,
En in een korten ftont veel duyfent menfehen nam.
God feyt hem boven dat: Ontreckt u van de fcharen ,
Iek wil aen defen hoop mijn krachten openbaren
En plagen al het heyr met druck en ongeval,
Soo dat'er niet een menfch hun over- blijven tril
Maer Aron, op den raet door Moles hem gegeven 10 ',
Heeft niet een foelen reuck de plagen wegti-gedreven ,
En God met een verfoent. De kracht van haer gebellt
Die heeft het fnel bederf en haeftigh vyer belet.
Den braut is uyt- gebluft. Daer komen blijde dagen ";
Want Arad wort gevelt, en fijne macht gelagen ,
liet vr uehtbaer Canaän, dat in het Zuyden lagli,
Is in der haeft verheert, en fchier met éénen flagh.
Daer treckt het leger op, maer t'wijl de lieden reyfen,
En op haer eerften ftaet en op A gypten peyfen,
Beginnen nieu geklagh en reden fonder flot,
Sy grollen op een nieu, en morren tegen God:
„Slet, wat een vreemt gewoel, en wat een felfaem leven
doen fehier anders niet als gins en weder fweven ,
Wy dolen even-ftaegh, al fijn wy bijfter fwack,
Wy fpillen onfe jeught, in druck en ongemack.
Siet, wat een flappe koft wy op den tocht gebrnycken !
Wat kan een quackel fijn voor onfe grage buycl:en !
Wat geeft men aen het volek het labbe-foete man,
Dat ons geen rechte kracht of herte geven kan!
0, die eens wederom Agypten mocht betreden,
Om daer van edel graen eens broot te mogen kneden!
Dat heeft eerft kruymen in, en pit, en rechte keeft,
En kan in volle maet verquicken onfen geeft.
Het was een groot vermaeck aen onfe jonge galten,
Doen fy eens in het vet tot aen de kneuckels taften,
En hadden vollen luft van schaep- en ossen -vleys,
En gaven even-ftaegh den buyck haer vollen eysch.
,

P) Num. 14 32.

G) Num. 14. 35.

7) Nam. 10. 5.

8) Nun,. 16. 31.
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Waer is die goede tijt en alle vretight gevaren?
0 dat wy noch een reys loo wel gefeten waren!
Wel op dan, Abrams zaet! waer toe hier langh gedraelt?
't Is beter eens gekeert als even-ftaegh gedwaelt."
God hoort den nortfchen vrock, en Pent haer heete fangen,
Die met een dichten krol haer om de leden hangen,
Die fchieten haer vergif tot aen het innigh bloet,
Soo dat in korten (tont de ziele ruymen moet:
Hier komt een herders kint getreden aen der heyden,
En gaet met bly gemoet fijn teere fchapen weyden,
En t'wijl het uyt de borft een aerdigh deuntjen finght,
Soo voelt het dat een flangh hem om de leden fpringht.
Daer is een jeughdigh paer in ftille vreught gefeten,
En, eer het iemant weet, too wort'er een gebeten.
Daer let een jonge maeght haer in het jeughdigh kruyt,
En waerfe bloemen foeckt daer komt een adder uyt.
De- vrijfters fijn gequetft, de vrouwen krijgen wonden
Of in haer fachte borft of aen haer teere monden,
En menigh wacker man ontfanght een felle beet,
Terwijl hy light en flaept, of aen fijn tafel eet.
Daer hoort men droef gekerm door al het leger rijten,
Een ieder foeckt den Heer fijn fmerten aen te wijten;
En God verhoort het volck, en even wetter daet,
Vertoont haer fijne gunft, en fchaft haer goeden raet :
Hy laet, in korten (tont, de flecken trooft genieten,
Hy laet aen fijnen knecht een flangh van koper gieten;
1) Num. 21. 9.

2) Num. 20. 2. 28. Deut. 34. 5.

Die wert omhoogh gerecht te midden op het velt,
Ten goede van het volck dat gift van adders quelt.
En wie het dier befagh, hoe kranck hy mochte wefen,
Die was van fijn verdriet van (tonden aen genefen;
Men nam geen menfehen hulp, geen dranck of heylfaem kruyt,
De flangh maer eens geilen, die joegh het fwadder uyt.
Wat dient'er meer verhaelt? geheele veertigh jaren
Sijn aen des Heeren volck met dolen wegh-gevaren,
En eer het oyt fijn erf ten vollen hebben kan,
Soo valt'er op den wegh fes hondert duyfent man.
't Is ganfch een nieu geflacht, Peer weynigh uytgenomen ,
Aen wien het is vergunt in Canaän te komen,
De rette die verfmelt door veelderley verdriet,
Eer dat het immermeer het goede lant geniet.
De leyders even-fells, die God hun had gegeven,
Sijn alle wech- geruckt, en op de reys gebleven:
De goede Mirriam, de priefter Aron ftorf 21 ,
Eer dat hy oyt een voet in Canaän verworf;
De groote Mofes felfs, hoe Peer hy heeft gebeden,
En mocht den vetten gront fijn leven noyt betreden,
Niet deelen aen het volck; hy kreegh een ander lot:
Hy leyt fijn leven af, en gaet tot fijnen God.
Maer wat gefwinde pen fal _na den eyfch verhalen
Het lijden van de kerck, en haer gefwinde qualen,
En wat een ftaegh verdriet, dat om haer heeft gefwiert,
Terwijl des Heeren volck door Rechters is beftiert.
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Doorliet het ganfch beleyt: na weynigh blijde dagen
Soo rijfen over -handt al weder droeve flagen,
Al is 't fomtijts eens ruft, 't is voor een kleynen tijt,
Want ftracks foo rijft'er twift en weder nieuwen ftrijt
Want na het grilligh volck van God is afgetreden,
Heeft Aftarot geviert en Balam aen- gebeden,
Soo treft haer wederom des Heeren felle ftraf,
Die haer aen Midian als flaven over -gaf 2) .
0 hart, o fondigh volek! o Godes diep ontfermen 3'!
Hy laet het woefte laut al wederom befchermen :
Daer rijft een Samfom op, een Jepht', of Gideon,
Die jaeght de nevels wegh gelijck een helle fon.
Dit is een vafte wet: de fonden niet de plagen
Die gaen als over-hant, en op gefette dagen;
Als d'een haer loop begint, daer is geen twijffel aen,
De tweede komt'er by, en geeft haer op de baen.
Maer onder dit verdriet, en veelderhande plagen,
Daer mede Godes volck geduerigh is geflagen;
Soo heeft hy menighmael vernieut fijn heyligh bont,
By hem al valt gelet oock eer de werelt ftont.
't Is driemael hondert jaer dat Motes is verfcheyden ,
En dat den fone Nun het leger quam te leyden,
Siet, Eli recht liet volck, een al te fachten man 4 ',
Die in fijn eygen buys geen regel houden kan.
Gods offer wort helmet, fijn heylighdom gefchonden ,
Soo buyten alle tucht, too los en ongebonden
Is Elis ftout gefin, maer fiet een droeven flagh ,
Gods yver roeyt het uyt, en al op eenen dagh s'.
Maer, dat noch harder treft, het leger wort gellagen ,
De Bont-kift even-felfs ten buyte wech- gedragen ,
Geftelt in Dagons huys, en alsfe weder quam
Doen was het dat de dood veel duyfent menfchen nam.
Ontrent dien eygen tijt is Samuël gekomen 8 ',
En door het ganfche lant als rechter aengenomen ,
Maer Hechts voor fijnen tijt: want als by wort bedaeglit,
En hebben aen het volek fijn kinders niet behaeght.
Daer gingh doen Jacobs zaet fijn eerfte ftant verliefen y-,
Ilet wil een hooger verft, een eggen prins verkiefen,
Het wenfcht te fijn beftiert door Koninghs edel bloet,
Gelijck het meefte volck door al de werelt doet.
En fiet, op dit verfoeck wort Saul uyt- gekoren 10) ,

Maer heeft al wederom het rijck eer langh verloren,
Soo dat, oock eer hy fterft, tot vorft gezegent wert
De loon van Ifaï, een man na Godes hert.
Maer ick en feyde niet, al had ick duyfent tongen,
Hoe dat de ware kerck in David is befprongen,
En wat fich over-al voor onheyl heeft vertoont,
Eer dat by na den eyfch ten vollen is gekroont.
Men fagh hem even-ftaegh aen alle kanten tergen,
Gelijck een vluchtich hert of velt-hoen op de bergen,
Maer echter heeft de man, als met een vollen left,
Den Bruydegom gehen, en in den geeft gekuft "',
Den bruydegom omhelft , den bruydegom gefongen,
Doch meeft als fijn gemoet in enghte was gedrongen;
Dan fcheen het, dat de vorft tot in den hemel rees,
En fchier als metter hant den grooten harder wees.
Maer nae dien vromen helt is Salomon gekomen 'l'
En heeft van al het rijck den fcepter aen- genomen,
Een vorft van hoogen geeft en wonder diep verftant
Hoedanigh dat men noyt in menfchen breyn en vant
Die heeft in fijn gemoet, door heyligh vyer gedreven,
En met de ganfche ziel tot fijnen God verheven,
Gefongen voor den Heer een hoogh, een wonder liet,
Daer in men fijne bruyt in haer gedaente fiet.
Wel op, o vrienden, op! komt, brenght hier reyner ooren
Als die naer ydel jock en aertfche dingen hooren;
Komt, fiet hier hoe de bruyt by wijlen is beducht,
En hoe haer brandigh hert in waren yver tucht
En hoe de bruydegom met poefen is verborgen,
En hem niet vinden laet tot aen den lichten morgen
En hoe de droeve bruyt dan hare klachten doet,
En hoe de bruydegom haer wederom begroet.
;

;

;

Wie geen liefde noch en voelt,
Liefde die den geeft verweekt ;
Maer noch in der aerden woelt,
En daer heen de finnen ftreckt ;
Wat is 't, fchoon hy 't ooge went
' Op dit hoogh, en heyligh liet?
Wie geen liefde noch en kent,
Die en kent haer tale niet.

1) Jud. 2 1l.
2) Jud, 6. 1.
3) Jud. 12.
4) 1 Sam, 1. 9.
5) 1 Sam. 1 12.
6) 1 Sam. 4. 10.
7) 1 Sam. 6. 19.
8) 1 Sam. 7. 3.
4
10) 1 Sam 10, 11. 1 Sam. 13. 14. 1 Sam. 15. 23. 1 Sam. 16. 13. 1 Sam, 23. 26
11) Pfalm 2. 12. Pfam 45. 9.
12) 1 Kon. 14. 9.

9) 1 Sam.
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ZY ": Mijn flauwe ziel verlangtet om, door liet jonftigh kusfett
Van mijnen Bruydegom, haer brant te mogen blusfee;
Ach! dat ick in den geeft fijn liefde voelen mocht,
Soo had ick in der daet al wat ick immer focht.
Uw gunfte, waerde vrient, gaet alle foet te boven
En wat'er immer wies in alle koninghs hoven;
Uw vrientfchap overtreft den alder- beften wijn,
Die van een gulle ranck oyt kan gelefen fijn.
De reuck van uwe falf verquickt benaeude (innen,
Soo dat u Sions volck en al haer dochters minnen,
Soo dat ghy aengefocht en hoogh geprefen wert
Van al die maeghden fijn, en van een fuyver hert.
Och! wat ick bidden math, wilt my tot uwaerts trecken,
I)at fal mijn trage ziel tot uwen dienft verwerken,
Dan fal irk veerdigh fijn, daer ghy in vrede ruft,
En vinden even daer mijn vollen hertfenluft.
O trooft van mijn gemoet, wilt ghy my Hechts geleydeu
Daer ghy voor uwe bruyt uw kamers doet bereyden,
Soo word' irk vry geftelt van druck en ongeval,
En wil oock uwen lof gaen melden over-al,
En wil oock uwen trooft, die wy, met groot verlangen
Tot in het diepfte mergh door uwen geeft ontfangen,
Vertellen aen het volck , en brengen aen den dagh,
Waer uyt men uwe gunft en liefde kennen magh.
Hoort maeghden, die bewoont de gras -begaefde vlerken
Daer fick Jerufalem komt in de leeghte (trecken ,
Al ben irk (wart bevleckt, gelijck irk lieden toon,
Mijn wefen even -wel dat is inwendigh fchoon.
1) De kereke, de biuyt.

2) Chriltus, de brnydegom.

Of ick een tente fchijn van rauwe Kedarijten,
Noch is mijn helle glans als Salomons tapijten,
Al fchijn ick wonder bruyn, ey fegh, wat leyter aen,
Een heete fonne-fchijn die heeftet my gedaen.
De kinders, die wel eer mijn moeder plagh te voeden,
Sijn tegen my geftoort, ick moeft den wijngaert hoeden,
Die was my toe-vertrout en dier genoegh belaft,
Iek hebber even -wel maer weynigh op gepaft.
Doch gliy, mijn hertfen-trooft, fegh waer uw kudden weyden,
En waer ghy fult het vee ontrent den middagh leyden:
Waerom fal ick alleen mijn hutte neder-ílaen,
En buyten uw bedrijf by loofe vrienden gaen?
BY 2) : Indien ghy niet en weet, o fchoonfte van de wijven,
Waer dat guy na den eyfch uw kudden hebt te drijven,
Soo neemt liet feker fpoor van mijne fchapen waer,
En weyt tot uw gemack uw teere geyten daer.
Vriendinne, wel te recht wert uwe glans geleken
Met Pharos ruytery, daervan de Vorften fpreken,
Of met het fchoon caros, daer op do koningh rijt,
Hoedanigh noyt en was in al den ouden tijt.
Iek fie uw foet gelaet, uw roos -gelijcke wangen,
Geriert aen alle kant met wonder fchoone fpangen,
Met peerels boven dat, die met een rijcken glans
Omvangen uwen hals, gelijck een (tage krans.
Wy fullen t'fijner tijt vercieren uwe leden,
En toonen uwen glans in Sions hooge fteden,
Wy fallen u verfien met allerley cieraet,
Gelijck de frisfche jeught op hooge feeften gaet.
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ZY: Terwijl de bruydegom aen tafel is gefeten,
En fiet daer met vermaeck fijn lieve vrienden eten,
Soo geeft mijn narden -falf een wonder foeten lucht,
Waer door de bange pijn uyt mijn gewrichten vlucht.
Gelijck de mirrhe werckt wanneer die is gebonden,
En in een dichten tros te famen op- gewonden,
En aen mijn borft geleyt, en my tot reucke dient,
Soo is aen mijn gemoet de gunft van mijnen vrient.
Sijn wefen is gelijck de gulle wijngaert-rancken,
Waerom dat Engeddi den Heere plagh te dancken ,
Sijn wefen is gelijck als Cypris edel kruyt,
Het foetfte dat men vint of aen der heyden fpruyt.
HY: Koom hier, vriendinne, koom, en wilt uw fchoonheyt
De ftralen uws gefichts fijn enckel duyven oogen,
(toogen,
Haer glans is aengenaem, en wonder lief- getal,
Soo dat ick mijn vermaeck daer eeuwigh vinden fa].
ZY: Schoon fijt ghy weerde vrient, fehoon fijt ghy mijn
De fchoonfte die ick weet of op der aerden vinde, (beminde,
Schoon fijt ghy, weerde vrient, en uyttermaten foet,
Soo dat in a beftaet de luft van mijn gemoet.
Ons leger is geeiert met alle groene kruyden,
Die aen ons reyne min een ftaege jeught beduyden ,
Ons huys ftaet wonder vast met ceders op- geboet,
En onfe galery van fchoon cypresfen hout.
HY: Iek ben een fchoone roos, van Saron her- gekomen ',
Een luyfter van den hof, een prinsfe van de bloemen,
Een edel aert-gewas dat in de dalen groeyt,
En eeuwigh jeughdigh ftaet, en fonder eynde bloeyt.
En ghy, o weerde bruyt, een lely vergeleken,
Staet in een dorren gront, daer u de doorens fteken;
Maer des al- niet-te -min uw glans fal niet vergaen,
Ghy blijfter ongefchent en vaft gewortelt ftaen.
ZY: Gelijck een fchoonen boom, met vruchten over-laden,
Staet by het wilt gewas en aen de dorre paden,
Soo is mijn weerde vrient ontrent de fteedtfche jeught,
Dies is fijn aerdigh loof mijn hertfens grootfte vreught.
Sijn groen en geeftigh blat is alle mijn vermaken,
Als mijn verdorde ziel fijn fchaduw magh genaken;
De vrucht die van hem komt verweekt my in den mont
Een fmaeck die foeter is als oyt mijn herte vont.
Hy gaet, uyt reyne gunft, my tot de plaets geleyden,
Daer ick, tot mijn vermaeck, de maeltijt fie bereyden;
Hier door ontfonckt mijn hert, en voelt een innigh vier,
En fegh eens, waerom niet? de liefd' is fijn banier.
Wat ick u bidden magh, wilt my door wijn verquicken,
En laet my van den dorft in hitte niet verfticken,
Bevochticht my de ziel met frisschen appel -dranck,
Iek ben tot aen het mergh, ick ben van liefde kranck.
Mijn vrient, die dit verneemt, en laet my niet verlegen,
Dies komt fijn fhincker-hans om mijnen hals gefegen,
En fijnen rechter arm om-helft mijn teere borft,
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Die met een ftaegen brant nae fijne liefde dorft.
Hoort, dochters, hoort een woort: Iek moet van u begeeren,
Jerufalemfche jeught, ick wil u gaen befweeren
By al het geeftigh wilt, in dal of bofch gevoet,
Dat ghy in defe vreught ons geen belet en doet;
Dat ghy het foet vermaeck van mijnen uyt- verkoren
Geen hinder aen en brenght, en niet en komt te ftoren.
Ach! laet hem nevens my, ach! laet hem doch geruft,
Tot dat het anders valt , of dat hem anders luft.
Maer fiet, ick hoor een ftem, ick hoor een ftemme fpreken,
Iek hoor een helle ftem, die komt tot my geweken,
Een ftem die my behaeght, een item van mijnen vrient,
Een ftem die my tot trooft, en enckel fegen dient.
Iek fie hem metter haeft tot mijn vertreck genaken,
Iek fie hem grooten fpoet en fnelle gangen maken;
IIem kan geen fteylen Bergh, geen heuvel tegen -ftaen,
IIy kan door fijne kracht de rotten over gaen.
Hy is gelijck een rhee, die, met gefwinde fprongen,
Komt door het dichte loof ganfch veerdigh in- gedrongen.
Geen ruyglite van het wout, geen haegh die hem belet,
Hy vint een open baen, waer by de voeten fet.
Hoewel by menighmael noch verre fchijnt te wefen,
Soo komt hy lijcke -wel ganfch haeftigh op-gerefen,
Schoon ons een muur verfcheyt, by kijckt te venfter nyt,
En hout een wacker oogh ontrent fijn lieve bruyt.
Hy opent - fijnen mont, by fpreeckt gewenfchte reden,
Die gaen my tot het mergh en tot mijn diepfte leden,
IJy feyt: „vriendinne komt, en voeght u nevens my,
En weeft eens op het left van alle kommer vry !
De winter is gegaen, en alle ftuere vlagen
Sijn door een foeter lucht geworden fchoone dagen,
De regen is voor-by : men fiet het jeughdigh gras,
Men fiet aen alle kant het aerdigh bloem- gewas.
Men hoort het bly gefangh, men hoort de vogels quelen,
Men fiet de tortel-duyf ontrent haer gaeytjen fpelen,
Men hoort geen droef geklagh, maer niet als enckel vreught,
Het fchijnt dat al het wont ontfpringht in nieuwe jeught:
IIier gact de vijge-boom haer botten openbaren,
En toont een jonge vrucht daer noyt geen bloeifels waren;
Daer ftaet de wijngaert-ranck en maeckt een foete lucht,
En ftreelt den hovenier met hope van de vrucht.
Wel komt, mijn teere duyf, wilt u tot my begeven,
Ghy die eens in een rots gedwongen waert te leven,
Laet hoeren uwe ftem, en toont uw foet gelaet,
Ghy zijt aen mijn gemoet als enckel honigh-raet."
Maer, onder defe vreught, behout my dit verlangen
Der vosfen jongh gebroet in haeften op te vangen,
Het is een boos gefpuys, en dat, tot onfer fpijt,
De wijngaert-rancken fchent, en in de druyven bijt.
Iek ben aen mijnen vrient, en hy aen my gebonden,
Wy fijn te (amen een tot aen de diepfte gronden,

1) net 2 eap ttei.
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IIy is aen mijn gemoet, en iek aen hem verpant,
En dus is tusfchen ons een onverbroken bant.
Hy doet fijn kudde gaen in fchoone lely -velden,
En drencktfe, met vermaeck, die haer te voren quellen.
Siet, dus gact hy te werck ontrent fijn lieven ftal,
Tot ons een klaerder dagh eens over-komen fat.
Iek wil dan tot befluyt u defe bede vergen:
Koom, als een jonghe ghee, koom, huppelt op de bergen,
Koom neder, weerde vrient, koom met een rasfen fpoet,
En fijt tot aller tijt een trooft in mijn gemoet.
lek was, op mijn gemack, in 't bedde neer-gefegen ,
Iek was in 't fachte dons, tot mijn vermaeck, gelegen,
Daer heb ick grooten tijt by wijlen om-gebrocht,
En lebbe mijnen vrient in grooten angft gefocht.
Maer fchoon ick my des werex gingh dicmael onderwinden,
IIy,, die mijn hexte focht, en wasfer niet te vinden,
Of ick met handen greep of met de voeten ftict,
'k En vant hem in het bed of in de kamer niet.
Dies gingh ick al het (tuck wat naerder over- leggen,
Iek gingli tot mijn gemoet met grooten ijver feggen:
Verheft u, traegh geftel, begeeft u van het bedt,
En Piet dat ghy met ernft op uwe plichten let.
Hier op lieb ick terftont het fachte dons verlaten,
En gingh my door de ftadt begeven op der (traten;
Maer hoe ick foecken mocht, en waer ick immer quarr,
Het was mijn ongeluck dat ick hem noyt vernam.
Mace [let, een wacker volek, dat in de lange nachten
Is door de ftadt gewoon op yder huys te wachten,
Dat nam ick tot behulp, en dede mijn beklagte,
En vraegde, waer mijn vrient in 't duyfter fchuylen magh.
Maer nae dit onderfoeck, een kleynen tijt geleden,
En eer ick van de fchaer ben verder af- getreden,
Soo vond' ick even hem die my verheugen doet,
Soo vond' ick mijn vermaeck, en trooft van mijn gemoct.
Iek greep hem in den arm, ick leyd' hem van der ftraten,
Iek hield hem wonder vaft, en woud' hem niet verlaten,
lek bracht hem in het huys van die my heeft gebaert,
Daer wort hy t' mijner trooft op heden noch bewaert.
Wat ick u bidden magh, o Syons reyne maegliden!
Hadt ghy oyt derenis met die van liefde klaeghden ,
En breeckt doch ons vermaeck, en ftoort ons vreugde niet,
Tot u de liefde felfs hier anders in gebiet.
HY : Maer wie doch magh het fijn, die met een vrolick wefen,
Die uyt de wildernis als roock is op-gerefen,
Als roock van foete lucht? wie is de lieve bruyt,
Die geur en wafem geeft gelijck het befte kruyt?
Die niet als mirrh' en blaeft, en doet om hooge rijfen
Een reuck, een wieroock-damp, van yder een te prijfen,
Een lucht die ons verquickt en beter fegen brenglit,
Als cenigh konftenacr, die goede reucken mengkt?
Maer Piet des koninghs bed, dat hem fijn dienaers ftelden,
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Siet wapens om de koets, en even feftigh helden,
Die om fijn leger ftaen, en houden goede wacht
Voor al dat yemant vreeft te midden in der nacht.
Siet daer een wacker heyr van onvertfaeghde knechten,
Die met de fwarte macht en helfche fpoken vechten,
Die met het quelligh vleefch, en haet, en wrange nijt,
Sijn ftaegli in ongeniack, en eeuwigh in den ftrijt.
De vorft van Ifraël, van David her- gekomen,
Die heeft uyt Libanon het ceder -hout genomen,
Daer heeft men uyt gewrocht het fchoonfte ledekant,
Dat oyt naeu-keurigh oogh in Prinsfen hoven vant:
De fteylen van het werck, daer op het ftaet verheven ,
Zijn uyt een wit metael na rechten eyfch gedreven,
De vloer is enckel gout, en waer den hemel (treckt,
Dat is met purper-root ten vollen over- deckt.
Maer niet en kan liet werck foo reynen luyfter geven,
Als doet het aerdigh tuygh door uwe jeught geweven,
0 Davids fchoone ftadt! haer onbevleckte min
Dat is haer fchoonfte pant, en neemt den koningh in.
Nu, dochters Syons! komt, befiet hier uwen koningh,
Hoe cierlijck dat hy treet uyt fijn yvoren woningti;
Befiet voor alle dingh fijn edel hooft -cieraet,
Dat alle prinsfen dracht in all's te boven gaet;
Dat heeft het deftigh wijf, fijn moeder, hem gegeven,
Als hy op fijnen troon met eere fat verheven,
Als by door al het rijck fijn groote bruyloft hiel,
En in de vreugde fwom als met de ganfche ziel.
Schoon fijt ghy, lieve bruyt, fehoon fijt ghy mijn vriendinne 2 ',
Ghy draeght in uw geficht een woonplaets voor de minne.
Uw oogli verquickt den geeft van alle jonge mans,
Want noyt had duyven oogh foo aengenamen glans;
En of op Gilead veel jonge geyten weyden,
Die aen een klare beeck een harder komt geleyden,
En waft daer al het vee, ghy fijt het, weerde inaeght!
Wiens hair en fchoone verw aen my voor al behaeght.
Het fijn, in mijn gefacht, uw overfchoone vlecltten
Die my uw foete min in al de firnen hechten;
Uw tanden wonder net, en in haer reken vol,
Siju wit aen alle kant gelijck als reyne wol.
Uw lippen fijn geverwt gelijck als verfehe rofen,
Die van den koelen dau in vollen luifter blofen,
Uw fprake, die geftaegh als door de rofen gaet,
Is foeter in den klanck als enckel honigh-raet.
Uw wangen aerdigh root, en jeughdigh boven maten,
Sijn als liet edel vocht in appels van granaten,
Die maken des te meer uw fehoonheyt openbaer,
Vermits die fijn omringht van uw gekrinekelt hair.
Uw hals en fijn gevolgh, van duyfent uyt- gekoren,
Is recht en op- geeiert, gelijck als Davids toren,
Daer hanght het wapen -tuygh van menigh edel helt,
Die voor des Heeren volek het lijf te pantie ftelt.
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liier dienen by gevoeght uw twee gelijcke borften,
De vrenght en lierten-luft van alle jonge vorften,
In 't aenfien lief-getal gelijck een jonghe rhee,
En even fonder vleck als nieu gevallen fnee.
Wel aen, ick ga beffen de mirrh' en wierroock -bergen,
Tot dat de klare fon den nacht fal komen tergen,
Tot dat de fchaduw wijokt, en dat de lichten dagh
Door ganfch het aertfche dal haer ftralen fender magli.
Schoon zydy, lieve bruyt, fchoon zydy mijn beminde,
Soo dat ick geen gebreck in al uw leden vinde ,
Soo dat ick niet en fie, waer ick het ooge í1a,
Dat u niet lief en is, en u niet wel en fta.
Iek fal van Libanon, ick fal u naerder leyden,
Tot in het vette gras en in de groene weyden,
Ghy fult van Hermon af of van Amana lien,
Wat in liet lage dal voor wonder fal gefchien.
Ghy felt den leopart, ghy fult de felle leeuwen,
En al liet wout-gefpuys onaerdigh hooren fchreeuwen ;
Maer, defer onverlet, Vriendinn'! ontftelt u niet,
't Is buyten uw gevaer dat ghy het onheyl tiet.
Van dat mijn eerfte gunft is over n gekomen,
Soo Nebje, lieve bruyt! mijn finnen in- genomen ,
Ghy hebt door uw gefleht mijn herte wegti- geruckt,
En uw verkoren beelt dat ftater in gedruckt.
hoe fchoon is uw gelaet! hoe foet en uyt-gelefen
Is, mijn gewenfte bruyt! uw reyn en eerbaer wefen!
Daer is geen fpecery of geur van foete wijn,
Die niet uw frisfche jeught oyt kan geleken fijn.
De keeft van honigh-raet befproeyt de reyne tippen
Van uwen rooden mont, en fehoon-gebloofde lippen;
Uw kleet geeft foeter reuck en beter wafem ityt
Als Libanons gehucht, en al het edel kruyt.
Ghy fijt, o weerde maeght, te rechte vergeleken
Met ftil en fuyver nat van ongemeene beken,
Ghy lijt in mijn gepeys, en dat tot uwen lof,
Een wel hemuerden-tuyn , een toe- gefloten hof.
Uw rancken fijn gelijck een boomgaert van granaden,
Met wieroock over-al en nardus over-laden,
Verluftight boven dien , tot in het minfte deel
Met mirrhe, fafferaen, en reucke van kaneel.
De kalnmus wafter by, en toont haer aller wegen,
En, waerom meer gefeyt? ghy fijt ons enckel fegen,
(hy Jijt ons reyn gewas, dat geur en krachten heeft,
Waer door een bange ziel gefont en vrolick leeft.
Ghy, die, gelijck een dan, de kruyden komt befproeyen,
hin als een Hemels-nat op dorre gronden vloeyen,
Daelt af van Libanon, maer des al niet-te-min
Soo drinckt liet ganfche laut uw rijcke beken in.
ZY : Wel op , gby Noorden wint, met uwe ftuere vlagen
Wilt mift en vuylen damp van onfen boomgaert jagen
Maeckt dat ons vny] gewas niet al te ras en fehiet
;
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Want dat en dient voor al de jonge planten niet.
Maer ghy ook, foete lucht, gerefen uyt het Zuyden,
IZoom fijgen over ons en onfe teere kruyden,
Koom, lockt de bloemen uyt, en dat te rechter tijt,
Dewijl de koele Mey op uwe vleugels rijt.
I)an fal mijn weerde vrient tot lijnen hof genaken,
En in dat fehoon prieel fijn herte vrolick maken,
Dan fal hy, met vermaeck, genieten van de vrucht,
Die blos en rijpheyt krijght door uwe foete lucht.
HY: Iek ben van lieden af in mijnen hof gekomen ',
Iek heb daer al-bereyts mijn foet vermaeck genomen,
Iek hebbe daer gepluckt, o fufter lieve bruyt,
De mirrhe, mijn gewas, het puyck van edel kruyt.
Iek hebbe my gelaeft met enckel honigh -raten,
Met wijn en foeten molt, bewaert in reyne vaten,
Met lieffelicke melck, gewonnen in liet laut,
Daer in ick mijnen luft en foet vernoegen vant.
Wel aen dan, vrienden komt, en nut de milde gaven,
Die nu den heeten dorft en honger Pullen laven ,
Neemt voedfel, tot ve'rmaeck en met een vrolick hert,
Tot u de geeft verheught, en even droncken wert.
ZY: Iek lagh in mijn vertreck, de flaep had my bevangen,
En fweefde met gemack ontrent mijn bolle wangen
Maer fchoon fijn deufigh vocht mijn oogen over liep,
Noch voeld' ick dat mijn hert niet al ten vollen fliep.
En fchoon ick lagh bedwelmt, en dat mijn (innen madden,
En, niet den droom vervoert, in vreemde landen dwaelden,
Iek voelde lijcke -wel, dat ick in mijn verftant
Noch eenigh kleyn vernuft en gront van reden vaat.
En t'wijl een fware damp my quarr de finnen ftoppen,
Begon mijn weerde vrient aen mijn vertreck te kloppen:
„Ach! feyd' hy, teere duyf, vriendinne, weerde bruyt!
Wat is 't dat ghy uw deur voor uwen hoeder flnyt?
Siet, wat een killigh vocht mijn leden heeft bevangen,
De wafem van der nacht die fweeft my om de wangen ,
Mijn hair, met dicken mift en niet den dau vervult,
Dat fwiert my om het hooft, en oeffent mijn gedult."
lek, niet dit foet gefpreck in geenen deel bewogen,
(lingli (eggen: „weerde vrient, mijn kleet is uvt- getogen,
IIoe kan ick , inder nacht en voor den dageraet,
hoe kan ick wederom gaen nemen mijn gewaet?
Hoe kan ick nu ter tijt op uwe dienften pasfen?
Mijn leden fijn gekuyft, mijn voeten af -gewasfen
Hoe dienst mijn fuyver lijf nu vuyl te fijn gemaeckt?
Ey lieve, neemt gedult tot dat den dagh genaeckt."
Mijn vrient pooght even -wel om in te fijn gelaten,
Maer liet ten lebten af, en gaf hem op de ftraten
Daer vroegde mijn gemoet, daer floegh mijn droeve fiel,
Soo dat ick met den geeft in bange ftuypen viel.
Doen rees ick nyt het bed, en lieb mijn deur outfoten,
lek vont liet yfer-werek met edel nat begoten,
;

;
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En dat was even-felfs voor mij een gunftigh pant,
Gelaten aen het flot van mijn gemindens hant.
Maer als ick buyten quarr, en hem daer meyn te vinden,
Vernam ick anders niet als lucht en fchrale winden,
Eylaes! by was gegaen, en ick en fagh hem niet,
Dies viel mijn treurigh hert al weder in verdriet.
Ach! wat ick foecken mocht, hem kon ick niet bekomen,
Dies viert mijn treurigh hert met onluft in- genomen,
'k En vont geen rechten trooft al waer ick hellen liep,
'k En vont geen weder-fpraeck, hoe -wel ick luyde riep.
En Piet, terwijl ick dwael, de wachters, die my vonden
Verfeerden my het lijf, en vry met diepe wonden,
Ja (dat my felder neep in al de (innen gaf),
Sy namen my, eylaes! mijn reynen fluyer af.
Nu roep ick over-luyt: „o maeghden, foete dieren!
Wiens glans en reyne jeught Jerufalem vercieren,
Iek bid u wat ick magh, foo ghy mijn vrient ontmoet,
Dat ghy uyt mijnen naem hein defe bootfchap doet:
Seght, dat ick lijnen trooft niet langer weet te derven ,
En dat om fijnent wil mijn ziele meynt te fterven;
Seght, dat ick legh en fucht geheele nachten lanck,
En, waerom meer gefeyt ? ick ben van liefde kranck.
MAEGHDEN: Wel, fegh ons doch een reys, o fchoonfte van
Die oyt door foet gelaet een edel vorft behaeghden, (de maeghden
Wat is uw vrient doch meer als eenigh ander menfch ,
Dat ghy in hem befluyt uw vollen herten-wenfch?
ZY: Vriendinnen, hoort een woort: dit is fijn eygen wefen:
Mijn vrient is wit en root, van duyfent uyt-gelefen,
Sijn hooft dat is gekroont met glans van edel gout,
Dat aller maeghden oogh op fach getogen hout.
Sijn geeft die is geciert met duyfent fchoone gaven,
Sijn hair dat is gekrult, en fwart gelijck een raven,
Sijn oogh een duyven-oogh, en fuyver boven dat,
Gelijck een fchoonen fteen in edel gout gevat;
Sijn wangen als een hof, gelegen in het Zuyden,
ßefet met bloem gewas en ongemeene kruyden;
Sijn lippen als een roos, die op haer fchoonfte bloeyt,
En van een foeten dau en enckel mirrhe vloeyt ;
Sijn handen wonder net gelijck als fchoone ringen,
Het fchoonfte datter is in alle fchoone dingen;
Sijn borft gelijck yvoor, too wit men immer vont,
Sijn voet als marmer-fteen, op enckel gout gegront.
Sijn weben als een berg, met ceders over-wasfen,
Die tot het rijck gebou van groote vorften pasfen;
Sijn lippen wel befpraeckt, fijn tongh vol enckel lult —
Ach ! buyten fijnen trooft en vont ick nimmer ruft.
Siet, daer is na den eyfch mijn weerde vrient befchreven,
Daer is hy wonder net gefchildert na het leven;
Ghy, let op mijn gefpreck, want 't heeft een dieper gront,
Als ghy door uw vernuft ten eerften vatten kont.
MN : Waer is uw weerde vrient? waer heen is hy getogen '"?
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Op dat wy t'uwen troeft hem weder krijgen mogen.
0 fchoonfte van de jeught, hy dient te fijn gefocht,
En heden op den dagh u weder toe-gebrocht.
ZY: Mijn vrient die is gegaen daer frisfche bloemen fpruyten,
En daer in vollen reuck de rofen haer ontfluyten;
Daer pluckt hy fchoon gewas, en loof van edel kruyt,
En maeckter, t'onfer vreught, een mirrhe-trofjen uyt.
Wel, vrijfters, hoort eels woort: dit fijn mijn vafte gronden:
Iek ben aen mijnen vrient, en hy aen my gebonden,
Wy fijn in alle dingh, wy fijn te famen een,
En al wat yder heeft is onder ons gemeen.
HY: Ghy fijt, verkoren lief, in fchoonheyt uyt-gelefen,
Gelijck als Thirfa was, of immer ftaet te wefen;
Ghy fijt vol hellen glans, en luftigh boven dat,
Gelijck Jerufalem de ver- beroemde ftadt.
Ghy fijt, geduchte maeght! in uwe macht te fchronlen,
Als groote legers felfs, die na den vijant komen,
Of als een moedigh heyr, dat met fijn vendels bralt,
Wanneer het eenigh flot met krachten over-valt.
Vriendinne, laet den glans van uwe rijcke ftralen ,
Laet uw bevalligh oogh op uwen hoeder dalen;
Want dat ontfteeckt mijn hert tot aen mijn innigh bloet,
En roert mijn ganfche ziel, dat ick u lieven moet.
Als ick mijn oogen keer ontrent uw fchoone vlechten,
Soo voel ick mijn gemoet van haren glans bevechten;
Daer is in Gilead, daer is geen harders kint
Dat fchoonder geytenhair in al de kudde vint.
Als ick uw tanden fie tot aen de diepfte gronden,
Daer is geen reynder wol voor defen oyt gevonden,
Soo dat haer fchoon yvoor, en fijn bevalligh wit,
Tot in het diepfte mergh van mijn gedachten fit.
Uw wangen fijn geciert (wie kan hem des verfaden?)
Met glans, en edel root, als appels van granaden;
Byfonder als het mes de vrucht in ftucken fnijt,
En datfe wert gepluckt op haren rechten tijt.
Verfamelt over hoop de feftigh koninginnen,
En by-wijfs thien-mael acht, geboren om te minnen,
En maeghden boven dien uyt ganfch het aertfche dal,
Soo veel dat niet een menfch kan noemen haer getal.
Een heb ick even -wel, een heb ick uyt -gekoren,
En over langen tijt een dieren eedt gefworen,
Dat by, en anders geen, bemint en lief-getal,
Dat by mijn weerde bruyt voor eeuwigh wefen bal.
Dies fullen haer gewis de koninginnen prijfen,
En by-wijfs hulde doen en eere gaen bewijfen;
De maegllden boven al, de luyfter van het hof,
Verheffen haren naem, en fingen haren lof.
Wie is de reyne bruyt, die hier komt aen -getreden,
En als een dageraet vertoont haer reyne leden?
Wie is 't die hier verfchijnt, gelijck een helle maen,
En komt gelijck de ton in vollen luyfter ftaen?
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Wie is 't, die fchriek verweekt gelijck de velt-banieren
1)ie in liet krijgs- gewoel ontrent de legers fwieren ?
IIet is een weerde maeght, haer ouders eenigll kint,
Tot wiens begaefde jeught de koningh is gefint.
'k En was, o foete duyf, 'k en was niet weck- geweken,
lek gingh my voor een tijt vermeyen aan de beken ,
Iek gingh den noten-hof met yver overfien
En hoe fijn teer gewas ten leften fal gedien.
Iek fagh of op liet velt de nieuwe vruchten groeyden,
En of de granadier in volle tacken bloeyden,
En of de wijngaert-ranck bequanle loten droegh,
En of fijn gulle bloem op haren planter loegh.
Maer als ick geen gewas en vont na mijn behagen,
Soo lieb ick mijne ziel gaen keeren na den wagen
Van mijn vrywilligli volck, en riep ten leften uy t,
En riep, in grooten ernft, tot mijn geminde bruyt:
„Keert, Sulamite keert, o bloeme van de vrouwen!
Het fal my welluft fijn uw wefen aen te fehouwen
Keert, foete tortel-duyf, het is my grooter vreught,
Als tot Mahanaim het reyen van de jeught.
floe fie ick, met vermaeck en uyt een diep verlangen
Uw voeten net gefchoet, en uwe frisfche gangen!
Hoe fayver is de riem gegort aen uwen rugh,
Een konftigh fchakel-werck , en vry een meefterftuck
Uw navel, even foo gelijck een ronden beker,
Die maeckt u lief- getal, en u mijn gunfte feker;
Uw buyck als nieu gewas van edel korengraen,
Daer eenigh harders kint heeft rofen om -gedaen;
Uw borften, lieve bruyt, die fijn gelijck als hinden,
Daer twee van eender dracht te (amen fijn te vinden,
Uw hals een reyn kleynoot, het fchoonfte dat men Piet,
Een toren van yvoor en is too fuyver niet!
Uw oogen hebben glans gelijek de water-ftralen,
Die met een reynen ftroom ontfpringen in de dalen ;
Uw neus is als liet Plot op Libanon gebout,
Een cierfel van den bergh en van het ganfche wont!
Uw hooft is wonder net, geeiert met rijcke kroonen,
Als Carmels hooghfte deel fick is gewoon te toonen;
Het fpanglifel, dat uw hair in reyne trosfen bint,
Is enckel Vorften dracht, het fchoonfte dat men vint!
Geen koningh too vermaert, geen prinsfe too verheven,
Die fish aen uwe jeught niet is gefint te geven;
Geen Inaclitigh werelt-vorft, die met een vafte trou
Sich niet uyt volle gunft aen u verbinden wou.
Hoe wel, geminde bruyt, voeght u het eerbaer wefen!
Uw jeught is als de palm in fchoonheyt op-gerefen;
Uw borft is even too gelijck een druyven -tros,
Die nu geeft aen het oogli een aengename blos,
Die nn van rijpte fwelt. Dies heb ick voor- genomen,
Tot ti, om mijn vermaeck, tot u alleen te komen ,
En dan fal my de geur van uwen boefem fijn
-

1) net 7 Capolel.
IT

2) net

Gelijck als edel fruyt, en aengename wijn.
Uw foet befpraeekte mont die fal de zielen trecken,
Die is een edel tuygh om flapers op te wecken;
Soo dat een trage tongh, die als in banden lagh ,
Een wonder diep gelleym fal brengen aen den dagli."
ZY : Iek hoor mijn hoeder toe, en by is aller wegen,
Als uyt fijn ganfche kracht, tot mijne jeught genegen.
Wel aen dan, mijn vermaeck, laet ons te velde gaen,
En in het groene wout ons hutten neder-flaen.
Laet ons in eenigh deel, ontrent de naefte vlecken,
Of in liet luftigh velt ons bedde laten decken;
Laet ons na wevnigh flaeps, en in den dageraet,
Gaen fien, hoe dat de bloem van onfen wijngaert ftaet.
Laet ons een fnellen voet op al de, landen fetten ,
En niet een wacker oogli op al de boomen letten,
En hoe de granadier fijn gulle botten fchiet,
En hoop tot uieu gewas en fchoone vruchten biet.
IIier wil ick, weerdfte pant, aen uwe min gedeneken,
En niet een open hert aen u mijn liefde fchencken.
Ben ick in mijn vertreck of in het jeughdigh groen,
Iek bender flechts alleen om u vermaeck te (loon.
De bloemen geven reuck, de nieuwe vruchten wasfen ,
En die ben ick gefint uw liefde toe te pasfen;
Wat ick van nieus bekoom, of eertijts heb gefpaert,
Dat wort tot aller tijt voor u alleen bewaert.
Ach! mocht het een-nael fijn, dat ick u, lieve broeder ,
Sagte leggen aen de borft van mijn gewenfte moeder;
Dan loud ick met vermaeck, en uyt mijn hertfen-gront
U grijpen in den arm, en kusfen aen den mont.
Dan fou, wie mijnder fpot, eens ftille moeten fwijgen,
En even met verdriet befchaemde wangen krijgen;
En al het fchamper jock, dat ick heb uyt-geftaeii,
Sou (my tot enckel vreught) ten eynde moeten gaen.
Maer u, gewenfte vrient, u woud' ick binnen leyden ,
En in mijn eygen hert een woningli toe-bereyden,
Om daer, tot mijn behout, door u te fijn verlicht,
Door u te fijn geleert, door u te fijn gefticht.
Dan fal ick foeten wijn op edel kruyt verlaten,
Dan fal ick aerdigh fruyt en appels van granaten
U brengen aen den dagh, in grooten overvloet,
Gelijck men op een feeft aen goede vrienden doet.
Mijn vrient tal onder dies mijn teere jeught befcltutten,
Want 't is fijn linckerhant die my komt onderftutten,
En 't is fijn rechter arm die my den hals om-vangli(,
En met een vaften bant my aen de leden hangkt.
HY: Jerufalemfche jeught, en Syons lieve maeghden !
Indien oyt reyne trou en vrientfchap u behaeghden ,
Wat ick u bidden níagh, en ftoort ons liefde niet,
Soo langli als ghy den luft van onfe liefde fiet.
Maer fegtet ons, wie liet is die, met een deftigh wefen
Komt uyt een woefte gront in eeren op-gerefen,

s Capittel.
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Die op Baer lieffte fteunt, en niet een lily gelaet,
'rot trooft van hier gernoet, in hein verfegelt ftaet?
ZY: Iek heb n op- geweckt, o prinsfe van het leven,
Doei my een appel-boom tot luften heeft gedreven.
Van daer ontftaet de gront van dat ghy zijt gebaert,
En hebt de finert gevoelt van onfen: fwacken aert.
IIY : Vriendinne, lieve bruyt, van duyfent uyt-gelefen,
Laet my aen uwen geeft gelijck een zegel wefen,
Druckt niy op uwen arm, als tot een gunftigh pant,
Van daer is 't dat de ziel in reyne liefde braut.
Al is de bleecke doof van wonder groote krachten
De liefde niet-te -min die kan het fpoock verachten,
Die vreeft het monfter niet, al isfet wonder (traf,
Sy is van hemels vyer, en paft niet op liet graf.
De loop en fnel gedruys van groote water-beken ,
En heeft niet machts genoegh, om haer gewelt te breken;
En offer groote fchat te farcen wort gebracht,
Ten is maer leure-werck, dat liefde niet en acht.
ZY: Maer by ons, nu ter Lijdt, daer is een jonge fufter,
Die maeckt ons even-ftaegh de finnen ongerufter,
Sy is noch wonder teer, en even fonder borft,
Sy kan geen lieve vrucht bevrijden van den dorft.
Wat fullen wy beftaen, wanneer de dagen komen,
Dat fy tot echte vrou fal dienen aen- genomen?
Itoe fal de teere maeght hens werden toe- gebracht,
Die op haer gulle jeught met groot verlangen wacht?
IIY : Vriendinne weeft geruft, indienfe wert bevonden
Een rauer na rechten aert, en vaft in hare gronden,
Indienfe niet en wijckt foo wil ick na den eyfch ,
Uyt haer gaen rechten op een vorftelick paleys.
Wil fy haer als een deur aen mynen huyfe toonen
Iek fal met ceder -hout hier reyne poften kroonen;
Sy fal my lief-tal fijn, indien liner innigh hert ,

Wanneer iek fta en klop, voor my ontíloten wert.
ZY: Iek ben aen mijnen vrient gelijck een inner gewerden,
Iek ben in fijne guiift en fabler in volberden.
Mijn borften fijn gelijck als torens wel gegront
En al mijn trooft beftaet alleen in fijn verboiit.
Dies fel ick mijn vermaeck, mijn trooft, en rufte vindeu,
In al dat ick voortaen fal mogen onder - winden,
Alleen door uwe gunft, door uw genade, vrient
Wat dat ick goets befit en heb ick niet verdient.
HY : De vorft van Ifracl, uyt Davids met geboren,
IIeeft tot fijn wijngaert-bergh een edel lant gekoren,
Doch by en bout liet niet, mier treckter teuere van,
En laet het ganfeh beleyt aen fijnen acker-man.
Mijn wijngaert is mijn erf, en ftaet tot mijner forger,
Van 's avonts even-felfs tot aen den lichten morgen
Soo dient dan al de vrucht, die op den acker waft,
My t'huys te fijn gebracht en toe te fijn gepaft.
Laet Salonion een deel van fijnen hof genieten,
En geeft hem van de vrucht, daer uyt de wijnen vlieten,
Maer brenglit liet vol gewas in mijn verheven fiel;
Want die liet al beforght belioortet al-te-macl.
Wel aen nu, lieve bruyt, die aen de groene boomen,
Die in den fchoonen hof, en langs de klare ftrooinen
Uw woon -plaets liebt gefet, maeckt mijnen naera hekent
Aen die uw foeten aert en ftemme fijn gewent.
ZY: Mijn eenigh toeverlaet, mijn hertfens foet verlangen,
En laet mijn bange ziel niet meer in twijffel hangen:
Komt fnellijck nederwaerts gelijck een jonge ree,
Komt fnellijck, weerde vrient, en voet liet jenghdig h vee;
Komt fnellijck nederwaerts in defe lage dalen,
Daer uw ellendigh volck, uw teere fcliapen dwalen;
Maeckt eens te lefter tijt ons zielen onbefchroomt, (kooml!
Komt, hoeder van den menfch! komt Weer en Barder,
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Maer na dit bly gefangh verneemt men ftnere vlagen,
lie Godes weerde bruyt al weder heeft te dragen,
De wijfe dichter fterft. Het was een fwanen -liet ,
IIet lefte dat liet volck van fijnen wont geniet.
Het rijck dat wort verdeylt, en tien geheele ftamulen
Die tegen Reboam in grooten haet vergrammen,
Onttrecken haer de macht van Davids edel zaet,
Soo dat het ganfche lant in vreemde bochten ftaet
Wat is van aertfche macht, en groote koningrijcken
Al wat oyt hooge wies dat moet ten leften wijeken;
hid' onder is geen ftaet die eeuwigh dueren fal ,
Naer hoogli te fijn geweeft, foo komt een lagen val.
Jerobeam die weet , door lift van flimme grepen
Voor eerft het oorlogs-volck tot fijn bevel te liepen,
En heeft foo met beleyt, en door geduchte macht,
Meeft a] des Heeren volek tot hem alleen gebracht
Wat lijndec nader-bant wat fijnder felle ílagen,
Door Ifraél gegaen, in Ifraël gedragen!
Dan mnidden in het rijck, dan weder buytens-lanis,
Eylaes! een ftaegh verderf van alle jonge mans.
Maer als liet meefte deel fick gaf tot vreemde Goden,
En liet het ongedaen al wat hun was geboden,
Soo viert des IIeeren volck met oorlogli onder- druckt,
Verwrninen, wegli gevoert, en uyt liet laut geruckt;
Verftrovt, gelijck als kaf, in alle vreemde rijeken ,
bO() datfe Jakobs erf in geenen deel gelijcken;
Maer God noch even -wel, in foo verboften ftaet,
Heeft onder hen bewaert fijn uytverkoren zaet.
loch of fchoon Juda Piet des Heeren fware plagen ,
En wat een harde ftraf haer broeders moeten dragen ,
IIaer prinsfen even -wel die gaen haer ouden gangti,
En dienen Aftarot wel hondert jaren laugh.
Dies is de groote vorft uyt Babylon gekomen v,
En heeft Jerufalem ten leften in- genomen ,
Den tempel af-gebrant, de priefters wegh-gevoert,
En al het ganfehe rijck tot aen den grout geroert
Des koninghs ongeluck en is niet uyt te fpreken ,
Sijn zaet wert om - gebracht, fijn oogen uyt-gefteken,
IIet fweert gaet over-al, geen kint en wort gefpaert,
Geen ouderdom verfehoont, geen teere maeght bewacrt.
Van al den grooten fchat, van al de guide vaten,
En worter in de ftadt niet eene meer gelaten ;
't Is al tot buyt gemaeckt en uyt het laut gebracht,
Soo dat de ganfche ftaet als in het leet verfmacht.
Daer is in flaverny, met droefheyt, wegh- gevaren
Een tijt, een lange tijt, van tien -mael feven jaren,
Daer lijt het edel zaet meer als het lijden kan,
Daer is des Heeren volck een fpot van alle man.
De Sienders onder dies, van God hun toe-gefonden ,
Die fpreken over-luyt, met onbeveynfde monden,
En feggen wat het volck en wat de priefters fchort ,
1) 1 Kou, 11. 43.

2) 1 Kon. 12.19.

3) 1 Kon. 12. 25.

4) 2 Kon. 17. 23

En waerom Godes haut foo felle plagen (tort.
Doch fehoon hun is vergunt den tempel op te bouwen
Noch wort liet deftigh werck door liften wederhouwen;
De fchrick van Ifraël, den koningh in- geprent,
Maeckt dat by van het volck fijn ecrfte gunfte went.
Maer als de rechte tijt ten leften is gekomen,
Heeft Efdras op een nieu de faken aen- genomen ,
Die kreegh doen volle macht te treden in het werck,
En ftracx, op Godes woort, fijn oock de fwacke fterek.
Men vinter even -wel die, niet verfcheyde lagen,
De vaders even-ftaegh in haren bou vertragen,
Soo dat des IIeeren volck, niet als in groot verdriet,
Den fegen en de gunft van haren God geniet.
Maer fehoon de groote ftadt ten leften is gefloten,
Noch wort doch al het veerek met tranen over-goten
De fake, na my dnnekt, is weert te fijn verhaelt,
Fn niet een rhymer pen te werden af-gemaelt:
;

Ten tijd' als Godes haut, op Ifraël gevallen ,
1)e fteden had ontbloot van haer verheve wallen
I;n (lat des Heeren volck, in Babylon gebracht,
Veel jaren achter een fijn weder-komfte wacht;
Doen vingh de jonckheyt aen in echte fick te paren
Met vrouwen, die het zaet van Jacob niet en waren,
Met vrijfters uyt het laut, na yder was gefint,
En naer by fijn partner in die geweften vint.
Maer als, na langh verdriet, de thien-mael feven jaren
Ten leften door- gebracht en om - gekomen waren,
Sont God een deftigh helt ", die, met een grooten tocht,
Heeft Jacob op een nieu in Canaän gebrocht,
Heeft weder onder -ftaen den tempel op te bouwen,
Om Godes reynen dienft te mogen onder -houwen ;
Soo dat liet ganfche volck ten vollen wert gewaer
Des Heeren nieuwe gunft en fegen over haer.
Doch, eer fchier Ifraël is in het lant gefeten,
Soo wert van ftonden aen van yder een geweten,
Hoe fick al menigh man hier in vergrepen heeft,
Dat by in echte trou met vreemde wijven leeft;
Dat by uyt Babylon, of uyt de naefte vlecken ,
Heeft dochters van het lant tot hem beftaen te trecken,
En dat hy fonder fehrick die met fich heeft gebracht,
En even in den vloeck des Heeren fegen wacht.
De vorft hierom bedroeft, en in den geeft verflogen,
Vreeft weder op een nieu des Heeren fware plagen
IIy biet de ftammen op, hy ftelt een vaften -dagti,
Op dat men uyt het volck het onheyl weeren magh.
Soo haeft men dit begint, wat fijnder al gebreken!
Men vint oock priefters felfs uyt haren plicht geweken,
Men vinter menigh vorft die qualick is gepaert,
Vermits een heydens wijf hein kinders heeft gebaert.
;

5) 2 Kon. 25. 4.

G) Zedechias.

7) Efdras.
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Siet, wat een fwaer geval, en hoe verbofte faken!
Hoe is foo vaften knoop in haeften los te maken?
Hoe kan foo naeuwen bant te niete zijn gedaen,
Daer twee van eersen fin valt in verfegelt ftaen?
Maer, delen onverlet, men hoort de grootfte lieden
Hier toe in vollen ernft haer ganfche leden bieden,
Een yder fweert den Heer, dat hy het ongeval,
Soo veel als hem belanght, uyt Jacob weren fal.
Daer wort dan valt geftelt, dat geen uytheemfche wijven,
Geen kinders boven dien in Jakob fullen blijven,
Dat yder, dus getrout, is uyt den echten bant,
En los van fijn gemael, en in een vrijen ftant' 1 .
Dit wert van ftonden aen, en met fijn volle leden
Verkondight in het lant en al de vafte fteden,
Op dat van heden af een man of echte vrou,
Na luyd van dele wet, fijn dingen rechten Lou.
Het was een harde flagh ontrent de fwacke vrouwen,
Wie kan in dit geval haer tranen weder- houwen?
Eylaes! het treurigh volck dat leeft in groote pijn;
Maer daer was doen noch hoop hier van bevrijt te fijn.
Doch als de tijt genaeckt dat yder moet vertrecken,
Soo hoort men over al een grooten rou verwerken,
Daer reyft aen alle kant een wonder droef gefchrey,
Van vrouwen onder een en kinders tusfchen bey :
Hier komt een treurigh wijf tot haren man getreden,
En geeft een droeven fucht, en feyt haer lette reden;
l) Siet Beza, op de gelegeutheyt

trau

Daer wert een jonge vrou ter poorten uyt-geleyt,
Die noch al watfe magh, met foete woorden vleyt.
Een ander, tot de ziel met droefheyt over- goten,
Hout echter haren mont en haer gemoet gefloten
In droefheyt fonder ftem, loo datfe niet en weent,
Maer ftaet daer als een rots, en is gelijck verfteent.
Een deel aen d'ander zy, met leet en fpijt bevangen,
Treckt fich de vlechten uyt, bekrabbelt hare wangen,
En flaet fich op de borft, maer, des al niet-te-min,
Geen menfch treckt haerder aen, geen vrient en neemt haer in.
Daer fijnder even noch die luy en leelick krijten,
En, ick en weet niet wat, aen haren man verwijten,
Oock dat haer bey gelijck tot fmaet en fchade (treckt,
En yder vogel finght na dat hy is gebeckt.
Een onder dit geval komt haren man genaken,
Met droefheyt in den geeft en tranen op de kaken,
Sy komt uyt haer vertreck, en let haer nevens hem,
En treft hem aen de ziel met haer bedroefde ftem:
„Wat mach doch Ifraël en onfe vorften letten,
De vrouwen haerder jeught uyt haer bedrijf te fetten?
En ghy, o weerde vrient, wat is 't dat u beweeght,
Dat ghy oock even-felfs loo vreemde finnen kreeght?
Iek heb om uwentwil mijns vaders huys verlaten,
Soo dat my nu ter tijt mijn eygen vrienden haten;
Iek fagh , dat ghy tot my ten hoogbften waert gefint,
En irk heb wederom van herten u bemint.

defe fcheydiuge, in tract, de Divert. et ßepud. Cypr. de Sponfalib. cap. 13. § 77. num. 8.
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Iek hadde doen ter tijt wel elders konnen trouwen,
Iek viert van al de jeught geduerigh onder-houweii:
Mijn fchoonheyt, mijn geffacht, mijn onbevleckte glans,
Was lief en wel gewilt by alle jonge mans.
My quamen vryers voor van hoogen ftani geboren,
Ghy bleeft noch even -wel mijn lief, mijn nytverkoren.
Eck ben ('t is u bekent) in trou met u gepaert,
Doen ghy een hecht gefel, en oock een ballingh waert.
't Heeft nu alreets geduert tot aen de twintigti jaren,
Dat gl ►y my hebt gefien veel foete kinders baren,
En, fclioon ick dickmael was ganfeh dichte by de (loot,
't En leet als geenen tijt, ick gingh al weder groot.
Iek lieb dit buys geftijft met feven fchoone zonen,
Die hier, tot ons verniaeck, in eendracht t'famen wonen,
Iek heb u noch verrijckt niet dochters boven dien,
En fehoonder, foo ick meyn, en hebje noyt gehen.
Maer boven (lit geluck en rijeken kinderzegen,
Soo liebje machtigh goet door mijn beleyt gekregen;
Mijn raet, mijn trou- behulp, mijn fpaer-kunft boven (lat
Heeft ons in hays gebracht al vry een grooten fchat.
Wanneer het quallck gingh, ghy hebt de ftuere vlagen,
Door mijnen trooft verfterckt, te beter konnen dragen,
Iek gaf u goeden moet, al was liet onheyl groot,
Iek was u over-al een fteunfel in den noot.
Wy hebben vreught gehadt en dickmael blijde dagen,
En zijn dan over-hant eens weder hart geflagen;
Wy hebben foet en fuer te famen uyt-geftaen,
Gelijck als in 't gemeen des werelts faken gaen.
Wy hebben in 't verdriet ons deure toe- gefloten,
En weder t'fijner tijt ons foete vreuglit genoten.
\V at van den Hemel quant, dat was voor ons gemeen,
En even (lat verbint de zielen onder een.
Dit is van eerften af het leven dat wy leyden,
Waeroni fal nu ter tijt ons foet gefelfehap feheyden?
Wy zijn van over-langh twee herten eens gefint,
Waerom doch Naetje nu, dat ghy eens hebt beminnt?
Den ouden dagh genaeckt, en die is vol gebreken,
Mijn fcltoouheyt is gegaen, daer van men plagte te fpreken:
Mijn jeught, mijn frisfehe blom, mijn weerde maeghdeIs lange fonder groen en buyten alle glans. (krans
lek heb it vrucht gebracht nu aen de twintigh jaren,
Soo dat mijn ingewant is moede van te baren,
Mijn boefein is verdrooght, mijn leden uyt- geput,
Waer toe, ellendigh wijf! ben ick op lieden nut?
Waer fal ick henen gaen, word' ick van u verdreven?
Wat fal iek konnen doen? hoe fal ick konnen leven?
Iek ben van nu voortaen tot reyfen niet begnaem,
Eylaes! een oude vrou is niemant aengenaem.
IIeb ick my, t'uwer fmaet, in luften oyt verloopen,
Iek wil liet metter doot van ftonden aen bekoopen;
Iek wil, na uwe wet, my geven aen de pij ii,
Iek wi] oock even-felfs van n gefteenight zijn.
11

349

Of heb ick yet gedaen, dat eenigh quaet vermoeden,
Tot nadeel onfer trou, in ti heeft konnen voeden,
Soo brenght hier aen den dagh het droevigh aerden-vat,
En vult dit ganfehe lijf met vuyl en bitter nat.
Iek wetet voor gewis, mijn buyck en fal niet fwelle n ,
Geen zeer, geen etter -bnyl en fal mijn leden quellen;
Iek fal, in voller eer en niet een gaven fchoot,
En vrou èn moeder zijn tot aen de bleecke doof.
Of heb ick, door gekijf en vinnigh tegen -fpreken,
Of met een wrangh gebaer oyt tegen u gefteken,
Soo fchrijft oock heden felts een fcheyt-brief t'mijner fmaet,
En feat niy buytens-lants, too ver de fonne gaet.
Of is uw jeughdigh zaet in mijnen fchoot bedorven,
Dat ghy niet vrnchts genoegh van my en hebt verworven,
Soo kielt u by.wijfs uyt, foo veel liet u geluft,
En , wat my des belanght, en weeft niet ongernft
Iek fal het niet alleen , niet ftillen moat, gehengen
Maer fal al wat iek mach tot haer vernoegen brengen;
Iek fal noyt bange fien, noyt qualiek zijn getint,
Ja, wil een dienftmaeght zijn van die ghy meeft bemint.
Maer, in het tegendeel, heb ick my foo gedragen,
Dat niemant ftof en heeft van my te mogen klagen
Heb ick u noyt geterght tot eenigh na -gepeys,
Maer deftigh in-getoomt de tochten van het vleys ;
Heb ick , tot aller tijt en met de ganfche leden,
Mijn aen- geboren aert, mijn luften af-gefneden,
Heb ick, met alle kracht en met de ganfehe ziel,
Geduerigh na- getracht al wat n wel beviel;
Heb ick noch boven dat, geheele twintigh jaren
Mijn lichaem uyt-geput met angftigh kinder- haren ;
Gelijck ghy, weerde man, en God die 't al door-lief,
Weet dat al wat ick fegh ten vollen is gefchiet ; —
Wel, fegtet dan nu een reys: waerom word ick verftooien,
En magh niet eene zijn van uwe bed-genooten?
Waerom word ick verjaeght, en dat tot mijner fchant,
Gebannen uyt de ftadt, gedreven uyt het laut?
Iek bid u, wat ick magh, wilt mijner doch erbermen,
En neyght een guuftigh oir tot mijn verdrietigh kernen
Scheurt doch uw weder-helft niet van uw leden af,
Die by u wenfcht te zijn tot in het duyfter graf.
Och! na dat ick bemerck, ghy met u niet bewegen,
Maer blijft tot mijn verfoeck al even ongenegen
Want fehoon ick ben ontftelt, oock boven alle tuaet,
'k En hoor niet é'nen facht, die nyt uw lippen gaet.
Zijt ghy van Jacobs ftam, van Ifraël geboren?
Zijt ghy (lat heyligh volck nyt alle vleefch gekoren?
Zijt ghy dat edel bloet, dat God byfonder vreeft?
Voelt ghy in uw gemoet de kracht van zijnen geeft?
Neen, neen, ghy zijt veel eer uyt rotfen hergekomen ,
En hebt uyt eenigh beeft uw voedfel eerft genomen
Een leen , of ander dier van noch een felder aert,
Heeft u in 't nare wont of op een klip gebiert;
;
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Een beyr heeft u gewis haer borften laten fuygen,
Ver►nits uw nortfche kop fach niet en weet te buygen.
Wraer heeft men oyt verftaen van foo een wreede daet,
Als hier in uwe ftadt op heden omme -gaet?
Iek weet, ghy groat het veerek op uwe ftrenge wetten,
En fegtet, dat fy van outs een vreemde trou beletten;
Maer ]aet doch eens het oogh van onfe tijden gaen,
En let wat Ifraél voor defen heeft gedaen:
Siet Samfon uwen helt, die, mits fijn groote krachten,
Sich dede, waer hy quam, gelijck een wonder achten;
Die op fijn ftijven hals geheele poorten droegh,
En met een kake-been een ganfchen leger floegh;
Die Vorft, die groote man, heeft Philiftijnfche vrouwen
Geduerig na-gejaeght en dickmael willen trouwen,
En niemant heeftet oyt gerekent t'fijner fehant,
Oock fehoon al was hy feifs een rechter in het laut.
Siet Salmon boven dien, uyt Juda voort - gekomen,
Die heeft uyt Jericho een wijf voor hem genomen,
Die gingh met Rahab aen een wettigh trou-verbont,
Schoon dat haer eere felfs al vry in twijffel ftont.
Siet Boas, lieve vrient! een man van groot vermogen,
Die heeft uyt Moabs zaet fijn echte deel getogen
En dit noch even-felfs met kennis van de wet,
En niemant van het volck en heeftet hem belet.
Siet voort de Prinsfen aen, de wijfte van den Lande,
Waer is oyt vreemde trou geftelt tot haerder fchande?
Als maer een jonge vrou fach na behooren droegh,
Geen menfch die haer verliet of uyt den huyfe joegh.
Is dit voor goet gekenrt , oock in uw eygen palen,
Doen niemant van het volck en fcheen te konnen dwalen,
Vermits des Heeren woort, fijn reyn en heyligh bont,
Noch in fijn volle kracht aen u verzegelt ftont;
Te meer, na mijn begrijp, foo magh het zijn geleden,
Na datje zijt verftroyt in alle vreemde fteden,
Na datje zijt vervoert in inenigh verre lant,
Daer niemant oyt een fchijn van uwe wetten vant.
Maer daer is ruymer ftof tot ons ellendigh klagen,
Wy zijn liier fonder trooft en buyten alle magen;
Vlocht naer uw ftrenge wet ons trouwe niet beftaen,
Waerom zijn wy geperft van hays te moeten gaen?
Waerom en zijn wy niet in Babylon gelaten,
Daer wy in ons gemack met eer en vrede faten?
Waerom met groot gevaer foo verre wegh- gelegt ,
En waerom wort het lant ons heden op-gefeyt?
0 maeghden, wie ghy zijt, en alle jonge vrouwen,
En wilt geen vreemdelingh, geen ballingh immer trouwen,
Maer geeft u tot een man ten vollen u bekent,
En die tot uwen aert te voren is gewent.
Al wat van buyten komt heeft veeltijts quade kueren,
Die ghy, tot uw verdriet, ten leften felt hefueren.
Wilt ghy tot uwen trooft een onverbroken bant,
En neemt geen vijfen kop uyt eenigh ander lant.

Maer hoe, ellendigh wijf! waer gaen uw losfe finnen''
Uw man is die by plagh, hy fal hem laten winnen;
IIy is noyt wreet geweeft, maer van een fachten aert,
Hy fal beleefder zijn, wanneer hy is bedaert.
I iy fal na reden gaen, wie kan het anders peyfen
Hy fal my niet alleen in 't wilde laten reyfen,
Hy fal noch heden doen, dat my ten beften dient
Nu, wat ick bidden magh, bedaert u, weerde orient!
Al ben ick nu ter tijt verandert door de jaren,
En (lat mijn eerfte glans is heden wech-gevaren,
Het is in uw vermaeck, in uwen dienft gefchiet
Verfmaet te defer tijt mijn oude dagen niet !
Of, is mijn droevigh lot op heden foo gelegen,
Dat ick, ellendigh wijf, u niet en kan bewegen,
En dat al, wat ick oyt u foets lieb aen- gebracht ,
Is, als een losfen droom, verdwenen in der nacht; —
Siet clan uw kinders aen, die ick, als vafte banden
Van ons geluckigh hiiys, die ick, als lieve panden
Van ons gemeene trou en uw vermaert geflacht,
Met pijn en groot verdriet u hebbe voort -gebracht!
Waer fal ick, arrem wijf, en dit uw zaet te gader,
Gaen dolen fonder man, gaen dolen fonder vader,
Gaen dolen fonder hulp, in eenigh verre laut,
Niet Hechts tot onfen druck , maer oock tot uwer fchant?
Sal ick met defen hoop na Babel weder-keeren,
En van het moedigh volck my laten over- heerera?
Sal ick gedwongen zijn te gaen na mijn geflacht
Dat ick om uwent wil voor defen heb veracht?
Iek weet eylaes! geen menfch en fal my daer ontfangen,
Al bid ick al liet volck, met tranen op de wangen,
Iek weet, dat yder een is tegen my gekant,
Vermits ick u verkoos, u gaf mijn rechterhant ,
U gaf mijn echte trou. Een yder is verbolgen,
Om dat ick haren raet doen niet en wilde volgen,
Om dat ick was getint met u te zijn gepaert,
Een man van Godes volck, en niet van haren aert.
Wel fult ghy nu ter tijt my van u konnen jagen,
Die u mijn teere ziel, mijn jeught heb op- gedragen
Die n, wanneer ick was een maeght, een frisfehe roos
Die u tot mijnen trooft, en tot mijn hoeder koos?
lek heb, op uw verfoeck, mijn ouders, vrienden, neven,
En al wat my vermaeck op aerde konde geven,
lek heb om uwent wil veracht mijn Vaderlant,
En word ick nu vervreemt van uwe rechterhant ?
Ach! fchoon ick out en fwack, tot rufte was genegen,
En niet en was beluft tot onbekende wegen,
Noch heb ick even -wel, vermits het u beviel,
Na uwen fin gevoeght mijn onvermoeyde ziel.
Ghy hebt my doen verftaen (vermits de lange jaren
Van Jacobs ballinghfchap nu om -gekomen waren,
En dat ghy viert vermaent te keeren in het laut
Daer God al over laugh uw Vaders had geplant)
-

;
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(Thy lieht my doen verftaen, dat Godes hoogliften fegen ,
Doch als ghy tijdingh krijght van mijn ellendigh fterven,
Voor ons in Canaän, niet elders was gelegen;
Laet my dan, magh het zijn, een kleyne gunft verwerven:
Dat in die fchoone kuft een machtigh koren groeyt
Snijt ons, foo 't u gevalt, uw vrienlfchap niet en af.
lau dat liet ßechtfte deel van enckel honigh vloeyt;
Maer gunt my flechts alleen gemeenfehap in het graf!
Dat ghy van ftonden aen fout hebben groote ftaten,
Wy hebben van der jeught, en vry niet weynigh jaren,
Daer uyt ick by gevolgh fou trecken groote baten,
Te famen mogen zijn, te famen mogen paren;
Wy hadden difch en bed en alle dingh gemeen;
En luyfter niet-te-min. Al wat de de man gefchiet ,
En laet doch na de doot mijn lichaem niet alleen
Daer is 't dat oock het wijf haer eere van geniet.
Uw vaders, na den loop van dit ellendigh leven,
Iek hebbe my gevoeght en, na mijn fwack vermogen,
Die hebben even-ftaegh haer wijven dat gegeven.
Ben ick, niet uw gevolgh , uyt Babylon getogen;
Het is een fopte gunft, na veelderley verdriet,
lek kom hier op uw woort, en dat met groote pijn,
Die, voor haer leite trooft, een echte vrou geniet.
Waer heb ick nu verdient om wegh gejaeght te zijn?
Is dit liet vruchtbaer lant , vol alderhande Tuften,
Lapt mijnen dorren romp in uwen grave brengen,
Daer irk eens met gemack in foude mogen ruften?
En laet ons nietigh ftof Eich daer te fanien mengen;
is dit de groote vreught, ons dickmael toe-gefeyt,
jSoo word' ick in den kuyl beneffens u geleyt,
Dat my, door film bedrijf, op aerden wort ontfeyt.
Daer Wiede ghy weleer mijn finnen hebt verleyt?
Irk weet'et voor gewis, al ben irk fchoon geftorven,
Zijn hier voor ons bereyt glans, eer, en hooge ftaten,
En dat mijn nietigh vleefch ten vollen is verdorven,
Daer op irk, flechte vrou! mijn vrienden heb verlaten?
Dat irk noch even dan fal voelen groote vreught,
Daer op ick ben verg nekt , too verre van de ftad,
Als ghy oock na de doot tot my genaken meught.
Daer ick mijn eygen huys en naefte magen had!
lek bidde tot befluyt — ick kan niet langer fpreken,
Eylaes, ellendigh volck ! wy zijn geheel bedrogen,
Men hert verfmelt in ron, mijn woorden blijven ftekei► —
Ach! dat'er was gefeyt is al- te-mael gelogen;
lek bid: ontfeglit my niet, mijn heer en waerde orient
flier waft geen honigh-raet, maer niet als enckel gal.
Dat u niet fchaden kan, en my tot rufte dient."
Hier is geen fopte vreught, maer druck en ongeval!
De man, op dit gefpreck, die laet fijn oogen Tijgen ,
Wel, hebt ghy eenigh foet van mijne jeught ontfangen,
Men fagh hem menighmael een ander vefen krijgen:
Hebt ghy oyt luft gehad in mijn gebloofde wangen;
Nu fcheen by kout te zijn dan weder eens verhit,
Heb irk u oyt vermaeck of vrientfchap aen-gedaen,
1Iy gaf een diepen fucht, en fey ten leften dit:
Siet nu in ware trou mijn fwacke leden an
„Ey, laet doch eenmael af, door uw verdrietigh fpreken,
Slet op mijn droeven ftaet, en op uw kleyne dieren,
Aen my en u gelijck het innigh hert te breken.
Die met een droef gefchrey u om de leden fwieren;
Slet op uw eygen breit, dat hun is in- geprent,
Wat u, te defer tijt, of iemant hier gefchiet,
En is van mijn befehick of van mijn voorftel niet.
Een trecken dat mijn eer van niemant is gefchent ;
lek won, indien irk mocht, in uw gefelfchap leven,
Slet op uw eygen vleefch , de fpruyten uwer lenden,
Soo langh de goede God ons tijt fou willen geven;
Kont ghy 't onnofel bloet in ballinghfchap verfenden?
Maer dit geftrengh beleyt is niet aen menfchen vaft,
Kont ghy dit kleyne rot, dat goet noch quaet en weet,
Het komt van hooger hant, en 't is van God belaft.
Doei, lijden, dat noyt kint in onfe dagen leet?
't En raeckt u niet alleen; want alle vreemde wijven
Wilt ghy mijn ouden romp by u niet meer gedoogen,
Moet yder van hem doen, en uyt den huyfe drijven ;
'k En foecke niet te zijn tot onluft uwer oogen:
Dat is een vaft befluyt, daer niemant tegen kan;
Wijft nay een hutjen aen, öf in het nare wont,
%%Tant al wat u gelijckt is heden fonder man.
Of daer een rouwe knecht uw vette landen bont!
De daet die wijft'et aen, het zijn gemeene plagen,
lek ben de werelt fat, ick ben hereyt te fchuylen
Die foo vry fachter zijn, en beter om te dragen
In holen fonder lucht, in onder -aertfche kuylen;
't Is fonder mijn beleyt en buyten mijne fchult;
Irk ben bereyt te zijn daer noyt een blijden dagh,
i
Ghy daerom, weeft getrooft, en lijt'et met gedult!
Daer noyt de guide fon haer ftralen fchieten magh;
Eylaes! de droeve vrou en kan geen trooft verwerven,
Irk fal daer met gedult de bleecke doot befueren ,
Dies fiet men op een nieu haer bleecken mont hefterven,
,lijn tijt, hoe dat het ga, en kan niet lange dueren;
Haer borft is fonder geeft, haer ader fonder flagh,
Iek voel den onder-ganck van mijnen fwacken aert,
Een yder fiet haer aen als op haer leften dagh.
Om dat irk, t'uwer eer, too dickmael heb gehaert.
Daer fijght fy in het zant, als van de doot bevangen,
En by den ouden laft van altijt kint te dragen,
Daer hanght het killigh fweet op haer geftreckte wangen
Komt noch de felle neep van dele nieuwe flagen;
Daer leytfe fonder fpraeck, en fchoon men haer begiet,
Mijn ziele, ganfch bedruckt in foo een diep gequel,
Sy doet geen oogen op en rept de leden niet.
Sal haeft een eynde lien van too een kranck geftel.
;

;
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Maer, defen onverlet, de ftont die is gekomen,
De ftont van haer vertreck; dies wortfe wechgenomen,
En op een kar geleyt, en uyt de ftadt gebracht;
En onder dit gewoel foo quarr de fwarte nacht.
Doch waer dit fwacke rot ten leften is gebleven,
En viiit ick in het boeck des Heeren niet befchreven ,
En daerom fwijgh ick ftil, fchoon iemant meer begeert,
En fegge maer alleen, dat my de vrouwe deert.
Doch hier verfchijnt een man, door heyligh vier gedreven,
Die heeft een grooten helt met eygen naem befchreven ,
Die heeft in ware daet fijn wefen voor-geftelt,
En op een vaften gront fijn weken af-getelt.
Die heeft van doen gefeyt, dat Chriftus moefte ftervcn ,
En even voor het volek het eeuwigh heyl verwerven;
Dat ganfch Jerufalem moet komen tot een val,
En dat het offer-werek een eynde nemen fal.
God laet fchier nimmermeer een harde flagh gebeuren,
Waer door van hooger hant de groote Rijcken fcheuren,
Of by fent aen het volek fijn boden voren uyt,
En maeckt hen openbaer van waer de plage fpruyt.
0, goetheyt van den Heer! de f adt heeft vafte raueren ,
Maer echter moet het volck den harden fagh befueren;
Daer wort een (tage krijgh aen alle kant gevoert,
En daerom wort het lant geduerigh om-geroert.
Daer is geen Konighs-naem in Juda meer te vinden,
Meeft al wat machtigh was, dat ging het fwaert verflinden;
En, defen onverlet, al is de vyant fterck,
Noch is'er eenigh heyl on treat de ware kerek
Te midden in den woel van duyfent ftnere baren,
Soo kan dat wacker oogh fijn kleyn getal bewaren;
Ten fluymert nimmermeer, maer hout geduerigh wacht,
En tegens flimme lift èn alle werelts macht.
Maer God heeft boven al de bruyt aen hem verbonden,
Als hy de bruydegom op aerden heeft gefonden,
Als by fijn eygen foon liet nemen onfen aert,
En dat ter rechter ftont een waget heeft gebaert.

't Is tijt, 't is heden tijt te komen tot de faken,
Waer af van over langh de groote vaders fpraken:
De beelden zijn voor-by, hier komt de ware daet,
Hier komt, tot onfen trooft, het edel vrouwen -zaet;
Hier komt dat noyt en was. 0 Godes uytverkoren!
Daelt neder, wonder kint, en wort in my geboren!
Ontbint mijn logge ziel van dit ellendigh vleys,
Ten eynd' ick uw geheym magh fingen na den eys.
De beken van Parnas, en haer beroemde ftroomen,
En zijn maer enekel waen, en niet als viefe droomen;
Ghy fehenckt ons heyligh vocht, dat uyt den Hemel vliet,
En fuyvert ons gemoet van al dat werelt hiet.
Ghy, die een fondigh menfch de (innen kont verlichten,
Stort geeft in mijn gemoet en keeft in mijn gedichten!

Ghy, maeckt dit killigh hert en dorre tongh hequaem,
Te melden uwen lof, te roemen uwen naem!
Een engel, af-gedaelt door onbekende wegen,
Quam naer het Joodfche lant ten leften af-gefegen ,
Quarr tot een jonge maeght, den Heere toe-bereyt,
En heeft haer over-luyt fijn bootfchap aen-gefeyt:
„Vriendinne, weeft gegroet! u is des Heeren zegen,
U is fijn rijcke gunft en eeuwigh heyl verkregen;
Want onder al het volck , dat naem van vrouwe draeght ,
Zijt ghy, o reyne bloem! die Gode meeft behaeght.
Ghy fult een wonder heyl aen alle menfchen geven,
Die eertijts zijn geweeft, die noch op aerde leven,
Of namaels ftaen te zijn hier in liet aertfche dal
Ghy zijt voor alle dingh den Heere lief- getal."
Met dat de jonge maeght den Engel hoorde fpreken,
Soo is Baer eerfte verve, haer fchoone blos geweken,
Haer bloot is wegti- geruckt tot aen haer innigh hert,
Soo dat liner roode mont gelijck een lely wert.
Sy wilt niet wie'er fprack, of wat hy wilde feggen,
Sy gaet het ganfche ftuck vry naerder over- leggen,
En t'wijl fy ftaet en weeght des Hemels diep beleyt,
Soo heeft den jongelingh haer weder dit gefeyt:
„Legt af den kouder► anghft daer met ghy zijt bevangen,
En geeft den eerften glans aen uw verbleyckte wangen;
Ghy zijt het, waerde maeght! die, van den Geeft vervult,
Het edel vrouwen -zaet ter werelt brengen fult.
Ghy ftaet bevrucht te zijn en fult een fone baren,
Belooft aen Godes volck nu menigte hondert jaren ;
Ghy fult een wonder kint haeft brengen aen den dagti,
Vry meerder als een Vorft op aerden wefen magh.
Dit fult ghy, waerde maeght, den nae m van Jefus geven,
Die is hein over-langh van Gode toe-gefchreven
Hy fal een Koningh zijn van Jacobs edel zaet,
Een Koningh fonder tijt, een Koningh fonder maet.
Hy fal den hoogen roem van Godes fone dragen,
Soo dat van fijnen lof het aertrijck fal gewagen;
Doch hoort, hoe datje fult tot moeder zijn gemaeckt,
Schoon dat'er noyt een man uw leger heeft genaeckt :
Des Heeren wondre kracht, de keeft van alle faken
Die fal van lieden af uw maeghdom vruchtbaer maken;
Het leven aller dingh, de dooder van den doot
Sal door een ftil geheym u fijgen in den fchoot,
En fuygen uwe borft. Wat kander niet gefchieden,
Als God wil eenigh dingh uyt volle macht gebieden?
Geen fchepfel in het lant, of 't hoort des Heeren ftem,
En aller dingen aert moet buygen onder hem!"
De jongelingh befloot, en is van daer getogen,
En met een fnelle fwier ten Hemel op -gevlogen;
Sijn woort komt tot de daet: tiet daer een teere maeght,
Die in haer reyne fchoot den grooten Harder draeght.
Wat poortmen van de vrucht? wat hoortmen groote dingen?
Een ongeboren kint, dat wort gevoelt te fpringen.
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Dat groet hem, eer het was, dat is in hem verblijt,
Vermits door hem verfchijnt de langverwachte tijt.
Het was de droeffte dagh, daer van de menfchen weten,
Als Adam van het fruyt in Eden had gegeten;
Het was den blijtften dagh, als Chriftus neder quam,
En uyt een ware maeght fijn vleefch en voetfel nam.
Het kint, het wonder kint, in doecken opgewonden,
Wort in een flechten ftal van Harders uyt- gevonden,
Door harders eerft begroet te midden in der nacht,
Eer dat'er eenigh menfch aen delen harder dacht.
De Wijle niet-te-min, een verre wegh gekomen,
Die hebben in de lucht een Sterre waer- genomen,
Een fterre, die hun eerft de goede tijdingh feyt,
En die hun tot den ftal als metter hant geleyt.
Wat moet dit kleyne kint een grooten Koningl ► wefen,
Om wien een nieuwe fter is in de lucht gerefen!
Wat is het voor een Prins die ons den hemel lent,
Om wien een licht verfchijnt by niemant oyt bekent!
Wat is fijn aen-begin van onbegrepe jaren,
Dat was al eer de fon, en eer de fterren waren!
Hoe ver is 't boven ons en onfen fwacken aert,
Dat langh in wefen was eer dat het was gebaert!
De geeften zijn verbaeft, de werelt is verwondert,
Hy weent hier als een kint, die in den hemel dondert;
Hy geeft een droeve item, gelijck als Moles plagh,
Doen hy als vondelingh ontrent den oever lagh.
Hy, die uyt bange fchrick het leger dede beven,
II
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Als God aen Ifraël fijn wetten dede geven,
Hy, die eens 's Hemels troon als met een fpanne mat,
Is by een teere maeght in haren fchoot gevat.
De Schepper van de ziel, de Vader van de geeften,
Die light hier by het vee en onder domme beeften,
En die aen Abrams zaet den Hemel fchencken fal,
Die flaept hier in een kribb' en in een rauwen ftal.
Hy, die ons vryheyt geeft, die leyt hier vaft gebonden,
Hy, die het al vervult, in doecken op- gewonden,
Hy, die het al befit, oock dat noyt oogh en fagh,
En vint niet één vertreck daer in hy ruften magh.
Het is van ouden tijt een wonder (tuck bevonden,
Dat ganfch de werelt hanght als fonder vafte gronden,
En dat het groufaem diep, de fon en bleeke maen ,
Geduerigh haren loop als op een regel gaen.
Maer dat en kan voortaen by niemant felfaem hieten
(Schoon wy uyt dit beleyt vermaeck en trooft genieten) :
Al wat eens wonder fcheen , en is geen wonder meer,
Een menfch baert haren God, een maget haren Heer.
O groot en diep geheym! o noyt begrepe faken !
Die geen vernuftigh breyn door reden kan genaken : (van,
Men fpreeckt als door een wolck, irren fpreeckt'er duyfter
Vermits geen menfchen hert de gronden peylen kan.
Kom, Piet dit wonder (tuck, al die op aerde leven,
Al die met reynen geeft tot Gode wort gedreven:
Kom, Piet dit wonder aen, en dat met rijpen fin,
Kom, liet , het minfte deel, dat heeft een wonder in!
89
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Een maeght die vruchtbaer is, een moeder noyt beflapen,
Een maeght, die moeder is van die haer heeft gefchapen ;
Een kint, wiens hooge macht tot acn den Hemel raeckt,
En dat oock even-felfs fijn moeder heeft gemaeckt!
Een moeder, die haer kint heeft dickmael aen -gebeden,
Eer fy het oyt ontfingh in hare teere leden;
Een kint, dat grooter is als oyt de grootfte man
Te voren is geweeft, of immer wefen kan!
Kom, Piet de maget aen, die nu fal moeder bieten,
Om dat uyt haren Echoot des Hemels fchatten vlieten;
Kom, fiet de moeder aen en wat haer is gefchiet,
De vrucht by haer gebaert en let haer maeghdont niet.
0 moeder, weeft gegroet! Door u is ons geboren
Hy, die voor alle tijt voor Heylant is gekoren,
Voor Heylant is verwacht. 0 noyt bevleckte maeght,
Die Gode fwanger zijt, en fonder fehande draeght!
't Is vry een wonder ftuck, en boven alle reden,
Dat ghy hadt binnen u des Heeren teere leden;
Doch dat is 't echter niet, dat u geluckigh maeckt,
Maer dat ghy fijnen geeft hebt in den geeft gefmaeckt.
Ghy droeght hem onder 't hert, die vreught is u verkregen,
Ghy droeght hem in het hert , dat is u meerder fegen;
Ghy droeght hem als een menfch, maer kent hem als een
Het lefte weerde maeght, dat is uw befte lot. (God,
0 moeder weeft verblijt, uw vrucht fal nimmer fterven,
Uw vrucht fal aen het volek het eeuwigh heyl verwerven,
En God een offer zijn. 0 moeder, weeft gegroet!
Die wat ons voeden kan aen uwen boefem voet.
Men heeft geen jonge maeght ter werelt oit vernomen ,
Die op een beter voet tot baren is gekomen;
Men weet geen jonge vrou die banger heeft gefacht,
En (immer is berooft van haer geminde vrucht.
O dagh! o grooten dagh! doen God is menfch geboren,
Doen God ons weder gaf, dat eertijts was verloren,
Dat eertijts was vermift. 0 dagh! o grooten dagh!
Dien Ifac heeft gellen, oock doen hy niet en fagh.
Uw gunfte, lieve God ! die fal by ons volberden ,
Vermits uw eeuwigh voort is heden vleefch gewerden;
De menfcheyt is volmaeckt door uwe rechterhant,
De Godheyt niet-te -min die blijft in haren ftant.
De menfch wort boven -al, de menfch die wort verheven,
Om dat het eeuwigh woort niet hoogh en is gebleven;
De menfch die wort verhooght tot vry een beter ftaet,
Te voren Adams volck, en nu des Heeren zaet.
God heeft den menfch gemaeckt na fijnen evenbeelde,
Wanneer by door het voort de ganfche werelt teelde;
Maer nu is 't dat de menfch een meerder gunfte fmaeckt,
Want God wort even felfs, dat hy eens heeft gemaeckt.
De dwaling is voorby, de leugen wegh- genomen,
De klaerheyt ons vertoont, de waerheyt in -gekomen,
De nacht die is vergaen, het licht fchijnt over-al,
De nienfeh is vry gemaeckt voor ecuwigh ongeval.

fly, die geen lichaem had, ontfanght ons fwacke leden,
Ily, die nu menfche wort, is God van eeuwigheden;
Die niet en wort gefien, niet aen en wort getaft,
Die is nu aen liet vleefch en aen het lichaem vaft.
De doot die is gedoot, om dat het eeuwigh leven
De menfchen is gejont, en in den foon gegeven.
De reden van den menfch die ftaet op heden ftil,
Nu God, gelijck een menfch, by menfehen wonen wil.
0 wonder! Godes Soon te hebben tot een broeder,
En tot een vatten trooft, en tot een waren hoeder,
En tot een trouwen vrient, ja tot een echte man,
Soo dat de bleke doot hier tegens niet en kan.
0 's hemels diep geheym! o fchat van eeuwigheden!
Die noyt en is gevat door gronden van de reden.
0 hooghfte zielen -trooft! o diepfte herten -wenfch !
God in het vleefch gefien , als fone van den menfch ^
Den achtften dagh verfeheen, men gingh het kint befnijden,
En fchooii al isfet reyn, het moet de pijne lijden;
En of het noyt den geeft tot heerfchen heeft geneyght,
Noch wort het des beticht, en met de doot gedreyght.
Noch wort de wrede Vorft met yver-fucht bewogen,
En voelt door foeten anghft fijn herfens om-getogen :
Hy meynt, dat hem het rijck in twijffel wort gefielt,
Indien hy niet en doot den nieu geboren helt.
Daer wort de kinder-moort in haeften aen -gevangen,
Daer fagh men al het volck met tranen op de wangen,
Daer wort de moeder bangh tot in haer diepfte ziel,
Om dat haer kleyne jeught het fweert ten proye viel.
Daer komt een machtigh heyr ter poorten in- gevallen ,
En fent in grooten haeft fijn wachten op de wallen,
Sijn ruyters in de ftadt. Siet daer een droeven tijt
Geen moeder is geruft, geen kint en is bevrijt
Hier wil een jonge vrou het ftuck met bidden rechten,
Daer voet een harder aert, en fielt haer om te vechten,
En ginder isfer een die biet de ruyters gelt,
En acht dit beter vont als datfe vinnigh fchelt;
Maer efter fonder baet. Hier komter een getreden,
Die deckt haer teer gewas, en biet haer eygen leden
En ginder leyter een en kuft haer doode vrucht,
En neyght haer met den mont ontrent fijn leften fucht.
Een ander, ganfch verfchrickt van dit, verdrietigh ftroopen,
Is met een fnelle vlucht ter poorten uyt-geloopen,
En gaf haer in liet wont, en fchoon fy bijfter vreeft,
Sy vint gedweger aert oock by een vinnigh beeft.
Maer Rachel, ganfch ontfet om dit ellendigh moorden,
Valt op den Koningh uyt, met ongebonde woorden;
Sy wil geen leven meer, fy wenfcht te zijn gedoot,
Sy toont een aerdigh kint, vermoort in haren fchoot
„0 tyger! feyt het wijf, mocht ick ontrent u komen,
U ware voor gewis het leven af-genomen;
Geen tant en fou voor u, geen nagel zijn gefpaert,
lek fpoogh n in het licht, ick vloogli u in den haert ,
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Iek viel u op het lijf, ick fcheurd' uw bolle wangen,
Iek bleef in uw gefleht met al de vingers hangen,
Iek dede wat ick mocht, tot wraeck van onfe finert ,
En, foo ick maer en kon, ick beet u in het hert!
Wat heeft mijn kint gedaen, een vreught van alle menfchen?
Het fchoonfte dat ick weet, of dat men konde wenfchcn?
Eylaes ! 't onnoofel lam, dat gaf een foeten lagh,
Juyft doen het op het fweert en op den moorder fagh!
Iek wasfer in verheught, en hadde moet gekregen,
My docht het foet gelaet, dat fou den beul bewegen;
Maer neen, het was gemift, mijn hoop was enckel waen,
Ach! eer dat ick het fagh, foo was de fteeck gegaen.
Daer leghje nu vermoort, mijn trooft en uytverkoren!
Ach! waert ghy noyt ,geweeft, of waer ick noyt geboren!
Daer leghje 'nu verraft, en in uw bloet gefmoort,
Mijn foet, mijn eenigh fchaep, daer legje nu vermoort;
Daer leghje fonder ftem, uw bloet vloeyt op de (traten,
En ick ellendigh wijf ben eenigh hier gelaten.
Wat kan ick anders doen, als op mijn borften flaen?
Maer niemant, hoe ick Tucht, en treckt fich mijner aen.
Ach! waerom is het fweert niet dieper in-gefteken?
Soo haddet van gelijck mijn herte mogen breken,
Soo haddet, nevens u, mijn leven uyt-geftort,
En met den eygen fteeck mijn bange pijn gekort.
Nu moet ick alle tijt, nu moet ick eeuwigh treuren,
Om dat ick even felfs dit hebbe fien gebeuren.
Al mochte nu mijn tijt tot hondert jaren gaen,
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Noch fal het droef gefacht in my verfegelt ftaen.
Dies ben ick ganfeh beducht (moeft ick eens weder baren)
Dat ick, vermits het leet my heden weder -varen,
Dat ick een bloedigh kint fou brengen aen den dagh,
En even foo geftelt gelijck ick heden fagh.
0 bloet-hont, wieje zijt, ick houdet voor een wonder,
Dat God niet af en komt, of fent een fellen donder,
Of dat het aertrijck felfs den mont niet op en doet,
En flockt u, boofwicht! op, tot in den helfehen gloet.
Ellendigh Bethlehem! ach, had ick noyt gedragen,
Soo had ick niet gefmaeckt van uwe fware plagen.
O Syons lieve jeught, blijft liever ongepaert!
Ons Vorft en is niet weert, dat yemant kinders baert.
Wat valt den Koningh in, fijn ongetoomde benden,
Wat gaet den moorder aen, fijn rackers hier te fchenden?
Wie heeft de dweepery hem in de kop geprent?
Wat vreeft hy voor een kint, dat geen bedrog en kent?
Ach! die foo wijt gebiet, dien alle menfchen vieren,
En kan fijn wreeden aert, fijn herte niet beftieren;
Sijn eertucht voert hem wegh, en maeckt hem dus verbaeft,
Soo dat hy fonder clot, en ganfeh uyt-finnigh raeft.
Maer 't is om niet gewoelt, het kint is wegh- genomen ,
Dat hem de vreefe maeckt, hy kan het niet bekomen;
Het is van hier verreyft, het is in Godes hapt,
En 't heeft tot fijn verblijf het vet fEgyptenlant;
En 't Tal eens Konigh zijn, een Koningh aller voleken,
En plegen hooge macht tot boven in de woleken.
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Dan fal Herodes telfs als fchuldigh moeten flaen,
En lyden daer de ftraf van dat hier is gedaen.
Maer ghy, o kleyne jeught, die heden zijt geftorven,
Hebt in dit heyligh kint een eeuwigh heyl verworven.
Dat was van outs voor-feyt, en 't moeft alfoo gefchiên,
Men moeft dit bloedigh werck in onfe vlecken fien.
Het treurigh Bethlehem, en Rachel moefte klagen,
En, om Herodes waen, foo wreeden moort verdragen,
En fiet, nu is de tijt tot defer (tont vervult;
Wel, laet ons dit gewelt dan lyden met gedult!
Noyt menfch en wasfet quaet, yet quaets te moeten lijden,
Maer quaet is 't quaet te doen, dat noodigh is te mijden;
Ach! ons is nu ter tijt het lyden op-geleyt,
Soo dient dan onfe geeft daer toe te zijn bereyt.
Dat van den Hemel komt moet yder leeren dragen,
Wat Gode wel bevalt, dat moet den menfch behagen.
Het is tot alle vleefch van alle tijt gefeyt:
Wie ftreeft die wort geruckt, wie gaet die wort geleyt.
Ghy zijt, o kleyne jeught! des Heeren bloet-getuygen,
En felt een hemels-nat uyt fijne volheyt fuygen;
Ghy hebt tot uwen loon het eeuwigh Paradijs,
En wort al daer gevoet met ongemeene fpijs.
Maer wy, ellendigh volck, wy zijn verlaten moeders,
Ons Koningh is een beul, wy fweven fonder hoeders,
Wy leven in de doot en in geftage pijn;
0 Jefu, Godes foon, wilt ons genadigh zijn !"
De tijt doet haren loop : Herodes is geftorven,
En heeft een duyfter graf voor fijn paleys verworven.
Hy blies in bangheyt uyt fijn ongeruften geeft;
De doot die doet hem aen, dat hy van Jefus vreeft.
Een ander kreegh het rijck. Dit konde Jofeph weten,
Al is hy met de maeght in Rama niet gefeten ;
Hy treckt uyt Pharos rijck, en komt te Nazareth,
En heeft op Gods bevel fijn woningh daer gefet.
Het kint, dat fijn beroep nu aen begon te bieden,
Begaf hem van der jeught ontrent de wijfte lieden;
Daer isfet dat liet fpreeckt, en groote dingen leert,
Soo dat geheel het volek tot hein de (innen keert.
Hy, wiens geficht alleen de Cherubynen wenfchen,
Wort even-ftaegh gefien ontrent de fwacke menfchen;
Hy is des werelts heyl en ware medecijn,
Men vint hem even-ftacgh daer flecke lieden zijn.
Wel op nu, logge ziel! laet ons wat hooger fweven,
Laet ons den Heylant fien in fijn gefegent leven;
't Is niet als enckel goet, oock van der jonckheyt aen,
Wat door hem is gefeyt, en van hem is gedaen.
Hy nam de gronden wegh van alderley gebreken:
Een doove kreegh gehoor, een ftomme leerde fpreken,
Een blinde wert verlicht, en, wasfer yemant manck,
Die gingh, op fijn bevel, en kreegh een vaften ganck.
En waer door helfclie macht de bange lieden fuchten,
Daer moet het ,vuyl gefpoock, en al de nickers vluchten;
-

En waer hy hechts een leant aen yemant komt te flaen,
Daer jaeght hy uyt het breyn de vlagen van de Maen.
Niet een foo vreemden quael, die niet en wert verdreven;
De krancken zijn gefont, de doode menfehen leven,
Het lichaem nu ontzielt, en in het graf geftreckt,
Dat wort door hem alleen met woorden op- geweckt.
Wanneer het hem gevalt, het zijn hem lichte faken,
Van water uyt de beeck een hupfen wijn te maken;
En menigh duyfent man, door weynigh broots gefpijft,
Geeft oorfaeck, dat het volck den groeten Schepper prijft.
Hy weet den hollen ftroom, -hy weet de felle winden,
Hy weet de gramme zee met woorden in te binden:
Hy breydelt haer gewelt, hy toomt liet groufaem diep,
En houtet in den bant, dat hy te voren fehiep.
Maer fchoon hy veel genaeckt ontrent de fwacke menfchen ,
Die uyt een bangte gemoet gefonde leden wenfchen ,
Noch heelt hy boven al de qualen van den geeft,
En voet door fijnen trooft de droeve zielen meeft.
Sijn leere die betuyght van waer hy is gefproten,
En wat hy van den Heer voor gaven heeft genoten.
Het zy dat hy begint, of wel fijn reden fluyt,
Hy wijft fijn oorfpronck aen en druckt den Hensel uyt.
Hy leert, met fachten geeft, een harden aert verfchoonen,
Sijn vyant gunfte doen, fijn haters liefde toonen;
Indien men wert vervolght, te leven in gedult,
Indien men wert gedoot, te lyden fonder fchult;
Door fucht van felle wraeck noyt aen te zijn gedreven,
Geen quaet om quaet te doen, of quaet voor quaet te geven.
God bidden als het volck met vollen monde fchelt,
En dien oock gunftigh zijn van wie men is gequelt;
Te decken fijnen difch, niet voor de rijcke lieden,
Maer hun, die noyt haer gunft u weder konnen bieden.
Te foecken by den Heer een onbegrepen fchat,
Die noyt geen roeft verdorf, en noyt geen mott'en at.
Sich met geen aertfche forgh in fijn gemoet te quellen,
Maer fijn benaude ziel in God geruft te ftellen.
Te waken even ftaegh hier in het aertfche-dal,
Tot God te fijner tijt eens rufte geven fal.
Het lit dat hinder doet in haeften af te fnyden,
Dat is: geen lief gebreck in onfen geeft te lyden.
Sijn licht te laten fien gelijck een Tonne-fchijn,
En alle vlijt te doen, om God gelijck te zijn.
Hy leert, dat echte trou moet vaft en feker blijven,
Oock dat men met het oogh kan over-fpel bedrijven.
Dat treuren faligh is, en droefheyt vreughde baert,
En dat een reyne ziel na haren Schepper aert.
Dat felden die in bloet of rijekdom is verheven,
Het rijek, dat eeuwigh duert, van Gode wert gegeven.
Dat een, die in het vleefch fijn volle luften fiet,
Schier noyt na delen tijt de ware vreught geniet.
Dat God dient in den geeft te werden aen- gebeden ,
Niet juyft op dele plaets, of op gelette fteden.
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Hy , die een ziele meynt te brengen in het net
Dat God ons hairen telt, ons droeve fnierten Piet,
Heeft al wat zielen heeft in beter ftant gefet.
I)at God van boven fent al wat den menfch gefchiet.
De vyant van den menfch , de geeften van der hellen,
Dat God te fijner tijt de dooden fal verwerken ,
Genegen uytter aert om ons te mogen quellen,
En uyt de woefte zee en uytter aerde trecken;
Die baenden als den wegh, en leggen als den grout,
En datter is een plaets daer niemant oyt en trout,
Waer door het fondigh volck den hoogften fegen vont.
En daer men even -wel geftage bruyloft hout.
Hier op vlucht fijn gevolgh. De harder is geflagen;
Doch fchoon het fuyver lam is goedigh fonder ende,
De kudde wert verftroyt. In alle ftuere vlagen
Noch is gelijck-wel fijn leven maer ellende;
Tijt vrientfchap op de vlucht. Het werter duyfter nacht
Van fijn beginfel af, tot aen fijn leften dagli ,
Daer voorfpoet, daer geluck niet, als te voren, lacht.
Genoot by noyt geval, dat blijtfchap heeten magh :
Geen menfch is by den Heer van die hem eerft beminden,
Ontrent fijn eerfte jeught quam hem de Duyvel tergen,
Sijn eygen maeghfchap felfs en isfer niet te vinden.
En door een flim bedrogh verkeerde rancken vergen;
Wie komt hem tot behulp? Eylaes! men vinter geen,
Maer, of hy fchoon verwon den prinsfe van de nacht,
Hy treet in dit gevaer de bange pers alleen.
Stracx wert hem uien verdriet by menfchen aengebracht:
De lieve jongelingh, vervult met hoogen fegen,
Siet, hoe op hem geftacgh de felle tongen fchieten,
Die in des Heeren fchoot foo dick mad had gelegen,
Hy moet een lafteraer, hy moet verleyder hieten,
Treet fijnen Meefter na, doch niet een tragen voet,
Hti- wort veel aengefien als buyten fijn verftant,
Gelijck het veeltijts gaet, wanneer men lijden moet.
Of die met nieuwe leer beroert het Joodfche laut.
En Cephas, die alleen niet fcheen te willen beven ,
i\feu vonter even-ftaêgh die hem noch harder quelden,
Schoon hein de fwarte macht en al de pickers dreven,
En voor een rechten vraet, of voor een fuyper fchelden.
Die komt van achter aen, en doet hem als geley,
Ja fiet, men vont het volck foo buyten fpoor gelegt ,
Maer laet, uyt enckel vrees, een ruymte tusfchen bey.
Dat Godes eygen foon een Duyvel wort gefeyt.
De refte was gegaen. De fchaer door hem genefen,
In 't korte, waer het oogh van yemant wort geflagen,
En is niet meer beluft by hem te mogen wefen.
Daer moet hy bitter feet en fware Taften dragen,
Eylaes! hy ftaet alleen, en vint niet eenen vrient,
Dorft, kommer, hongers -noot, en alderley verdriet,
En daer is niet een menfch die hein tot voor-fpraeck dient.
En wat men voor gequel hier op der aerden fiet.
Het recht gaet buyten recht, en tegen alle reden,
Noch is het niet genoegh. De vuyle lafter- monden
De waerheyt lijt gewelt, en onfchult wort beftreden ,
Die wenfchen boven al hem vaft te fiep gebonden;
En eenvout wort befchimpt. De flaven fonder eer,
Sy plegen onder een geduerigh boofen raet,
Die trotfen haren God, en aller dingen Heer.
En komen op het left van woorden tot de daet:
Hy was in feker hof, waer dichte boomen groeyden,
j De rackers, fchendigh volck, en fchuym van alle boeven ,
1 Beftaen, uyt enckel fpot, fijn hoogen geeft te proeven.
En daer, gelijck een ftroom, fijn bange tranen vloeyden.
Sy blinden hem het oogli, en, met een flim bedrijf,
Het duyfter van het loof, dat paft een droeve ziel ,
Soo ílaet liet vuyl gefpuys op fijn gefegent lijf.
Op dat fy haren druck te beter onder-hiel.
En ftracx, op yder flagh, foo gaeter yemant vragen,
Na dat hy fijn gebed met droefheyt heeft gefproken,
Wie dat hem heeft geraeckt of met de vuyft geflagen?
En dat hem bloedigh fweet is krachtigh uyt- gebroken,
't Is over al gewelt. Een Overpriefters knecht
Soo komt daer Judas aen, en, door een loofen vont,
Pleeght moetwil over hem te midden in het recht.
Begroet hy fijnen Heer, en kuft hem aen den mont.
Maer niet alleen het rot van defe rouwe gaften
Maer t'wijl by befich is ontrent fijn reyne wangen,
Is befich Godes Soon in fmaetheyt aen te taften ;
Soo wort dien eygen (tont des werelts heyl gevangen,
Pilatus, foo het fcheen, af-keerigh van de wraeck,
Geknevelt, wegh -geruckt, en, even met gewelt,
Sont hem den Koningh toe, alleen tot fijn vermaeck.
Al eer de Sonne rijft, den Priefter voor geftelt.
Daer wort het Lain befpot, en wederom gefonden,
Daer gaetet felfaem toe. Men hoorter veel getuygen,
1 Maer fuyver niet-te-min en buyten fchult bevonden.
Die, na de rechter wil, haer loofe reden buygen.
Dies keert by daer by was, gekleet in wit gewaet,
Daer draeght hem Godes Soon, juyft op den eygen voet
Gelijck een tanger fchaep ontrent den feheerder doet.
En toont, oock even foo, een onbevleckten ftaet.
Maer wat is van het volck! hy die, een wijl geleden,
Maer fiet God even hier fijn wonder openbaren;
Want als de boofe Geeft, tot Judas in-gevaren,
Quam in de blijde ftadt, gelijck een Vorft, gereden,
Een Verft, een deftigh helt, die van den vyant koomt,
Hem tot verraet bewoogh, foo dat fijn dwafe ziel
En door het ganfche lant verwinnaer wert genoemt,
Van haren Schepper weeck, en tot den Duyvel viel,
Doen Brack dit eygen werek de liften van der (langen ,
Die acht men mi ter tijt onweert te mogen leven,
De grijper wiert gevat, de vanger is gevangen ,
Die wert nu van den beul met 1lagen aen- gedreven ,
li
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Die wert nu door liet kruys ellendigh onder- druckt,
En tot een wreede doot met fchande wegh- geruckt.
Hy die wel eer, verfelt van hondert duyfent menfchen,
hoort fich aen alle kant geluck en fegen wenfchen,
Die gaet nu fonder hulp, hefpot, geftraemt, bebloet,
Met toe -roep, dat hy flucx als boofwicht hangen moet.
Hy, voor wien al het volek haer kleeders onlanghs fpreyde,
En op liet laftbaer dier, of op de wegen leyde,
Siet nu fijn kleet gedeylt en, door het wreede rot
Gehangen aen den fteen, gewonnen door het lot.
Hy, die men voor een tijt als Koningh wilde kroonen,
Om fijn verheven geeft en deught te mogen loonen ,
Dien perlt men nu een krans van doornen in het hooft,
En doet hem moorders pijn, die noyt en heeft gerooft.
Daer is geen deel te fien van al fijn ganfche leden,
Daer met befcheyden pijn niet op en wort geftreden:
Sijn hooft gebuylt, door- boort, geflagen met een riet,
Soo dat aen alle kant het bloet deer henen fchiet ;
Sijn rugge door-geploeght met diep geftraemde wonden,
Sijn mont vol enckel gal, fijn oogen toe-gebonden,
Sijn wangen vuyl begaet, fijn handen vaft geboeyt,
Sijn ooren door geroep en leugen-tael vermoeyt;
Sijn hair door bloedigh fweet in Benen klomp gebacken,
Sijn hals, te feer befwaert, doet hem ter neder facken.
Sijn geeft in diepen anghft, vry meer als eenigh man
Voor defen heeft gevoelt, of immer lijden kan.
Ontwaeckt hier, mijn gemoet! en fet eens uyt de (innen
Al wat het ydel vleys op aerde kan beminnen,
Verfamelt uw vernuft, uw breyn, en ganfche kracht,
En al wat binnen u den grooten harder wacht.
Laet hier uw diepfte mergh met aendacht over wereken ,
Om, na den rechten eyfch, dit fchou-fpel aen te mereken;
Siet uwen Schepper aen, en wat hy voor u lijt,
En leght het aen uw hert, en dat voor alle tijt.
O menfch, aenfiet den menfch! Hy ftaet hier vaft gebonden,
Die ons uyt liefde flaeckt de banden van de fonden ;
Hy ftaet hier ganfch mifmaeckt, hy ftaet geheel bevleckt,
Die Gode wel behaeght, en onfe fchande deckt.
O menfch, aenfiet den menfch! Hy ftaet met naeckte leden,
Die ons uyt gunfte fchenckt een kleet van eeuwigheden;
Hy ftaet hier over-ftort met druck en ongeval,
Die eens te rechter tijt ons Troofter wefen fal.
O menfch, aenfiet den menfch! Die eens fal rechter wefen
Als al wat menfch geleeck fal komen op-gerefen,
I)ie is hier voor het recht, maer tegen recht, geftelt,
En lijt dat over hem een vonnis wort gevelt.
0 menfch, aenfiet den menfch! Die, uyt fijn throon gekomen,
Ten goeden van den menfch het vleefch heeft aengenomen,
Gevoelt ons fwacken aert, maer leyt hem weder af,
En wert gelijck een menfch gedoken in het graf.
0 menfch, aenfiet den menfch! aenfiet, met droeve herten,
Den man vol enekel leet, den man van alle finerten!

Ey! denckt eens wat een braut de fonde wefen moet,
Die niet en wort gebluft als in des Heeren bloet.
Maer Chriftus gaet ter doot, en moet fijn kruyce dragen
En mits hein 't lijf befwijckt, foo krijght by felle flagen;
Hy is door al het leet tot aen de doot gebracht,
En noch wert hy geplaeght, om fijn vervallen kracht.
Hoe dickmael heeft de geeft, een langen tijt voor defen,
De menfchen Godes wil in beelden aen-gewefen!
Hoe dickmael is het lam als in een fchim gehen,
Eer God in ware daet de fake liet gefchiên !
De foon aen Abraham ten leften noch geboren,
In wien God aen het volek den fegen had gefworen,
Die gingh eens op een bergh, en droegh het offer -hout
Hem tot fijn doot bereyt, en op het lijf geftout.
Maer hier komt nu ter tijt de ware foon getreden,
En torft het droevigh hout op fijn vermoeyde leden;
Hier is nu Ifaäc als in den leften noot,
Hier treet hy na den bergh, om daer te zijn gedoot:
Hier is het heyligh lain, dat Pafchen dede flachten,
Hier is het Hemels -broot, dat alle zielen wachten.
Hier is de ware rots, geflagen niet den ftaf,
Die veerdigh open brack, en fuyver water gaf.
Hier is de druyven -tros, die, tusfchen twee gedragen,
Was, aen den ouden tijt en aen de nieuwe dagen,
Een af-beelt van de kerck. Het was eeu deftigh pant,
Waer aen men kennen mocht het langti beloofde lant.
De gulle wijngaert-ranck, vervult met enckel fegen,
Heeft Chriftus af-gebeelt, tot ons behout genegen
Hy was van alle tijt, hy was in Godes raet;
Hy was, eer hy ons was het edel vrouwen-zaet.
Die voor -gingh is het volck, van Abraham gefproten,
Dat uyt den druyven-tack fijn voetfel heeft genoten;
Die na-quarr is de kerck, die in den vollen tijt
Sich in den Middelaer ten hoogliften heeft verblijt:
't En is van heden niet, dat Chriftus is geboren,
God heeft hein voor den tijt als bruydegom gekoren
Want eer het water liep, en eer het aertrijck ftont,
Soo was in hem geveft het eeuwigh trou-verbont.
Maer als het vinnigli rot ten leften is gekomen,
Daer veel het fchuldigh volck het leven wert genomen,
Wort hem het lijf gevelt, en aen het kruys gehecht,
Genagelt, vaft gemaeckt, en in de lucht gerecht.
Siet daer de ware flangh die menfchen kan genefen,
Van wiens verheven beelt in Mofe wert gelefen.
Al fchiet den ouden draeck in ons fijn hels fenijn,
Hier is het tegen-gif en ware medecijn.
Siet daer het fuyver lam, en beke vol genade,
Siet daer liet hoogfte goet, gerekent by de quade,
Siet 's Hemels fchoonfte licht van alle glans berooft,
Siet hier is nu gefchiet, dat noyt en is gelooft.
Ach! wat een hels bedrijf! Men gaet daer henen ftellen
Twee moorders, groufaem volck, als hem tot met-gefellei
;

;
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Daer hangkt by tusfchen bey, daer lijt het fuyver lam,
Dat ons tot enckel vreught hier in de werelt quarr.
IIy die noyt over-laft aen yemant heeft bedreven,
Maer leyde voor het volck de gronden van het leven,
Des Heeren foetfte vreught, fijn onbegrepen woort,
Dat wort bier, by gevolgh, beticht van wreede moort.
Maer fchoon hy is gedoemt, en aen het hout gehangen,
Hy nam des niet-te-min de vangenis gevangen;
En fchoon een wreeden beul hem in de leden (tack,
Noch waf't, dat hy de macht van Hel en Duyvel brack.
Al leet by voor den menfch, ten heeft hein niet verdroten:
Want by vergoot fijn bloet voor die fijn bloet vergoten.
Hy bad wanneer hy leet, en bad oock voor het rot,
Dat in het lijden felfs fijn lijden heeft befpot.
God is befpout, befchimpt , gemartelt van de (lagen ,
De Godheyt even -wel en heeft geen leet gedragen;
Die ftont een weynigh ftil, maer hielt haer eerfte kracht,
En heeft hem op- geweckt en in het licht gebracht.
't Is wacr, dat hy, bedroeft en anghftigh boven maten,
Riep tot fijn Vader uyt: Waerom ben ick verlaten?
Hy (lroegh dien eygen ftont, in fijn behaut gepeys,
De broofheyt van den menfch, de fwackheyt van het vleys,
Maer keert doch eens het oir tot fijn verheven reden:
„Ghy Pult benevens my het Paradijs betreden
Noch heden even-felfs, en defen eygen dagh;"
En fegh, of eenigh Vorft het woort bereycken magh.
Waer beefter oyt een menfch op defe wijs gefproken,
De Duyvels ingetoomt, den af-gront op- gebroken?
Waer heefter oyt een Prins foo hoogen dact beftaen,
En aen een moorder felfs den Hemel op-gedaen ?
God heeft in dit beleyt de menfchen willen toonen,
Dat hy, uyt enckel gunft, de fonde wil verfchoonen,
Dat by, uyt eygen aert, geen fondaer oyt en haet,
Of in fijn droef bederf of in den doot en laet.
Wel aen dan, fondigh menfch, kom veerdigh aen- getreden,
Kom, fiet hier Godes foon met uyt-geftreckte leden,
Kom, fiet hier uwen God, die voor uw fonden fterf,
Die u den Hemel fchenckt, en eeuwigh heyl verwerf.
Al wat by als een menfch op aerden heeft geleden,
Dat wil by aen den menfch in volle maet befteden.
God is met ons ons verfoent, men wort het hier gewaer,
IIy glint den Hemel felfs oock aen een moordenaer.
Geen menfch en wort voortaen door offer van de rammen,
Geen fonden voor den Heer gefuyvert door de vlammen.
Daer is een ander vyer, en vry een reynder bloet,
Dat aen het fondigh volck den Hemel open doet.
De Priefter is het woort, fijn lichaem d'offerhande ,
Daer op, te fijner tijt, des Heeren tooren brande;
Den outaer is het kruys, fijn vleefch het offer-werek ,
Waer door hem God verfoent met fijn geminde kerck.
Pilatus even-felfs die kan het ons betuygen
1) ll hc•It de doot

te mete gemaeckt, ende het leven in 't licht gebracht. 2 1'im, 1, 10.
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Dat onder fijne macht de grootfte machten bnygen,
Hy gaf aen al het volck een klaer en 'aft befcheyt ,
Dat Chriftus weerdigh was een Vorft te zijn gefeyt.
God heeftet foo gewilt, en aen de Vorft geboden,
Dat by den Heere fchreef een Koningh van de Joden;
En fchoon hy wiert verfocht hier anders in te gaen,
Noch bleef hy vaft gefet, en liet het op-fchrift ftaen.
Gods Soon heeft onder dies den leften (nick gegeven,
En blies den afem uyt van dit ellendigh leven.
Men fagh tot in den doot de kracht van fijn gedult,
En dit befloot het werck: nu is het al vervult.
Maer als des Heeren geeft fijn vryheyt had verworven,
Soo bleeck het metter daet wie datter was geftorven.
Het fchijnt dat alle dingh, dat yder fchepfel fucht,
En tegen fijnen loop, en uyt fijn plaetfe vlucht.
De groote werelt -kloot die wort geheel bewogen,
IIet licht aen alle kant met duyfter over- togen,
De fonne treckt haer in, en toont geen ftralen meer,
Om niet te moeten fien de doot van fijnen Heer.
De fteenen zijn beroert, de felle rotfen fplijten,
Ilet fchijnt dat fy den menfch fijn harden aert verwijten,
En, dat te geener tijt voor defen is gebeurt,
De tempel wort ontfet, en fijnen voor-hanck fcheurt.
De graven even-felfs, daer in de dooden lagen,
En konden, als het bleeck, den grouwel niet verdragen,
Sy doen haer kamers op, en brengen aen den dagli ,
Een aert van beter volck, dat in het duyfter lagh.
Wat mocht de fware poel, wat Hel of Duyvel peyfen,
Als by de dooden fagh uyt hare wooningh reyfen,
Als hy van een die fterft vernam een hooger macht,
Als oyt een levend' menfch in wefen heeft gebracht?
Gewis het nietigh ftof, op defen tijt verrefen,
Dat heeft fijn hooge macht ten vollen aen-gewefen,
Dat heeft genoegh betuyght, en openbaer gefeyt,
Dat hy de bleecke doot in banden heeft geleyt.
De fchepfels al gelijck tot haren Vorft genegen ,
Die tiet men treurigh zijn, die fiet men Baer bewegen;
Alleen de domme menfch die fcheen te zijn verblijt
Vermits fijn Schepper fterft, en fijn vertroofter lijt.
Een hopman daer ontrent, een leyder van de bende,
IIoe -wel by doen ter tijt den Heere niet en kende,
Wort op dit vreetut geficht geweldigh om-geroert,
En met een grooten fchrick als buyten hem gevoert.
De vrees die perlt hem af een onverwachte reden:
„'t Is (feyt hy) Godes foon die hier is overleden ;
Hoe kan het anders zijn? de werelt ftaet en drilt,
Onfeker offe ftaen, dan offe vallen wilt.
De fon is wegh- geruckt en uyt de lucht gedreven,
Onwilligh aen het volck fijn licht voortaen te geven,
Dat edel fchepfel treurt en doet een rou-kleet aen,
Vermits den hoogliften Vorft wort fmaetheyt aen-gedaen,
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I)e klippen zijn verbaeft, en al de rotfen Icheuren ,
En, (lat noyt eenigh menfch op aerden fagh gebeuren,
De fteenen zijn ontfet en maken groot gefchal;
IIet fchijnt dat al het laut een afgront worden fal.
Maer (dat te fwaerder anghft verweekt in onfe leden)
De nacht, die ons verfchrickt, is buyten alle reden.
Daer is geen doffe maen, die, tusfchen ons gefacht,
Belet de guide fon van haer befcheyden licht.
't En komt niet van den tijt, of door verdwaelde fterreii,
Dat wy te defer ftont den hemel fien verwerren;
Men feet in alle dingh een ongewonen ftrijt,
Vermits liet leven fterft, en dat de Schepper lift.
Daer heeft noyt eenigh menfch den fwarten poel betreden,
Daer is Hoyt machtigh Vorft op aerde overleden,
Wiens doot en onder-gangh de werelt heeft betreurt,
Gelijck voor ons gefleht op heden is gebeurt.
Soo haeft als defe menfeh is uytter tijt gefcheyden,
Sien wy fich alle dingh tot droefheyt toe-bereyden ,
Soo dat ons defen gront dient vaft te zijn geleyt,
Dat God op heden fterft, en uyt de werelt fcheyt."
Doch fchoon een rauw foldaet fijn herte voelt bewegen,
Noch is liet Joodfche volck den waren harder tegen.
Den raet gaet vreemt te werck, ja fchijnt als fteke-blint,
Schoon dat men metter daet de waerheyt onder-vint.
Maer wat een felfaem dingh! hem wort een wacht. gegeven
Die alle fehepfels wacht die op der aerden leven;
Doch wat vermagh een wacht van tien of twintigh man,
Daer al het hels gefpuys niet tegen op en kan?
Schoon dat een donder-ílagh, met groote macht gedreven,
De ftoutfte van den hoop van angfte dede beven,
Schoon dat een Engel quarr gefegen uyt de lucht ,
En joegh, door helfchen glans, de wachters op de vlucht,
Schoon dat het lichaem felfs (nu ftanck gelooft te wefen)
Quam uyt het duyfter graf geweldigh op-gerefen,
En fchoon het menigh menfch, oock op den klaren dagli
En voelde metter haut, en metten oogen fagh,
Ja, fchoon hy, niet een wolek ten hemel op- genommen,
Sit in des hemels throon van waer hy is gekomen,
En dat het over al ten vollen is betuygt,
Dat onder fijne macht èn doot èn helle buyght;
Noch worter van den raet aen yder een bevolen,
Te feggen , dat het lijf by nachte was geftolen.
0 blintheyt van den menfch, die fijnen Hoeder feet,
En met noch even -wel fijn oude rancken niet!
't Is maer een kleyn getal, dat God heeft uyt-gekoren
Tot fijn befcheyden volck, om niet te zijn verloren;
't Is God, 't is God alleen die in den menfche werckt,
Dat hy des Heeren gunft en fijn ellende merekt.
Soo ghy dan middel foeckt, om niet te zijn bedrogen,
Hy is de waerheyt felfs, die noyt en heeft gelogen.
Soo ghy niet dolen wilt, hy is de rechte baen,
Die leert ons uyt het vleys, en na den Hemel gaen.

Soo ghy de doot ontfiet, hy is het eeuwigh leven,
Die ons tot feker heyl de Vader heeft gegeven,
De Vader heeft bereyt, de Vader heeft gejont,
En in hem vaft geftelt het eeuwigh trou-verbont.
Hoe wonder, lieve God! hoe vreemt zijn uwe wegen:
Te midden uyt het kruys ontftaet ons hooghften fegen.
Een neder-flachtigh hert, een geeft van fachten aert,
Is die u meeft bevalt, en niet den hemel paert.
ITw foon, het fuyver Lam die kan het ons betuygen,
Men fagh hem ftacgh den geeft in ootmoet neder -biivgen,
Men fagh hem fonder pracht, en efter niet-te -min
Men fagh'er majefteyt, en glans, en luyfter in.
Een laegh en ftil gemoet, een reyn en fedigh wefen ,
Dat heeft in hem gewoont, en was van hem geprefen;
Al wat gemeenfchap had met pracht en fotten waen,
Daer gingh fijn reyne ziel geduerigh tegen aen.
En defen onverlet, in lijn vernedert leven,
Zijn teyckens even-ftaêgh van hooge macht gegeven.
Al waer hy fonder eer en als verfteken lagh,
Daer was het dat men glans en helle ftralen fagh.
Sijn moeder is een maeght, niet achtbaer by de menfchen,
Niet hoogti in haer bedrijf, gelijck de lieden wenfchen
Sy woont befijden af, en in een flechte vleck,
Een engel even -wel befoeckt het kleyn vertreck
Een engel fpreeckt haer aen, en komt de maeget groeten,
En feyt dat haren nacm de menfchen vieren moeten
En feyt dat fy in haer een kint ontfangen fal,
Wiens lof en hoogen roem fal klincken over-al.
Doen hens fijn moeder droegh, men kan geen vader wyfen,
En Jofepli voelt een wrock in fijn gedachten ry fen
Hy fagh in droefheyt aen dat uytverkoren pant,
En dacht om harentwil te reyfen uyt het lant.
Maer God belet fijn vlucht, en liet hem openbaren,
Wat aen de jonge maeght van God is weder-varen ,
En feet, een heyligh kint, dat in het duyfter lagh,
Dat kint, liet fuyver lam, eer het fijn moeder fagh,
Dat hiet hem wellekom , en , fchoon het is gebonden,
Noch heeft het even-wel een middel uyt- gevonden ,
Om bly te mogen zijn. 0, wat een wonder dingh!
Het huppelt eer liet ftont of oyt op aerden gingh.
't Is m aer een flechte ftal, daer in hy was geboren,
Die plaets was even -wel van hooger haut gekoren.
Daer quarr een nieuwe Ster, om fijnent wil gemaeckt,
Die met een rijeken glans het fchamel huys genaeckt,
En leyt de wijfen daer, die brengen offerhande
Van gout en edel kruyt, gewas van haren lande;
En uyt den Hemel felfs daer quam een reyne fchaer,
Die maeckt des Heeren wil de menfehen openbaer.
Den achtften dagh verfchijnt, het kint dat wort befneden,
En voelt geftrenge pijn ontrent fijn teere leden;
Maer t'wijl hem dit gebeurt, foo leert een heyligh man,
Dat hy een fondigh hert alleen befnijden kan.
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Gods Soon die wert gedoopt, en als het fou gefchieden,
Soo wort aen hem gedaen, gelijck aen flechte lieden;
Maer des al niet-te -min, daer quarr een helle ftem,
Daer quarr een reyne duyf gelegen over hem.
God fprack tot al het volck , fchoon hem geen menfchen fagen:
„Siet daer mijn lieven Soon, mijn luft en wel- behagen!"
Befchout hier, fondigh volck ! een lam van reynen aert;
Terwijl een menfch hem waft , heeft God hem reyn verklaert.
Sijn jeught is fonder glans, en ganfche dertigh jaren
Zijn hem, als onbekent, in ftilte wegh gevaren.
Sijn vader fcheen een man die met den hamer wrocht,
En hy, die fijn behulp oock tot den handel brocht.
Noch kan hy lijcke-wel, oock in fijn kintfche dagen,
De leeraers even-felfs met reden onder-vragen;
Te midden in de kerck daer klinckt fijn helle ftem,
En menigte deftigh man verwondert over hem.
Eer hy fijn ampt begint, komt hem de Duyvel quellen,
En gaet hem op een bergh of op den tempel ftellen,
Als machtigh over hem, maer, naer een korten tijt,
Soo blijft de fwarte macht verwonnen in den ftrijt.
De geeften , Godes heir, die komen neder-dalen,
Verlaten even-feifs des hemels reyne falen,
En ftaen tot fijnen dienft, too dat een yder fiet,
Wat eer hem even-ftaêgh de groote fchepper biet.
Al die van fijn gevolgh zijn maer geringe lieden,
Maer konnen duyvels felfs door fijne macht gebieden,
Zijn visfchers voor een deel, maer visfen door het woort,
En hebben even-ftaêgh de netten over boort.
I ly geeft de machten eer en wil hun tol betalen,
Maer laetfe van de ftrant en uyt de ftroomen halen;
Het ongeftuymigh meyr, dat alle dingh verflint,
Daer isfet dat hy gelt, en cijns tot fchattingh vint.
Hy geeft den Heer fijn recht, maer boven alle machten,
Soo doet by watter leeft op fijn geboden wachten;
En fchoon een tollenaer van hem de fchattingh haelt,
Al wat hy geven moet, dat heeft een vifch betaelt.
Hy leeft gelijck een menfch, by laet hem dickmael nooden,
Maer die fijn honger laeft verweckt hy van den dooden.
Als by ter bruyloft gaet, hoe veel der gatten zijn,
Noch isfer nimmermeer gebreck aen goeden wijn.
Wanneer fijn tijt genaeckt, om aen het kruys te fterven,
Hy wil geen langer dagh, geen vryen hals verwerven;
Al riet hem fijn gevolgh te blijven uyt den noot,
Hy geeft hem lijcke-wel gewilligh aen de doot.
Een van fijn eygen volek, gedreven van den quaden,
Beftont een fchendigh (tuck, en gaet fijn Heer verraden;
Maer hy ontdeckt de lift, en watter is ontrent,
En toont dat hy den boef tot in de nieren kent.
Hy wort op Judas kus van rackers aen- gegrepen,
Om hem naer Annas hays in 't duyfter wegh te fiepen;
Maer hy toont metter daet, indien by maer en wou,
Dat by flucx al het rot ter hellen drijven lou.
-
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Ten letten, Chriftus fterft, maer Son en Mane treuren ,
En ganfch het aertrijck beeft, en fchijnt te willen fcheuren;
Doch t'wijl hy wort beweent, foo blijckt het dat by leeft;
Soo dat by met fijn doot den doot verwonnen heeft.
0 wonderbaer geheym! wie haddet konnen wenfchen ,
Dat God fich inder tijt fou voegen by de menfehen;
Sou komen in het vleefch, en worden dat wy zijn,
En lijden aen het kruys een noyt geleden pijn;
Sou even fijnen geeft den Vader over -geven,
Op dat wy fondigh volck voor eeuwigh fouden leven;
Sou dalen in liet graf, en, tot fijn hooghften lof,
Sich wreken aen de doot, en rijfen uyt het ftof;
Sou tot den vader gaen, en uyt de werelt fcheyden ,
En voor fijn lieve hruyt een plaetfe toe-bereyden;
Sou houden eeuwigh feeft in Godes hooge zael:
0 wonders, yder deel! o wonders, al-te -mael!
Op, op hier, fwack gemoet! Laet ons in volle leden,
Laet ons gaen over-fien door oogen van de reden,
Hoe na de vafte trou, in Eden eens gemaeckt,
Tot onfen Vrede -vorft en fijne bruyt genaeckt.
Laet ons, na rechten eyfch, eens naerder over-mercken
Des Heeren diep beleyt in defe wonder-wercken.
Laet ons in ftilheyt fien, hoe Godes heyligh bont,
Oock eer het hier begon, by hein verfegelt (tont.
De wegh tot onfen val, en tot het eeuwigh leven,
Door God ons in den loon, uyt enckel jonft, gegeven,
Heeft wonder veel gemeens, too dat liet is te fien,
Dat niemant by geval hier yet en fiet gefchiêri :
't Is in een hof gebeurt, dat Adam ons de gronden
Tot onheyl heeft geleyt, dat Adam eerft de fonden
Door luft heeft uyt-gewracht, dat Adam was gefeyt,
Wat hem en fijn gemael voor (traf is op-geleyt;
Dat uyt den hemel felfs een engel is gekomen,
Die hem fijn blijden ftant heeft veerdigh af-genomen,
Die met een vinnigh fweert hem uyt den hove dreef,
Soo dat het fchoon prieëel voor hein gefloten bleef.
't Is in een hof gebeurt, dat Chriftus is bevangen
Met droefheyt in den geeft, met duyfent herte- prangen';
Dat Chriftus voor den Heer ootmoedigh neder-feegh,
En van fijn Vader-gunft gewisfe teeckens kreegh;
Dat even uyt de lucht een engel is gefonden,
Een engel is gehen , een engel is gevonden,
Een engel, tot behulp van fijn vermoeyde kracht,
Die hem gewisfen trooft van Gode neder bracht.
Maer weeght het onderfcheyt : Wat Adam had bedorven
Heeft Chriftus wederom, tot onfen trooft, verworven
En even op de wijs, dat eerft de menfche viel,
Soo quammer weder heyl voor fijn benaeude ziel.
Als Eva met de flangh alleen beftont te fpreken,
Soo is des Heeren gunft van haer en ons geweken;
Maer als een reyne maeght den goeden en gel fprack,
Verfcheen hy, die de flangh den kop in ftucken brack.
;
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Als Eva door het ooft haer (innen liet verleyden ,
Doen is de foete vreught van alle vleefch gefcheyden ;
Maer als een beter maeght is fuyver van de loft,
Soo is ons herten leet ten vollen uyt- gebluft.
Als Adam wil een God of Gods-gelijcke fchijnen,
Al wat hy goets befat dat gingh in haeft verdwijnen;
Maer door een fedigh hert, een laegh en ftil gemoet,
Heeft ons het lam herftelt tot in het hooghfte goet.
Als Adam wert verfocht, de ftrijt is naeu begonnen,
Eylaes! het kranck geftel, dat is terftont verwonnen;
Maer Godes boon beproeft, oock uyt dien eygen gront,
Verwint den helfehen draeck, en fijn doortrapten mont.
Als Adam heeft het oir aen quaden raet gegeven,
Soo wort hy met verdriet uyt Eden wegh- gedreven;
Maer Chriftus, over-al gehoorfaem tot de doot,
Bereyt een eeuwigh feeft voor fijne bed- genoot.
Door luften tot het fruy t , en onvoorficlltigh mallen,
Is Adam in den doot en wy door hem gevallen;
Maer Chriftus, die het vleefch en wel-lult heeft veracht,
Heeft fijn geminde bruyt het leven aen- gebracht.
Door hooghinoet viel de menfch, in luften aen-gefteken,
En is foo van den Heer, fijn hooghfte goet, geweken;
Door ootmoet won het lam, en door fijn bange pijn
Is 't dat wy, nietigh vleefch, met God vereenight zijn.
Door wel -luft van den meufch , foo is het bont gebroken
En tegen alle vleefch een vonnis uyt-gefproken;
Door lijden van het lam, door bloet, en fellen ftrijt
Is fijn geminde bruyt van alle druck hevrijt.
Door hout heeft d'oude flangh de menfchen eerft bedrogen,
En van het (tuck geleyt, en in de doot getogen;
Door hout is 't dat ons God den fegen weder geeft:
Door hout verviel de menfch, door hout is 't dat hy leeft.
Het is een oude wet, den echten man gegeven,
Sijn ouders af te gaen, en met het wijf te leven,
Sijn goet, uyt rechte gunft, te breiigen in 't gemeen,
En, niet een woort gefeyt, met haer te worden een.
Hier op heeft oock het lam ten vollen acht genomen,
En is uyt fijnen throon van Gode neer- gekomen,
Heeft in liet vleefch gewoont, den hemel laten ftaen
En om der menfcllen wil fijn Vader af-gegaen.
Noch heeft hy boven dat, die hem voor ouders waren
Hier even in het vleefch al mede laten varen;
Hy lietfe bey gelijck vertrecken uyt de ftadt,
Terwijl hy in de kerck, en by de leeraers fat.
Siet, dus heeft Godes loon, met wonder groot verlangen,
Als met een (tagen arm, fijn lieve bruyt om-vangen;
Soo dat hy met fijn doot, die echte lieden fcheyt,
Sijn liefd' en ware gunft niet af en heeft geleyt.
Al wat ter werelt trout is los en ongebonden,
Als eene van de twee ter aerden is gefonden;
Maer Godes trou-verbont bequam eerft volle kracht,

Als Godes eygen foon ten grave viert gebracht.
Treet verder, mijn vernuft! hier is al meer te vinden,
Dat u aen onfen God in liefde kan verbinden ;
Ey! wat ick bidden magh, en fcheyt niet uyt het werck ,
Als met een volle fmaeck, en naer een diep gemerck.
Doen eerft het echte bed in Adam is begonnen,
Soo lagh hy van den flaep, als van den (loot, verwonnen,
Sijn been wert hem ontdaen, fijn vleefch dat wert gewont,
Eer hy fijn lieve bruyt aen hem verfegelt vont.
De ftoffe tot het wijf is uyt den man genomen,
En Piet, op defe wijs is Eva voort- gekomen;
God haddet konnen doen, fchoon Adam had gewaeckt,
Maer neen, het leven felfs is uyt de doot gemaeckt.
Juyft op gelijcken voet is Godes heyl verworven,
Als Chriftus voor den menfch op aerden is geftorven;
Sijn lichaem diep gewont gaf uyt-ganck aen de ziel,
Terwijl hem uyt de borft het bloedigh water viel.
Een flaep, ja dootftuyp felfs, heeft hem den geeft bevangen,
Doen hy was op- gerecht, en aen het kruys gehangen;
En van het fuyver bloet, dat uyt fijn leden quarr,
Soo was 't dat fijne bruyt haer kracht en voetfel nam.
Het was een engen bant, die God heeft uytgevonden,
Waer door het eerfte paer te famen was gebonden,
Het was een vafter knoop, als in het aertfche dal,
Of heden is bekent, of immer weben fal:
De man, die mocht te recht fijn Eva fufter noemen,
Vermits by bey gelijck van eenen vader roemen;
Sy was noch boven dien aen hein een echte vrou,
Aen hem, door Godes hant, verfegelt in de trou.
Hy mocht haer niet-te-min fijn eigen dochter bieten,
Mits fy van hem door God haer wefen quam genieten.
Sie daer een grooten bant: Sy twee en zijn maer een,
Zijn vleefch van eygen vleefch, en been van eygen been;
Daer is maer een verfchil : de man heeft vafter leden,
Is vafter in het breyn, en vafter in de reden,
Vermits hy is de man, en fy van fwacken aert;
Siet, hoe dit eerfte volck te famen is gepaert.
Gaet nu eens, weerde ziel! in ftilheyt over- wegen,
Hoe dat het met den Heer in defen is gelegen:
Hy is nu door het vleefch een broeder van de rnenfch,
En 't was fijns vaders wil, en fijn volkomen wenfch.
Hy is het eeuwigh woort, den groat van alle faken,
Van datter is geweeft, en Batter is te maken;
Hy vader van de menfch, en, tot een vafter werck,
Hy man, en eenigh hooft van fijn geminde kerck.
Hy is, met eygen wil, uyt fijnen throon gekomen,
En nam ons wefen aen, de Ponden uyt-genomen ;
Siet daer, tot onfen trooft, het eenigh onderfcheyt,
Dat God heeft tusfchen ons en tusfchen hem geleyt.
0 bant die noyt en breeckt ' 1 , die noyt en wert ontbonden,
Daer nimmer onluft rijft, of feheitbrief wert gefonden,

1) Nefcit ha,c contunctio dhvortium. Ego, inquit, do ijs vitam aeternam, et nemo rapiet eas de manu mea. Joh. 10.
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Der ftaêgh de lieve bruyt een volle gunft geniet,
En nimmer weduw-vrou , en noyt verlaten hiet.
Hier kan geen aertfche trou by werden vergeleken,
Want die is in der daet een winckel van gebreken;
Maer God is één met ons, en waerom dan getreurt?
Hy voelt bet even-felfs al wat fijn bruyt gebeurt.
Daer is in dit verbont gemeenfchap aller faken,
Die fonder onderfcheyt de twee geliefde raken;
Hy feyt met vollen mont, hy feyt de werelt aen:
Wat ghy de mijne doet, dat wort aen my gedaen.
Door-liet des Heeren boeck, ghy Pult geduerigh vinden,
Hoe na fish Godes foon met ons heeft willen binden:
Al wat de kunfte voeght, al wat te (amen waft,
Dat wort fijn heiligh bont geduerigh toe- gepaft.
Gaet, draeyt voor eerft het oogh op defe wonder- reden:
Het woort noemt Eich het hooft, en ons fijn eygen leden.
Siet, wat een diepe gunft? wat eyfter yemant meer?
Siet daer een Chriften menfch, één lichaem met den Heer!
Hoort yemant van een boom, van loof of tacken fpreken,
Het lam en Godes kerek die worter by geleken;
En wieder recht verftaet hoe dat men boomen int,
Die leert hoe (liep het woort ons fwacken aert bemint.
I)e menfch heeft Godes foon met (tagen lof te daneken ,
Hy is de wijngaert-ftock , en wy de teere rancken;
Hy is die ons verquickt met fap en groeyfaem vocht,
En treckt een teere fchoot tot boven in de locht.
Sweeft yemant met den geeft op vaftgebonde mueren,
Die, onder een verheelt, veel hondert jaren dueren;
Oock daer in fchuylt een beelt van Godes vafte trou:
De Soon die noemt hem felfs een hoeckfteen van 't gebou.
Of foo der yemant tracht, om recht te mogen weten,
Hoe dat de faken gaen, wanneer de menfchen eten,
En hoe het geen men nut vereenight met het lijf,
Dit leert oock even daer den gront van dit bedrijf.
Het lam, om fijn verbont ons krachtigh aen te wijfen,
Heeft met fijn eygen vleyfch de fijne willen fpijfen,
Om foo te doen verftaen, dat ons het innigh hert,
Dat ja, de ganfche menfch met hem vereenight wert.
Verlosfer, zijt gedanckt. De doot die is geftorven,
Ghy hebt door uwe pijn ons eeuwigh heyl verworven,
Ons van den vloeck bevrijt. Jehova, weeft gegroet!
Dat ons den fegen bracht, dat is uw fuyver bloet.
Ghy hebt een (tage finert op aerde willen lyden,
Ghy hebt geen wrange fmaet of fchande willen myden,
Op dat in ons de doot, en alderhande pijn,
Om uw vervloeckte doot, gefegent mochte zijn.
Iek ben, o lieve God! vry meer aen u verbonden,
Vermits ghy my genaeft van al mijn droeve Ponden,
Als dat uw hooge macht my ziel en lichaem fchiep,
En in het leven bracht, en in de werelt riep.
Iek wert uw fchepfel , Heer! (des moet ghy zijn geprefen)
Doen ick was enckel niet, en fonder eenigh wefen;
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Maer my is hooger gunft door uwen geeft gefchiet,
Doen ick vernietight was, en min als enckel niet.
Ghy hebt my, door één woort, bekleet met dele leden,
En in mijn borft geleyt de gronden van de reden;
Maer dat mijn weerde ziel is van de doot verloft,
Dat heeft u bange pijn, en 's herten bloet gekoft.
Doen ghy mijn lichaem fchiept , wert ick aen my gegeven,
Maer doen ghy my genaeft, ben ick in u gebleven.
Doen ick ontfangen wert, verkreegh ick vleys en bloet;
Maer, doen ghy my ontfinght, een onbegrepen goet.
O duyfent duyfentmael, en duyfent daer en boven,
Ghy zijt met hooger eer van alle vleefch te loven,
Dat ghy uyt enckel gunft, ons dorre zielen laeft,
Dan of ghy aen den menfch een ganfche werelt gaeft.
Uw gaven, door het volek genoten op der aerden,
Die waren fonder vrucht, of van geringer waerden,
Indien ghy boven al ons niet en had gejont
Dat hooghfte ziel vermaeck, het eeuwigh trou-verbont.
0 Lam, o Godes foon, en God van eeuwigheden!
Die foo verheven gunft liet dalen hier beneden,
Verfegelt dit geheym aen ons verflagen geeft,
Die ftaêgh der flangen lift en quade driften vreeft.
Laet ons tot in het mergh uw vader -gunft gevoelen,
Als tegen ons gemoet de quade tochten woelen ,
Als ons de werelt terght, de Duyvel ftricken leyt,
Doch meeft als ons de ziel uyt defe leden fcheyt.
Ghy hebt met u het vleys ten hemel op -genomen,
Om ons oock in het vleys aldaer te laten komen.
Mijn lichaem! weeft geruft, en trooft u met gedult,
Nadien ghy in het graf niet eeuwigh blyven Pult.
Ghy hebt, onnoofel lam! eens tranen willen gieten,
En liet het droevigh nat op uwe wangen vlieten,
Doen uw geminde vrient lagh in liet duyfter graf,
En als een diepe neep in uwe ziele gaf.
Hier uyt befloot het volek (en vry niet fonder reden),
Dat ghy hem liefde droeght, en dat in volle leden.
Want als een deftigh man bedroefde tranen weent,
Soo wort in fijn gemoet de liefde recht genreent;
Maer nu hebt ghy voor ons uw herten -bloet vergoten,
En 't is gelijek een ftroom uyt uwe borft gefchoten.
0, wat is dat een gunft, die ghy de menfchen toont,
Die van foo wreden doot u niet en hebt verfchoont !
Daer was noyt bruydegom op aerden oyt te vinden,
Die met foo diepen lucht fijn herte quam te binden
Aen fijn verkoren lief, als God, ons hoogfte goet,
Aen fijn geminde kerck, aen onfe zielen doet:
Hy (weeft ftaegh over haer met wonder groot verlangen,
Gelijck een jongelingh, met foete min bevangen;
Geen ftont, geen oogen -blick van al den ganfchen dagh,
Dat hy van haer vertreckt of elders wefen magh.
Schoon fy by wijlen valt, hy kanfe niet verlaten,
Schoon by van hem verdwaelt, hy wille nimmer haten,
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Hy duit haer fwacken aert, by draeght haer fwaren laft,
Hy blijft aen haer gemoet met ftale ketens vaft.
En of fy menighmael verlaet fijn reyne wegen,
Noch is hy lijckewel tot hare gunft genegen,
Hy roert haer in den geeft, hy klopt haer aen de borft,
Tot fy eens wederom na haren Schepper dorft.
De ziel oock wederom en neemt geen vergenoegen,
En kan tot geen vermaeck haer droeve (innen voegen,
En vint geen rechte vreught in al des werelts luft,
Tot fy, met God verfoent , in haren Schepper ruft.
Schoon datter eenigh menfch ter eeren wort verheven,
En dat hem machtigh goet en fchatten zijn gegeven,
Schoon hy een lantfchap bout, oock met fijn eygen ploegh,
Ten doet noch even -wel de ziele niet genoegh.
Schoon datter yemant heerft tot 's werelts laefte palen,
Soo dat in fijn bevangh de ganfche (innen dwalen,
De ziel gelijcke -wel en vint haer niet verfaet,
Tot fy met volle drift tot haren fchepper gaet.
Gelijck het zee-compas geduerigh plagh te fweven,
En aen het vluchtigh ftael geen ruft en wert gegeven ,
Tot dat het regel-recht fijn lieve fterre feet,
En uyt haer fchoonen glans als vollen luft geniet;
Soo ftaet het met de ziel: fy drilt van alle winden,
En weet geen vaften trooft op aerden oyt te vinden,
Tot fy die groote fter, dat hoogh en heyligh licht,
Krijght binnen haer gemoet en onder haer gefacht.
Een, die fich in de trou genegen is te geven,
Wort tot fijn echte deel om eenigh goet gedreven,
Of om een wacker oogh, óf om een rooden mont,
Of om een bly gelaet, dat heufch en geeftigh (tont;
Maer ghy, o fuyver lam! komt uwe bruyt genaken
Niet om haer fchoonheyts wil, maer om haer fchoon te maken,
En ('t geen noch vreemder is) dat haer vertieren moet,
Is uw verbleyckte mont, en uw vergoten bloet.
Uw leden, fuyver lam! verwont in alle deelen,
Zijn aen uw weerde bruyt gelijck als hals -juweelen;
Uit uw mifmaeckt gelaet ontluyckt haer fchoone glans,
En uw bebloede kroon, dat is haer maeghde- krans.
Een bruyt van onfen aert, die fiet met groot verlangen
Een frisfchen jongelingh, en fijn gebloofde wangen;
Daer is haer ftaêgh gepeys, haer ganfche ziel ontrent,
Daer is dat fich haer oogh geduerigh henen went;
Maer uw verkoren bruyt, die gaet haer ziel befteden
Aen uw gebroken lijf, en uw gewonde leden,
Aen uw geftraemden rugh, en door-gefteken borft;
Daer left fy haren brant, en laefter haren dorft.
Sy denekt meeft alle tijt, hoe vaft hy was gebonden;
Sy waft haer in uw bloet, door-wandelt uwe wonden,
Sy blijft in dit gepeyns tot midden in der nacht,
Vermits haer vierigh hert van daer gefontheyt wacht.
Als Chriftus was genoot daer twee gelieven trouden,
En door den echten bant tot eene worden fouden,

Doen heeft hy killigh vocht, dat in de beken vloeyt,
Gemaeckt tot edel nat, dat aen den wijngaert groeyt.
Dat wert daer in de Teeft in volle maet gefchoncken ,
Ontfangen met vermaeck, en vrolick uyt-gedroncken ,
Soo dat men ftracx verneemt een ongewone vreught;
Want uyt den wijn ontftaet een drift van nieuwe jeught.
Wat fal des hemels Vorft na defen eens bedencken,
Wat voor een diep vermaeck aen fijn geminde fchencken
Als hy fijn eygen feeft hier namaels vieren fal,
En roepen over-hoop geheel het aertfche dal!
Als fijn gewenfte bruyt, ter eeren op- genomen,
Sal voor hem fonder vleck en fonder rimpel komen,
Sal brengen voor den Heer een vrolick aen- gefacht,
Geciert met enckel glans, en met een eeuwigh licht!
Dan fal ons befte deel in haefte weder -komen,
En keeren in het huys, daer uyt fy was genomen,
En 't vleys, dat eertijts was een fmisfe van de pijn,
Sal dan ganfch buyten leet en fonder fmerte zijn.
De vrienden, door de doot foo langen tijt gefcheyden ,
Die fullen onder een, en met hen lieve beyden,
Dan paren op een nieu, en leven fonder ftrijt,
En niet gelijck het gingh in haer bedroefden tijt.
0, met hoe foeten luft en wat een diep verlangen,
Sal dan het nieu gebou fijn ouden galt ontfangen!
Al wat hun van het vleys en van de werelt heught,
Sal hun maer ftoffe zijn tot luft van nieuwe jeught.
Dan fal ons befte deel, de wel-bedachte reden,
Noyt door een dom gewoel haer palen over-treden,
Noyt met het reyn vernuft haer ftellen in verfchil;
Want daer en fal geen luft meer ftrijden met den wil.
Ontfluyt u, mijn gemoet! op foo gewenfte faken,
Op dat ick eenighfins dit heyl vermagh te fmaken ;
Iek bilde, pooght een woort te brengen aen den dagh
Dat ons in dit geheym wat dieper leyden magh:
Wel, peyft dat eenigh menfch fijn woningh fiet verbrandei
En doolt dan langen tijt in ver- gelegen landen,
Met droefheyt over-ftort, met kommer aen-gedaen,
Vermits fijn befte pant tot asfchen is vergaen;
Peyft vorder dat by komt, nu moede van te dwalen,
En vint hem wederom in fijn bekende palen,
En vint fijn vorigh huys, dat plat ter aerde lagh,
Nu weder nieu gebout, foo konftigh als het magh:
De falen op een ry geciert in alle deelen ,
De kamers vol tapijt, de koffers vol juweelen,
Den huyfraet wonder net, den hof van nieu beplant;
In 't korte, ganfch het werck verfet in beter ftant.
Peyft, hoe dat hem de geeft in vreughde fal ontluycken,
Als hy fijn out vertreck eens weder fal gebruycken,
Niet als het eertijts was verfoncken in het (tof,
Maer foo het heden is, gelijck een Prinsfen hof.
Siet, dus (na mijn begrijp) fal haer de ziel bewegen,
Als fy vernemen fal des Heeren milden fegen.
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Ontrent haer ouden romp, nu weder nieu gemaeckt,
Daer van fy noyt de luft voor delen had gefmaeckt.
Noch wil ick boven al de ziele vergelijcken
Met yemant, die verreyft in verre Koninghrijeken,
(Of daer het edel gout in volle luyfter ftraelt,
Of daer men diamant of rijcke peerels haelt) ,
En als hy dan een fchat van alle moye dingen,
Van ketens, edel tuygh, van wonder fchoone ringen,
Te famen heeft gebracht, en keert dan wederom,
Soo is hy over-al de vrienden welle-kom.
Sijn wijf, in droeve forgh en fonder goet gelaten,
Om-vanght hem met den arm te midden op der (traten ,
Sy vint haer geeft verbaeft van loo een rijcken glans,
En noemt hem even-ftaêgh een peerel van de mans.
Haer kloet , te voren fchrael , dat wort haer uytgetogen,

En fy wort op-geciert als lieden van vermogen,
En waer men door het huys het ooge maer en flaet,
Daer vint men over-al de kamers vol cieraet.
Het lijf noem ick het wijf : Hoe fal het ftof verquicken!
Hoe fal het fijnen ftant in ander wefen fchicken,
Wanneer het innigh deel eens weder-keeren fal,
Vertiert met enckel glans en buyten ongeval!
Mijn tonge ftamert wat in defe groote faken,
Maer kan den rechten gront in geenen deel genaken;
Iek fuchte, lieve God! en vry met ongedult,
Tot ghy ons dit geheym eens kondigh maken fult.
0 wonder diepe vreught, by niemant af-gemeten,
AIs ons inwendigh deel, van God alleen befeten ,
Sal vry zijn van het vleyfch en wat het vleys verfint,
Sal vry zijn van het ftof en wat liet ftof bemint!

0 Jefu , ware born van alderhande luften,
Oock voor de doode felfs die in der aerden ruften,
Wanneer komt eens de tijt, dat u dit wonder Al
Als Koningh hulde doen, als Rechter eeren fal?
Ghy komt, gewis ghy komt; daer zijn gefette ftonden,
Waer aen van alle tijt de werelt is gebonden,
De werelt neemt een end, en watter werelt hiet
Buyght onder Godes hant en onder uw gebiet.
Daer fal een hel trompet door al den Hemel klineken ,
En doen aen alle pracht den hooghmoet neder-fineken ,

En doen het nietigh vleys verrijfen uyt het graf,
En al wat aen de worm eens aes en voedfel gaf.
Waer is, o bleecke doot, uw felle ftrael gebleven?
Het graf fal open gaen, het ftof fal weder leven,
En noyt en wasfer menfch foo ver tot niet verrot,
Of by fal weder zijn, en kennen fijnen God.
Siet, hier is nu het dal vervult met dorre beenen ',
Ganfch eygen aen de doot, gelijck de fpotters meenen;
Maer neen, al fchijntet ftof, des efter niet-te-min
Daer komt een verfche kracht, een nieu bewegen in.

1) Daer van de propheet Ezechiel fpreeckt cap. 37.
II
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Daer komt een fnelle wint van boven af-gedreven,
Die buldert op het velt, en doet de rompen leven,
Daer komt een jeughdigh vleefch gefegen om het been,
En fchakelt op een nieu de leden over een.
De zee met haer gevolgh die fal haer dooden geven,
En fetten op het droogh die in het water bleven
Wat oyt een groote vifeh of ander dier verflont,
Dat fal de jongfte dagh hun rucken uyt de mont.
Al wat'er oyt vergingh ontrent de dorre ftranden,
Of lagh gelijck als mis op wey of koren-landen;
Al wat'er is verteert door middel van het vier,
Of bloedigh voetfel gaf aen eenigh felfaem dier:
Al wat het ftof befat fal uyt den grave ftijgen ,
En wat'er ziel ontfingh , fal weder adem krijgen,
Sal groenen op een nieu, gelijck als jeughdigh gras,
En komen in den ftant gelijck het eertijts was.
De ganfche werelt-kloot die fal beftaen te baren,
En brengen aen den dagh al wat eens menfchen waren.
Hoe felfaem wilt'er gaen, als ganfch het aertfclle (Tal,
Juyft als een fwanger wijf, fich open geven fal!
Gelijck ons nietigh vleys, ontrent de lefte ftonden,
Wanneer het lichaem ftaet om llaeft te zijn ontbonden
Sent teyckens van de doot, al eer het herte fluyt,
Sent boden, foo het fchijnt, en poften voren uyt;
(Het oogh fackt in het hooft, en wort allencxen duyfter,
De roode lippen bleyck, de wangen fonder luyfter,
De mont vol onguer fchuym, de keel vol heefch gefucht,
Tot dat de bange ziel ten leften henen vlucht) ;
Soo wil 't hier namaels gaen, wanneer de tijden nakeil,
Dat God fal alle glans tot ftof en asfche maken ";
Dan fal men in de lucht, en even boven dien
Veel wonders in de zee en op der aerden flen.
De fon, het machtigh vat, en haer vergulde ftralen
Die fullen bloedigh zijn, en fonder regel dwalen.
De maen fal met een fack betrecken haer gefacht,
En toonen aen het volck een wefen fonder licht.
Het ganfche nacht-cieraet, de glinfter-rijcke fterren,
Die fullen duyfter zijn, en onder een verwerren,
En, t'wijl het anghftigh volck uyt banger herten focht,
Verfmelten als een was, en Tijgen uyt de lucht.
De winden, aen-gevoert door felle donder -flagen,
Die fullen enckel fchrick door al de werelt dragen.
De zee, in haren loop verlaten van de maen,
Sal met een vreetut gedruys de fteyle klippen flaen.
De vaften omme-gangh van dagen, maenden, jaren,
En fal geen winter meer, geen fomer openbaren.
Het zy men vreughde fchept, of fware fmerten lijt,
Het fal geduerigh zijn, en buyten alle tijt.
De rotfen even-felfs en hoogh verheven wallen,
Die fullen over-hoop, en plat ter aerden vallen,
En al wat machtigh fcheen , of diep gewortel t (tont ,
1) Matth. 24. 10. Mare. 16. 2-1. Luc. 21. 21. Efa. 13. 10. Ezech. 32. 7.

Sal los en vluchtigh zijn, en fweven fonder gront.
De ftonden van den tijt, die wy te voren fagen,
Die worden over-al geheeten Menfchen- dagen;
Maer een die komen fal, die is des Heeren dagh,
Die geen ellendigh menfch voor fijne keuren magh.
Daer fal een hel trompet door al de werelt klincken,
En doen aen alle vleefch den hooghmoet nederfineken ,
Daer fal een ftemme gaen door ganfcll het aertfche dal,
Die in de graven felfs een yder hooren fal:
„Rijft op ghy dooden, rijft, en hoort het oordeel vellen,
Dat u fal in de pijn of in de vreughde ftellen;
De Rechter is bereyt, de tijt die is vervult
Dat ghy verdiende ftraf of loon ontfangen fult!"
Hier op fal Godes foon, de Rechter aller volcken,
Met glans en groote kracht verfchijnen in de wo]cken,
En fitten in het recht, en brengen aen den dagh,
Wat oyt verholen was, en in het duyfter lagh.
Dan fal hy al het leet van fijn geminde wreken,
Dan fal hy alle macht en alle pracht verbreken:
De doot, het bleecke fpoock, verfelt met nare pijn,
Die fal in defen ftrijt de lefte vyant zijn.
Dan fal een groote fchaer, die niet en is te tellen,
Dan fal een machtigh heyr fich voor den Rechter ftellen,
De meefter met de knecht, de ridder met den graef,
De bouwer met den heer, de Koningh met den flaef.
Dan fal fich alle vleefch voor fijnen Schepper fetten,
Om daer gekeurt te zijn na Godes hooge wetten;
Om daer met eeuwigh heyl door hem te zijn gekroont,
Of anders, na den eyfch, van hem te zijn geloont.
Daer fal het wacker oogh, dat noyt en heeft geflagen,
Gaen fcheyden over-al de boeken uyt de fchapen ,
Gaen letten wie een wolf, en wie een harder was,
En wie de fchapen at, en wie het vee genas.
Al watter is bedacht, of in der daet bedreven,
Dat is in fijnen boeck ten naeuften op-gefchreven;
Al wat in yder menfch ontrent den boefem woelt,
Dat wort in dit gericht als metter hant gevoelt:
Hier baet geen flim bedrijf, geen veynfen, geen ontkennen,
Gelijck fich menighmael de lieden hier gewennen;
Al ftamert fchoon de tongh, al fwijght de bleecke mont,
De geeft die doet hem op tot aen fijn diepfte gront.
Kom, denekt nu, lieve ziel! wat is het eeuwigh leven,
Dat God uyt enckel gunft fijn kinders heeft te geven ?
Wat is het bruylofts-feeft, dat God heeft toe-gefeyt,
Dat God fijn weerde bruyt voor eeuwigh heeft bereyt?
Het is een (tage vreught, een volheyt aller luften,
Het is een diep vermaeck, daer in de zielen ruften,
Het is een helder licht, een blijde fonne-fchijn,
Gefontheyt fonder leet, en blijtfchap fonder pijn,
En leven fonder doot, en heden fonder morgen,
En eere fonder haet, en weelde fonder forgen,
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En vrede fonder twift, en welftant fonder nijt,
En liefde fonder vrees, en wefen fonder tijt.
Het is een eeuwigh feeft, dat niemant kan befchrijven,
Daer noyt een droef geval de vreughde kan verdrijven,
Een onbegrepen heyl, daer in liet ooge dwaelt,
En dat in 's menfchen hert noyt af en is gedaelt.
Geluckigh is de ziel, die eenmael fal genieten
De beken van geluck, die in den Hemel vlieten!
Geluckigh is de menfch die, van den doot bevrijt,
Sijn God en eeuwigh heyl fal loven alle tijt!
0 dagh, o grooten dagh! beginfel van het leven!
Wanneer ons laftigh kley fal in der hooghten fweven,
Wanneer de bleecke doot fal vluchten uyt het velt,
Uyt vreefe van te fien den onverwonnen helt.
0 dagh, o grooten dagh! als wy, met reyne leden,
Den Heere fullen fien, en voor den Schepper treden
Als dit ellendigh vleys, bevrijt van ongeval,
Voor eeuwigh fijnen God ter eere leven fal!
0 dagh, o grooten dagh, met blij tfchap over -goten!
Wiens fmaeck noyt menfchen hert voor defen heeft genoten,
Noyt oogh en heeft gefien ! 0 dagh, o grooten dagh!
De grootfte dieder oyt op aerde dalen magh.
0 bruyloft, hooghfte vreught! o wenfch van alle dingen!
Iek hoore (na my dunckt) den grooten Koningh fingen,
Iek hoore Davids harp, ick hoore foet geluyt,
Ter eere van het lam en fijn geminde bruyt.
0 Vorft, o fchoonfte Vorft l uyt menfehen zaet gefproten ,
Met Godes eeuwigh heyl en fegen overgoten,
Gekroont in volle maet niet hoogh -verlieven eer,
Niet lieden flechts alleen, maer ftaegh en immermeer!
Ghy fult ons laten fien de volheyt uwer feeften,
En fult dan zijn de geeft van ons vernieude geeften,
De ziel van onfe ziel, het al in yder menfch,
Ons wefen, ons vermaeck, ons vollen herten -wenfch.
Gelijck een vluchtigh hert, aen alle kant gedreven,
Dat in de bosfen felfs geen ruft en wert gegeven,
Een dorren adem blaeft uyt fijn verhitte borft,
En foeckt een koele beeck voor fijn benauden dorft;
Soo is 't dat mijn gemoet en al de finnen hijgen,
En met een bange focht tot in den Hemel ftijgen,
Naer u, o ware horn, o reyne water-beeck!
In wien ick even-ftacgh mijn droeve finnen breeck.
Op op, o deftigh helt! onwinbaer in het ftrijden,
Gort nu te defer uyr het fweert aen uwer zijden,
Het fweert, het machtigh fweert, het Koninghlick cieraet,
Een teycken aen het volek van uwen hoogen ftaet.
Gebruyckt van heden af de krachten uwer ermen,
En wilt het fuyver recht en ware trou befchermen,
Op dat, door uw beleyt, ten leften magh gefchien ,
Dat noyt en is gedaen, en nimmer is gefien.
Uw pijlen zijn gefcherpt en na den eyfch gef epen ,
De vyant dient beftoockt en aen te zijn gegrepen;
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Al wie dat uwe macht fal willen tegen -ftaen,
Die fal uw rechterhant geheel te morfel flaen.
Uw throon, o machtigh Vorft! die fal beftendigh blijven,
Vry langer als het fwerek fal om den Hemel drijven.
't Is billick uytter aert wat uwe macht gebiet,
Soo dat het ílinr bedrogh voor uwen fchepter vliet.
Ghy hebt liet recht be mint, de reyne trou geprefen,
Maer haet in tegen-deel het boos en fchendigh wefen;
Dies heeft u God gefalft, en meerder eer gejont,
Als yemant die fich oyt in aerd' of Hemel vont.
Uw kleet, wanneer ghy komt ontrent de jonge luyden,
Is niet als enckel myrrh' en reuck van foete kruyden;
Soo dat het ganfchc lant van uwen fegen weet,
Als ghy in volle glans uyt uwe kamer treet.
Siet, onder uw gevolgh zijn dochters aen te fchouwen,
In hoogheyt voort - gebracht en boven alle vrouwen;
Die ftaen tot uwen dienft, met groote vlijt, bereyt,
Verwondert in den glans van uwe majefteit.
Maer t'uwer rechterhant komt haer de bruyt vertoonen,
Die ghy tot uw gemael hebt een -mael willen kroonen
Met reyn met edel gout, dat al de werelt acht,
Om dattet over zee van Ophir is gebracht.
Wel aen nu, fchoone inaeght! uw ftaet die fal vergrooten,
Vergeet uws vaders huys, en uwe lants-genooten,
En hanglit den Koningh aen, foo wil de grootfte Vorft
U prenten als een beelt op fijn genegen borft,
Soo wil het machtigh volek van Tyrus u gedeneken ,
En nyt haer rijcke kuft met edel tuygh befcheneken,
Tot cierfel uwer jeught, en, met een blijden fin,
U hulde komen doen gelijck een Koningin;
Ghy zijt, verkoren pant, in fchoonheyt uyt-gelefen,
En heerlijck in gelaet , en deftigh in het wefen,
En wonder net geeiert tot uwe bruylofs-feeft,
Maer des al niet-te -min noch fchoonder in den geeft.
Men gaet u, weerde bruyt, den Koningh toe-bereyden,
En al het macghde-rot, dat komt u daer geleyden Dat komt met groote vreught, betreet liet machtigh hof,
En queelt een nieu gefangh, gedicht tot uwen lof.
Prinsfesfe, weeft gegroet! uw tacken fullen bloeyen,
En uyt uw reyne ftam daer fullen Vorften groeyen.
Vriendinne, fchept een moet! De vrucht van uwen fchoot
Sal buygen onder haer de krachten van de doot.
Godinne, weeft verheught! men fal in alle velden,
Men fal tot allen tijt van uwen fegen melden,
En daer en is geen menfch in ganfch het aertfche dal,
Die niet met ftagen lof uw naem verheffen fal.
0 dag, o grooten dagh! wilt in der haeft verfchijnen,
Op dat door uwe glans de fonde magh verdwijnen,
Op dat het nietigh vleefch , dat in den grave lagh,
Met onvermoeyden vlijt den Schepper loven magh.
Dan fal de ware kerek in voller maten leeren,
Hoe fy den levens -vorft moet prijfen, daneken, eeren,
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Hoe dat een reyne ziel in haren God verblijt,
En hoe men Heyligh! roept, en dat voor alle tijt.
Dan fal aen Godes volck, aen Godes lieve fcharen,
Het nieu Jerufalem fijn luyfter openbaren;
Dan fal het open doen fijn ongeweten fchat,
By geen vernuftigh breyn te voren oyt gevat.
Dan fal des Heeren licht in volle ftralen fchijnen,
En al wat groufaem is, van ftonden aen verdwijnen.
Geen helle diamant of ander tchoon juweel,
En toont in fijnen glans het alderminfte deel.
Wat is doch, weerde ziel, dc luyfter defes werelts?
De poorten van de ftadt die zijn van reyne perels,
En yder isfer een. (Denckt wat het wefen moet,
Daer God op defe wijs het ftuck ons open doet!)
Haer gronden zijn Saphir, Thopaes, en Amathiften,
Daer in het aertfche dal noyt menfchen af en wiften;
Haer ftraten enekel gout, gelijck gefuyvert glas,
Dat niemant heeft gefien, oock noyt te voren was,
En fchoon of in de ftadt geen tempel is te wijfen,
Men hoorter even -wel den fchepper eeuwigh prijfen,
Het lam dat leert liet volek , en God die is de kerek,
God is haer eeuwigh heyl, haer eenigh oogh-gemerck;
God fal het bruylofs-kleet aen hare leden pasfcn ,
En van haer aen gefleht de droeve tranen wasfen,
God fal met hemels dau , vol kracht en rechte keelt
Haer laven aen de ziel, en drencken aen den geeft.
Hier fchiet geen heete ton de kracht van hare ftralen,
Hier laet geen koude maen haer dampen neder dalen,
Hier wort geen licht gebruyckt, als in het aertfche dal,
Haer fackel is het lam, en God verlichtet al.
De nacht en haer gevolgh , bekleet met duyfterheden ,
En worter niet geflen, en worter niet geleden,
Wat vuyl of groufaem is, en heefter geenen kans,
Hier woont een fuyver licht, en niet als enekel glans.
Hier komt een reyne lucht met helle ftralen fchijnen,
Het oud' en is niet meer, het eerfte moet verdwijnen,
Hier fal een nieuwe lucht, een ander werelt zijn,
Gefuyvert van verdriet en alle droeve pijn.
Hier fal het ooge fien wat al de finnen wenfchen ,
Want God fal even-felfs hem voegen by de menfchen
En woonen by het volck. 0, noyt begrepen faeck!
0, waer de Schepper is, daer is alleen vermaeck'
Hier komt een reyne beeck van Gode neder dalen,
Die fpreyt haer in de ftadt en al de naefte palen ,
Die voet in haren gront des levens fchoonen boom,
Een cierfel van den hof en van den rijcken ftroom ;
Hier is geen reden meer om eenigh leet te fuehten,
Een yder nieuwe maent, die geeft hier nieuwe vruchten.
Het blat is even-felfs ganfeh heylfaem aen den menfch ,
En fchenckt voor droeve pijn geluck en herten -wenfch.
Hier is een reyn vermaeck, en ftaegh een luftigh wefen ,
Hier aller vreughden keeft, die zielen kan genefen ,

Hier is het hooghfte goet, hier is geftage ruft,
Hier is volkomen trooft en aller harten luft;
Hier is het rechte mergh van Godes hooge wercken,
Die geen vernuftigh hooft op aerde konde mereken;
Hier is de rappe ziel in haer volkomen kracht,
En weet in volle maet, (lat noyt en is gedacht;
Hier Piet men in het diep, dat noyt en is gemeten
Hier leert men uyt de daet, dat noyt en is geweten,
Hier wortet op-gedaen, dat noyt en is gekent,
En daer noyt edel breyn fijn fpits en heeft gewent;
Hier fiet men met befcheyt de gronden van der eerden,
De maen en haer gefpan, de guide fonne-peerden,
Hier Piet men wat de lucht en wat de zee beroert,
En wat dit wonder rat geduerigh omme- voert.
Hier kan een rappe ziel ten vollen onder-vinden
Het woon-huys van de fnee en van de koude winden,
En hoe dat in de lucht den blicxem wert gebaert,
En hoe het felfaem vyer in tacken neder-vaert;
Waer uyt den hagel rijft, en hoe den koelen regen
Komt uyt een dicke wolek van boven af-gefegen,
En waer de dageraet haer verfehe rofen pluckt,
En hoe de fwarte nacht haer weder onder- druckt.
En waerom meer gefeyt? De Schepper aller faken,
Sal ons te fijner tijt den Hemel kondigh maken,
Sal door fijn hellen glans verklaren ons gefleht,
En (torten in de ziel een onbegrepen licht.
Hou ftil, o fwacke pen! en laet de rette blijven,
In u en is geen kracht van dit geheym te fchrijven ;
Stelt al het verder uyt tot eens het wonder al
Hier namaels fich ontdoen en open geven fal.
Hoe fnelt my nu de geeft om God te mogen naken!
Om God te mogen fien, en God te mogen fmaken!
0 God! ghy zijt alleen de trooft van mijn gemoet,
Mijn hoop, mijn toeverlaet, mijn fchat en hooghfte goe
Mijn diepften herten-wenfch. Wanneer doch fal het wefe
Dat ghy, uyt enekel gunft, mijn qualen fult genefen?
My roepen uyt het vleys, my ftellen in den geeft,
My brengen daer geen doot of hel en wort gevreeft?
Gunt my doch, lieve God! dat ick u mach genieten,
Soo kan geen tegenfpoet, geen pijne my verdrieten,
Soo kan geen aertfche vreught verrucken mijn gemoet
Om dat mijn innigh hert van elders wort gevoet.
Komt, woont in dele ziel, foo wil ick geenfins vragen,
Naer al dat yemant plagh op aerde na te jagen,
Naer yet dat oyt een helt of machtigh Koningh wan,
Ja, wat den Hemel felfs voor fegen hebben kan.
In God is alle vreught ter volheyt op- gefloten,
Wie heeft'er buyten hem oyt recht vermaeck genoten?
Wie is 't, die fonder Godt oyt eenigh dingh ontfinghi
Geeft u aen my, o Heer, en neemt my alle dingh !
Komt, ocffent dit gemoet: Sent rijekdom , neemtfe wede
Maeckt fleck, of maeckt geformt, verheft, of ftort my nede
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Iek fta voor u bereyt: maer als ghy komen fult,
Soo geeft my doch een hert gewapent met gedult.
En ghy, o fuyver lam! die neder zijt gekomen,
Ons banden hebt geflaeckt, ons finerte wegh- genomen,
In wiens verkoren fchoot de vader heeft geleyt
Al wat voor uwe kerck door hem is toe-bereyt;
Ghy hebt mijn boofen aert en mijn verdiende plagen
In uw gefegent lijf, in uwen geeft gedragen,
Ghy hebt des Heeren wraeck, tot in den diepften gront ,
Ghy hebt in u gevoelt, dat my te lijden (tont.
0 foen voor onfe fchult, en oorfpronck van het leven!
Wat fal ick immermeer u weder konnen geven?
Wat fal mijn fondigh hert oyt brengen aen den dagh
Dat u in eenigh deel ten goede dienen magh?
Eylacen, niet een fier! Wy zijn onnutte knechten,
Die niet tot uwen dienft en weten uyt te rechten,
Wy zijn maer enckel ftof, en bijfter aerts gefint,
Soo dat men niet als vleefch in onfe finnen vint.
En des al niet-te-min, foo wil ick mijn gedachten,
Mijn hert, en innigh mergh, mijn ziel en ganfche krachten,
Gaen fchicken t'uwer eer, en fingen uwen lof,
Tot my de bleecke doot fal leggen in het ftof.
'k En dien u, lieve God, niet als uw fchepfel foude,
Niet als het my betaemt, of als ick heden woude,
Iek wilde beter doen, indien ick maer en kon,
En dat een hooger geeft mijn fwackheyt over-won.
O ghy, die mijn gemoet het willen hebt gegeven,
Maeckt dat irk tot de daet magh worden aen- gedreven,
Magh worden opgebeurt, door uw verheven kracht,
Waer op mijn innigh mergh met groot verlangen wacht.
Komt gliy als bruydegom met onfe ziele paren,
En wilt daer uwe kracht en fegen openbaren!
Kom, druckt ons in den geeft, dat reyn en hemels -beelt,
Dat ons, na lange pijn, den nieuwen menfche teelt.
Ontfluyt het innigh mergh van uwe befte fchatten,
Die noyt, na rechten eyfch, ons aertfche finnen vatten;
Wort een met onfe ziel, omhelft uw lieve kerek ,
En opent uwe bruyt, dat hooghfe wonder-werck ,
Den boefem uwer gunft, de keeft van alle faken,
Die ons ellendigh volck alleen kan faligh maken,
Die ons den geeft verquickt, ons drenckt met reynen wijn,
En fchenckt ons 's Hemels vreught daer wy op aerde zijn.
Ghy kent mijn kranck geftel, het fchepfel uwer handen,
Ghy kent mijn fwacl^en aert en mijn bedroefde banden,
Ghy weet, dat irk alleen maer ftof en afeh en ben,
En dat ick, ydel menfch , uw wegen niet en ken.
Verlicht mijn doffen geeft, en fuyvert mijn gedachten
En geeft dat irk voortaen de werelt kan verachten;
Geeft dat irk anders doe, als irk te voren plagh,
En even in het ftof den Hemel voelen magh.
Wilt uyt dit tranen dal dit nietigh fchepfel halen,
En laet het in het graf met vrede neder- dalen.
II

Hy heeft genoegh geleeft die ghy de gunfte biet,
Dat hy tot fijnen trooft den hooghften Troofter feet;
Dat by omhelfen magh den Heylant aller volcken ,
Om namaels hem te fien hier boven in de woleken;
Dat hy den helt befchout, die met een volle kracht
Heeft onder fijn gebiet den prinsfe van de nacht.
Ghy hebt met diep beleyt, en met een groot vermogen,
Ghy hebt met huyt en vleyfch mijn beenen overtogen,
Mijn ingewant bekleet, mijn leden overdeckt,
En banden over-al en aders uyt-geftreckt.
Ghy hebt mijn aert gekent, oock eer ick was begonnen,
Ghy hebt mijn weecke ftof als kafe laten ronnen;
Ghy hebt door enekel gunft mijn leden uyt-gewracht,
En, doen het u beviel, getogen uyt de nacht.
Ghy hebt my vrouwen melck en voedfel laten fmaken,
En fult in korten tijt my weder aerde maken.
Iek ben een dorren halm, een damp, een ydel kaf,
Iek helle langen tijt, ick fijge naer het graf.
Iek ben een nietigh dingh nu dichte by 't verrotten,
Iek ben gelijck een kleet bevochten van de motten;
Iek fnelle na den kuyl, en na de lefte reys,
En ga met grooten haeft den wegh van alle vleys.
Maer fchoon ick dit gevoel, waerom fal ick vertfagen?
Waerom mijn anghftigh hert hier over- leggen knagen?
Iek wetet voor gewis, dat mijn verlosfer leeft,
En dat hy volle macht van alle zielen heeft.
Iek wetet voor gewis, hy fal mijn ftof verwerken,
En met haer eygen huyt mijn leden over-trecken;
Iek weet, hy fal het rif, dat in het duyfter lagh,
Eens ftellen in het licht en brengen aen den dagh.
Iek weet my fal geen doot of Duyvel weder-houwen
Van God, mijn eenigh heyl, met oogen aen te fchouwen.
Iek weet irk fal hem fien oock in dit eygen vleys,
En 't is my in den geeft een wonder foet gepeys.
En vreeft niet weerde ziel, wel haeft te zijn ontbonden,
Ghy fult dan zijn bevrijt van alle fnoode fonden,
Van 's Duyvels flim bedrogh, van al fijn wreet gewelt,
Van al wat oyt den menfeh hier op der aerden que]t.
Ghy fult in tegendeel den Schepper aller dingen,
Ghy fult des Heeren lof voor eeuwigh mogen fingen,
Ghy fult voor oogen fien een onbegrepen fchat ,
By geen vernuftigh breyn op aerden oyt gevat.
Gods foon is even felfs een offer voor de fonden,
Die heeft de fwarte macht voor eeuwigh in-gebonden;
De gramfchap is geftilt, het onrecht is gerecht,
Het hant-fchrift is te niet, en aen het kruys gehecht;
De fchult is afgedaen, de fchande wegh- genomen,
De nacht die is voorby, het licht is in- gekomen,
De ftraffer is geftraft, de dwinger over-heert,
De droefheyt is in vreught, de fmaet in lof verkeert.
De wan-hoop is vertrooft, de wraeck die is gewroken,
De ftricken zijn verftrickt, de banden af- gebroken,
93
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De fwackheyt is gefterckt, de felheyt is verfacht,
Daer is een helle glans gerefen in de nacht.
De tweedracht is verfoent , het onheyl is genefen,
En al wat eertijts was, dat heeft een ander wefen,
En, met een woort gefeyt, de dooder is gedoot,
En 't aertrijck wort gefpijft met enckel Hemels -broot
Wel aen nu, ware trooft van alle bange zielen,
Die fonder uw behulp de doot ten proye vielen,
Ontfondight my den geeft, en fuyvert dit gemoet,
Door uw gewonde borft, en uw vergoten bloet!
Vergunt aen uwen knecht gemeenfchap uwer gaven ,
En wilt met Hemels dau mijn dortigh herte laven!
Weeft in dit woefte meyr mijn ancker in de noot,
Mijn blijtfchap in verdriet, mijn leven in de doot!
Meníliever, fondaers-trooft, perftreder, fegenvechter,

Zielheelder, maeghde-kint, hertfkenner, wereltfrechter,
Doots-dooder, vrouwen -zaet, vrymaker, zielen-ruft,
Soen-of er, God-met -ons, Hel-ftoorder, Hemels -luft,
Geeft-ftorter, werelts- licht, voorbidder, wetfvervulder,
Kruyfdrager, Al-in-al, doorbreker, fmaetheytfdulder,
Hoeck-fteen , genaden-ftoel , dal-lely, Hemels-broot,
Eertf-priefter, levens -boom, Gods eeuwigh-tijt- genoot,
Ifraëls ware Vorft, en toevlucht aller menfchen ,
Die meer in u begrijpt als alle zielen wenfchen,
Begin van alle dingh, en eynde van 't gebod,
God-menfch tot onfen trooft, en aller menfchen God;
Kracht, helt, raet, Vrede -vorft, Verlosfer uwer kereken!
Wilt door een reynen geeft in ons geduerigh wereken !
Maeckt, als de doot genaeckt , ons' herten onbefchroomt ;
0 Engel des Verbonts, o Heere Jefu, koomt!

OUDERDOM EN BIJYTEN- LEVEN,
OP

SORGHVLIET.

AEN DEN GOETGUNSTIGEN LESER.

Vermits in 't navolgende werek verfeheyde faken van byfondere ftoffen worden verhandelt, veel flaende op het Buytenleven, doch meeft op het beleyt van den Ouderdom, en hoe dat gedeelte des levens beft dient aengeleyt en overgebracht,
foo wert hier tot voorbericht UE. te gemoete gevoert een kort begrijp van de byfonderfte materiën, in 't volgende werck
begrepen. Langer voor -reden vint ick onnoodigh hier te gebruycken. Iek heb onlanex by een Engelfeh fehrijver gelefen,
dat feker Ambasfadeur van den Koninck van Groot-Britagne (by den Turekfchen Keyfer verblijf houdende) tot lof van
de Engelfche mufijcq foo vele hadde gefeyt, dat hy den Grooten Heer eyndelijck foo verre hadde gebracht, dat de felve
genegentheyt fcheen te hebben, om de langh-geprefen muficanten met ftemmen te hooren fingen, en met inftrumenten
te hooren fpelen; het welck den gemelten Ambasfadeur vey geen kleyne moeyte en tijt hadde gekoft, vermits de
Turcken (feyt de fchrijver) uytter aert van fangh, geklanck, en diergelijeke vermakelijckheden weynigh werex maken.
De welgedachte Afgefanter dan, ter gefetter tijt en plaetfe met fijn muficijns zijnde gekomen, en den hoogh- gedachten
Keyfer zijnde gefeten, omme de langh- verwachte vermakelijckheyt aen te hoores, begonnen de voornoemde muficanten
haer fpeeltuigen nau-keurlijck te ftellen, om de toonen van de felve poinctuëlijck over een te brengen; het weleke
wat geduert hebbende, opgemelten Grooten Heer (voor een tijt niet als trim-tram hoorende) verloor niet alleen fijn
gedult, maer oock al den luft die hy feheen te hebben tot het voorfz. werck, en daer op gemelijck wordende, is
opgerefen en haeftelijek uyt de fad, met al fijn gevolgh, niet wel gefint zijnde, vertrocken, latende den Engelfman
met alle de fanfaren van de voorfz. fijne muficanten alleen fitten, die daerom met befehaemtheyt genootfaeckt waren
van daer op te kramen, en onverrichter faken naer huys te keeren. Iek dan, om mijn Sorgh-vliet en Buyte -leven in
gelijeke ongelegentheit niet te doen vervallen, fnijde hier alle langer voor -reden af, ftellende den gunftigen Lefer
vry, fich van het volgende kort begrijp te dienen, ofte oock fulex na te laten, na des felfs welgevallen.
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d'Inlevdiuge van 't werek begint met een aenfpraeck tot den ouderdom , en overlegginge hoe de felve heft dient, belevt, met hyvoeginge van een gebed tot
God ten felven eynde dienende.
Onderlinge affcheyt van den tijt en den ouden menfch , vertoont met een plaet.
Byfondete plichten van een out en jongli menfch kortelijck aengewefen.
hoe een out man fijn leven behoort lief te hebben, te weten: als een kreupel fijn krucken doet.
1)e ( loot, niet te vreefen, en redenen waerom.
Dat felfs de menfchen fomwijl vermaeck nemen in menfchen te fiep fterven, en verhael van Roomfche amphitheatren.
f) Engelfche natie uyt den aert kloeckmoedigh in 't fterven, met aenwijfinge van ccempelen daer toe dienende.
Dat veel Ileydenen kloeckmoedigh zijn geftorven tot opweekinge van de Chrifteuen.
Afftetven van fonden, goede aenleydingh tot een blymoedigh fterven.
Tijt iusfchen 't gevoel van de werelt en de ftilheyt van het graf, voor goet geoordeelt.
Een fonderlinge gefehiedenisfe van een ftaetfuehtigh Romeyn, uyt Seneca.
Geen foldaet fonder kennisfe van fijn Velt-heer fijn wachtplaets te mogen verlaten, op een Chriftens fterven gepaft.
Ledt lteyt voor oude luyden geenfins dienftigh te wefen.
Genegentheyt van den fehrijver tot liet Buyten-leven, en fegen van liet felve ah 't wel aengeleyt wort,
\mede niet God een vreetfaem leven te maken.
Witt liet hooghfte goet der Chriftenen zy.
Voouecht van een recht Chriften in alle ongelegentheyt.
Onthcyt en weerdigheyt van den lantbouw, ja God felfs d'eerfte planter te zijn geweeft.
De gi ootfte valt de werelthebben luft gehad tot den laatbouw.
])cn hemel by de wilde menfchen afgebeelt by een wel - gebonden hof.
d'hdell'te Romeynen eertijts boeren geweeft te zijn, d'oude pattiarelien, de Koningh Salomon, ja de Heere Chitflns felfs, loffelijek van den lanthouw gevoelt.
Ecn tusfelien -val van een geleert ftudent fchamperltjck door een hoer deurgeftreeckcn.
Bedacghde luyden nut te zijn niet aerde kennis te maken.
Bedeecu waerom Sorgh -sliet in een fehrale groat leggende, tot fijn Buyten leven verkoren, en middel om geluckigh in zandige landen te planten.
Vergch;ekinge van de vruchten die in Hollant worden gewonnen, met de gewasfen van andere warmer landen, en Godes zegen en wonderbare wijfheyt daer
in acnuemcrc1 t.
Verhacl van dc vruchten, gemacken, en vermakelijckheden in 't Bnyten -leven van Sorgh- vliet.
Eygen gewasfen aengenaem.
(iioiie in Sorgli- vliet, beftacude uyt, menighte van vicemde zee-gewasfen, en waterfprongen daer ontrent.
Bedenckingen op feker hals-cieraet, wefende een zeege as te Schevemn,e op fliant, gevonden, en by die gelegentheyt in bedeneken genomen, of'er fehepfels
in de zee zijn, kmtft en verftant gebruyckende.
Befchitjvmge van de huyfhoudinge en republijcke van dc byen in Sorgte-vliet.
De ftadt Tarnbi van hare belegeringe door byen ontfet.
Bedenekmge waerom dat de Koninek Salomon fijnen luyaert, om berichtinge, tot de mieren en niet tot de liven en font.
Aenfpracck tot den wandelacr in Sorgh• vliet, en bedenekinge op den innerltjeken nett van boom-gewasfen.
Lifter- en fneppe- vangli, en diergelijcke vermakehjcklieyt in Sorgte-vliet.
Buyten -leven gewillige armoede by d'oude genoemt, en waerom.
Acufpracek en danekfegginge tot God by gelegentheyt van 't velt- cieraet.
Sorgen van aertfelte dingen in 't Buyten -leven af te fcltat%n.
Geen penne of pinceel machtigh te zijn uyt te drucken het velt- cieraet, en hemerekingen van Gods wonder-wereken die daer in te vinden zijn.
Sondeiiiage bedenekinge, rijfende uyt het gefickte van dc omliggende lants -douwen, zee, duynen, hemel, enz. die gellen kennen werden van de heuvels in Sorgte-vliet.
Vermakehjekheyt rijfende uyt het geliebte van 't velt- cieraet, foeter geoordeelt als de grootfte feeften van de piachtiglifte Romeynen.
Of liet wel by feker Philofooph wort gemeynt, dat men van boomen en aert gewasfen niet leven en kan.
Vcrfche^den leer-ftueken getrocken uyt den aert van boom-gewasfen.
l)oots gedaclttenisfe oock genomen te kennen werden felfs uyt een fehoonen hof.
Niet te gtooten geuegentheyt echter op te nemen tot planten, noch daer neu te feer te hangen, en de gelegentheyl van Abfalon deer op gepaft.
13locy tijt , liet hefte vermacek in hoven, en goede bedenekinge daer uyt te trecken.
Verhael van den korten ondergangh van de voornaemfte plantagtén en hoven van de orde en nieuwe werelt.
Voor alle boomen, den boom des levens te foecken beft te zijn.
Beeftea fells, door vreefe des doots, haer quade parten na te laten.
Sondeilnnge en verfclieycle vreemde manieren van fterven van veel groote petfonagiën.
Aenmeickinge dat den fehrijver van feftinen kinderen alleen doen was overgebleven.
Verhael hoe den fehrij ver drrederhande tanden in lijn mont heeft bekomen.
Groote icianderinge noch onlanghs in de werelt voorgevallen, en goede bedenekinge daer uyt getogen.
Dat de oucklieyt de pols van de werelt niet recht en voelt, maer in plaetfe van dien 's werelts arm- ringli betaft, en dit met een plate uytgedruekt.
Gelegenihcyi van Jonas in den walvifeh, vergeleken met het reyfen van onbedachte jongelingen, en 's menfchen wandel in de werelt.
Ovetgaugh van den lantbouw tot het beleyt van ouderdom, en lichter te zijn wel te fehtijven als wel te leven.
Geltjckeaisfe genomen van den verloren foon tot rechte bekentenisfe van fanden.
Danekbai e aeufprake tot God.
Tijt van den menfch tot tfeventigli of tachtigh jaer, maer weinigh die deer toe komen.
Na den Koningh David, geen Koningh in Ifrael tot 70 jaer gekomen te zijn.
Aenfprake tot God, tot goede uytkomfte van hoogen ouderdom.
Duet, of goede maaiere van leven voor bedaeghde luyden.
Hoe de loot haer moort -priem af te nemen is.
Geen bo(fteerdigheyt uytgeftelt te moeten wolden, en gelijekenisfe daer op pasfende.
11
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Beleyt om den ganfchen dagh wel te doen.
Gelijekenisfe van op een bed met rofen lange te moeten liggen.
Alle herts- tochten voor oude luyden te vermijden,
Middel om ongeluckige faken ten beften te duyden.
Hebbende als niet hebbende, den beften trooft in wereltfche ongelegentheyt.
Voorfpoet dickmaels een voor-fpoock van grooten tegenfpoet.
Groot geluck gebracht tot uytmuntend' ongeluck.
Exempel van Nebucadnefar op 't voorgaende pasfende.
Diergelijek exempel van Abdonibefeck.
Wat de grout van rechte vrolijckheyt is.
In liet treurhuys te gaen ons befte leerfebool.
Middel van trooft tegen latter monden.
Verfcheyden middel om een geruften ouderdom te hebben.
Hoe langer beraet, boe Flimmer quact.
Verhael van verfcheyden middelen om geruft in fijn oude dagen te mogen leven.
Tegenfpoet hoe ten beften te duyden en mijden, met exempelen daer toe.
Gebed in nieuwe voorvallen te gebruycken.
Soberheyt bedaeghde luyden aengeprefen.
Bedenekinge op erf- fleckten, dat is: qualeu diemen van fijn ouders wort gefeyt te bekomen.
Afmaninge voor bedaeghde lieden, tegen gierigheyt en geltfucht.
Wel veel goets aen den armen te doen, doch met onderfcheyt.
Bedenekinge, of ouders hare kinders Baer goat dienen over te fetten voor haer overlijden
Trooft -reden tegen af-fterven van kinderen, vrienden, enz.
Saken die eygentlijck by oude luyden dienen gepleeght.
Geluck en vermaeck, dat den fchrijver meent te vinden in 't Buyten -leven
Middelen tot voorbereydinge van de doot.
Te wege te brengen, als men fterft, niet te doen te hebben als fterven.
Bedenekinge op 't gefichte van een ftervenden menfehe.
De verrijfenis der geftorvenen geeft trooft voor de gene die ftci ven.
Gebed voor den fteivenden menfche en 't belluyt van 't weak.
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Ydelheyt der ydelheden
Op de werelt is het al,
Dat'er was, en is noch heden,
En hier namaels wefen fal.

Vorften, die het al doet beven,
Hoe ghy hier geduchter leeft,
Des t'onveylder is uw leven,
En ghy felfs meer vreeft en beeft.

's Avondts, als ghy foeckt te ruften,
Door uw forgen afgeflooft,
Dan zijt ghy noch vol onluften,
Die u 1pelen door het hooft.

0, vermaerde menfchen-kind'ren!
Hoe draeft ghy hier foo verwoet,
Om u felven te verhind'ren
Van het eenigh eeuwigh goet!

Wat betrout ghy op trauwanten,
Die ronts -om uw leger ftaen?
Sorgh en fchrick , aen alle kanten,
Doen u fteets den oorlogh aen.

Heeft'er yemant wat gefproken,
Dat u raeckten op het zeer,
Staet-fucht feght: dat dient gewroken,
Anders achtmen u niet meer.

Waer toe dient dit noeftigh woelen?
Wat is doch uw oogemerek?
't Raeckt geen wit, en mift de doelen;
En 't is al verloren werck.

Mannen, die het lant en fteden,
Door uw hoogh gefagh, beftiert;
't Zijn de grootfte ydelheden,
Die de meefte glans vertiert.

Is'er ergens eenigh voordeel,
Daer gaet uw gepeyns op aen,
Daer op fcherpt ghy dan uw oordeel,
Tot dat ghy weer op moet ftaen.

Prinsfen , die daer, hoogh verheven,
Over zee en lant gebiet,
Wat kan u de ftaet-fucht geven,
Anders als geftaêgh verdriet?

's Morgens, na een weynigh flapen,
Klopt'er yemant, ghy moet voor
Wie het is, 't zijn al uw fchapen,
Die ghy neygen moet het oor.

Yd'le menfchen ! arme haven,
Tot het woelen foo beluft!
Verr' verfeylt van ree en haven,
Daer de ziel op ancker ruft.

't Veel en brenght u geen genoegen;
Trachtend' al na meer en meer;
Hoogtemoet doet uw herten wroegen,
Tot ghy felfs eens (tort ter neer.

's Middaghs, als ghy , om te eeten,
Nu van 't jock wat fchijnt verloft,
Nauw'lijcx aen den dis gefeten,
Krijght ghy weêrom poft op poft.

Soo de drift van uw gedachten,
U maer foo veel kalmte geeft,
Neemt dit weerde boeck in achten;
Leert, hoe datm' op Sorgte -vliet leeft.

;
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Siet, wat CATS u komt aenbieden,
Hoogh, maer noyt genoegh ge-eert,
Die u, hoe men forgh moet vlieden,
Door fijn pen en voorbeelt leert.
Hy, die onlancx d'hooghfte zuylen
Steunde van het vaderlaat,
Gingh het al voor Sorgh-vliet ruylen ,
Om te ruften hier in 't zant.
Leert foo uyt de werelt fcheyden,
Als ghy hebt voldaen uw plicht;
Leert uw ziel tot God bereyden,
En uw doot-kift felf oock fticht.
Leert in tijts uw ftaet-fucht toomen,
En begeven u na huys,
Eer ghy felfs wert voor-gekomen,
En uw kusfen licht krijght t'huys.
'Daert uw onbedaerde finnen,
Door uw meer als rijp vernuft,
Eer ghy niet weet wat beginnen,
Als het breyn heel is verfuft.
Soo ghy, door de vleet en buyen,
Zijt gedreven om de Noort,
Went uw fchip weer na het Zuyen,
Daer de forgh waeckt voor de poort.
Hier, hier is de rechte reede,
Daer ghy 't ancker werpen moet;
Hier is ruft en foete vreede
Voor een afgeflooft gemoet.
Soo uw hert, door forgh verflonden ,
Soeckt een goede meefters raet;
Hier zijn kruyden voor uw wonden;
Hier is heylfaem Mithridaet.
0! wat is hier menigh banckje,
Daer wie oyt gebeten heeft,
Vrolijck uyt riep: „Heer, ick danckje,
Dat ghy defe ruft my geeft!"
0! wat zijn hier ftille wegen,
Daer een op getogen hert
Voelt een innerlijck bewegen,
En tot God getrocken wert!
't Zy in 't hout, op duyn, of velden,
Slaet ghy op 't gewas uw oogh;
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Siet het al fijn Schepper melden;
Alles fteeckt het hooft om hoogh.
Vint ghy onder 't dicht gewemel
Van den elfch een bloemtje ftaen,
't Waft te fteylder na den Hemel,
En wijft u fijn yver aen.
Wilt ghy wijs zijn, grijfe luyden,
Komt, begeeft u op het lant;
Leert hier van de ftomme kruyden,
Daer is wijfheyt in geplant.
't Kleynfte wietfel aen de beken
Heeft fijn fonderlinge kracht,
En fal wonderen uytfpreken
Van Gods onbegrepen macht.
Hier is oeffeningh voor zeden,
Hier is voetfel voor 't verftant,
Hier is (toffe voor de reden,
Midden in het gulle zant.
d'Alderwijfte zy getuygen,
Die 'er oyt op aerden was,
fly, die wijfheyt wilt te fuygen
Uyt het ongeachtfte gras.
Wel geluckig, die fijn acker
Met de ploegh en egge keert,
En van binnen even wacker,
Uyt fijn hert de forgen weert.
Wegh dan, werelts ydelheden !
Sorgh -vliet is de rechte fchool,
Daer ick wil mijn tijt hefteden ,
En veel liever eenfaem dool.
Als ick hier alleen magh weben,
Ben ick alderminft alleen,
Om dat wonderboeck te leben
Van Gods fchepfels , een voor een
Hoe gefegent is de menfche,
Die fijn felven too befit!
Die in ftilte leeft na wenfche ,
En Gods wil hout voor fijn wit.
Die toont, dat hy is geboren,
Om te dienen fijnen God,
En gelooft te zijn verkoren
Tot een onverderflijck lot.

Die God bidt met reyne handen,
't Avonts fpaed' en 's morgens vroegti,
Die niet hout als fond' voor fchanden
En fijn erfdeel voor genoegh.
Die geen baet foeckt onrechtveerdigh,
Noyt op woecker neemt of geeft,
Aen den armen altijts veerdigh
Mee te deelen wat hy heeft.
Die niet gulfigh is noch gierigh,
By een vrient of voor een gaft;
In 't beroep niet al te vierigh,
Maer wel op den handel paft.
Die fijn tochten toomt en kluyftert,
En fijn luften ftaêgh in -bint,
Die na roem noch fmaet en luyftert,
Maer fach felven overwint.
Die bereyt is om te fterven,
Om de doot noyt wenfeht, noch vreef
Die, om d'eeuwigheyt te erven,
Werckt geduerigh in den geeft.
Die de werelt heeft verlaten,
En van nu af boven fweeft;
Hoe geluckigh uyttermaten
Is den menfch, die hier foo leeft!
Dit heeft Sorgh-vliet my doen leerer
En die Sorgh -vliet heeft gefticht,
Daeroni tal mijn ziel hem eeren,
Wijl ick fehep dit Hemels licht.
Als ick denck om Chelfy's Hoven,
Aen den rijcken Teems geplant,
Hoe fond' ick u gunft niet loven,
Weerden heer, geducht gefant?
Die my, door de Noortfche golven,
Gints en weder hebt geleyt,
En voor onbekende wolven
Hebt befchut door uw beleyt.
Ach! hoe foet is my 't herdencken!
Trots al onluft en gekijf:
Trots al dat my focht te krencken,
Onder 't (ware ftaets- bedrijf.
't Quade heeft den tijt gefleten,
En de leugentael ontbloot,
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't Goede kan ick niet vergeten,
Dat ick kreegh uyt uwen fchoot.
'k Weet, hoe dat ghy duyfent werven
Na dit Sorgh-vliet hebt gehaeckt,
Om uw doot-kift, voor het fterven,
Door uw pen te flen volmaeckt.
God, verhoorend' 't vierigh fmeken,
Heeft u van dat pack bevrijt;
En gaf dat, na dertigh weken,
Ghy hier uw felfs eygen zijt,
Hier beftaet ghy t' overpeynfen
Al het noeftigh ftee- bedrijf;
En bekent nu, fonder veynfen,
Dat het al niet heeft om 't lijf.
Liever foeckt ghy 't boomtjens- tellen,
Nemend' op uw eygen werck;
En doet door uw vonnis vellen
Menigh wraggel-eyck en berck.
's Winters gaet ghy felver fnoeyen,
Met het bijltjen in de vuyft,
Of het uytfchot vaeck uyt-roeyen,
Dat wel elders dient gehuyft.
Saligh! die uw eygen boomen
Soo beftraft, beheert, befnoeyt;
En van binnen, fonder fchromen ,
Uyt uw boefem 't onkruyt roeyt!
Noyt doorkruyft ghy 't velt of dreven,
Of ghy hebt daer yets gemerckt,
Dat u nut of trooft kan geven,
En u innerlijck verfterckt.
Noyt gaet ghy foo forghloos dwalen,
Of krijght yetwes in 't gefleht,
Om uw Sorgh -vliet af te malen,
Door een honigh-foet gedicht.
Even als het neerftigh bietje
Vlieght door bloem en keuken-hof,
Hommelend' een vrolijck lietje,
Tot het vint fijn honigh-ftof.
Daer me'e keert het na fijn dackje,
Met het kleyn, maer foet gewin,
En ontladen van fijn packje
Draeft al weder uyt en in.
II

't Bietjen heeft n dit doen mercken ,
Altijts wat te brengen mee
Daerom letj' op al fijn wercken,
En verfmaet oock niet fijn mee.
Is 't dan wonder, dat uw dichten
Vloeyen, als den honingh doet?
Laet vry Y en Amftel fwichten,
Ghy menght ons het nut en foet.
Maer waer was ick daer vervlogen,
Met het bietjen buyten Weft?
't Swermen had my fchier bedrogen,
'k Dael weerom na uw geweft.
Hier vind' ick u met een boeckje,
Onder 't klater-loof-geruys;
Of met Kempis in een hoeckje,
Overdenckend' Chrifti-kruys.
„Wat kan my de werelt deeren,
Roept ghy, als ick dit verfta?
Laet vry 't onderft' opwaerts keeren,
Als ick 't Lam mach volgen na."
's Morgens gaet ghy na de linde;
„Ach! hoe foet is 't! feght ghy, hier,
Dat ick my foo wel hier vinde,
Brandend' door een innigh vier!"
Fluyt'er dan een nachtegaeltje
Met het kriecken van den dagh,
't Leert u door fijn fchater-taeltje,
God te prijfen wat men magh.
Dan begint ghy God te fingen,
Die het velt foo rijck bekleet:
En aen dele fchrale klingen
Soo veel cierlijck loof befteet.
Hier uyt gaet ghy dan befeffen,
Hoe veel meer het Hemel-rijck
Sal in fehoonheyt overtreffen
Al, wat hier waft uyt het fijck!
Heeft God foo veel koftlijckheden,
Voor ons lichaem, hier verftreckt;
Wat fal by dan niet befteden,
Als de ziel fal zijn verweekt !
Opgetogen door den yver,
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Daelt ghy na de rofen -kant,
Die Eich fpieg'len in de vyver,
En bedriegen oogh en hant.
„Soo is 't, denckt ghy, met de menfchen,
Meeft genegen tot den fchijn;
Die daer leven meer van wenfchen,
Als van 't geen fy machtigh zijn."
Gaende langhs het bloeme-ftreeckje,
Daer het water kunftigh fpeelt,
Komt ghy eyntlijck aen het beeckje,
Dat al ruysfelende queelt.
't Vlietigh beeckje doet u peynfen,
Datm' in 't goet niet ftil magh ftaen,
Datmen noyt te rugti moet deynfen,
Maer tot beter voorwaerts gaen.
'k Voel mijn fwacke wiecken fwïchten,
'k Voel de vlucht is over 't hooghft',
Weerde Cats, wilt my verlichten;
't Is uw eygen werek en ooghft.
Hoe fond' ick het al uytleggen,
Dat het fin-rijck Sorgh -vliet teelt!
Yder plantjen heeft fijn feggen,
Yder bloemtj' een finne-beelt.
'k Bid verlof, vermaerde Stichter
Van dit aertfche zielen -hof,
Dat ick, al t'onweerde dichter,
Heb verkleynt uw weerd' en lof.
Doch wie is'er oyt gevonden,
Soo uytnemende befpraeckt,
Die uw deughden fou volkonden,
Of in 't minft uw weerde naeckt?

Hoe fond' dit u oock behagen,
Die de needrigheyt bemint,
En verwaentheyts yd'le vlagen
Minder acht als enckel wint?
'k Sal mijn woorden dan befluyten,
Met een dienftelijck verfoeck,
Dat 't verlangen my doet uyten,
Na uw langh verlanghde boeck:
Siet, uw hoogh-geklomme jaren,
Maken 't levens-draetje kort
;

95

378

Siet, hoe Eurus Sorgh-vliet's blaren
Weer en weer ter nederftort.
Spaert de doot noch mens noch boomen,
Ah! hoe ras fal 't zijn gedaen,
Als die uur fal zijn gekomen,
Ghy met Sorgh'-vliet Pult vergaen.
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Wilt ons dan een afbeelt geven
Van u felven en uw hof,
Dat van eeuw tot eeuw mach leven,
Tot de werelt valt in ftof :
Dat uw Sorgh-vliet magh doen bloeyen ,
In onfterffelijcke jeught,

En uw dreven dicht begroeyen,
Tot een fchole van de deught.
Dat heel Nederlant mach loven,
En al waer men boecken prent,
Dat uw zeden -rijcke hoven,
Duuren tot des werelts end.
I. V. VLIET.

J. CATS

OUDERDOM EN BUYTEN- LEVEN.
EERSTE DEEL,

BEHELSENDE EEN INLEYDINGH TOT BEYDE.
I TItesfalo^a. 4. 10. 11. Wy VERMANEN U DAT GHY ERNSTELIJCK POOGET, OM IN STILHEYT TE
LEVEN, ENDE HET UWE TE DOEN.

Dewijl de blonde jeught van my is afgeweken,
Soo dien ick, grijfe Tijt, met u voortaen te fpreken:
Wy moeten onder een gaen leggen in beraet,
Wat dat'er alderbeft voor oude luyden ftaet.
Een die nu wort gewaer, dat hem de rimpels ploegen,
En - magh niet meer beftaen, dat hem fou qualijck voegen;
't Is maer een flecht bewijs van iemants oude dagh,
Dat by nu t'feftigh jaer of hooger tellen magh.
Daer moet een beter lof bedaeghde lieden kroonen,
Als datf' een witten baert aen al de werelt toonen:
Hier paft een (til gemoet van alle tochten vry,
Want als de grijfheyt komt, foo dient'er wijfheyt by ".

Geen wijfheyt, die alleen ons tot gem'eene faken
Kan deftigh, afgerecht, en wel doorkneden ' maken,
Maer wijfheyt die ons baert geruftheyt in den geeft,
Soo datmen God alleen, en anders niet en vreeft.
Dit is een deftigh woort : ' Geen menfch en is te prijfen,
Die met de tijt alleen fijn jaren kan bewijfen;
Daer hoort wat anders toe, deer fpreucke noen iek eêl
Niet dat veel is, is wel; maer dat wel is, is veel.
Maer om ons ooghgemerek hier in te mogen treffen,
Soo laet ons nu den geeft tot onfen God verheffen ;
Want fonder dat behulp al wat den menfeh begint,
En is maer ydel werck, en niet als fchraele wint:

Alnzachtiyh Opper-vorft, uyt wiens oneyndiyh we/en,
De keeft van alle dinyh is eertijts opgereten,
hoor Wien de woefte Zee, en Aerd', en Hemel juyght,
En dit yeweldiyh Al ootmoediyl nederbuyykt,
Tot u is mijn gebedt: Ick Iaebbe lange jaren,
Een onyeftuymiyl meyr gedueriyh omgevaren ;
Ich Lebbe mogen fien, hoe dat hier yder leeft,
.En wat de werelt is, en wat de werelt geeft.
Ich hebbe mogen fien , hoe wife lieden mallen ,
hoe rücken f onderyaen , hoe Prins/en neder-vallen,
.En hoe een aerde hint, gereten uyt het (tof , ,
Befit een machtiyh rick, en hout een prachtiy1t hof.
Nu zijn door uwe gunft min jaren hooyl gekomen,
En ick heb in den geeft wat anders voorgenomen,
Dies valt min hooylfte forylc ontrent den oude daylt,
En hoe ich wel getrooft van hier verhuyfen mag/t.

Gláy hebt my, lieve God, dus lange willen (paren,
Oock metten Icant gelegt uyt veelderley gevaren;
Glíy hebt min trooft geweeft, yhy hebt min fwacke ziel
Gedueriyh opyerecht, oock doefe nederviel:
Nu is mijns leerten wenfch, gewoel en groote ftaten,
En wat het vleefch be/taeg/tt, als tjdiyh, na te laten;
Dies wil ick maer alleen verhelen mijn gemoet
Tot u, o groote God, min hooyhft en eeniyh goet.
Wilt nu doch uwen Geeft, in dit min Buyten -leven ,
Aen min ootnzoediyh hert tot trooft en legt/man geven ,
Op dat ich, in het velt en in het jeughdiyh groen,
Mayh uwen Naem alleen èn eer èn hulde doen:
Geeft dat ich vinden mayli in boomen, planten, kruyden,
Dat niemant oyt en vont ontrent de groote luyden;
Befit min hert alleen, hier in dit eenfaem dal,
Want als ick u geniet, o God! Poo heb ich 't al.

1) Sapere iftac xtate oportet qui fuut capite candido. Plautus Moft.
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Laet ons nu wederom tot ons beginfel keeren,
En fien, wat ons de tijt en hooge jaren leeren;
Laet ons, met ftillen geeft, den tragen ouderdom
Gaen treden in 't gemoet, en heeten willekom.
Iek heb een kleyn vertreck hier binnen laten bouwen,
Daer ga ick menighmael mijn finnen onderhouwen;

Gefwinde Tit, beminde vrient!
(Thy hebt my nu vry laugh gedient,
Due fie ick datje van my fcheyt,
Of nu tot reyfen it bereyt;
1Kel, ick en doe u geen belet,
Dat yhy van hier uw voeten Jet,
Dies neemt vry elders uwen gave/c.
Mjn God! ick geef u grooten danck ,
Dat ghy my dele plaetfe gaeft,
Een jonghman heeft te fien, hoe wel te mogen leven,
Een out man, hoe hy God fijn geeft fal weder geven.
Een jonghman beelt hem in een tijt van menigh jaer,
Een out man dient het oogh te keeren na de baer.
Een jonghman heeft vermaeck in veel te mogen reyfen,
Een out man dient voor al op fijn vertreck te peyfen.
Een jonghman viert de fehoot, en geeft hem van de ree,
Een out man kielt de (trant, als moede van de zee.
Mijn hert heeft nu geklopt tot in de t'feftigh jaren,
En fiet, die lange tijt is veerdigh heen gevaren.

De gront van dit gefticht, dat is een dicken boom,
Hier fit ick menighmael als in een foeten droom.
Ick heb een finnebeeld hier boven laten trecken,
Dat nut en dienftigh is mijn finnen op te wecken:
De tijt fcheyt van my af, nadien hy elders gaet,
En dit is 't kort gedicht, dat aen de kanten ftaet:

En Baer min dorre Ziele laeft,
Min (innen van de werelt treckt,
Dat my tot ruft en vrede (treckt.
Ghy hebt my laugh veel goets gedaen,
Laet my, uw knecht, in vrede yaen;
Maer eer ick negge tot het graf,
Soo neemt my dock min Ponden af,
Ja, wafcht my in des Heeren bloet,
Soo reys ick met een bly yemoet.
De jeught is maer een damp, een bloem, een fpichtigh gras,
En ick nu maer een fchim van dat ick eertijts was.
Het woelen overhant, en dan een weynigh ruften,
Het meerendeel verdriet, en dan eens korte luften,
Die hebben my gebracht daer -ick op heden ben,
Waer van ick menighmael geen voetftap meer en ken;
Schoon ick te bedde lag, en dat mijn oogen fliepen,
Noch vont ick dat geftaegh mijn fnelle dagen liepen;
En of ick menighmael niet goets en had gedaen,
Dat (tuck was evenwel mijn leven afgegaen.
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Schoon ick in ftilheyt fat, noch ben ick wegh getogen,
Schoon ick niet voort en gingh, mijn jeught is heen gevlogen;
Nu ben ick als een menfch, die, in een ftillen droom,
Is in een ander lant gedreven met den ftroom.
Wie fach tot reyfen geeft, dien fchijnen alle wegen,
Als buyten oogh bereyck en bijfter ver gelegen;
Maer als de lange reys ten eynde wert gebracht,
Dan is het ver-geficht verdwenen in de nacht.
Wanneer men in de jeught gedenckt aen oude dagen,
Dan vint men langer rack, als fchier de finnen dragen;
Maer als het leven gaet tot aen de t'feftigh jaer,
Dan wort men (foo het fchijnt) als geenen tijt gewaer.
't Is al te niet gegaen en als een roock verdwenen,
Dat aen het jeughdigh oogh oneyndigh heeft gefchenen.
De tijt bekraypt de menfch, oock eer het yemant peyft ,
Soo dat men na het graf als ongevoeligh reyft.
Soo haeft als yemant leeft, begint hy oock te fterven ,
En hy en kan voortaen geen ftilftant meer verwerven.
Het jaer doet fijnen loop, en met den fnellen tijt
Soo wort men ongemerckt het vluchtigh leven quijt.
Het licht dat gifter was, is van ons wegh- genomen,
En 't licht dat heden fchijnt, fal haeft ten eynde komen.
De menfch gaet na de kuyl, al fchijnt hy buyten noot,
En 't leven even felfs is maer een ftage doot.
Soo haeft als eenigh kint op aerden is geboren,
Soo rekent eenigh deel van fijnen tijt verloren.
Ja t'wijl ick dit befchrijf, en op dit eygen woort,
Soo vlucht ons fnelle tijt, en fchiet geduerigh voort.
Wy gaen -ten ondergangh, en met ons alle dingen,
Juyft op gelijcken voet, als onfe vaders gingen.
Geen vleefch blijft in den ftaet, gelijck het eertijts was.
Want 's menfchen levens -rat, dat loopt geweldigh ras.
Geen fnick en gaet voorby of doet ons eenigh hinder,
En t'wijl men grooter wort, foo wort het leven minder.
Ey, let eens wat de menfch ontrent fijn tijt vermagh,
Wy deelen met de doot oock defen eygen dagh.
Mijn oogen, lieve ziel! ons nut om veel te lefen,
Die fullen haeft geftopt, of holle putten wefen.
Mijn hant, die nu een veers, of grooter dingen fchrijft,
Staet van de 'koude doot wel haeft te zijn verftijft.
Mijn tongh, nu langh gehoort te midden in de Staten,
Sal liggen fonder Item, als van den geeft verlaten.
Mijn borft, ons groot verwulff, daer nu mijn herte klopt,
Sal liggen als een romp, met aerde toegeftopt.
Siet, mits ick was gebaert en in het licht gekomen,
Was ick ftracx out genoegh om wegh te zijn genomen,
Nu is mijn tijt gegaen tot foo een ouden dagh,
Dat mijn bouvalligh huys niet lange ftaen en magh.
Wat dient hier meer gefeyt, of veel te zijn gefchreven :
Wy leyden van der jeught een los en vluchtigh leven.
Van my die heden fchrijft, van die mijn fchriften leeft,
1) Obrepit floe intellecta fenectus.
IT

Staet haeft te zijn gefeyt: die luyden zijn geweeft!
Het is dan meer als tijt ons dagen op te tellen,
En als een vaften peyl in ons gemoet te ftellen,
Dat wy zijn uytgeleeft, en dat een kleyn geval
Dit fwack en nietigh lijf in (tof ontbinden fal.
Iek ben 't u fchuldigh, Heer! en wil dit ydel leven,
Aen u, met grooten danck en willigh, overgeven.
En my en is hier toe geen plaets of tijt geleyt,
Dies moet ick tot de reys geduerigh zijn bereyt.
Soo haeft ghy maer en feght: keert weder, fwacke menfchen!
Soo moet een yder gaen, fchoon die het anders wenfchen.
't Is feker, alle vleefch is voor u nietigh gras,
En wort, op uw bevel, gelijck het eertijts was.
Daer is een feker perek om alle vleefch getogen,
En over dat te gaen en heeft'et geen vermogen.
En daerom gaet'et vaft, dat yeders levens-draet
(Als buyten onfen reyck) by God verfegelt ftaet.
Wel fcheyt dan, weerde ziel! van dit ellendigh leven,
Als fachtjens wegh geleyt, en niet als uytgedreven.
Doet als een eerlijck man, die van de tafel gaet
Niet vol, maer fonder dorft, niet fat, edoch verfaet.
En opdat u de doot reys-veerdigh mochte vinden,
Als God te fijner tijt uw leden fal ontbinden,
Soo lieft uw leven niet, als op den eygen voet,
Gelijck een kreupel menfeh fijn houte krucken doet.
Wie fwack van beenen is, bemint fijn houte krucken,
Ja, draeghtfe metter hant, gelijck als weerde ftucken,
Doch 't waer hem echter lief, indien 'er yemant quam,
Die van hem fijn gebreck, en oock de krucken nam.
Draeght u hier even foo, en om gelijeke reden,
En maeckt dit eygen werck een deel van uw gebeden.
Denckt, denckt, geminde ziel! ja, denckt tot aller tijt
En om het vale paert èn die het paert berijt 2)
't Is immers fonder vrucht, het graf te willen (chromen,
De doot heeft over langh de werelt in- genomen
Schier even met de menfch; fiet daer een (tale wet,
Nu van foo langen tijt op aerden vaft gefet.
De doot fweeft over-al en treft aen allen zijden,
En daerom met gedult van yeder een te lijden:
Geen Prins en wert verfchoont , geen hooge macht gefpaert,
Hoe wijs, hoe rijck, hoe groot, hoe edel, hoe vermaert.
Al is'er yemant fterck, met haer is niet te vechten;
Al is'er yemant kloeck, met haer is niet te rechten;
Al is'er yemant fnel, wat baet'et of hy vliet?
Al is'er yemant rijck, fijn gelt en gelt'er niet.
Al is'er yemant fchoon , fy laet haer niet bekoren;
Hoe wel dat yemant fpreeckt, fijn reden is verloren;
Hoe foet oock yemant dicht, hoe net fijn penne fchrijft,
De meefter doet de reys, of fchoon de kunfte blijft.
Dit weet men overal; wy fien het menigh werven,
Dat menfchen vrolijck zijn, oock als de menfchen fterven;
.

2) Apoc. 6. 7. 3. Eu ick fagh, ende fiet een veel paert, ende die daer op fat fijn naem was de doot, enz.
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Out Rome nam vermaeck, en vry geen kleyne vreught,
Te kanten tegen een de ftoutfte van de jeught.
Wie daer genegen was een fchoufpel aen te rechten,
Koos rappe gatten uyt, om doot te mogen vechten;
Daer liep dan yeder toe, als tot een vrolijck feeft,
En fagh het droevigh fpel oock met een blijden geeft ''.
Dit gingh noch hooger op: men focht de minfte dwergen,
Die moeften haers gelijck met bloote degens tergen:
En als het kleyne rot malkander nederfloegh,
Soo was'et dat het volek met vollen monde loegh.
Noch was'et niet genoegh, men fagh'er jonge vrouwen ^),
Die werden tot het werck geduerigh onderhouwen;
En, dat noch vreemder is, de fchoonfte die men vont,
Die werden daer ontzielt, of totter doot gewont.

Men heeft door menfchen breyn haer tafels fien befprengen,
En met vergoten bloet haer beften wijn vermengen:
En onder dit gewoel foo gingh het glaefjen om,
En daer op heet de waert fijn gatten wellekom.
Ja 't fchijnt, dat Godes volck oock hierin vont behagen,
Mits veel oock met vermaeck dien eygen handel fagen.
Siet, Abner gaf de loos, en 't fcheen maer enckel fpel 31 ,
Doch yeder wert gevelt, en oock fijn nletgefel.
Maer laet u boven dat tot onfe tijden leyden,
En leeft van Engelant, hoe dat de lieden fcheyden ;
Let hoe haer wefen ftaet, oock in den leften noot,
Schoon yemant met de bijl of koorde wert gedoot;
Sy fpreken even dan, of by wat reyfen wouden,
En na een korten tijt dan weder komen (ouden ,

Sy leggen fonder fchrick haer willigh op den block,
En gaen in all's te werck al waer 'et enekel jock.
Sy fpreecken tot het volek en tot haer befte vrienden,
Die haer wel eer tot vreught of foet gefelfchap dienden,
En al met too een item en foo een bly gelaet 11 ,
Gelijck men na de mart, of elders henen gaet.
Ghy die het noyt en faeght, gaet, leeft haer jongfte boecken,
Het kan u voordeel doen en na den geeft verkloecken:

Men fiet fe met gedult, en met een ftil gemoet,
Daer fcheyden uyt het vleefch en van een machtigh goet.
Men fiet daer edel volck , ja Ridders, Vorften, Graven,
Betoonen groot gedult, en ongemeene gaven,
Ontrent haer letten (tont, too dat geen heyligh man
Of ganfch vernieude ziel hem beter quijten kan.
Maer let op Hollant felfs, en hoe veel duyfent menfchen
Dat heden op den dagh geen vree, maer oorlogh wenfchen;

3) Slet Samuel 2. 2. 15. En Abner feyde tot Joab: Laet Eich nu de
1) Lipfius faturn. Sermon. llb. 2. cap. 4.
2) Camerarius medit. lift. part. 3. cap. 79. etc. Lip( d. loco.
jongens opmaken en voor ons aengefichte fpelen; en Joab feyde, laetfe Eich opmaken. Doe maeckten Eich op en gingen over in getale twael van Benjamin, te weten. voor Ifbofeth Sauli foon,
en twaelf van Davids knechten, en den eenen greep den anderen by den kop, en ftiet fijn fwaert in de fide des anderen, en fy vielen te famen.
4) Siet hier op The feverall fpeeches of Duke Hamilton, Earle of Chambridges, Henry, Earle of Hollant, and Arthur, lord Capel; gedruckt Anno 1550 in Londen.
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En of al fchoon de krijgh veel menfchen vleys verteert,
Noch wort dat bloedigh werck fchier over-al begeert.
Wie fal het machtigh volck, wie fal de menfchen tellen,
Die onfe krijgh alleen eens fagh ter neder vellen?
Let, wat'er in het velt of elders is gefchiet ,
Voorwaer mijn cijffer-kunft en gaet fee verre niet:
Ooftende ruckte wegh tot hondert duyfent zielen,
En meer noch als de helft, die al ter neder vielen,
Eer fich die kleyne ftadt ten leften overgaf,
Soo datfe maer en fcheen gelijck een enckel graf.
De doet is anders niet, als ons te fien ontbonden
Van al dat voetfel geeft, ten dienfte van de fonden.
De doet is anders niet, als, uyt een holle zee,
Te zeylen voor de wint tot aen een ftille ree ,
De doot is anders niet als, naer een quelligh leven,
Den Hemel en het ftof haer eygen deel te geven.
De doot is anders niet, als na een korte pijn,
Niet langer aen de doot, of aen het vleefch te zijn.
De doot is anders niet, als uyt den mont te blafen
Al wat ons overbleef van aertfche vyfe vafen,
Van al dat vleefch geleeck ; de doet is anders niet,
Als ingangh tot de vreught, en eynde van verdriet.
Wel eer nam ick vermaeck, om uyt verfcheyde boecken,
Den loop van d'oude tijt te mogen onderfoecken ,
En hoe men vrede rnaeckt, of hoe men oorlogh voert,
En hoe een machtigh Vorft op fijn gebueren loert;
Maer nu is 't mijn vermaeck (en vry al menighwerven)
Te letten waer ick kan, hoe groote luyden fterven:
Niet groot om haren ftaet of om haer machtigh goet,
Maer om haer vryen geeft en haer betet gemoet.
Hier fie ick dan met ernft, hoe dat de lieden fpraken,
Wanneer de bleecke doot haer leger quam genaken;
En of den leften ftuyp haer fwaer of bitter viel,
Dan offe fonder fchrick verhuyfen met de ziel.
Als ick dan menfchen vint, die, met bedaerde (innen ,
Haer van geen bleecken angft en laten overwinnen,
Maer fcheyden uyt het vleefch, gelijck een reyfer doet,
Die na fijn vaderlant uyt vremde landen fpoet;
Dan ben ick ongefint, om dat hier menighwerven,
Veel menfchen met verdriet, ja ganfch onwilligh', fterven;
Ja, voor mijn eygen felts too fta ick vry befchaemt,
Om dat ick niet en ben gelijck het my betaemt.
lek fta geheel verbaeft en weet niet wat te dincken,
Als ick fie Socrates vergiftigh water drincken:
Als ick fie Canius, nu dichte by de doet,
Sich dragen even too, als waer by buyten noot:
Als ick fie Seneca fich tot de doet bereyden,
En Cato fonder fchrick uyt vleefch en werelt fcheyden :
Als ick fie Regulus gefpijkert in de ton,
En hoe hy met gedult de pijne dragen kon.
Hoe, fal dit Heydens volck fich bly ter doet begeven,
Dat noyt en heeft gekent de gronden van het leven?
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Dat noyt en heeft geleert, wat na het aertfche dal,
De ziele van den menfch óf is óf worden fal?
En fal een Chriften felfs tot in den geeft verfchricken ,
Als maer de bleecke doet op hem beftaet te micken?
Sal iemant voor het graf fich geven op de vlucht,
En noyt fijn eynde fien, als met een fwaer gefucht?
Neen, neen, oock Heydensvolck, dat kon een Chriften ftichten,
En geven ons een les ontrent de lefte plichten;
Want als dit iemant doet die Chriftum niet en weet,
Wat fal de menfche doen, die aen fijn tafel eet,
Die hel en hemel kent, en wat'er fal gefchieden ,
Als dit geweldigh Al fal voor den Schepper vlieden?
O God! beftiert mijn hert, dat noyt een I Ieydens man,
My vaerdigh tot de doet of beter maken kan!
Wel op, mijn weerde ziel! wilt u geen vrees gewennen,
Maer leert het duyfter graf tot in den gronde kennen;
En om u met vermaeck te geven naer het graf,
Soo legt het ydel vleefch en al de fonden af!
Ey, gaet van heden af, en vrijt u van de tonden ,
Dan fal in uw gemoet geen vreefe zijn gevonden;
Want dat men voor de doot verfchrickt of fchromigh wert,
Dat komt uyt wan- geloof, of uyt een fondigh hert.
Een onverwachten galt en hebje niet te fchromen,
Als ftaêgh op uwen difch veel goede fchotels komen;
Een onverwachte doot en maeckt hem niet vertfaeght,
Die ftaêgh een goet gewis in fijnen boefem draeght.
Het was een deftigh weert, dat God tot Moyfes feyde,
Als hy des Heeren volck naar Canaän geleyde:
„Gaet, neemt in met gewelt het lant van Midian,
En laet'er niet een wijf, oock niet een eenigh man;
En als dat onguur volck ter neder is geflagen,
Ghy, fcheyt dan uyt het vleefch en eyndight uwe dagen;
Want als dat noodigh werck fal wefen afgedaen,
Dan fultge wel getrooft tot uwe vaders gaen."
Het Midiaenfche volck, dat noem ick boofe tonden,
Die ons óf aen het vleefch ?f aen de werelt bonden:
Die moeten met gewelt, en met geheele macht ,
Eer datmen henen reyft, te niete zijn gebracht.
Sou ick dan, eenfaem menfch en nu van oude dagen,
Verfcbricken voor de doot, of my van haer beklagen?
Neen; 'k hoef voor 't graf geen trooft, 't en is geen ongeval,
De doet is 't even felfs die my haeft ttooften fal.
Hier dient alleen beforght, dat wy ons wel bereyden,
Om recht met God verfoent van hier te mogen fcheyden ;
Want als dit naer den eyfch fal wefen uytgewracht,
Dan is het bleecke fpoock een hommel fonder macht.
Wel fiet dan, lieve ziel! op uw bedrijf te letten,
Om op een vaften gront uw voet mogen fetten.
Wanneer het lijf verfwackt, het oogh fijn glans verlieft,
Dan is het dat de geeft de befte wegen kieft.
Siet, dat de wafdom Gods in u magh hooger rijfen,
Nadien ons jaren gaen en ons ten grave wijfen.
-
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Wat dient op uwen gangh of ondergangh gepaft,
Als maer het innigh deel geduerigh hooger waft.
't Is langh genoegh gewoelt in dele losfe droomen,
't Is langh genoegh gezeylt op defe woefte ftroomen ,
't Is langh genoegh gedwaelt in defe wildernis,
Ey! geeft u naer de plaets, daer ruft in volheyt is.
Maer tusfchen het gewoel, daer alderhande faken
Ons wifpelturigh hert geduerigh gaende maken,
En tusfchen 't ftille graf en wat daer henen leyt,
Behoort een tijt te zijn, die ons van d'aerde fcheyt;
Daer moet een tusfchen-wijl in alle dingen wefen,
En dat kan yder menfeh oock uyt den Hemel leien :
Siet, eer de Somer brant, foo komt de koele Mey,
En ftroyt'er blomgewas en groente tusfchen hey;
Eer dat de Winter ruyfcht, en tent geftrenge dagen,
Soo geeft den natten Herfft haer losfe regen -vlagen;
Eer dat de guide Son haer vollen giants ontfluyt,
Soo komt den dageraet, en rijt als voren uyt.
Het ampt, by my bekleet, is vol geftage forgen,
Vol aenfpraecx, vol gewoel, oock in den vroegen morgen,
Soo dat men naeu een uur, oock van een langen dagh,
Tot noodigh overlegh, fijn eggen wefen magh.
Een die langh heeft geleeft, en dat in groote ftaten,
Dient vóór fijn leften ftont van eerfucht af te laten;
't Is nut het oogh te flaen ontrent fijn leften dagh,
Op dat men wel geruft van hier verhuyfen magh.
Maer daer is feker volck genegen om te woelen,
Dat is in dit geval ganfch anders van gevoelen,
't En leyt met vryen wil noyt groote (taten af,
Maer wou haer ganfch bedrijf wel dragen in het graf.
Hier fchiet my in den fin, dat ick eens heb gelefen ,
En 't is niet onbequaem om hier verhaelt te wefen:
Een man van hoogh gefagh bekleed' een grooten ftaet,
En fat te Romen fells te midden in den ract;
En fchoon hy was verfwackt en van Peer hooge jaren,
Noch was hy niet gefint het ampt te laten varen:
Al was 't van groot beflagh, en van geen kleynen laft,
Noch bleef hy aen het jock met al de leden valt.
De Keyfer droegh hem gunft en wou de man verlichten,
Hy fteld' hem daerom vry van alle fware plichten,
En gaf hem dus verlof: „Turani , lieve vrient!
Ghy hebt den Roomfehen ftaet en my genoegh gedient,
Ontflaet u van het pack. 't En kan niet zijn mifprefen,
Vermits foo bijfter hoogh uw jaren zijn gerefen.
Gaet, leeft op uw gemack, nadien ghy ruften meught,
En laet van nu voortaen het woelen aen de jeught.
Al wie tot feftigh jaer op aerden is gelaten,
Stelt ons de Roomfche wet ontlaft van alle ftaten;
En in een ander rijck, na tienmael (even jaer,
Is yeder, of hy doot en al begraven waer.
Ick wil u nu voortaen met geenen ftaet belaften,
1) Seneca in tractat. de brevitate vitae in fine.

Eet, drinckt, leeft voor u fell, en noot geduerigh galten,
Ontfronft uw aengeficht en toont een bly gelaet,
Dat fal u beter zijn, als fitten in den raet;
Een ampt en is maer ramp voor hoogh geklommen jaren,
't Is voor u meer als tijt het pack te laten varen.
Iek wenfch u veel gelucx , vermits uw ouden dagh
Nu, buyten alle forgh, in ftilte leven magh."
Soo haeft als dele item was in de lucht gerefen,
Het fcheen een donderfagh aen delen man te wefen.
Hy ftont gelijck verbaeft, fijn ganfehe lichaem beeft,
Soo dat fijn koude tongh hem aen de lippen kleeft.
Wat doet hy? fluex naer huys, hy laet een baer bereyden,
En krijght'er huylers by die om de doot -kift fchreyden.
Hy leyt fich in de kift ten vollen uytgeftreckt,
En met een fwarte (prey geheelijck overdeckt.
Hy laet hem menighmael door fael en kamers dragen,
En doet fijn rasfe doot van yder een beklagen.
Hier quam een taelman by, die, met een droeve ftem,
Een deftigh lijck-gefchrey quam maken over hem.
Hy kon oock met een glimp het felfaem fchoufpel drijven,
Want hy liet op de baer met (warte letters fchrijven :
Wie aen den Roomfchen ftaet geen dienft meer doen en kan,
Die is een doode romp, en overleden man.
Dit wert van ftonden aen van yeder een geweten,
En van de fnelle faem te Romen uytgekreten;
Een yeder lacht'er om, en d'een en d'ander vraeght,
Waerom een man die leeft, als doode wert beklaeght ?
De Keyfer, mits hy hoort met defen handel gecken ,
Sey ftracx: ick weet terftont den dooden op te wecken;
Hy laet een grooten brief , gefegelt als het dient,
Flucx dragen naer het huys van fijn geminde vrient.
Het was een parequement met gulden inck gefchreven ,
Daerin een nieuwen ftaet den dooden wert gegeven;
Oock wert fijn voorigh ampt hem weder toegebrocht,
En 't fcheen dat op een nieuw de Keyfer hem verfocht.
De dood', op dit verhael, die is terftont verrefen,
Hy liet den gulden brief wel driemael overlefen;
En daer op naer het Hof; hy gaf den Keyfer danck,
En hielt hein aen het ampt fijn levendagen lanck.
Turani, lieve vrient, gaet ghy den Keyfer dancken?
Eerft vry, nu weder flaef, dit zijn my vreemde rancken,
My dunckt, dat ghy en ick niet eens en zijn getint
Want ick fehep groote vreught, daerin ghy droefheyt vint.
Iek hebbe (na my dunckt) het leven recht verworven,
Daerom ghy waert een lijck of feheent te zijn geftorven.
Wel dit ga too het magh, voor my ick dancke God,
Dat ick hier eenfaem leef en .buyten hoogh gebod.
Doch mijt u, lieve ziel (wat u mach overkomen),
Te wenfchen om de doot, of voor de doot te fchromen :
Want of men hier geniet geluck of ongeval,
De tijt dient afgewacht, dat God ons roepen fal.
;
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Na wenfch of eygen fin te leven of te fterven,
En kan ons grilligh hooft van Gode niet verwerven.
Een yder, wie het zy, is dan eerft uytgeleeft,
Als God voor hem geen werck op aerden meer en heeft;
Wien is'et niet bekent, dat ons ellendigh leven,
Gelijck een ftage krijgh, by d'Ouden is befchreven?
En dat een Chriften-menfch gelijckt een recht foldaet,
Of die de ronde doet óf op de fchilt -wacht ftaet?
Nu magh geen krijghfman oyt van fijne wachtplaets wijcken,
Of hem moet van den wil van fijnen veltheer blijcken:
Want too hy fonder laft fach elders henen went,
Soo blijckt'et dat hy noch fijn plichten niet en kent.
Maer als men nu met ernft fijn herte wil bereyden,
Om met een ftil gemoet van hier te mogen fcheyden,
Wat is dan beft gedaen, dat oude lieden paft?
Iek bid u, lieve ziel, fet dit op heden valt:
Sal een die jaren heeft in ledigheyt verroeften,
Of by een laeuwen keert gedurigh fitten hoeften,
En zijn voor al het huys gelijck een ftage laft,
Oock by de vrienden felfs noyt aengename gaft?
O geenfins! niet te doen, dat baert ongure nachten,
En nare dweepery, en fware nagedachten.
Wie niet ganfeh doff en is, en kan niet ledigh zijn,
Als in een foeten flaep, of na de lebte pijn.
Iek wil, hoe dat'et gaet, geen man van oude dagen
Gaen ftellen buyten werek, en uyt de werelt jagen,

Of maken tot een (teen, die in de modder leyt,
Gelijck de wijfte Vorft van fijnen luyaert feyt.
0 neen, die metter tijt de werelt is ontwasten,
En kan geen doffen geeft of ledigh weben pasfen:
Want een die op den wegh van niet te doen geraeckt,
Is eygen aen de doot, oock eer de doot genaeckt.
Ghy dwaelt dan, fooje meent dat onfe lefte dagen
Zijn, als in volle maet , de luyheyt op te dragen,
En dat den ouden menfeh niet anders ftaet te doen,
Als 's winters aen den keert, en fomers in het groen t) .
't Is waer, geminde ziel, een yeder kan het mercken,
Dat al wat met gewoel of kracht is uyt te wercken,
Geen oude lieden dient; maer als men wijfheyt pleeght,
Dan vint men , dat het werck van grijfe koppen weeght.
Een die geen macht en heeft in al de ganfche leden,
Kan dickmael voordeel doen door middel van de reden;
Sijn wefen, fijn befcheyt, ja fijn befet gelaet,
Brenght fomtijts iet te weegh, dat lant en luyden baet.
Een man die jaren heeft kan fomtijts meer bedrijven,
Als kracht en dom gewoel van feven jonge lijven:
Want dat het wijfte volek voor groote dingen acht,
Wort veeltijts uytgewrocht door luyden fonder kracht:
Een ftierman fit en kijckt, terwijl de rappe gaften
Zijn befich aen de pomp, of klimmen in de maften;
Maer fchoon hy ledigh fchijnt, hy (tiert het vluchtigh fchip,
En van een driftigh zant On van een harde klip.

1) Nihil magi e cavendum eft fenectuti, quam fi langori fe defidieeque dedat. Cie. lib. 1. 06c.
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Wat leeft men over-al van wijtberoemde lieden,
Die in haer laetfte tijt het lant ten beften rieden;
Ja, hebben door beleyt oock jonge lieden kracht
Geflagen , wegh gejaeght, of onder haer gebracht.
Een man die fijnen naem geleent heeft van de boonen ",
En kon het Roomfche rijck naer weerde noyt beloonen
Den fellen Hanibal verwon hy fonder flagh,
Door kunfte van de tijt en van den ouden dagh.
Camillus had alreê de tachtigh jaer begonnen,
Als hy de Franfche macht heeft deftigh overwonnen;
Dies quarr hy zegen -rijck gereden in de ftadt,
Vereert met grooten lof en ongemeene fchat.
Schoon Masfinisfa quarr tot acht-en-tachtigh jaren,
Noch woud' hy nimmermeer fijn oude leden fparen,
Hy was ftaegh aen het werck , Carthago weet'er van,
En heeft de macht gevoelt van foo een deftigh man.
Gaet over tot het volk, tot boecken meer genegen
Als tot een rappe lans, of tot een (talen degen;
Want dat toont menighmael, hoe dat den ouden dagh
Tot faken is bequaem , en laften dragen magh.
Schoon Plato was gegaen tot in de tachtigh jaren,
Noch leerd' hy niet-te-min al die ontrent hem waren,
Hy bracht doen aen den dagh, dat noch de werelt leeft,
Al is'et duyfent jaer en dnyfent jaer geweeft.
De brave Sophocles en liet niet af te fchrijven,
Oock doen hy niet en ftont op aerde langh te blijven,
En fchoon hy met den geeft tot fwackheyt was gebracht,
Sijn penne lijckewel en was niet fonder kracht.
'r'emiftocles, gegaen tot hondert feven jaren,
Was om den fwarten poel met haeften in te varen,
Maer als de ziele ftont om nu van hem te gaen,
Soo fprack hy voor het left aldus de Goden aen:
„Moet ick nu aen het graf dit lichaem overgeven,
Juyft als ick dienen fou om naer den eyfch te leven?
Ey, geeft den ouden menfch al vry wat ruyme tijt,
Of maeckt den jongen hoop haer malle grillen quijt!"
Hy nam, na dit gefpreck, fijn affcheyt van de vrienden,
Die -hem óf tot behulp Mf foet gefelfchap dienden,
En toonden metter daet, en met een vollen mont,
Dat hem het oordeel vaft en onverhindert ftont.
Schoon yemant is verfwackt of in het bed gelegen,
Hy kan noch deftigh werck en groote dingen plegen;
En fchoon hem 't ganfche lijf met kranckheyt is vervult,
Noch wert hy menighmael een fpiegel van gedult.
Soo kan dan oock een menfch, hoewel van oude dagen,
Yet nemen by der hant, en nutte laften dragen;
Iek raed' hem lijckewel, te wefen vergenoeght
Met yet dat zedigh is, en oude jaren voeght.
Al moet hy los gewoel van jonge lieden fchouwen,
Hy magh noch eenigh deel van jonge lieden houwen,
Hoe wel hy niet en fpeelt, of niet en gaet te gaft,
1) Fabius Ma x imus.

Noch is'er foet bedrijf, dat grijfe baerden paft.
Voor my, 'k en wil geen vreught, die wettigh is, verwerpen,
Maer wil oock door den tijt mijn finnen leeren fcherpen;
'k En wil niet quelligh zijn, om eenigh aertfch geval,
Dat my tot oeffeningh van Gode komen fal;
'k En wil niet zijn beforght om eer of goet te winnen,
'k En wil geen noeft bejagh op aerde meer beginnen
'k En wil in mijn gemoet geen ongetoomde drift,
Wat oude lieden doen, dient fijn te zijn gefift.
Maer fal ick, töt vermaeck, met kaert of teerlingh fpelen?
Neen, neen, die boecken heeft, en kan geen tijt vervelen;
Maer boecken evenwel zijn dienftigh aldermeeft
Tot innigh na-gepeys, en voor een ftilleri geeft.
Het lijf dient oock beforght, nadien wy 't ommedragen,
Soo laugh het wefen moet, en Gode fal behagen;
Ghy neemt dan yet ter hant, ontrent den ouden dagh,
Dat aen den ganfchen menfch ten goeden dienen magh.
Weeft befigh met'et lijf, en oeffent oock de finnen,
Soo doende kan de menfch veel driften overwinnen:
Maer in een ledigh hert, daer wafcht ongure luft,
En 't is de rechte peul daer op de Duyvel ruft.
Mijn tijt is nu gegaen tot in de t'feftigh jaren,
Onfeker of my God fal langer willen fparen:
Maer ick ben, Gode lof, op heden noch gefont,
Het fchijnt dat my noch tijt op aerden wert gejont.
Iek, oock van langerhant tot planten wel genegen,
Heb des (al ben ick out) een nieuwen luft gekregen,
En daerom vint ick goet te krijgen eenigh lant,
Om (my tot oeffeningh) oock nu te zijn beplant.
En fchoon ick defen bouw van nieu gepoote ftruycken,
Of niet voltrecken mocht of weynigh fal gebruycken,
Dat acht ick even wel voor my geen ongeval,
Iek kenne wacker volck, dat na my komen fal.
Mijn dochters bey gelijck, die hebben my gegeven
Plantfoenen uyt haer bed, die na my fuller leven;
Dier zijn nu fchier een heyr, al zijnfe niet getraut,
Een lantfchap, niet bevolckt, kon door haer zijn gebout.
Iek fie van heden af tot veertien jonge fpruyten ,
Die na my defen Hof als eygen mogen fluyten.
Iek fie, met groot vermaeck, een nieu ontloken jeught,
En keeftigh boom- gewas, dat is haer groote vreught.
Dit is des werelts loop : wy bouwen, (pitten , delven,
Meeft tot eens anders nut, niet voor ons eygen felven.
Gaet, planters, maeckt een bergh, een bofch, of luftigh dal,
Uw vlijt is voor een volck, dat namaels komen fal.
De werelt wort te recht met boomen vergeleken,
Daer rijft haeft nieu gewas, als 'J oud' is afgefteken ;
Men fiet'et alle daegh, liet loof dat beden fpruyt,
Jaeght, na een korten tijt, de dorre blaclers uyt.
Maer wat, na mijn vertreck, hier over fal gefchieden,
Of wie een gunftigh oogh hier toe fal willen bieden,
;
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Dat ftaet in Godes hant, tot Hem is mijn gebet,
Dat Hy my in het werck, en uyt de werelt fet!
Geluckigh. is de menfch, en fehier gelijck de Goden,
Die uyt een vryen geeft de werelt is ontvloden;
Die om geen doot en wenfcht, de doot oock niet en fchroomt,
Getrooft in fijnen God, wat hem oock overkoomt;
Die om geen hooger ftaet fach is gewoon te quellen,
Maer in een kleyn beflagh hem kan te vrede ftellen,
Die, boven rijck-gewaet en guide vaten, acht
Een bedde fonder forgh, een tafel fonder pracht.
Die, van geen hope meer of bleecken ancxt gedreven,
Let hoe by fijnen geeft aen God fal overgeven.
Die geen krakeel en heeft, maer bout een vreetfaem dal,
Tot by eeiis wel getrooft van hier verhuyfen fal.
0, hadt ick dat geluck, om foo te mogen leven,
Wat fou ick voor een danck aen God mijn Schepper geven!
Voorwaer, 'k en wou niet ftaen in plaetfe van een Prins;
Wat is doch 's werelts pracht? een hant -vol fchrale wints.
Het, is geen kleyn vermaeck, te fitten met een boeckje,
Ontrent een groene laen, of in een eenfaem hoeckje,
Te lefen eenigh werck, dat ons de ziele fticht,
Of God een offer doen, met eenigh foet gedicht.
Dit zou het leven zijn, dat ick my zoii verkiefen,
Iek wou mijn eygen felfs met foo te doen verliefen;
Ja, wenfeh alfoo te zijn, tot aen mijn lefte reys,
Om, eer de doot genaeckt, te fcheyden uyt'et vleys.
Het is van outs gemerckt, dat even dorre luyden
Noch vinden haer vermaeck ontrent de groene kruyden,
Ontrent een keeftigh hout, dat in de velden groeyt,
Of in het bly gewas, dat in de tuynen bloeyt,
Een acker, niet te groot, naer eyfch te laten bouwen,
Een hof tot ons gerief te laten onderhouwen.
Een tuyn daer in het moes voor onfe keucken waft,
Is ja een foet bedrijf, dat oude lieden paft.
Wel, ziel, na dat ick merck, ghy zout u licht begeven
Tot hoven buyten 't hof, en tot een ander leven;
Maer hoort, wat hier op loopt: ick acht uw voorftel goet,
Soo ghy het met befcheyt, en na den regel doet.
Iek weet dat boom- gewas, en alle groene ftruycken,
Zijn goet en wonder nut voor diele wel gebruycken;
Want die het velt-cieraet met rechte (innen vat,
Vint God in yeder kruyt, ja fchier in yeder blat.
Maer loo in 't tegendeel hier yemant komt te mallen,
Die fal'er in gevaer en vreemde ftuypen vallen;
Want als het ooge (peelt ontrent het jeughdigh groen,
Hier is vry ftofs genoegh om quaet te konnen doen.
Daer zijn aen alle kant veel dingen aen te wijfen,
Die in haer eygen felfs zijn weerdigh om te prijfen;
Te weten, als men blijft ontrent de rechte maet,
Maer 't kan al hinder doen , indien men anders gaet:
Het vyer is wonder nut tot veelderhande dingen,
Indien men is gemeynt fijn krachten in te dwingen,
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Maer foo men 't element niet in den bant en hout,
Het baert een wis verderf, oock aen het groenfte wout.
De tonge wort genaemt het befte van de leden,
Indien men Baer gebruyck ten goeden wil befteden:
Maer foo het mont-raveel gaet weyden fonder toom,
Soo vloeyt'er onheyl uyt, als met een volle ftroom.
Een mes en fijn gebruyck is noodigh voor de menfchen,
Men kan geen nutter tuygh voor ons behoeften wenfchen;
Maer foo een onverlaet dat krijght in fijn gewelt,
De befte lijt gevaer om haeft te zijn gevelt.
Iek fegh oock even hier, dat boomen, dreven, hagen,
Zijn goet in haer gebruyck , maer weder fimme lagen:
Hoe dickmael is 't gebeurt, dat in het jeughdigh kruyt,
Een maeght tot vrouwe wert, oock eerie was de bruyt.
Oock in het Paradijs vernam men boofe fangen,
En 't is u wel bekent hoe Eva wert gevangen.
Ghy, die in 't groene treet, ftaet vry op uw verfet,
En fief, dat ghy met ernft op al uw finnen let.
Wel, vrienden, wieje zijt, die hier komt ingetreden,
En brenght niet anders met als tucht en reyne zeden;
En wilje na den geeft bevrijt zijn voor gequel,
Vermijt te dichten groen, en al te gullen fpel.
Wie fuyver blijven wil, die moet de finnen fcheyden;
Van al dat tot de luft de tochten kan geleyden,
De jeught en 't weligh groen, dat lockt geweldigh aen,
En daerom is het nut met aendacht hier te gaen.
Maer wortje, lieve ziel! als na het velt gedreven,
Om datje rufte foeckt ontrent het buyten- leven,
Soo hoort een korte les, en fiet'er na te doen,
Soo mooghje recht vermaeck genieten in het groen.
Maeckt uw byfonder werck, om God voor al te foecken ,
Hebt weynigh onderwints, maer veel geleerde boecken.
Treckt u geen werelt aen, of wat men elders doet,
Maer bout tot aller tijt den hof van uw gemoet.
Soo ghy dus gaet te werck, het fal ons vergenoegen,
Maer wilt dan noch een voort tot uwe plichten voegen:
Wat ghy oyt neemt ter hant, hebt God tot uw begin,
Dat fal u dienftigh zijn, en oock liet huyfgefin.
Met dat de vroege ion komt over u gerefen,
Soo doet Gods heyligh woort voor al den huyfe lefen,
En vraeght dan yeder af, het zy dan jongh of out,
Wat dat by heeft gemerckt, dat hem de ziele bout;
Terftont na dele plicht, foo buyght de ganfche leden,
En offert onfen God met ootmoet uw gebeden;
En als den avont valt, loo doet het eygen werck,
En bout loo binnens buys gelijck een kleyne kerck.
Terwijl de maeltijt duert, foo laet gedichten lefen,
Of yet dat aengenaem aen galt of vrient kan wefen.
Het zy dat hier ontrent of elders ommegaet,
Dat fal recht ftoffe zijn tot vreught en foete praet.
Soo doende fal de koft niet flechts het lichaem fpijfen,
Maer daer fal oock vermaeck tot in de ziele rijfen;
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Het is van outs gefeyt: het is de befte feeft,
Die wel doet aen het lijf, maer beter aen den geeft.
Maer onder dit befagh , wilt hier des Heeren wercken
Aendachtigh overfien, ootmoedigh overmercken;
Hier is de rechte plaets om, met een diepe fucht,
Te rijfen uyt het ftof tot boven in de lucht;
Te dancken uwen God voor foo veel foete dingen,
Die uyt fijn milde gunft, als uyt een ader, fpringen;
Te drijven uyt den geeft al wat het vleefch gebiet,
Tot dat ons innigh deel den Hemel open fiet.
Ey! rent hier uyt het ftof met ongemeene paerden,
En fticht in uw gemoet een Hemel op der aerden;
Verdrijft uyt uwen geeft al wat naar Ponden fmaeckt,
Tot datje met de ziel tot uwen God genaeckt.
Want fooje niet en foeckt als welluft hier te vinden,
't Is dwaefheyt. Aertfch vermaeck is losfer dar. de winden.
Hout feker, dat geen menfch oyt waer genoegen heeft,
Als die met fijnen God in rechte vrede leeft:
Maer Poo men uyt het ftof fijn herte wil verheffen,
't Is wijf heyt. Weerde ziel, ghy Pult uw voorftel treffen.
Hout feker, dat by ftaêgh in foet genoegen leeft,
Die vrede na den geeft met fijnen Schepper heeft.
Daer wort geen recht vermaeck, geen ware luft genoten,
Daer God vergeten wert, en Chriftus uytgefloten.
O God, o Godes Soon! als ghy'er niet en zijt,
Soo is'et eeuwigh nacht, en niet als droeve tijt.
Men kan niet vrolick zijn, als met een eerlick leven,
Dat heeft een Heyden ') felfs met goeden inckt gefchreven ,
En heeft'er by gevoeght: dat, ja een deughtfaem man,
Oock midden in den druck vermaeck genieten kan.
Wel, om dan, lieve ziel! hier toe te mogen raken,
Soo dienje na den geeft geduerigh op te waken;
Dus, wilje vreughde fien en fehouwen ziel gequel,
Stelt eerft het binne-werck van uwe finnen wel.
Siet, als een medicijn ontrent de buyten leden
Een plaefter leggen wil, by doet niet fonder reden,
Hy fuyvert eerft de maegh, en wat'er is vervuylt,
En brenght in goeden ftant al wat'er binnen fchuylt.
En eer dat by het lijf met voetfel wil verftercken,
Laet liy op 't ingewant gefonde drancken wercken;
Want is de maegh betet met (lijm of vuyle gal,
Soo dient de fpijs alleen tot meerder ongeval 2) •
Ghy, pleeght dan goeden raet. Wie laet hem niet gefeggen,
Die meynt na rechten eyfch fijn dingen aen te leggen?
Dus fooje vreughde foeckt daer fchoon geboomte groeyt,
Befnijt voor eerft uw hert, eer ghy de boomen fnoeyt;
En eerje belch zijt uw lant te doen bedelven,
Soo fpit uw binnen-gront, dat is: uw eygen felven.
Oock eer een wilde ftam door enten beter wert,
Gaet, betert boven al uw woeft en ydel hert.
Breeckt niet uw lant alleen, maer breeekt uw aertfche leden,
1) Seneca.

2) Hippocrates.

8) In culpa eft animus, qui fe non effugit ufgnam.

Snijt alle tochten af, of buyghtfe naer de reden ;
Wie anders van 't gewoel en na de ftilte vliet,
Die vlucht wel voor de forgh, maer by ontvluchtfe niet.
Een hart, met vinnigh ftael getroffen in de lenden,
(Of 't hem wel met de vlucht wil elders henen wenden)
Wort uyt de daet gewaer, dat al het fchoon gefacht
Sijn wonde niet en heelt, fijn pijne niet verlicht;
Waer dat het fchaduw foeckt of waer het komt getreden,
De gront van fijn verdriet die fteeckt hem in de leden;
't Gebruyck van groen poley, dat waer hem beft geweeft.
Dat is een edel kruyt, dat herten -leet geneeft.
Dit kruyt had wis de fchicht hem uyt de borft gedreven,
En dan had 't aerdigh groen hem vreughde konnen geven;
Maer nu het op fijn hulp niet recht en heeft gelet,
Soo draeght'et over-al een bloedigh wefen met ".
Ghy, eerje buyten gaet, foeckt veerdigh af te leggen,
Al waer uw wijfte tocht yet tegen heeft te (eggen ,
Doet binnen eerft uw werck , en, tot een valt befluyt,
Soo jaeght verkeerde waen, en vuyle driften uyt!
Siet al wat fonde fmaeckt uyt uwen fin te ftellen,
Laet u geen overmoet, geen nijt, of eerfucht quellen;
En kent niet eenen menfch, die ghy niet goets en wilt,
En maeckt, dat uw gemoet ten vollen zy geftilt;
Doch feet voor alle dingh uw finnen Poo te fchicken ,
Dat u de bleecke doot niet meer en kan verfchricken
Want foo u delen fchroom oock hier gevangen hout,
Ghy Pult verdrietigh zijn, oock in het luftigh wout.
Zijt ghy van binnen dorr', hoe konnen groene dreven,
Of kruyt, of blom - gewas, u luft of vreughde geven?
Ghy Pult fwaermoedigh zijn, oock fchoon ghy dickmael zijt
In eenigh luftigh velt, oock in den foetften tijt.
Ghy Pult noyt quelligh leet ten vollen konnen vlieden,
Indienje niet met ernft uw tochten kont gebieden;
Geen blom of fchoon gewas, en watje planten meught,
En hrenght u fonder dat vermaeck of rechte vreught;
Maer hebje valt geftelt de werelt af te fweeren,
En wat het vleefch gebiet uyt uwen geeft te weeren,
Ja, ftaêgh tot uwen God te (enden uw gemoet,
Soo (chat ick in der daet het buytenleven foet.
Geruftheyt naer het vleefch, of in gemeene faken,
Die huys, of huyfgefn , of winft en voorfpoet raken,
Is niet als waterverw, daer moet wat anders zijn,
Dat in der daet ons helpt, en niet in loofen fchijn.
Al wat de werelt geeft, en zijn maer losfe kueren,
Want vreughde fonder God en kan niet lange dueren.
Dus, alfje welluft foeckt, of na genuchte jaeght,
Soo let, of uw bedrijf den Heere wel behaeght.
Het is een fchoone les, en nut tot goede dagen:
Geen dingen aen te gaen, of God voor eerft te vragen,
En of het dienftigh is, en of het magh beftaen,
En des al niet-te -min, hoe dat het dient gedaen.
;
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De rufte van den geeft is hier in niet gelegen,
Dat yemant groot beflagh of rijckdom heeft gekregen,
Of dat hy buyten forgh, en fonder yet te doen,
Magh rijden in de ftadt, of leggen in het groen:
Maer die met God verfoent, en fuyver van gedachten,
Kan eere, rijekdom, pracht, en aertfche vreught verachten,
Die fmaeckt na rechten eyfch de rufte van den geeft,
En voelt in fijn gemoet het eeuwigh bruylofts-feeft.
Het luftigh boom-gewas, en alle groene ftruycken ,
Die mooghje naer den eyfch ten vollen wel gebruycken.
Iek weet dat menigh Igelt een wel-beplanten gront,
Ontrent fijn ouden dagh, bequaem en dienftigh vont;
Iek fegge niet-te-min, dat onder groene linden
Geen luft of recht vermaeck, geen ruft en is te vinden;
Wacht dat van uw gewas, of van uw planten niet,
Iek weet tot uw gebruyck een beter Sorregh-vliet.
Leent my een gunftigh oor, ick (tel my om te fchrijven ,
Hoe ghy de bange forgh uyt u Pult mogen drijven;
floe ghy tot aller tijt, met onverfaeghden geeft,
Sult wefen buyten anext , en leven onbevreeft.
De luyden, die weleer de naera van wijle droegen,
Die fochten even ftaêgh het ware vergenoegen,
Dat is het hoogfte goet; doch waer in het beftont,
Dat fweeft noch in de lucht, en op een losfen groat.
Doch fooder yemant vraeght, waer ick het meyn te vinden,
Iek fal dat fchoon juweel niet aen de werelt binden:
Een hert met God verfoent in Chrifti fuyver bloet,
Dat voelt de ware vreught, en fmaeckt het hooghfte goet.
Daer light, naer mijn begrijp, de rechte trooft verborgen,
Eu 't is de rechte falf voor alle bange forgen;
En om tot dit geluck te komen wetter daet,
En foeckt geen vreemt befagh , maer doet na delen raet :
Siet, datje van den Heer dit eenmael moocht verwerven,
Dat, eer de doot genaeckt, uw Ponden mogen fterven.
Klimt ftaêgh tot uwen God, bekent Hem uwe fchult,
En toont, dat ghy voortaen u beter hebben Pult:
Waer fach yet Poets ontdeckt in boom of wijngaert-rancken,
Neemt oorfaeck over-al om Hem te mogen dancken;
Een recht vernieude ziel heeft oorfaeck over-al,
Sy voelt een diep vermaeck oock in het ongeval.
Al valt ons menigh dingh, ja vleefch en werelt tegen,
Al fchijnt'et, wat men doet, als buyten allen zegen
Noch vint de ziele trooft, een gantfch ellendigh menfeh
Noemt God dan boven al fijn luft en herten -wenfch;
Wort yemant aen het lijf, ja door de ganfche leden,
Met qualen overftort, met ongemack beftreden,
Hy wort in fwackheyt fterck; want als het lichaem Tucht,
Soo ftijght het innigh deel tot boven in de lucht.
Indien hy wort beticht, en buyten fchult gevangen,
Hy fal niet al te feer om los te zijn verlangen,
Is 't wonder? In der nacht, oock in een duyfter kot,
Deer liet men menighmael , deer hoort men fijnen Godt.
II
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Indien 'er blicxem valt, en dat den Hemel dondert,
Hy wort des niet bevreeft, verflagen, of verwondert,
Maer fpreeckt in fijn gemoet: ick hoor mijns Vaders item,
Mijn ziel en fchrickte niet, al ftont ick nevens Hem.
Indien hy wort verjaeght, of uyt het lant gebannen,
Gelijck'et wel gebeurt, oock aen de vroomfte mannen;
Hy feyt: 't is geen verlies, al waer ick henen ga,
Daer blijf ick evenwel den hemel even na.
Indien hy wort vervloeckt, wat fchimp kan hem bewegen?
Hy fchelt niet wederom, maer fpreeckt noch enckel zegen.
Hy weet, dat by geftaêgh veel fmaetheyt lijden moet,
Al eer hy (tijgen kan tot God, fijn hooghfte goet.
Indien hem droefheyt perft, en dat de bange nachten
Hem drucken op het breyn, met (ware na-gedachten,
Ja, dat hy van de doot ten letten wort geraeckt,
Die pijn is hem een trooft, mits fijn verlosfingh naeckt.
Wil by den jonghften dagh en 't oordeel overmereken ,
Noch voelt hy fijnen geeft in dat gepeys verftereken,
Dies fpreeckt by fonder fchrick : wat vrees ick helfche pijn,
Mijn outfte broeder felfs die fal mijn rechter zijn.
Indien'er iemant feyt: de werelt fal verbranden,
En ghy, en wat'er is gemaeckt door menfchen handen;
Hy antwoort: geen verdriet, want die gefwinde vlam
Sal my zijn als de koets, die om Elias quarr.
Hoe fwaer fijn ongemack, fijn droeve qualen wegen,
Sijn tranen acht hy niet als voor een foeten regen;
En, waerom meer gefeyt? Die God van herten meent,
Voelt trooft oock als by tucht, en blijtfchap als hy weent;
Ja, fchoon den hemel viel, en ganfch het aertrijck fcheurde,
Den afgront vlammen fpoogh, en al de werelt treurde,
Noch voelt by lijckewel geen anghftigh ziel-verdriet,
Want hy paft op de doot, of bel, of Duyvel niet.
Wel, denek op delen gront uw faken een te leggen,
Soo meyn ick niet een woort hier tegen oyt te (eggen,
Want hebje plantens fin, en dat op delen voet,
Soo houw ick uw ontwerp in volle leden goet.
Nu maeckt dan uwen geeft noyt vatten trooft te geven,
Tot ghy gekomen zijt tot too gewenfchten leven,
Dat is, tot u de geeft gewis en feker maeckt,
Dat u na delen tijt een beter leven naeckt.
Op, op hier, waerde ziel! my dunckt ick fie de kuften,
Daer ghy, na dit gewoel, Pult eeuwigh mogen ruften;
Iek fie het vaderlant, gelijck een (chipper doet,
Die tot een haven naeckt, maer noch al roeyen moet.
Stelt vaft, van heden af uw feylen af te leggen,
En een het ydel vleefch uw vrientfchap op te feggen,
Ja, bid ftaegh uwen God alfoo te mogen doen,
Dat fel uw dorren tijt vernieuWen in het groen.
Soo ghy, aldus gefint, doorwandelt uwe dreven,
Het fal u foet vermaeck aen lijf en ziele geven.
Veel van het wijfte volck die hebben foo gedaen,
Oock als tot aen het graf haer leven was gegaen.
-
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De lantbouw nam begin foo haeft daer menfchen waren,
Geen ambacht, nu gepleeght, en telt foo lange jaren.
De luft -hof was een werck, dat Godes eygen hant
Had cierlijck toebereyt, en wonderlijck geplant.
God, liever van den menfch, en wift geen beter faken,
Waer door hy 't eerfte paer geluckigh foude maken,
Als dat hy Eden fchiep, en, met'et luftigh velt,
IIeeft hy dien eygen tijt den lantbouw ingeftelt.
Het was een foet bedrijf, dat Adam was gegeven,
Op dat hy met vermaeck den Heere mochte leven
Want eer dat Eva viel, en eer de fonde quam,
Soo was 't dat d'eerfte menfch dit leven ondernam,
Een leven ingevoert ten goede van de menfchen,
Men kan tot heden toe geen beter leven wenfchen '):
En feet, waer is het rijck, dat hadde konnen ftaen,
't En waer het lant- bedrijf en planten had gedaen?
Hier uyt komt ons de ftof, daer van wy fchepen bouwen,
Waer door men over-al kan vrientfchap onderhouwen,
Waer door men over zee kan fonder bruggen gaen
Tot in het Mooren -lant, of tot den Indiaen.
IIier uyt komt ons de ftof tot alle groote wercken ,
Voor Prinsfen hoogh-gebou, voor God verheve kercken,
Oock huyfen voor het volck van alderhande flagh,
Daer in men ftrenge kouw en hitte fchouwen magh.
Hier uyt komt ons de ftof om vyer te mogen ftoken,
Om allerley geback, en fpijs te mogen koken,
Om allerley metael te fmelten als het was,
En uyt verachte ftof te maken fuyver glas.
;

1)Vei Lael pan de gemacken uyt den Iantboun en plantagie voortkomende.

Wat fou een machtigh perck, of velt, of lantfchap wefen,
Indien 'er uyt den groat geen boom en quam gerefen ?
Waer fou een herders kint, waer fou 't aemechtigh fchaep
Sich decken voor de fon, en geven aen de flaep?
Waer fou de bocxvoet Pan en al de dieren fpringen?
Waer fou de nachtegael met haer gefelfchap fingen?
Waer fou het kraembed zijn, daer menigh vogel broet,
Daer menigh ander wilt fijn teere jongen voet?
Wie fou de medicijn verftrecken nutte kruyden,
Tot fonderlingh behulp van alle flecke luyden?
Wie fou de jeught verfien van aerdigh bloem - gewas,
Dat eerft het rouwe volck maer aen der heyden las?
Wie bracht op onfen difch foo veelderhande vruchten,
Waer voor de masfepein en fuycker moeten vluchten?
Maer noch is dit geback oock aen het planten valt ,
Dewijl het befte ftof aen riet of boomen waft 2) .
Wie fond' het lant verfien van alderhande koren,
En wat'er door kunft is voormaels uyt geboren,
Te weten machtigh bier? Waer fou'er eenigh vat
Ons fchencken hupfchen wijn, dat wonderbare nat?
Maer boven alle dingh wil ick de planters dancken
Van feker ftil vertreck, gemaeckt van feven plancken,
Een ruft-plaets voor de menfch, als hem de doot ontbint;
Het left', en evenwel het befte- datmen vint.
Men feet noch onder dies, hoe God het planten eerde,
Als in de wildernis fijn machtigh heyr verkeerde,
Hy gaf een doornen ftock , die verfche blommen droegh ,
En alle tegen -fpraeck en Dijt van Aron joegh;

2) Te weten: amandelen, fuycker en roofewatei.
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En waer oyt Mofes prijft de langh- beloofde kutten,
Daer Gods verkoren volck ten leften foude ruften ,
Hy feyt niet: 't is een lant daer tin, of yfer waft,
Of daer men naer het gout in diepe kuylen taft;
Hy feyt niet: 't is een lant daer harten, reen, en hinden,
Daer ftoffe voor de jacht, en wiltbraet is te vinden;
Hy feyt: het is een lant daer molt en oly groeyt,
En dat van enckel melck en honigh overvloeyt.
Dat is gefeyt: een gront, daer lant-bouw is te plegen,
En dat wort daer geftelt als voor een hoogen zegen;
Doch 't wort niet Hechts alleen op Bene plaets gefeyt,
Het wort ons menighmael al breeder uytgebreyt.
Want als dit eygen volck gingh dwalen in den velde,
Daer niemant boom -gewas in lange maenden telde,
En dat'er veertigh jaer en meer ten eynde quam,
Eer Jacobs machtigh heyr van all's befittingh nam;
Doen kon'er aen het volck geen onheyl meer verdrieten,
Als datmen uyt het velt geen vrucht en mocht genieten,
Al gaf den Hemel mann', noch fcheen het hen verlies,
Te misfen 't lecker moes, dat in Egypten wies;
Maer als'er hier en daer maer weynigh boomen ftonden,
Die op de lange reys by wijlen zijn gevonden,
Dan was een ieder bly en Mofes ongequelt,
Soo wonder aengenaem was doen een luftigh velt.
Het ftont hen beter aen in flaverny te leven,
En tot een harden dienft te worden aengedreven,
Als vry te mogen zijn, en lijden het verlies
Van 't jeughdigh moes - gewas, dat in Egypten wies.
Maer 't is niet ffechts geweeft, doen eerft de luyden reyfden,
Dat zy veel aen het moes en op den lantbou peyfden,
Maer even als haer ftaet ten vollen was gefet,
Is oock by Vorften felfs op dit bedrijf gelet.
Hoewel dat Abfalon, geleert in hooffche grepen,
Was befich om het rijck tot hem te mogen (epen,
Noch leefd' hy lijckewel gelijck een rechten boer,
Want 't was fijn hooghfte feeft, wanneer men fchapen fchoer.
Schoon Joab was een helt tot oorlogh ganfch genegen,
Noch liet de Velt-heer niet het lant-bedrijf te plegen.
Sijn koren afgebrant, dat maeckt hem bijfter gram,
Soo dat hy tegen danck uyt fijnen huyfe quam.
Siet, Nabal, machtigh rijck, befat een boere woningh,
Sijn weduw lijckewel die kreegh dien grooten Koningh;
En Job, een deftigh Vorft, na ick het (tuck bemerck,
Die had fijn ganfch bedrijf alleen in boere werck:
Maer waerom meer gefeyt? de tijt fal ons ontbreken,
Als ick na vollen eyfch hier van fou willen (preken ,
't Gaet vaft, dat machtigh volck, van alderhande flagh,
Een fonderling vermaeck in delen handel fagh :
Maer na den eerften tijt, foo heeft het acker- bouwen
Noch vry een lange tijt de werelt onderhouwen,
De wijfte van het volck, de befte van het laut,
Die hebben 't velt bezaeyt, of bosfchen gengeplant.

Het was een groot vermaeck te leven in den velde,
Eer gelt-tucht eenigh menfch , of luft tot eere quelde:
Maer na dit vuyl gebroet der menfchen hert befat,
Doen is men uyt het lant geweken na de ftadt.
Wie in fijn geurigh breyn gevoelde fnege finnen,
Die fpande fijn vernuft om veel te mogen winnen,
Of wenfcht op hooger trap van eer te mogen ftaen,
Of met een machtigh Prins te mogen ommegaen.
Daer gingh de rappe jeught befoecken vreemde palen,
En wou een rijck gewas, of gout uyt Ophir halen.
Een yeder was geneyght te varen over zee,
Of naer een rieckend' lant, of naer een gulde ree.
an doen af heeft het wout, geboomte, kruyden, koren,
Al vry het befte deel van haren glans verloren:
Want doen het plomfte volck alleen het velt behiel,
Doen was 't dat over-al de bouw-kunft nederviel.
Dies vont men in het lant wel onvermoeyde leden,
Maer weynigh na den eyfch geoeffent in do reden:
Soo datmen 't voor een kluts, of voor een plompaert fchreef,
Die noch ontrent de ploegh of in de velden bleef;
Maer daer zijn naderhant noch mannen opgekomen,
Die hebben wederom liet bouwen ondernomen,
Niet uyt den flechten hoop, maer uyt den hoogen ftaet,
Ja, dickmaels (als men leeft) te midden uyt den raet.
Men vint'et over-al, dat planten, zaeyen, bouwen,
Wert voor een deftigh werck te Romen onderhouwen.
Ja, dat men even daer heeft wetten in-geftelt,
Tot regels voor de ploegh, en van het open velt.
Want als een (offen boer fijn landen qualijck ploeghde,
Sijn wijngaert niet bewrocht, of na den regel voeghde,
Of dat hy ledigh gingh ontrent den rijpen oeft,
Soo ftont'er boete toe, die hy betalen moeft.
't En was oock niemant fchant, al gingh een ridder flapen
Ontrent het jonge vee, of midden in de fchapen.
Iek fie, hoe Boas felfs, die rijck en machtigh was,
Gingh ruften in de fchuur ontrent een koren -tas.
Wat vorder. Als ick lees de nieuwgefchreven boecken,
Van die het dierbaer gout in verre landen foecken;
Dan fie ick, dat men volck in vreemde kuften vint,
Die, in wat eeuwigh is, zijn uytermaten blint:
Daer zijnder over al die fekerlijck gelooven,
Dat ons de bleecke doot van alles fal berooven,
En dat wie in het graf hier eenmael nederfijght,
Of nu of nimmermeer een beter wefen krijght.
Men vint'er wederom die wetten aen te wijfen,
Dat wie, op aerde fterft, eens weder fal verrijfen;
En dat een yeder menfch, gerefen• uyt het graf,
Ontfanght, na fijn bedrijf, of loon of harde ftraf:
En onder dit verhael, foo heb ick noch gelefen,
Dat wie na defen tijt fal goet bevonden wefen,
Sal eeuwigh vrolijck zijn, en dat met grooten lof,
In eenigh luftigh perck of welbeplanten hof.
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Een hof, waer in geftaegh de boomen fullen bloeyen,
En des al niet-te -min geftage fruyten groeyen.
Een hof, daer aerdigh kruyt fal wefen over-al,
En daer noyt dorren halle het oogh bedroeven fal.
Een hof, daer even ftaêgh de vogels fullen fingen,
Daer met een fuyver nat de beecken fullen fpringen.
Een hof, daer menigh dier fal heulen met den menfch,
En dienen al het volek tot vollen herten -wenfch.
Hier op foo roep ick uyt: die van geen hemel weten,
Die hebben met een hof den hemel afgemeten;
Des is hier ons befluyt: dat, waermen menfchen vint,
De hefte van het volck tot hoven is getint.
Nu blijckt uyt dit verhael, dat oock de wilde menfchen
Begrijpen in een hof al watfe konnen wenfchen;
En dat een fchoon plantfoen, oock in een rauwe kuft,
By yeder wert geftelt, als voor haer meefte luft.
Een, die de Roomfche tael ten hooghften heeft verheven,
En netft daer in gefeyt, en eerft daer in gefchreven '',
Vint geen bequamer werek, dat oude jaren voeght,
Dan als men buyten forgh fijn eygen landen ploeght.
Hy prijft een ftil vertreck, een wooningh buyten Roomen,
Hy prijft den wijngaert-queeck, en 't enten van de boomen,
Hy prijft al wat de ploegh of lantbouw raken magh,
En dat wel aldermeeft ontrent den ouden dagh.
Maer dit is niet alleen van Romen afgekomen,
Veel oock van onfen tijt die hebben 't waergenomen:
Niet flechts om van 't gewoel hier door te zijn bevrijt,
Maer om met ftillen geeft te fcheyden nyter tijt.
Iek heb eens over langh een foete fpreuck gelefen,
Die vint ick recht bequaem om hier verhaelt te wefen:
Een man van hoogen ftaet, geroemt in 's Keyfers Hof,
Hadt luft in lant- bedrijf, en gaf'et defen lof 2l:
Indien 'er eenigh foet hier in dit ydel leven,
Door Godes milde gunft, aen yemant wort gegeven,
Het is een ftreke lants, beplant en wel gebout,
En dan een foeten vrient, daer op men fich betrout.
't Is waer, hoogh-achtbaer man! ghy waert hier toe- genegen,
Maer uwen foeten wenfch en hebje noyt verkregen;
Ghy waert langh by den Turck, als Keyferlijek Gefant,
Maer faeght noyt wederom uw lieftal Vaderlant.
Het was een rouwen hoop in dienfte van de Francen,
Die heeft in u mifbruyckt het voor-recht van de lancer;
Hier uyt ontftont een koorts, en die was lijdigh groot,
Want na eer. heeten brant, too quam de koude doot.
0 fy, dien rauwen hoop! wat mochtje gaen beginnen,
Een man die quarr verfelt met al de Sangh -Godinnen,
Een man van foeten aert, die niet als recht en focht,
Die hebj' als in den krijgh met onrecht omgebrocht.
Maer Bub beeck , ghy alleen en hebt dat niet gefchreven ,
Veel grooten nevens u, die hebben 't oock gedreven;
Een ridder heeft wel eer, ter eeren van het velt,
1) Ciaetu in Catone Majore.

Dit veerfjen uytgebracht, en op fijn graf geftelt
Hier binnen rufter een, die God heeft willen fparen,
Dat hy in weben bleef een tijt van lange jaren;
Maer, too men onder dies de waerheyt plaetfe geeft,
Die niet als (even jaer op aerden heeft geleeft.
Maer wat is dit gefeyt? fal yemant mogen feggen,
't Is noodigh 't graf- gedicht wat nader uyt te leggen,
Wel vrienden, zijt geruft, ick wil het heden doen
Ter eeren van het velt, en van het edel groen.
De velt-heer hier gemelt, die hadde lange jaren
Des werelts hollen ftroom èn op èn af- gevaren;
Maer hielt'et voor gewoel, of ick en weet niet wat,
Als dat den rechten aert van leven niet en hadt.
Maer doen hy was bedaeght, begon hy eerft te bouwen,
En gingh hem, buyten 't Hof, in hoven onderhouwen,
Dit was fijn diepfte vreught, ja 't gingh hem aen de ziel,
Soo dat hy defen tijt alleen voor leven hiel.
De geeften boven al, genegen om te dichten,
Die wenfchen haer verblijf in 't wout te mogen ftichten,
Die wouden (mocht'et zijn) haer befte faken doen ,
Niet in een rijck gebouw, lnaer in het jeughdigh groen.
Niet eene van den hoop die ick oyt heb gelefen,
Of hebben 't open velt met vollen mont geprefen.
't Is feker dat de geeft hier vryer fprongen doet,
Dan als men in de ftadt befloten blijven moet.
De bedden in den hof, beplant met groene kruyden,
Zijn bedden tot de ruft van afgefloofde luyden;
Want die in fijn beroep de finnen heeft vermoeyt,
Wort fris, indien hy komt daer boom of hage bloeyt.
Geen hof behoort te zijn een graf van luye menfchen,
Want hier in is te fien, dat wyfe luyden wenfchen.
De lucht oock even felfs, die uyt de groente rijft,
Geeft voetfel, dat ons ziel oock fonder eten fpijft.
Hier rijft de geeft om hoogh, en geeft hem tot gedachten,
Waer door hy menigh leet en onluft kan verfachten,
En als het luftigh velt door koude wert ontbloot,
Dan treckt hy wapens aen, oock voor de bleecke doof.
Maer ick ben onder dies hier niet gefint te roemen,
Van felfaem aertgewas, en diergekochte bloemen;
Mijn tuyn is tot gebruick, en tot een foet vermacck ,
Daer is 't dat ick de wenfcll van mijn begeerte ftaeck.
Iek ben too blom -tot niet, dat ick fou willen treuren,
Als my een ongeluck hier over mocht gebeuren.
Iek ben niet ongefint, fchoon dat'er yet vergaet,
Iek weet dat al het wout op losfe gronden ftaet.
Het is van outs gemerckt, dat veel geleerde luydeu
Vernamen foet vermaeck ontrent de groene kruyden,
Een boeck -kas op een hoef, dat is een luftigh dingh,
Geen peerel voeght foo wel oock in een gouden ringti.

2) Bnfbeecq. Legatos Ceefar Vid Camerar Medit. ILft. Cent. 3. Cap. 9.
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Nu door het velt te gaen, dan weder in de boecken,
Den aert van alle dingh te mogen onderfoecken,
En God daer in te lien; — is dat geen foet vermaeck,
Soo is, na mijn begrijp, de werelt fonder fmaeck.
Veel Prinsfen die wel eer op gulde koetfen reden,
En quamen zegenrijck te Romen in -getreden,
Verlieten menighmael haer hoogh verheven ftant,
En namen buyten forgh haer wooningh op het laut;
Verlieten alle pracht, en, fonder lijf- trawanten,
Vermaeckten haren geeft met yet te mogen planten,
Met al wat bouwen het, en wat een huyfman doet,
En werden boeren felfs, hoewel van edel bloet '.
Den grooten Africaen 2 ', vermaert aen alle zijden,
Soo om fijn reynen aert, als fijn geluckigh ftrijden,
Verliet fijn hoogh bedrijf en fijn verheven eer,
En hielt van 't platte lant en groene velden meer.
Hy woond' op feker hoef, daer vont hy groot vermaken,
En wou noyt groote ftadt, ja Romen niet genaken,
Soo dat in eilef jaer hy noyt van daer en quam,
Tot dat de bleecke doot hem uyt het leven nam.
En Cato 3 ', nauw gegaen tot vijf-en-vijftigh jaren,
Heeft fijn verheven ftaet gewilligh laten varen,
Hy koos een ftuckje lants, dat hem fijn voetfel gaf,
En 't wert hem naderhant een onbekommert graf.
Set hier een Keyfer by 4 die liet het prachtigh Rongen ,
En vont een dieper luft ontrent de groene bomen,
En als hy viert verfocht te keeren tot de kroon,
Soo koos hy 't platte lant voor foo een hoogen troon.
De groote Cinciniiaet, oock tot het wout genegen 51
Gingli ploegen op het velt, en acht'et grooten zegen,
En fchoon hy naderhant in hoogheyt wort geftelt,
Naer uytgerechte faeck , foo keerd' by naer het velt.
Lucullus liet den krijgh s , en gingh een ruft-plaets foecken,
Wel buyten in het groen, doch midden in de boecken,
Nu was by op het lant, dan weder aen de zee,
Doch vont fijn meefte luft ontrent het jonge vee.
Set Sylla by den hoop '%, want na veel groote daden,
Soo kond' hy fijn gemoet te Romen niet verfaden ,
Hy koos een kleyn gehucht te Kumes op het velt,
En heeft daer als een pael van fijn bedrijf geftelt.
),

,
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Roept hier een Velt-heer toe 8) , die Romen heeft verlaten,
Als hater van de pracht, en alle groote ftaten;
Want als hy fruyten at, en rauwe knollen briet,
Dan gaf hy om den glans van goude vaten niet.
Siet noch een deftigh man y die Crasfus plagh te raden,
Nu van de Roomfche pracht ten vollen overladen,
Nam oorlof van de Vorft, en gaf hem naer het velt,
En wenfcllte met het hof niet meer te zijn gequelt.
De wijfe Seneca 10) , uyt wiens geleerde boecken
Een Chriften even felf weet voordeel op te foecken,
Gingh om fijn ouden dagh fich huyfen op het lant,
Vermits hy in de ftad fijn rufte niet en vant.
De groote Keyfer felfs, een Prins van onfe landen 111
Die heeft hem los gemaeckt van alle werelts banden,
Van al wat eerfucht fmaeckt; hy gaf hem op het velt,
En heeft daer buyten pracht fijn woningh vaft geftelt:
Hy was naeuw vijftigti jaer, wanneer hy heeft verlaten
Sijn macht, fijn heerfchappy, en wijtberoemde ftaten,
En fchoon hy fonder volck , en dickmael eenfaem ftont,
Het was een fchoonen hof, daer hy vernoegen vont.
Hy, die in haer gelit de legers eertijts (telde,
In fteden overwon, en heyren in den velde,
Die plantte boom -gewas op haer befcheyden maet,
En bleef tot dat hy ftorf in die geruften ftaet.
Siet, dus plagh d'oude tijt den ploegh en fpae te eieren
Met zegenrijck gewaet, ja kransfen van laurieren,
Dat is by ons gefeyt: de grootfte van het lant,
Die namen ('s werelts fat) den lantbou by der hant.
Maer waerom veel gefeyt van wijtberoemde mannen,
Die uyt een hoogen ftaet vrywilligh zijn gebannen,
En die volmaeckter luft ontfingen in het groen,
Als Vorften in de pracht van haer paleyfen doen.
Siet, God, dien hoogften Geeft, gelijek men vint befchreven,
Heeft eerft den grout geleyt van wel geplante dreven,
Van alle groen gewas, van kruyt en jeughdigh rijs,
En daer uyt is ontftaen het aertfche paradijs.
Met ootmoet magh men God den eerften planter noemen,
En daer van magh het velt, en alle planters roemen,
Want eer dat hem de menfch in Ponden had ontgaen,
Soo wiert hem tot vermaeck de luft -hof opgedaen.
)

,

1) Prinsfehjeke en doorluchtige mannen, die in den lant-bouw hun vermaeck namen:
2) Scipio Africanus, 52 jaer out, verliet Romeo, en gingh op een lant-huys by 't dorp Linternum, tusfel en Pufel en Capua, en in elf jaren, die hy doer woonde, quarr hy niet eens in
de voorfz. ftadt, oock niet felfs binnen Romen.
3) Marcus Cato, out 55 jaren, fcheyde uyt de regeermgh, en met een uyt Romen, nam fijn woonplaets op een lant-buys buytcn Picemo, en leefde doer fijn overige jaren, doer hem ter
eere op een tijt wert bevonden gefehreven te zijn Fmlix Cato, folus fris vivere.
4) De Keyfer Diocletianus het Keyfer-rijck 13 jaren beheerft hebbende, vertrock op fijn lont, is twee jaren daer geneeft, en by den Raet van Romen verfocht zijnde het Keyfer-rick weder
aen te nemen, floegh 't duydebjek af, en volherde in fijn aengenomen buyten- leven.'
5) Cmeinnatus, van de ploegti geliaelt en Dictator gemaeckt, en het Roomfehe rijck in rufte gebracht hebbende, gaf by de heerfchappye weder over, en keerde van nieus tot zijn
vorigen lantbouw.
6) Lue. Lucullus, 16 jaren van wegen 't Roomfche rijck tegen de Parthers geoorloght hebbende, verkoos een eenfaem leven op een huys buyten Napels, doer by noch 18 jaren leefde,
fonder fick met faken van State meer te moeyen.
7) Corn. Sylla, d'opperfte macht en 't hoogfte gebiet van 't Roomfche rijck eenigen tijt befeten hebbende, begaf fich te Kumes op fijn eygen laat, tot verwondering van die fijn voorigh
8) Cuuus.
leven gekent hadden.
9) De plulofooph Alexandrius, aehtien jaren gebruyckt geweeft by den vermaerden Marcus Crasfus, als raet, begaf hem tot het buyten-leven, willende niet alleen het hof verlaten,
moer oock vergeten.
11) Keyfer Karel de vijfde.
10) Seneca.
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God gaf oock naderhant groot voor -recht aen het planten
Door Moyfis wijs beleyt en Aron, fijn gefanten:
Een wijngaert, opgequeeckt tot aen fijn eerfte groen,
Gaf vrydom in den krijgh, geen tocht te moeten doen.
Maer die geen bouw-man was (al fcheen hy fchoon verbolgen)
Die moefte buytens-huys den wreeden oorlogh volgen,
Daer in het tegendeel een planter neder-fat,
En van fijn vygeboom en van fijn druyven at.
En als Gods machtigh heyr gingh eenigh flot beleggen,
Soo liet men voor een wet door al het leger (eggen,
Dat niemant van het volck, oock op een groote (traf,
Mocht vellen eenigh hout, dat nutte fruyten gaf.
Maer God heeft niet alleen het planten hoogh verheven.
En groot vermaeck geftelt ontrent het buyten- leven,
Siet, Abraham de Vorft, een man van God bemint,
Was ganfch tot lant-bedrijf, en tot het velt gefint :
Men fiet dat over-al fijn woon -plaets wort gevonden,
In eenigh luftigh wout, daer fchoone bosfehen ftonden;
Noch vint ick boven dien, hoe dat hy naderhant
Een groote ftreecke lants met eycken heeft beplant.
De Vorft was even doen tot hondert jaer gekomen,
Als hy tot fijn vermaeck dien bouw heeft ondernomen;
En lieve, waerom niet ? fijn nieu geplanten hof
Gaf hem een foet vermaeck, en aen den Schepper lof.
Want hem is tijt vergunt om God te mogen loven,
Van tienmael (even jaer, en vijve daer-en- boven,
En doen noch heeft de man een jonger wijf getrout,
Misfchien van nieus verquickt door 't nieugeplante wout.
Maer of wel Abraham, ontrent fijn groene dreven,
Geduerigh was gewoon tot God te zijn verheven,
Het is van Ifaäck hem deftigh nagedaen,
Wanneer hy fich vertrat ontrent fijn groene laen
Hy gingh in 't luftigh velt, daer 't hert den Schepper eerde,
Als hy de fchoone maeght tot fijne bruyt begeerde,
Die wiert hem toegefchickt, en even t'huys gebracht,
Als hy trat op het gras, en aen den Hemel dacht.
Maer Abrahams vermaeck ontrent de groene dreven,
Dat heeft in hem geduert oock na dit ydel leven,
Want als hem Sara ftierf, het was een luftigh graf,
Dat hy doen aen het lijck van fijn geminde gaf.
Het was een ftreke lants van Ephron afgekomen,
Daer hy te fijner tijt fijn ruft-plaets heeft genomen;
Die, als Rebecca ftierf, en Ifaeck haren vrient,
Oock Lea naderhant, en Jacob heeft gedient.
Ten tijt als Godes volck fijn vyant Lou bevechten,
Het mocht een grooten bergh, een rots en heuvel flechten,
Het mocht een hoogh paleys, als 't in de wege ftont,
Verlagen na den eyfch, of leggen op den gront.
Het mocht oock dammen flaen te midden door de ftroomen,
Maer daer en mocht geen bijl oyt komen aen de boomen;

Want als het vruchtbaer hout bequame vruchten gaf,
Soo bleef'er yeder menfch en al de legers af.
Siet, God heeft volle gunft aen planters willen toonen,
Nadien hy 't boom-gewas van yeder liet verfchoonen :
Soo weert was doen het fruyt; wel plant, geminde! plant,
De boomgaerts zijn bevrijt door Godes eygen bant.
Siet noch de wijfte Vorft, die oyt een rijck beftierde,
Siet, hoe by fijn paleys met groene dreven cierde 2I,
Sijn heerlijck timmerwerck en heeft hem niet vernoeght,
Maer heeft'er boom- gewas, en kruyden by-gevoeght.
Ja, die voornaemfte Prins was foo geneyght te planten,
Dat hy het ftacgh bewees bynaeft aen alle kanten;
Want daer geen hof en was, of lant, of open velt,
Daer heeft hy beelden felfs van boomen in-geftelt.
In Godes eygen huys door al de gouden zalen,
Daer heeft hy blom-gewas, en boomen laten malen,
Dat wonderlijck gebouw, daer God in wiert geviert,
Dat acht hy alderbeft aldus te zijn geciert.
De geeftelijcke bruyt (om haer tot vreught te trecken)
Wort tot een hof genoot en buyten-fteetfche vlecken;
En in het heiligh liet, dat van haer wort gequeelt ,
Daer wort den hemel felfs door hoven afgebeelt:
„Kom fiet, vriendinne! fiet, of ons granaden groeyen,
Of onfe wijngaert-ranck en mirrhe-planten bloeyen,
En of de vijgeboom fijn teere botten fchiet,
En of de fafferaen ons nieuwe vruchten biet.
Laet ons, in 't groene wout of aen de klare beken,
Van ons gemeene vreught en reyne liefde fpreken !"
Soo roept de brnydegom, foo queelt de lieve bruyt,
En 't komt ftacgh op een hof en groene velden uyt.
Wat fegte ick ? Chriftus felfs, Gods beelt en eygen wefen,
Heeft 't lant en lant-bedrijf geduerigh hoogh geprefen.
Wat heeft hy niet ontleent van kruyt en boom- gewas,
Als by het fondigh volck van hare quael genas?
Wat heeft hy menighmael, in fijn gefegent fpreken 4) ,
Den Schepper aller dingh met planters vergeleken,
Hem met den wijnftock felfs! door boomen, bloem, en kruyt,
Soo beelt hy diep geheym, en 's Hemels wonders uyt,
Heeft hy niet aen het wout een grooten lof gegeven,
Ja, boven peerels felfs in volle daet verheven?
Als hy een lely ftelt vry hooger in cieraet,
Als Salomons gefmy, en Konicklijck gewaet?
Oock als hy fich beftont te geven tot gebeden,
Soo qualn hy in 't gemeen in feker hof getreden 5 .
Ja, doe hy nu de doot als voor fijn oogen fagh,
Het groen Getfemane, dat hoorde fijn geklagh;
Dat voelde bloedigh fweet van hem ter neder fincken,
Dat hoorde fijn gebedt tot in den hemel klineken,

1) Gen. 13. 18. Gen. 22. 23. vid. Gallicum Textum five verfionem ubi de Querveto Gen. 21. 33. Perek.
3) Siet het Hooge -liet Salomons Cap. 4. 8. 7. 11. en weeft over al.
2) Salomon.
4) Joh. 15. 1. 2.

5) Matth. 26. 36. Marc. 14. 32. Luc. 22. 29. Joh. 18. 1.
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En na dat hy den geeft fijn Vader weder gaf,
Soo diend' hem oock een Hof tot fijn kortwijligll graf.
Gods loon wild' in een hof als doot begraven wefen,
Gods foon is in een hof met zegen opgerefen,
En wat tot onfen trooft kan werden overdacht,
Is in een groenen hof ten vollen uytgewracht.
't Is in een hof geweeft daer d'eerfte menfchen vielen,
En uyt een hof ontftont de trooft van onfe zielen ');
Des werelts eerfte vreught, dat was een luftigh hof,
En op dien eygen voet foo laetfe weder of.
De menfch heeft in een hof fijn eerften gront genomen,
En van dien eerften menfch is alle vleefch gekomen.
't En is dan geenfins vreemt, dat fchier een yder menfch,
Vint in een luftigh hof vermaeck en herten wenfch.

Een woort nu tot vermaeck. De lantbou is geklommen
Tot in den hooghften top , de ploegh beftaet te rommen,
En trotft de boecken felfs; wel, hoort een boere flagh,
Die by een hooffchen treck wel plaetfe nemen magh:
Een feker vreemt ftudent die quani uyt hooge fcholen,
En gingh een wijle tijts in dele landen dolen,
Maer daer is een gebreck, dat hem te bijfter quelt,
Dit heet in onfe tael een beurfe fonder gelt;
Als hem dan eenigh dingh by wijlen quam t' ontbreken,
Soo was hy wel gewoon den huyfman aen te fpreken;
Die met geen wisfel-brief of gelt is onderftut,
Dien is die weerde deught, de fchaemte, weynigh nut.
Eens, als hy moede was, en honger hadt gekregen,
Soo gingh hy naer een hoef, ontrent de wegh gelegen,

Daer klopt hy aen de deur, en fpreeckt den meefter aen,
En heeft een heus gefpreck op defe wijs gedaen:
„Goe lantman, naer ick fie, ghy zijt hier wel gefeten,
Iek wou, too 't u belieft, hier wel een weynigh eten,
Iek kome nu ter tijt al vry wat ver gegaen,
En heb te defer uur noch geen ontbijt gedaen.
Iek ben wel eere weert, ja aller menfchen gunften,
Vermits ick meefter ben van feven vrye kunften;
Daer heb ick goet bewijs en fchoone brieven van,
Iek bidt, en acht my niet als voor een deftigh man;
Maer doet uw keucken op, of deckt voor my de tafel,

En langht my daer een ftruyf of diep -geruyte wafel,
Of wel een eyer-koeck, of yet van uw geback,
Dat is u kleyn verlies, en my een groot gemack."
Hy gaf noch hooger op van wonder veel te weten,
Het fcheen dat by alleen maer letters hadt gegeten.
De lantman (na hy fich een weynigh hadt bedacht)
Heeft dus fijn ftil gepeyns met woorden uytgebracht:
„Ghy zijt een, na ick hoor, van dele groote klercken,
Maer ick heb met de fpa van jonghs geleert te wercken,
Of met een flucxfe vorck, of met een rauwe ploegh,
En fiet, dit boeren -tuygh, dat geeft my broots genoegh.

1) Sint in 't ecrfte van Genefie, en in de laetfte capittelen van de Apocal.
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Wat is van uw bedrijf, veel-weters, kunfte-vinders !
£én kunft geeft my de koft, met wijf en feven kinders;
En ghy, die kunften weet tot feven in 't getal,
Klaeght ghy, een eenigh menfch, van noot en ongeval!
Ba, dat is flordigh werck, k, laet uw kunften varen,
Iek fal u mijne kunft gewilligh openbaren;
Isom, doet gelijck als ick, flaet handen aen de ploegh,
Broot-bidden van een boer en is niet eers genoegh."
De quant die was verftelt van foo een bitfigh fpreken,
Het fpeet hem van een boer te werden deurgeftreken.
Wat zou de boeckman doen? hy gingh maer druypen heen,
Gelijck een vryer doet, die loopt een blauwe fcheen.
Noch feyt hy binnens monts: wat is van onfe koecken,
Als wy, eylaes! de koft met bidden moeten foecken !
Een boer is naeu een menfch, hy gaet met beeften om,
En wie geen beeft en is, is hem niet wellekom.
Al quam Homerus felfs met al de negen Muyfen,
Indien hy niet en had, hy moeft gewis verhuyfen.
Het gelt is nu de loos, geleertheyt, fonder dat,
En gelt niet op het lant, en minder in de ftadt.
Die uyt de fcholen komt, en meent een helt te weten ,
Om dat hy van der jeught veel boecken heeft gelefen,
Die voet hem menighmael alleen met enekel wad,
Een boeckman, fonder meer, die is'er qualijck aen.
Wat my hier in belanght, ick noem het groot vernoegen,
De boecken met den bouw by een te konnen voegen;
Leeft, wat een machtigh goet, dat Thales eertijts won,
Om dat hy tot het velt geleertheyt voegen kon.
Wel, daer van nu genoegh, het zijn bequame faken,
Ontrent den ouden dagh met aerde kennis maken,
Want mits ons nietigh vleefch haeft aerde worden moet,
Soo dient de kley geftreelt en 't ftof te zijn gegroet.
Iek wil dan nu voortaen tot aerde my gewennen,
Met aerde befich zijn, en aerde leeren kennen:
't Is aerde, die het vee en alle dieren voet,
't Is aerd' aen wien de menfch tot voetfel worden moet.
Uyt aerde quam ick voort, van aerde moet ick leven,
Aen aerde moet ick haeft dit lichaem wedergeven.
Het is een oude wet , en blijft oock heden ftaen:
Wat voormaels aerde was, dat moet in d'aerde gaen.
Iek heb op defen gront een hoeckje lants bekomen ",
En my tot oeffeningh het planten aengenomen,
En fchoon het zandigh is, als midden in den duyn,
Soo worden evenwel de witte klingen bruyn.
Iek was van overlangh tot planten wel genegen,
Dies koos ick defe plaets, als by den Haegh gelegen,
En fehoon my weynigh tijts by wijlen overfchiet,
Ick maeck de maeltijt kort, en loo verlet ick niet.
lek ga na dat het valt, en oeffen hier de leden,
En kom dan wederom tot mijn beroep getreden,
De wegh is niet te ver, en 't gaen valt my niet fuur,
1) Anno 1615.

Dies ben ick in den raet op mijn befcheyden uur.
Het is geen kleyn vermaeck, wanneer men dorre zanden,
Door middel van de kunft, verkeert in nutte landen;
Iek doe met defe gront, als ick van herten wenfch,
Dat God foo wilde doen met my ellendigh menfch.
Iek ben, eylaes! onnut om vrucht te konnen dragen,
Maer 't fal eens beter zijn, als 't Gode fal behagen.
De gront die ick hier bouw, is meeft al mager zant,
Maer valt'er zegen toe, foo wort'et vruchtbaer lant.
Men graeft hier even ftaegh, het mocht aen yemant fehijnen,
Dat wy hier befich zijn met onder-aertfche mijnen,
Daer in rnen yfer foeckt , of ander rijek metael,
En 't is maer fwarte ftof, die ick van onder hael.
Vraeght yemant, hoe het quam, dat iek beftont te tuynen,
Niet in een vette grout, maer in de fchrale duynen;
lek heb daer van alree ten deele wat gefeyt,
Maer hoort noch boven dat de gront van mijn beleyt:
Iek was van over langh genegen om te dijeken ,
En als men dan de zee gedwongen hadt te wijcken,
En dat'er op een plaets voor 't bouwbuys wert gelet,
Soo wert'et (na beraet) in 't flechtfte lant gefet;
De reden is bekent aen die het ambacht weten,
En die en heb ick noch op heden niet vergeten;
Nu dit 's een oude fpreuck, die vaft en feker is:
De voetftap van den Heer is verr' het befte mis.
Een ftaets-man feyd' eens wel: wie fteden willen bouwen,
Die raet ick defe les te willen onderhonwen :
Ghy, die het ftuck begint, en neemt geen vruchtbaer laut,
Maer liever enekel hey, of eenigh mager zant.
Want boje vette gront hier toe beftaet te kiefen,
Soo fal uw burgerg een groote deught verliefen,
Te weten: ftage vlijt; want dorr' en fchrale grout,
Die is èn voor de ziel èn voor het lijf gefont.
Daer kan men evenftaegh de lieden befigh houwen,
En 't is de rechte voet om ledigheyt te fchouwen ;
De daet die wijft'et uyt, dat in een vetten oeft
Gemeenelijck het volck in ledigheyt verroeft.
Goet laut broet flim gefpuys, dit heeft men ondervonden,
Al waer men fteden vint, gebout in vette gronden;
Dit heeft al menigh helt voor delen wel geproeft,
En 't heeft in fijnen tijt oock Hannibal bedroeft.
Een woort noch voor dit zant. Iek kan hier afguuft myden,
Want foo een flecht bedrijf en kan geen menfeh benyden;
Had ick een machtigh huys of prachtigh flot gekocht,
't Had my if wrangen haet óf onluft toegebrocht.
Een boofe tough misfchien die hadt my na gegeven ,
' Dat ick door mijnen ftaet in rijckdom was verheven;
Nu ben ick, Gode lof! van nijt en opfpraeck vry,
En ben noch evenwel met defe klingen bly.
De plaets en haer gevolgh, daer in ick ben geweken,
Is maer een hoopjen zants, met meyen nu befteken,
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Al wat hier luftigh fchijnt, is Godes eygen gunft,
En 't is'er toegebracht door middel van de kunft.
De wijfe Xenophon nam foo een groot vermaken,
Om van een fchralen hoeck een luftigh velt te maken,
Dat hy fijn vrienden riet te koopen mager zant,
Om van de flechte ftof te maken vruchtbaer lant,
En, na verrichter faeck, daer veerdigh af te fcheyden,
En weder op een nieuw een ander toe-bereyden,
En ftaêgh al wederom te doen gelijcke faeck,
Om diekwils op een nieuw te hebben dat vermaeck.
Daer zijn geen landen quaet, tot aen de flechte moeren,
Maer daer zijn over-al of quaed' óf flechte boeren.
Dit is van outs gefeyt: ten fchort niet aen het lant,
Maer 't hapert aen de man, vermits fijn onverftant.
De bouwers die wy nu den naem van boeren geven,
Zijn in liet bouw -geheym al dickmael onbedreven,
Sy doen meeft haer bedrijf juyft op dien eygen voet,
Gelijck een meule-peert een ftage ronde doet.
Al zijnfe tot de ploegh en op het lant geboren,
Men vintfe na een eeuw niet wijfer dan te voren;
Maer heden gaet de kunft al verder alsfe plagh,
Men Piet al menighmael, dat niemant oyt en fagh.
De werelt wert vergroot met uytgeftreckte palen,
Het lant dat wert geteelt, de meyren uytgemalen,
En menigh ander werck wert heden uytgewracht,
Daerop den ouden tijt noyt eens en heeft gedacht ').
Prins HENDRICK, zijnd' een Vorft tot planten Peer genegen,
Quarr dickmael hier beffen des Heeren goeden zegen,
Sijn Hoogheyt was verftelt, als hy bywijlen vont,
Dat gul en weligh hout hier op gewasfen ftont.
Iek feyd' hem: „machtigh Vorft! ghy koopt verfcheyde landen,
En dat tot hoogen prijs; Ey, krijght maer dorre zanden,
En maeckfe tot een bofch, en, uyt verachte ftof,
Verheft een fchoon priëel of wel een luftigh hof.
Dat is recht Prinsfen werck, en 't fal oock Hollant baten,
En ghy ftaet hoogen lof hier over na te laten;
Want als Uw Hoogheyt doet, dat ick nu heb beftaen,
Het fal door uw beleyt al vry wat hooger gaen.
Dat ick hier heb begoft, is naer mijn kleyn vermogen,
Het ftaet aen uwe macht om hoogh te zijn getogen,
Oock is'et wel te doen, wy hebben nu den vont,
Om van een vluchtigh zant te maken vafter gront.
Indien'er veel als ick tot defen handel gingen,
En maeckten vruchtbaer lant van ongebaende klingen,
Het lou niet dienftigh zijn flechts voor een menfch alleen,
Maer 't zou aen 't vaderlant oock baten in 't gemeen."
Als yemant gorsfen dijckt, zee-driftigh van te vooren,
En brenghtfe tot de dracht van zaet of edel kooren,
Dat is een nut bedrijf, dat yeder welbehaeght,
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Om dat een zoute gront nu foete vruchten draeght.
't En is geen minder luft, wanneer men dorre zanden
Brenght uyt haer fchralen aert tot fegen -rijcke landen,
Om dat men fruyten pluckt, daer niet te voren wies
Als moes of dorren helm, of maer een flechte bies.
Had ick mijn tuyn geveft in kley of vette gronden,
Men hadde noyt misfchien een kijcker hier gevonden;
Maer als ick in den duyn dit proef-ftuck ondernam,
Soo was'er nieufgier volck, dat hier geduerigh quam.
Waer yemant in den Haegh van buyten was gekomen,
En wert daer onderricht, wat ick hadt ondernomen,
Die kreegh dan luft te fien, wat ick beginnen mocht,
En hoe ick met 'et zant en dorre klingen vocht.
Hier viel dan fprake van na yeders vergenoegen,
Niet weynigh die aldus met delen handel loegen:
Sal hier een luft-hof zijn in loo een dorftigh velt?
Ey lieve, denckt'et niet, het is verloren gelt.
Wacht hier geen nut gewas, van appels, peeren, druyven,
Een kleyne wint alleen die fal liet doen verftuyven;
Daer fteeckt in delen bouw niet anders als verlies,
Of maer ondeugent kruyt, gelijck 'er eertijts wies.
In al den ouden tijt en vont men noyt vernoegen
Te zaeyen in den duyn, of zanden om te ploegen;
Maer lieden op den dagh foo kan men laten fien,
Dat eertijts was gemeent, 't en konde niet gefchien.
Dus gingh men dickmaels aen. Maer alsfe weder quamen,
Die over delen bouw het (potten ondernamen,
Soo prees men ons bedrijf, als met een vollen mont,
Om dat men in den duyn en bofch èn fruyten vont.
Wel loo nu yemant vraeght, hoe dat men lichte klingen
Kan brengen tot den dracht van loo veel nutte dingen,
En hoe men edel fruyt kan trecken uyt het zant,
Dat hier voor delen lagh gelijck een dorre (trant; —
Leent my een gunftigh oor, ick wil het openbaren,
't Is mijn gewoonte niet voor vrienden broot te fparen
De kunft hier in gebruyckt en is niet al te groot,
De ftof ons aldernutft is bagger uyt de floot,
En die, met zant vermengllt en onder een geflagen,
Maeckt dorre klingen nut om hout te konnen dragen.
Hier plant ick boomen in van alderhande flagh,
En proeve wat de grondt van delen aert vermagh.
Maer bagger uyt een floot, daernevens boomen wasten,
Is boven alle mis de boomen toe te pasfen;
Want 't loof dat neder zijght, is op den gront verrot,
Rijft op te fijner tijt, en fchiet een machtigh lot.
Dat noyt te voren was, tot yet te konnen maken,
En is geen menfchen werck, maer Goddelijcke faken;
Oock yet dat weten heeft tot niet te doen vergaen,
En is tot heden toe by niemant oyt gedaen;

1) Certe quilem ipfe orbis in promptu eft cultior de die et inftructior priftino. Omnia jam pervia, omnia nota, omina negotiofa, fobtudmes famofas retro fundi ameeuisfimi obliterarunt,
filvas arva domuerunt, feras pecora fugarunt. Aren Ee feruntur, faxa panguntur, paludes eliquantur, tanta; urbes nunc, quautae cafa; quondam; jam nee infulee horrent, nee fcopuh terrent,
abique domus, ubique populus, ubique refpublica, ubique vita, fummum teftimonium frequentiie humane,. Onerofi feines munde, six nobis elemeuta fufficiunt et necesfitates artiores et querela
apud omnes duin jam nos natura nou fuftinet.
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En daerom gaet'et vaft, oock kan 't de daet bewijfen,
Dat neder is gedaelt, dat moet eens weder rijfen;
Al is'et enckel ftof, en als te niet gegaen ,
Het krijght al weder kracht om op te mogen ftaen.
Het ganfche wefen fucht, als met een groot verlangen,
Tot dat'et beter ftant ten leften fal ontfangen,
Te weten, op den dagh als God het wonder Al
Ontbinden, en van nieus in wefen brengen fal.
Nu, wie van lichten duyn wil maken nutte landen,
Die ga met onderfcheyt ontrent de fchrale zanden,
Wat grof is of te fcherp of vuylen roeft gelijck,
Brenght dat niet in een tuyn, maer in een buyten-dijck;
Want die hier anders doet, heeft moeyt en koft verloren,
Vermits het niet en deught tot hout of eenigh koren;
Maer zant, wit fijn en facht, en na den eyfch bereyt,
Geeft vruchten, als het wort met reden aengeleyt.
Het ander evenwel wert metier tijt gewonnen,
Door regen, foete lucht, en krachten van der fonnen.
En 't zant aldus gemeuckt, draeght noch ten leften hout,
En dus foo maeckt de tijt van duyn een luftigh wout.
Siet daer een nutte vont, waer door men fchrale zanden
Verandert door de kunft in zegen-rijcke landen.
Wat mis niet uyt en recht, kan kunft en bagger doen,
Die maken wetter tijt verfenghde klingen groen.
Het noodigh huys-beforgh, door gunft van onfe Staten,
Van Leydens hooge fchool was doen aen ons gelaten,
Dies wert mijn tuyn verfien van alderhande zaet,
Dat menigh felfaem kruyt daer jaerlijcx achterlaet.
Dit zaeyd' ick over-al op kanten, hoecken, wegen,
Of op een fteylen dijck, na dat het was gelegen,
En daerom vint men hier al menigh vreemt gewas,
Dat in voorleden tijt hier niemant oyt en las;
Maer ick gingh naderhant noch vorder my bemoeyen,
Op dat het uytheemfch kruyt hyfonder mochte groeyen,
Dies koos ick tot het werek een goet en aerdigh lant,
Daer kruyt van delen aert byfonder is geplant.
Maer laet ons verder gaen, en treden in de dreven,
Die ons tot foet vermaeck van Gode zijn gegeven,
Laet ons wat nader fien, wat in ons Vaderlant
Vermagh de fchrale duyn, en dat vermenghde zant;
De groote Mantuaen verhaelt ons fchoone dingen
Van fijn geluckigh lant; by kent geen dorre klingen,
Hy wil geen moeyte doen, om van een mager zant
Te maken nutten gront, daer in men boomen plant.
Hy vreeft geen harde lucht, geen vorft, of fture winden,
En hoeft oock voor den ftorm fijn boomen niet te binden;
Hy paft niet op de mitt, of dampen van de zee,
Maer fit geruft en queelt ontrent het jonge vee,
Soo vruchtbaer, dat'et draeght en jongen komt te geven,
Tot tweemael in het jaer: oock vint ick noch gefchreven ,
Hoe daer het boomgewas tot tweemael luftigh bloeyt,
En tweemael in liet jaer van vruchten overvloeyt,

En daer op roept men uyt: dat zijn gewenfte panden ;
Waer blijft uw' Hollant nu, met al ons naefte landen?
Ey, treckt uw zeylen op, en komt in dele kuft,
Daer vint men beter lucht, en vollen herten-luft!
Maer wilt, Tufcaenfe vrient! u niet te feer behagen,
Om dat uw boom-gewas daer is gewoon te dragen
Tot tweemael in het jaer, en dat het vruchten fent,
Schier elders niet gefien, en hier meeft onbekent.
Veracht ons Hollant niet: wy hebben fchoone koeyen,
Daer uyt dat foete-melek, en room, en boter vloeyen,
Niet tweemael op het jaer, maer tweemael op een dagh,
Daer uyt men voor de menfch goet fuyvel trecken magh;
Dit wert aen alle kant met fchepen uytgefonden,
Oock die in ouden tijt geen menfch en heeft gevonden,
Soo dat de milde God ons niet en heeft mifdeelt.
Of wel een heete ton de verre landen ftreelt,
God geeft niet alle dingh aen alderhande landen,
Hier vruchtbaer aert- gewas, en ginder rij eke ftranden;
Daer is geen Koninghrijck, dat alle vruchten baert,
Een yeder lant- begrijp, dat heeft fijn cygen aert.
Hier is geen dadel-boom, geen peper, geen olyven,
Hier kan geen jambolijn des winters overblyven,
Hier is geen fchoon akant, dat fchier gedurigh bloeyt,
Hier is geen jangomas, dat elders weligh groeyt;
Hier is geen tamerind, geen boomen overladen
Met foeten citeroen, of appels van Granaden,
Hier is geen fuiker -riet, geen rieckend' ananas,
Hier is geen cocus -noot, dat wonderbaer gewas;
Maer fchoon hier niet en zijn dees wijtberoemde vruchten,
Oock is'er niet een beeft daer voor men hoeft te vluchten.
Hier is geen kout fenijn, of heeten fchorpioen ,
Men kan oock fonder ancxt hier ruften in het groen.
Ey,, wie fal naer een kuft van heeler aert verlangen,
Daer hitte moeder is van alderhande hangen?
Wat is daer vreemt gefpuys, dat vee en menfchen lehne!,
Soo dat'er niemant vry in velt of bosfchen gaet!
Veel (langen hebben macht om kinders in te flocken,
Oock wel een jarigh lam, ja fomtijts groote boeken ;
Men heeft'er ja gekent, wel hondert voeten langh,
Die hielden menigh dorp, ja fteden onder dwangti.
d'Een quetft ons met de (teert, en d'ander met de tanden,
Een derde doet een menfch door quijl of fpoufel branden ,
Een vierde fchiet vergif, gelijck een felle fchicht,
En doot een wacker man alleen door haer gefacht.
Van al dit vreemt fenijn heeft niemant hier te fchromen ,
Schoon wy ontrent den duyn, of in de bosfen komen.
Heeft dan ons vaderlant foo rare vruchten niet,
Wy zijn van hangen vry, en al wat fwadder fchiet.
Hier woedt geen wreede wolf ontrent de teere fchapen ,
Het vee magh fonder fchrick, en onbekommert flapen.
Is hier geen rijcke vliet, gelijck de groote Nijl,
Men vint'er wederom geen wreeden crocodijl.
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Doch is'er eenigh menfch met luften ingenomen,
Om foo een dier te fien oock fonder yet te fchromen,
Die foeck' ontrent den braem of in het groene lis,
En grijpe maer alleen een kleynen hagedis:
Want foo men fijn vernuft hier over wil befteden,
Men vint een crocodijl in dele kleyne leden;
Dit wort ons foo betuyght by menigh deftigh man,
Die met een vol befcheyt hier van getuygen kan.
God heeft het Al verdeelt in veelderhande ftucken,
En wat voor yeder was, dat moet een yeder plucken:
Hier is een ftuck geplaetft ontrent de water-kant,
Een ander aen een bergh of op een hooger lant.
Een ander leyt geftreckt daer groote beecken loopen.
Een ander daer om gelt het water is te koopen.
Een ander daer de fon met heete ftralen brant.
Een ander daer de fnee bedeckt het befte lant.
Een ander daer geftaegh gefonde kruyden bloeyen.
Een ander daer vergif en boofe diftels groeyen.
Een ander daer het hout een ftage fchaduw biet.
Een ander daer men noyt een groenen tack en fiet.
Een ander daer het velt vol zegen wert bevonden.
Een ander dat beftaet in hey en fchrale gronden.
Een ander daer men vleyfch met volle monden eet.
Een ander daer men noyt geniet een foeten beet.
Al brenght men eenigh menfch van dorr' in vette kaften,
Noch tal by lijckewel aldaer niet konnen ruften;
Het vadersant is foet, al waer'et maer een hol
Of van een grauw konijn, of van een fwarte mol.
God heeft op dele wijs een middel uytgevonden,
Waer door dit machtigh Al te (amen is gebonden.
Wat bier de werelt feylt, dat geeft een ander lant,
En dat maeckt over-a1 een valt-gevlochten bant.
Siet daer het wijs beleyt van dat oneyndigh weben,
Wiens onbegrepen Geeft is overal te leben.
Geen lant en is too goet, dat alle dingen geeft,
Geen lant en is too quaet, dat niet wat goets en heeft
Geen too onguere kuft, of daer is yet te vinden,
Waer door dat onder een de menfchen zijn te binden.
Al is het lantfchap dor, ja niet als enckel hey,
Noch wil een vogel zijn, daer by quam uyt het ey.
Dit is, door Godes hant, als in den menfch gefehreven,
En 't is tot heden toe op delen voet gebleven.
Siet dacr een diep geheym, een onverbroken tou ,
Op dat'er fonder volck geen lantfchap wefen zou.
Maer wy, God zy gelooft! en hebben niet te klagen,
Noch van dat ons het vee, noch dat de boomen dragen,
Gebreeckt ons foeter lucht, of heeter fonne-fchijn,
Wy hebben vry genoegh om wel te mogen zijn.
Danckt vry den grooten God, o vrye Nederlanden!
Van fijn geftreckte gunft, en uwe rijcke ftranden;
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Wat na of verre waft, of uytter aerde groeyt,
Dat komt u metter zee ter haven ingevloeyt 'l.
God is gelijck de ion, die duyfent guide ftralen
Laet van den Hemel af op uwe fteden dalen;
Wat oyt aen boomen hingh, of op de velden ftont,
Dat komt, door Godes hant, u vallen in den moat;
Men wint hier in het lant geen molt of rijpe wijnen,
Gelijck men elders doet, daer heeter ftralen fchijnen;
En des al niet-te-min, foo heeft uw ganfche kuft
Van motten wils genoegh, van wijnen volle luft;
Al wat de Neckar geeft, al wat de France dalen,
Al wat Madera bent, het fpeelt in uwe behalen.
Al waer in eenigh laut een rijpe druyve berft,
Daer wert tot uw behoeft' een zegen uytgeperft;
Men packt in uw bevangh geen blaeuwe tonne- vijgen,
Sy komen evenwel op uwe tafel zijgen.
God heeft de Spangaert fells als in de borft geprent,
Dat by na dit geweft de befte fruyten fent.
Wat lijt'er menigh volck des fomers heete vlagen,
Om aen dit verre lant fijn vruchten op te dragen!
Hier is geen fuycker-riet, dat in de dalen waft,
En noch wert hier de jeught met fuycker overlaft.
Het Indifch rijck-gewas, de peper, foely, noten,
Wort hier, gelijck het graen, op folders uytgegoten ;
Men pluckt hier geen caneel, geen ander edel krnyt,
Wy deelen 't evenwel met ganfche fchepen uyt.
Of China maer alleen en backt de porceleynen,
En boutfe menigh jaer, gelijck de lieden meynen;
Men vint hier onderwijl de fijnfte lijckewel,
Of by een fchippers -wijf of by een bootfgefel.
Al zijn in defe kuft geen onder-aertfche ílaven ,
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 zijn hier in het wout geen fteyle boom-gewasfen,
Die tot een hooge maft op groote fchepen pasfen,
Noch zijn hier evenwel meer zeylen op de ree,
Als oyt een machtigh Vorft hadt op de ruyme zee.
't Is maer een kluyte lants, dat hier de lieden banen,
Noch zijn de folders vol, en buygen van de granen.
Men vint hier in het laut maer weynigh eygen wol,
Van lakens evenwel zijn 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 zijde (pint,
En waer is 't dat men meer fluweel en zijde vint?
Wie kent'er eenigh gout in onfe kult 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 dele landen beft.

1) 't Verl ael der wonderen, die God Almaeh gh neu Hollant verleent, ftaet mede in 't Houwelgek, in 't gedeelte van de Vroune, daer de leier fielt mee dienen kan, tot meerder
daucl,fegginge van den goedertieren God.
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Het fchijnt, dat hier het laut fal in het water fincken,
En niemant evenwel en wil'er water drincken;
Het water is te fchrael, te killigh op de borft,
Hier wort'et koren dranck, het graen is voor den dorft.
Bedenekt dit, Hollants volck! en weeght'et in 't byfonder,
Al wat uw lant befit, dat is een eygen wonder;
In alle rijck gewas zijn uwe velden fchrael,
Ghy noch, die niet en hebt, geniet'et al -te-mael!
Al wat de werelt vanght, dat valt , in onfe fuycken,
Geeft maer, o goede God! dat wy het wel gebruycken,
Geeft ons een danckbaer hert, een ingebonden geeft,
Die uwe gunfte lieft, en uwe ftraffe vreeft! —
Nu laet ons wederom tot onfe klingen keeren,
En oock om defe gunft den milden Schepper eeren
Men vint in onfen tuyn al mede fijn vermaeck,
Of in een fchoone vrucht, of in haer goede fmaeck.
God heeft nu dit ons werek foo verre laten komen,
Dat kruyt en boom -gewas het zant heeft in- genomen ,
Niet flechts van wilden aert, maer dat oock fruyten voet,
Soo dat men menighmael do tacken ftutten moet.
lek vind' hier appels in, ick vind' hier fchoone 'peeren,
En wat de grage jeught van pruymen magh begeeren.
Den pers en abricock, oock kersfen veelderley,
Die root en eetbaer zijn oock in de groene Mey.
Indien'er eenigh ooft magh hier of elders wefen,
Dat boven mijn gewas van yemant wort geprefen,
Daer tael ick veerdigh na, en krijgh'er enten van,
En voed' yets beters aen, foo veel ick immer kan.
Oock poogh ick onder dies met zaeyen hout te winnen,
Hoe wel men feggen magh: wat gaet de man beginnen ?
Een boom die uyt het zaet fijn wefen krijgen moet,
Is niet voor hem die zaeyt, maer voor een ander goet;
De zaeyer fal gewis al ftof en aerde wefen,
Eer dat'er uyt'et ftof een boompje komt gerefen;
Dit is van outs gefeyt, en des al niet-te-min,
Iek plege defen bouw, en doe het met gewin.
Maer fchoon een langhfaem hout komt rijfen uyt de zaden,
Het zaeyen evenwel en is niet ongeraden,
Iek fegge tot my felfs : al ben ick heden out,
Daer is oock foet vermaeck in onvolwasfen hout.
't Is luftigh aen te lien, dat uyt de rauwe kluyten,
Als uyt eens moeders Echoot, veel jonge planten fpruyten,
Ja, groenen op het velt en fchieten in de lucht,
En geven foet vermaeck, en hope tot de vrucht.
Hoe, zijnder niet genoegh die jonge kinders telen,
Schoon hun maer ftaet te lien hoe jonge kinders fpelen ?
En is 't niet aen de menfch een aengename vreught,
Een aerdigh kint te fien oock vóór fijn rijpe jeught?
Al wat hier yemant doet met ploegen, fpitten, delven,
Moet vry wat verder gaen, als voor fijn eygen felven;
Wie prijft'er oyt een menfch, die oude bosfchen velt,
1) Van boomen te winnen met zaeyeu , enten , foogen met den bot, enz.

En weder in de plaets geen jonge planten ftelt?
Het ongeboren volck, dat naer ons ftaet te komen,
Behoort oock heden felfs in acht te zijn genomen :
Want hadden over langh ons ouders niet geplant,
Wat fou doch Hollant zijn, als veen en ydel zant?
Een, dien het vrucht -gebruyck van bosfchen is gegeven,
Sent ftaegh een wacker oogh ontrent de groene dreven.
En waerder yet verfterft of nyt begint te gaen,
Daer moet haeft wederom een nieu geboomte ftaen.
God heeft de menfch vergunt 't geniet van alle boomen ,
Die wasfen op het hoogh, of aen de lage ftroomen,
Maer die hier niet en doet als flechts voor fijn gebruyck,
Die leeft niet voor den ftaet, maer voor fijn eygen buyck.
Iek wil dan niet alleen op eygen voordeel letten,
Maer poogen delen bouw' al wijder uyt te fetten ";
Iek zaeye niet alleen, maer poote boven dat,
En 't wort in korten tijt een onverwachte fchat.
Het foogen onder dies, en wil ick niet verfwij men,
Dat kan het boom-gewas gelijck te famen lijmen,
En 't is een nutte vont, die vaft en feker gaet,
Indien men na den eyfch den fuyger gade flaet.
Doch 't enten met den bot, is even hier te wenfehen,
Maer 't enten met den bot, en wil geen botte menfchen :
Hier dient een wacker oogh, en nette vingers toe,
Men doet een wonder-ftuck, en niemant weet'er hoe.
Maer 't is geen hout alleen, dat ons hier kan vermaken,
De foetheyt van liet velt, die geeft verfeheyde faken 2)
Wat is'er tijt- gewin, dat iek hier binnen raep,
En dat mijn loggen geeft kan houden uyt den flaep!
Men fiet hier rappen vifch in fuyver water fpelen,
Men hoort aen alle kant verfeheyde vogels quelen.
Men hoort'er boven al de fiere nachtegael,
Staêgh met een nieu begin en met een ander tael.
Iek heb hier uyt de beeck by- wijlen vifch gegeten,
Wiens aengename fmaeck ick niet en kan vergeten
Vermits ontrent de jeught, in eenigh ander lant,
Iek nimmer dat vermaeek ontrent de fpijfe vant.
Lucullus lecker-tant, die fchiep een groot vermaken
In koftelijcke fpijs, en alle vreemde fmaken,
In wilt-braet dier gekocht, en al het befte vvee,
In visfen opgebracht, oock uyt de verfte zee.
Noch kan ick evenwel in my niet laten komen,
Dat by met dat vermaeck fijn maeltijt heeft genomen,
Als iek hier dickmael doe in eenigh kleyn koquet,
Dat my van onfen bouw' is op den difeh gefet.
Siet, hoe de groote God kar, alle faken voegen!
Oock in een kleyn beflagh is dickmael groot vernoegen;
En, met een woort gefeyt, als God vernoegen geeft,
Soo is een yeder wel, die veel of weynigh heeft.
Men fiet ontrent de werf liet tam gedierte fpringen,
Men fiet'er jongh patrijs te midden op de klingen,

2) Veimaeck dat in Sorgh -vliet te vinden is.

:
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Men fiet'er eenden gaen, gefonden uyt Brazijl ,
En ganfen hoogh geneuft gekomen uyt de Nijl.
Men fiet'er heuvels ftaen, en weder lage dalen,
Men $et'er flinger-werck, daer in de finnen dwalen;
Men vint'er foet bedrogh, een dool-hof voor de jeught,
Want in het dooien felf daer is haer meefte vreught.
Een beeckjen uyt den duyn, dat komt hier neder- dalen,
En gaet om onfe werf en deur de klingen dwalen,
Dit geeft ons beter nat, als wel of dieper put,
En 't is oock boven al aen flecke luyden nut;
Men fiet'et menighmael, dat met geheele kruycken,
Het vocht van onfe beeck de Meefters hier gebruycken;
Vermits het fuyver nat, gezegen door het zant,
Is dienftigh tegen koorts en ongemeene brant.
Wy doen oock menighmael het beeckjen hooger rijfen,
Om in het naefte rack ons vifch te mogen fpijfen ,
Maer dit wel aldermeeft, wanneer de fomer koomt,
En dat men ongemack van groote drooghte fchroomt.
Maer fchoon ons kleyne vliet komt fachtjens henen fchieten,
Noch kan men veel gemacx van haren ftroom genieten,
De geur die uyt haer rijft is voor de boomen goet,
En al het naefte kruyt, dat wort'er af gevoet.
Hier om feyt d'oude fpreuck: hy waft gelijck de boomen,
Geplant in hare jeught ontrent de water-ftroomen.
Een kundigh hovenier of geeftigh planter prijft
Die lucht, die uyt het vocht van verfche beken rijft.
Noch kan ick het gemack niet laten aen te raken,
II
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Dat ons de beke doet ontrent de keucken-faken,
Siet, als men haringh weyckt, of vleys, of abberdaen,
Die wort dan in een korf of ander vat gedaen,
Dit hanghtmen in de beeck, die loopt geduerigh henen,
En al het ziltigh vocht, dat is terftont verdwenen:
Dies fchoon men niet geftaêgh hier water op en giet,
De koek, al is hy flof, verfuymt het weycken niet.
De beeck die doet haer werck, oock fonder menfchen handen,
En 't water is gefont, gefuyvert door de zanden ;
Oock zijn hier visfen in, maer die zijn niet te groot,
Doch beter in de fmaeck, als in een boere-floot.
Het is een oude fpreuck, die niet en plagh te misfen:
In waters niet te groot, daer vanghtmen kleyne visfen;
Maer in het tegendeel is menighmael gebeurt,
Dat al te grooten vanghft het net in ftucken fcheurt.
En waerom meer gefeyt, hier kan een yder drincken,
En niemant heeft'er noot om oyt te moeten fincken;
Al wie met kleyn beflagh en weynigh is gepaft,
Die is in dit geweft een aengename gaft.
De vruchten die men fiet op eygen landen groeyen,
En fal geen billick menfch met ondanck oyt verfoeyen;
Neemt yet van uwen queeck of vrucht van eygen lant,
Een druyf fchijnt een patrijs, een hoentjen een faifant.
Een haes door eygen vlijt, een knijntjen hier gevangen,
Bekomt men met geneught, en eet men met verlangen.
Een kiecken hier gekipt, een ey uyt eygen heft,
Dat fmaeckt meeft over-al de menfchen alderbeft.
101
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De Mede, van de bin oock onlancx voortgekomen,
Wort voor Canary-wijn niet felden aengenomen.
My dunckt, dat eenigh moes hier vry al beter fmaeckt,
Als dat een France koek met groote koften maeckt.
Laet yemant van de knechts een bos van elfetacken
Hier brengen aen den beert, en op den vuure fmacken,
Iek wordt al rasfer warm, al is de winter kout,
Als door een heete vlam van eenigh dierbaer hout.
't Is zegen, fonder koft te vinden fijn vernoegen,
En naer een kleyn beflagh fijn hert te konnen voegen,
Het wel-zijn van de menfch is niet in over-vloet:
Een ftil en danckbaer hert maeckt rauwe boonen foet.
Naer ick het ftuck bemerek, verfcheydentheyt van faken
Dat geeft aen onfen geeft een wonder foet vermaken;
En waer is 't, dat men niet verfeheyde dingen mint,
Als daer men wortels, zaet, kruyt, fruyt, en bloemen vint.
En hier in is geftaegh veranderingh te vinden,
Of door een harder lucht óf door bequamer winden,
Soo dat men menighmael verneemt op éénen dagh,
Dat noyt een ander menfch voor defen elders fagh.
Al wat de Lente-tijt in bloemen komt vertoonen,
Dat fal den gullen Oeft met rijpe vruchten kroonen;
Dan maeckt den natten Herfft in haeften fich gereet,
Om aen het lijf te doen het dorre Winter-kleet.
Wat zijnder onder dies voor dingen in te mercken ,
Daer op, tot Godes eer, ons befte finnen wercken!
Een jaer, dat Godt my nu in dele plaetfe geeft,
Is meer als al de tijt die ick oyt heb geleeft.
Noch magh hy, dien het luft, de finnen hier vermeyen
Ontrent een rou gebou van duyfent vreemde keyen,
Van felfaem (teen- gewas, geboren uytter zee,
Of by het naefte dorp óf uyt een verder ree;
Hier onder fijn gewrocht verfcheyde water- flecken,
Gefchildert om het lijf met ongewoone plecken ,
En binnen fchoon vernift, gelijck als fuyver glas,
Ja, dickmaels of de fchors een reyne peerel was.
Niet dat met groote koft, tot yders vergenoegen,
Iek al' dit zee -gewas te famen dede voegen;
Neen, dat en doe ick niet, maer laet'et prinsfen doen,
Want voor een kleyne voet en dient noit groote Echoen.
Iek hebbe maer alleen, naer mijn geringh vermogen ,
Een romp, van binnen hol, met keyen overtogen,
En daer fijn horens by van Peer verfcheyden aert,
Of die een harde rots, of die het water baert.
Hier fijn noch ingewrocht veel ongemeene fchelpen ,
Die oock een ftille ziel ten goede konnen helpen,
Om door een hoogh gepeys, en met een fnelle vlucht,
Te fweven uyt het ftof tot boven in de lucht.

Nu 't is een mengel-werck uyt veelderhande voleken,
Geboren in den fchoot van grondeloofe kolcken,
Of daer de Winter heerft, of daer de Sonne brandt,
En ftaet nu als een rots hier in het vaderlandt,
Ter eeren, hooghfte God! van uwe wonder-wereken,
Die in het felfaem tuygh een yeder kan bemercken;
Een ftuck dat met beleyt uw groote wijsheyt fchiep,
Of op een hooge klip, of in een groufaem diep.
Wie kan het anders fijn, die foo geringe dieren
Soo keurlijck heeft bekleedt, foo deftigh konnen eieren?
Wie, die haer binnen -zael foo kunftigh heeft bereyt,
En dele water-verw' foo krachtigh aengeleyt?
Iek heb eens op een ftrant een felfaem tuygh gevonden,
Terwijl wy daer ontrent met foet gefelfchap ftonden:
Het was een hals -cieraet, foo wel by een gebrocht,
Als of 't een juwelier ten vollen had gewrocht.
Een ftuck by een gevoeght uyt vreemde zee-gewasfen,
Bequaem in volle daedt een juffer toe te pasfen,
Tot cierfel van den hals; de fchakels waren net,
En op gelijcke maet, en naer de kunft gefet.
Een jonck en titfigh dier, dat vryers wil behagen,
En kan geen moyer tuygh ontrent de leden dragen,
Soo toyigh ftont het werck ; de grootfte van de Staet
Die quamen om te fien het aerdigh hals -cieraet.
En na het yeder een ten vollen had bekeken,
Begon men wonder vremt van dit juweel te fpreken:
Wie dat ontrent de (trant , of in het groufaem diep,
Soo netten cierfel wrocht en moye dingen fchiep?
Of in het ftuere meyr Syrenen fijn te vinden,
Die menfchen door gefangh, ja fchepen konnen binden;
Of dat'er Tritons fijn, of ander geurigh volck,
Dat innerlijck bewoont den ongemeten kolck?
Of dat m'er Nimphen vint, of gladde Meere - minnen,
Die wonen in het diep, en onder 't water fpinnen?
Maer dit flaet meeft het volck als fabels in de wint,
Hoewel men wonder veel hier van gefchreven vint:
Iek fie dat d'oude tijt Neriden heeft befchreven ,
Als monfters van de zee die in het water leven,
Misfchien al wat te ruym, en met een (tout bedrijf,
Maer dit is echter waer, dat ick op heden fchrijf
En acht'et niet te vremt dat ghy ons hoort verhalen
Men hout, dat in de zee en haer verglaefde zalen,
Al vry wat felfaems fchuylt, ja dat het vochtigh rijck
By wijlen fehepfels toont die vrouwen fijn gelijck;
Dan of dit menfchen fijn, of fchepfels op haer felven,
Dat is een diepe put, en hier niet op te delven.
En 't is bedenckens waert, of oock des Heeren bloet,
Aen maeckfels vifch-gelijck ten goede dienen moet.
;

1) Vide Bartas, en la 5 femaine vers la fin; pag. 234. Plinius lib. 9. c. 1 & lib. 10 c. 41. Malta de talibus praefatur veram esfe putat eornm opinionem, ut quidquid nascitur in parts
nature ulla & in mari esfe. Quand aua poiseons qui out femblance de hommes & femmes, Tritons, Nereides, Syrenes, Moines, Evefquee marina; vid Pierre Mesfie part. 1. e. 21. Rhamufe an
Tome 1 des navigation. Olaus magnus hb. 12 c. 1. Alex. ab Alexand. 13 dierum Genial cap. 8. P. Gilles en l'histoire des animaux. L. Vives lib. 2 de la verité de la fop Chreft. Fulgof.
1. 1. c. 6. Bonfin en fa 1 Decade 1. 8. an Theatre des villes en la defeription de Haerlem, daer men leeft: dat in den jare 1403 is gevifeht in 't Haerlemmer meer of Purmer een zee -wijf, die
in de stad gebracht zijnde wiert gekleet, at broot, melek, en andere fpijfe, leerde fpinnen, was haer vrouwe onderdanigh, &c. Siet meer van defe ftoffe by de voorfz. Schrijvers.
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Doch fooder uyt het diep oyt vrouwe komt gerefen,
Soo moet'er voor gewis oock vrouwen -cierfel wefen:
Want daer en is geen plaets daer vrou of vrijfter leeft,
Die niet een net juweel voor vrou of vrijfter heeft.
Maer dit wert valt geftelt en wijfe fchrijvers meenen,
Dat in de woefte zee oock wasten rijcke fteenen,
Ja, dat de peerel fell, door ongemeene lift,
Wort uyt den grondt gehaelt, of uyt het diep gevift.
Ghy dan, en wilt'et niet voor losfe grillen tellen,
Dat wy van onfe zee u dit voor oogen ftellen:
De ftrant van Schevelingh, die gaf my dit juweel,
En heden op den dagh is hier noch eenigh deel.
Meer van het woefte meyr en meen ick niet te (eggen ,
Iek laet hem dien het luft dit nader overleggen;
Ghy, die naauwkeurigh fijt van diergelijcke ftof,
Leeft fchrijvers van de zee, en laet ons delen hof.
Hier fchuylt doch echter yet om geeften op te wecken,
En, door een diep gepeys, de finnen op te trecken
Tot God den Schepper felfs; fijn hand is over-al,
Wie is't die naer den eyfch fijn wonders melden fal?
Maer keert u, mijn vernuft! tot onfe groene dalen,
Het felfaem zee-geheym en is niet af te malen,
Vermits ick mijn begrijp, of wel mijn teere pen,
Tot al dat geurigh tuygh niet ftijf genoegh en ken.
Ontrent mijn holle rots is water opgedrongen,
Dat bortelt uyt den gront met hoogh- gedreven fprongen,
Soo dat een grilligh dier hier dickmael wert verkoelt,
Wanneer het onverwacht een ftrael van onder voelt.
Te midden op den top van deefe rouwe woningh,
Daer fit een felfaem beelt gelijck een water-koningh,
Sijn rijck-ftaf is een vorck, fijn kroon een geurigh dingh,
Dat eertijts in Brazijl ontrent de rotsen hingh.
Het kleet, by ons gefchickt hem beft te mogen passen,
Dat is een mengelingh van hondert zee-gewasfen,
Van ruyghte die het ftrant in verre kuften geeft,
Of yet dat aen een bergh of harde rotsen kleeft.
Maer fchoon het felfaem beelt, dat ick heb laten bouwen,
Is rauw in fijn gewaet, en vremt om aen te fchouwen,
Oock ftuer in fijn gefacht en uyttermaten (traf,
En fteeckt een fcepter op gelijck Neptunus (taf; —
Ick fie noch evenwel hier op de vogels fpringen,
Het minfte van den hoop beftaet'er op te fingen,
Beftaet'er op te doen dat niet en dient gefeyt,
Soo dat de dwingelandt by niemandt wordt gevleyt.
Iek fie geen kleyne vinck, geen fwaluw' oyt te (paren
Den rauw befchubden galt, die 't hier al fou bewaren;
Is dit niet klaer gefeyt: een beelt is enekel waen,
Men dient'er geen ontfach, of eere toe te ftaen?
Iek had in dit gebouw eens vogels laten ftellen,
De macke tortel-duyf en hare met-gefellen,
Oock meefen veelderley, die leefden onder een,
En maeckten foet gewoel in defen hollen (teen.

403

Iek fagh het met vermaeck, dat haers-gelijcke dieren
Daer quamen door de lucht en om de rotfe fwieren;
Sy wouden, foo my docht, ten minften na den fchijn,
Niet langer in het groen maer opgefloten fijn.
Maer al het ander rot, dat binnen was gevangen,
Dat focht de vrye lucht, als met een groot verlangen.
Dus gaet'et in't gemeen, oock buyten onfe koy:
Dat aen den eenen walght, dat hiet den ander moy.
Het paert, indien het mocht, het woude packen dragen,
En ezels fijn geneyght te rennen met een wagen;
Een die geen wijf en heeft, die wenfcht te fijn getrout,
En die'er een beflaept die vint dat hem berout.
De ganfche werelt deur,, daer vint men kleyn vernoegen,
't En zy men na den eyfch de finnen weet te voegen;
Iek bid' u, lieve ziel! fijt datje wefen meught,
Of anders is uw ftaet een leven fonder vreught.
Iek had eens op een tijt veel fehoon gepluymde vogels
Bekomen uyt'et wout, maer niet door harde kogels,
Het rot was by mijn volek gevangen met'et net,
En 't wiert my t'huys gebracht en in de rots gezet;
Nu had ick defe koy too bondigh laten maken,
Dat geen ongalijck dier daer in en kon geraken;
Daer was een trali om, gebreyt van koper-draet,
Wel dicht in een gevoeght, en op de rechte maet.
Het kleyn gedierte fongh, en leyd' een vrolijck leven,
Want haer wiert aes genoegh en fuyver nat gegeven:
Maer fiet, dit bly gefangh en heeft niet langh geduert,
Het foet wort menighmael met enekel leet befuert.
Een flimmen Armelijn die was'er in gewrongen,
En eer het yemant wift hy quam er in gefprongen;
Daer gingh'et felfaem toe: eylaes! op eene nacht,
Soo wort de fchoone vlucht ellendigh omgebracht:
Daer lagh de foete krxeu, daer was de luft benomen,
Die van Canariën tot ons was afgekomen;
Daer lagh de groeningh doodt, daer was'et foo geftelt,
Gelijck als in den krijgh een leger is gevelt;
Hier lagh een hooft, een poot, en elders ganfche beenen,
Geflingert in het (tof , , of op de rauwe fteenen,
En ginder lagh een lijf gewentelt in het bloet,
Dat met een kleyn gewoel fijn lefte fprongen doet.
Mijn hovenier verftelt, om too verbofte faken,
Was uyttermaten gram, onfeker wat te maken;
't Is waer hy vingh het beeft, en dat in korten tijt,
Maer wy fijn ons vermaeck en al de (angers quijt.
Men had aen dit gebou gedaen al wat men mochte,
De fteenen wel gevoeght, het koper wel gevlochte;
Maer fiet, een kleyne fpleet was oorfaeck van het leet,
Het dier quam deur een gat bijna geen vinger breet.
Iek leerd' uyt dat geval, dat menfehelijeke faken
Niet feker tegen leet, niet bundigh fijn te maken:
Set vry uw dingen vaft, ach! des al niet-te-min,
Daer komt een ongeval, een plaegh of onheyl in.
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Wie't leet hanght over't hooft, daer baet geen anghftigh fuchten,
Hy kan het niet ontgaen, hy mach het niet ontvluchten.
Ja, t'wijl hy, foo hem dunckt, ontwijckt het ongeluck,
Soo valt hy menighmael te midden in den druck.
Ey, laet ons, wat'er komt van onverwachte flagen,
In ftilheyt, met gedult, en willigh leeren dragen.
Al wat ons wort gedaen, oock van een oilyck beeft,
Dat kan ons dienftigh fijn ten nutte van den geeft.
Wie kan tot ons vermaeck foo goede dingen brengen,
Daer niet een quade flagh haer onder komt te mengen?
De plaets by ons bewoont, die is het tranen -dal,
Daer noyt volmaeckte vreught of rufte wefen fal.
Laet ons dan, lieve ziel! niet hier de finnen hechten,
Daer jammer en verdriet geduerigh ons bevechten;
Maer laet ons innigh hert, en al ons krachten gaen
En boven alle vleefch èn hooger als de maen.
Want als God onfen geeft dus hooge fal verheffen,
Soo kan ons geen verdriet of quade flagen treffen;
Ey, laet dan aen het vleefch niet binden uw gemoet,
Maer laet ons befigh fijn ontrent ons hooghfte goet!
Maeckt ons, o lieve God! maeckt ons hier toe genegen,
Want oock een goet gepeys dat komt van uwen zegen;
Of foo by ons yet foet op aerde wort gefien,
Laet dat niet ons tot luft, maer t'uwer eer gefchien !
Schoon dat ons vogel-koy nu deerlijck is verbeten,
Wy moeten evenwel het droevigh leet vergeten;
Treft ons het ongemack met druck of tegenfpoet,
Hier is al weder iet dat maeckt het bitter foet.
't Is vry geen kleyn vermaeck ontrent het buyten- leven,
Te fien hoe uyt een korf veel kleyne dieren fweven 1) ;
Hoe dat haer huysbedrijf, ja fchier haer ganfche ftaet,
Veel menfchen in beleyt al ver te boven gaet.
Sy weten naer den eyfch haer mackers aen te leyden,
En kennen over-al haer plichten onderfcheyden :
Daer is een wacker volek, dat voor den koningh ftaet,
En dient hem evenftaegh als voor geheymen Raet:
Een deel belet den wint, en ftopt de koude gaten.
Een deel dat (neger is, verfegelt alle vaten.
Een deel is by de deur, dat ftage fchiltwacht hout;
Een ander deel ontlast die komen uyt het wout.
Een deel plach verfchen dauw en water aen te dragen,
Een deel is afgericht den hommel uyt te jagen,
Een deel befteet fijn tijt ontrent het vruchtbaer fact;
Maer 't netfte deel beftiert den puren honighraet.
Niet een van al den hoop en mach'er ledigh blijven,
Want yeder is geneyght de luyaerts uyt te drijven.
Siet daer een huysgefn, dat (foo'er wort gefeyt)
Met oordeel wordt beftiert en na de kunft beleyt.
Is 't niet een felfaem dingh, dat fy in 't duyfter wercken,
En maken evenwel foo wonder nette percken,
Soo wel in een gevoeght en op de rechte maet,
1) Bedenckinghe op de aonderbure 1myfhoudingLe
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Soo dat'er niet en is dat uyt den regel gaet.
Voorwaer, ick fta verbaeft, dat foo geringe wormen
Soo fchoonen meefter-ftuck voltrecken fonder vormen;
Waer is de konftenaer, waer is een geeftigh man,
Die op gelijcken voet het was bereyden kan?
Waer is een Alchimift, waer al de gaufte luyden,
Die Poo een edel vocht kan locken uyt de kruyden,
Kan fuygen honig-raet, als uyt een fuycker -riet,
En fchenden evenwel de teere blommen niet?
Dit is een diep geheym, en voor de menfch verholen,
Dat vliegjens, noyt geleert in wijtberoemde fcholen,
Soo nutte faken doen! dies leer ick van de bin,
Dat God aen kleyn' ontdeckt, dat groote niet en fien.
Het is bedenckens waert, dat foo geringe dieren
Van fpijfe voorraet doen, vry beter als de mieren:
By hun wort niet alleen de winter-koft gelocht,
Maer even voor den menfch oock honigh ingebrocht,
En was noch boven dien; daer uyt beftaen de vaten,
Gekuypt op haren difch, niet weynigh t'onfer baten.
Hier komt de Mede by, die ons den honigh geeft,
Waer van men over-al gemack en voordeel heeft:
Dit vocht heeft fijn gebruyck ontrent verfwackte luyden,
Om dat fijn oorfprongh rijft uyt veel gefonde kruyden;
Het was is nut tot falf en menigh ander werck,
En dient oock menighmael tot lichten in de kerck.
Soo dient dan onfe bie, haer doen en fuynigh leven,
Om aen 't onachtfaem volck een fpoor te mogen geven.
Sy pasfen op haer werck met Poo een (tage vlijt,
Dat niet verloren gaet van haer bequamen tijt.
Iek heb'et menighmael met aendacht ftaen bekijcken,
Dat, als'er regen valt, fy wat ter zijden wijcken,
Maer nauw en fchiet de Pon haer ftralen weder uyt,
Of 't Bietj' is uyt de korf, en op het edel kruyt.
Geen schipper of pyloot fijn vafter in het peylen,
Wanneerfe door de zee naer verre landen zeylen,
Als dit vernuftigh dier op alle bakens let,
Al-eer het fijnen loop naer vreemde velden let:
Het vlieght eerft om en om, befichtight alle faken ,
En neemt fijn ooghgemerek op tuynen, boomen, ftaken,
En wat hem eenighfins voor peylen dienen mocht,
En, alles wel bemerckt, dan ftijght'et in de locht;
En als het weder keert uyt ver- gelegen dalen,
't En fal van fijnen korf in 't minfte niet verdwalen:
Het fijght ter rechter tijt, en uytermaten ras,
Als ofet by hem droegh een kunftigh zee-compas.
't Is groot vermaeck te fien, wanneer haer oude benden
Een afgefette fwerm van haer na buyten fenden;
Want als een kleyn gefin nu wort een groot getal,
Dan foeckt het in der haeft voor hem een ruymer ftal.
En 't is befchouwens waert, wanneerfe gaen vertrecken,
En met een dichten fwerm een dicken tack bedecken ,
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Of hangen aen een boom, gelijck een druyven-tros,
Tot dat'er iemant komt, en maeckt de bende los.
Geeft haer een verfche korf, fy weder na de kruyden,
En huyfen even foo als nieuw -getroude luyden;
Sy gaen met vlijt te werck, en van een kleyn begin
Ontftaet'er wederom een machtigh huysgefin.
Wanneer in eenigh hoeck de koningh is geftorven,
Dan fchijnt de ganfehe korf tot in de grout bedorven,
Want ftracks foo ftaet haer werck aen alle kanten ftil,
En 't rijck dat wort beftiert, gelijck een yeder wil.
Daer wort niet uytgerecht, de befte vliegers ruften,
En niemant doet'er meer als dat hem mach geluften;
Geen bie is in het velt, geen om of aen het kruyt,
Sy blijven in de koy, en niemant wilder uyt.
Men kan uyt dit bedrijf met volle finnen leien,
Dat waer men welftant foeckt, een hooft behoort te wefen;
Waer geen ontfach en is, of niemant toe en Piet,
Daer wort in korten tijt van groote dingen niet.
Al die naauwkeurig fijn, en met de bie verkeeren,
Die konnen uyt haer werck veel nutte dingen leeren,
Iek had'et noyt gelooft, had ick het niet gefien,
Al wat'er eertijts is gefchreven van de bien.
Niet een in al het wont, van tam of wilde dieren,
Dat overheden kent of machten weet te vieren.
't Is maer de bie alleen, die haer een koningh kieft.
Ja, vecht om fijnent wil tot fy het lijf verlieft.
Sy weten na de kunft een veltflagh aen te rechten,
Gelijck als tegen een de groote prinsfen vechten;
Men hoort een fnar geluyt in bey de legers gaen,
Gelijck in onfe krijgh trompet of trommels flaen.
Sy kanten tegen een, en niemant wilder wijcken,
Schoon dat'er duyfent valt, of in den flagh befwijcken.
Maer dit, indien men wil, en duert geen langen tijt,
Een handt vol ftof alleen, dat fcheyt den fellen ftrijt.
Doch als een vreemden fwerm fijn nabuer wil berooven,
Dan rijft'er meer gewoels, als iemant lou gelooven:
Sy vechten om den buyt met loo een fellen moet.
Gelijck een dapper helt voor wijf en kinders doet.
Sy weten wie te flaen, en wie te moeten wijeken ,
Hoewel men 't ganfche rot malkander fiet gelijcken,
Iek heb'et ja gefien, dat na een harden flagh
Een ganfch ontelbaer heyr ter aerden neder lagh.
Al komt er twee of meer op Bene blom te fitten,
Men fietfe noyt in twift haer tegen een verhitten.
Een yder vordert werck, waer hy fach neder let,
Maer doet (hoe dat'et gaet) fijn macker geen belet.
Is eenigh beetje nat, of heeft het vuyle plecken,
Een dat gefonder is, dat komt den flecken lecken;
Lijdt iemant hongers -noot, een die het beter gaet,
Die biedt hem heylfaem was of foeten honighraet.
Maer wie den luyaert fpeelt, of maer en foeckt te fchuymen,

Die moet het byen-hock, en alle kamers ruymen.
Want fchoon de ganfche korf met honigh is gevult,
Den luyen bedelaer en wort'er noyt gedult.
Een moeder van het huys die kan hier leeren fparen,
En goeden voorraet doen van alle nutte waren;
Ja, fiet hier dat bancket, of ander lecker goet,
Niet ongefloten dient, 'of open blijven moet.
Hier leert een jongh fcholier niet ledigh henen loopen,
Maer met een (tage vlijt fijn uren uyt te koopen,
Te leien menigh boeck, en dan met onderfcheyt
Te kiefen, wat de geeft met oordeel heeft gefeyt.
Hier leert een onderfaet fijn overheyt te vieren,
Een prinsfe fijnen ftaet en eygen huys beftieren;
Hier leert een Christenmenfch fijn naeften by te ftaen,
En met een heufch beleyt by menfchen ommegaen.
Wat dient hier langh verhael? men kan genoegh bemercken,
Dat in het byen-hock fijn groote wonder-wercken.
Men vint al menigh rijck, dat op foo goeden wet
Niet uyt en is gewrocht, niet vaft en is gefet.
Daer is een deftigh man, een van de grootfte luyden,
Die wat gefchapen is, ten goeden weet te duyden ",
Die feght: dat uyt een vliegh, en meer noch uyt de bien,
Soo wel als in de Ion, Gods wij sheyt is te fien.
Een fpreuck die felfaem luyt, wat kan hier iemant feggen,
Of hy moet eerft het werck met reden overleggen?
De fonne met een vliegh ! voor my, ick fwijge ftil,
En laet hier yeder toe gevoelen dat hy wil.
Doch God toont fijn beleyt wel in de kleyne dingen:
De teere nachtegael kan luydt en aerdigh fingen;
De perel heeft een glans foo reyn en wonder net,
Dat oock de grootfte key wort achter haer gelet.
Siet al de vruchten aen, die op den velde groenen,
Een peper heeft meer in als manden vol pompoenen;
En, tot een kort befluyt, de bie toont meerder geeft,
Als wel den ezel doet, of eenigh grooter beeft.
Een bie heeft grooter kunft als hondert Alchimiften ,
Want by doet felfaem werck, daer van noyt rnenfchen wiften.
Sy vlieght op blom-gewas en al het befte kruyt,
En treckt'er over-al de fijnfte geeften uyt.
Doch waer het beetje (weeft, of is gewoon te komen,
Geen kracht wert oyt het kruyt of bloemen afgenomen,
't En doet noch aen de menfch , noch aen het vee belet,
De koeyen geven melck, de fchapen werden vet.
Maer als een Alchimift de kruyden wil gebruycken,
Daer vint men naderhant alleen maer dorre ftruycken;
Ja, waer de konftenaer fijn beften handel drijft,
't Is niet als enckel draf al wat'er overblijft.
Maer fchoon uyt eenigh kruyt de byen honigh garen,
De bloemen blijven fris, als fy te voren waren,
Haer glans is niet verwelckt, Baer bloeyfel onbefmet,
En wat haer cierlijck was, dat blijft al even net.

1) Vide D. Gerard. Vosfium de Gentilium Theol. 1. 4 cap. 64 &e.
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Hier moet ick onder dies niet laten aen te roeren,
Dat byen helden fijn, en oorlogh konnen voeren,
En dat niet dan alleen (als dickmaels is gehen)
Als byen met gewelt haer kanten tegen bien;
Sy konnen boven dat (wie kan het wonder fwijgen?)
Sy konnen als het dient met groote legers krijgen;
Sy konnen ruyters fells, gewapent tot den tant,
Of jagen uyt het velt óf leggen in het zant.
De trotfe Portugees die kan het ons getuygen ':
Hy moeft fijn ftegen hals voor dele vliegen buygen.
Hy lagh eens valt gelet te Tambi voor de ftadt,
Die hy (gelijck het fcheen) door hooghmoedt al betat.
Hy deedt een machtigh heyr tot aen de wal genaken,
En trachtte met gewelt om in de ftadt te raken;
Maer al het binnen volck hiel fich geduerigh ftil,
Soo dat hy niet en wift wat dat het leggen wil;
Uit Xiantifche rijck, en al de naefte vlecken ,
Daer weet de fnege bie veel honighs uyt te trecken.
Dies was'er niet een huys in al de groote ftadt,
Dat niet een groot beflagh van hupfe byen hadt.
Maer hoort een nieuwen voet, hoe dele lieden vochten:
De ftallen voor de bien van mofeh en ftroo gevlochten,
Die wierden daer gebracht, en vry een groot getal
Ter zijden aen de poort of boven op de wal.
En als de Portugees was veerdigh om te ftormen,

Soo rees'er groot gewoel by defe kleyne wormen;
Want als'er eenigh rot den aenflagh ondernam,
Soo was 't dat flucx een korf van boven neder quam;
Die op de mueren fijn, ontftaken groote vieren,
Om vry te mogen fijn van defe felle dieren.
En 't is haer wel geluckt, want roock verjaeght de bien,
Dies wert'er op de velt niet eene meer geflen.
De welpen overhoop geflingert van de wallen,
Sijn met een fel gedruys den vyandt aengevallen.
Want fjnde dus geterght, en van haer ftal berooft,
Soo vloogh het vinnigh rot de ruyters om het hooft.
Hier baet geen ftalen helm, geen lancen, pijcken, fweerden,
Geen fchilden, geen pantziers, 't is al van geener weerden.
De befte van het rot, de fierfte van den hoop,
Is buyten fijn gelidt, en geeft hem op de loop.
En of de ruyters flaen, of met de wapens fchermen ,
Sy worden aengerauft van defe gramme fwermen;
Het kleyn gedierte fteeckt vry dieper als het vel,
Siet daer wel duyfent man met d'oogen vol gefwel!
Maer al het fteedfche volck begeeft haer van de wallen,
En is met fel geroep ter poorten uytgevallen:
Men jaeght den vyant na, maer niemant hout'er ftant,
Dies wiert'et buyt gemaeckt al wat een yeder vant.
Na dat op dele wijs den zegen is verworven,
Soo keert het byen-heyr tot haer verlaten korven,

1) Siet defe hiftorie verhaelt M. de Mont. livre 2 des esfais c. 12 en rApologie de Raimond de Sebonde. Hy noemt het Rijek Xiantine.
Virgilius gaet noch hooger, fyet Georg 1. 4: nis quidam fignis atqne his exempla fecati esfe apibus parten divina mentis & hauftus thereos dixere.
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Een yeder tot de fijn, en nader wert gegift,
Soo was'er niet een huys daer yemant byen mitt.
Doch ick wil 't byen-hock niet dieper onderfoecken,
Maer fendt hem die het luft tot hondert oude boecken;
Wie is'er doch geweeft, die van den lantbouw fchrijft,
Daer oyt óf honigh-raet óf bie vergeten blijft?
Noch moet ick evenwel hiertoe een weynigh feggen,
Een ander mach het (tuck eens nader overleggen
Iek fie dat Salomon een fpreuck heeft uytgebracht,
Daer hy dit vlijtigh dier niet eens en heeft bedacht:
Hy fpreeckt den luyaert aen, en fendt hem tot de mieren,
Ja, leght hem als ter fchool by foo geringhe dieren:
Om reden dat de mier, door onvermoeyde vlijt,
Haer winter-koft beforght, en dat te rechter tijt.
Iek houde dele leer, mijns oordeels, wel te komen,
Maer waerom niet de bie hier liever toe genomen?
De mier wort kloeck gefeyt, mits fy haer wel verfiet,
Maer al haer noeft gewoel en baet een ander niet.
Sy rooft het befte graen, en weet het uyt te knagen,
Soo dat'et niet en deught om zaet te mogen dragen.
Waer toe (treckt dan haer werck, als tot haer eygen baet?
En noch too wort gemerckt dat fy den huyfman fchaet.
De bie, in 't tegendeel, doorfoeckt veel duyfent kruyden,
Maer krenckt de blommen niet, en min de goede luyden.
Sy vindt haer eygen koft, en van den overvloet
Wort dickmael met vermaeck een flecke mont gevoet;
Soo datfe niet alleen is neerftigh als de mieren,
Ja, nutter aen de menfch, oock boven groote dieren t'.
Nu fegh ons, wieje fijt, die onfe veerfen leeft,
Wat hiervan reden is, of eertijts is geweeft?
Wel, leier, weetje niet de reden nyt te vinden,
Ick wil, na mijn begrijp, u delen knoop ontbinden;
Hoort dan, waerom de Vorft de byen niet en kent,
Wanneer hy tot de mier den luyaert henen fendt:
De bie is ftaegh gewoon op haer bedrijf te pasfen,
En let met groote vlijt waer kruyt of blommen wasfen;
Soo datfe fonder ruft door alle velden dwaelt,
Als fy het nutte was en honigraten haelt.
De mier, die raept wel fpijs al met de gantfche leden,
Doch met haer winter-koft too is het dier te vreden.
Het bijt den wafdom uyt, en hout haer dan geruft,
En laet de vorder forgh voor die het woelen lult.
Nu, als men eenigh menfch ten goede wil vermanen,
Soo moet men hem voor eerft maer effen wegen banen;
Want too men hooger gaet, en harde regels fet,
Soo wort het fwack gemoedt in fijnen gangh belet.
Het waer te ver gegaen, een luyaert aen te (eggen ,
Dat hy voor ander volck heeft voorraet op te leggen,
Als voor fijn eygen felfs; misfchien een ander tijt
Sal aen too tragen volck eens geven meerder vlijt.
Dit kan de reden fijn, waerom dat hier de mieren
;
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Tot leeringh nutter fijn, als onfe rappe dieren;
Doch hoe het wefen magh, het is van goet befeheyt ,
Wat too een wijfe vorft voor delen heeft gefeyt.
Maer yemant fal misfchien ons hier beftaen te vragen,
Waerom wy van de bie too langh en veel gewagen,
Dewijl dat hare lof door al de werelt klinckt,
Om dat'er menigh geeft van hare daden finckt.
Wel, vrienden, hoort een woort! ick hebbe defe reden,
Waerom wy aen de bie wat langer tijt befteden:
Om dat foo kleynen dier ons meerder voordeel doet,
Als al wat uyt een ey de grootfte vogel broet.
Doorfiet vry dat beflagh; let enden, ganfen, fwanen,
Den arent, havick, ftruys, de krayen, ravens, kranen,
En al wat pluymen draeght; ey, feght, wat komt'er van,
Wat brenght'et aen den dagh dat yemant baten kan?—
En echter wort dit rot van yeder hoogh geprefen,
En al te grooten eer by menigh vorft bewefen.
Wat koft wort aen den valck by prinsfen niet gedaen !
Men feet hem menighmael in hare wapens ftaen.
By Juno was wel eer de pauw voor al geprefen,
En Venus heeft voor haer de duyven uytgelefen.
Maer Pallas hadt den uyl too bijfter wel gefint,
Dat fy dien vogel hielt als voor haer troetel-kint.
Maer tot den byen lof, fijn vry al beter reden:
Want haer bedrijf is nut, en leert oock goede zeden.
Siet, dat ick nu ter tijt befchrijve dit papier,
Dat doe ick by het licht van dit vernuftigh dier.
Nu laet de byen daer. Iek nood' u om te wand'len,
Doch wenfche dat het volck geen boomen wou mishand'len;
Te nutten van het fruyt, en is haer niet ontfeyt,
Doch na befcheyden maet, en billick onderfcheyt.
Al waer dat vruchten fijn, daer veel af is gewasfen,
Laet ick een wandelaer hem toe te mogen pasfen;
Maer fruyten die men hout van ongemeenen aert,
Sijn tot een beter werck, en nutter wat gefpaert.
Dan één dingh evenwel wil ick voor al bewaren,
Want 't is van hoogen prijs en waerdigh om te (paren.
En vraeghje wat'et fy? het is de fnelle tijt;
Noyt fonder eenigh leet ga ick dat voordeel quijt.
Veel plachten weynigh werck van yemants gunft te maken,
Hoewel men fijnen tijt befteet in hare faken.
Sy fchatten ja een menfch, als fchaers genoegh beleeft,
Die maer wat tijts alleen aen hare faken geeft.
Maer, vrienden, hoort een woort! ons tijt aen u te geven,
Dat is voorwaer een deel van ons kortwijligh leven;
Ja, 't is het dierfte pandt, dat oyt hier yemant vont,
Men koopt geen uure tijts om hQndert duyfent pont.
Ben ick hier fparigh van, wilt dat ten beften duyden,
'k En heb geen uure tijts voor onbefcheyde luyden.
'k En heb geen hallef uur voor ongefouten praet;
Wat roert my vreemt bejagh dat elders ommegaet?

1) De Forncis mira nerrant fcriptores, notandum eft in primis, quid Cleantes de its fcripserit, vide M. de la Montague lib. 2 des eafais kap. 12.
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Ben ick niet by der handt, als ghy komt hier getreden,
Gaet daer het u gevalt, en houdt u foo te vreden.
Iek ben al menighmael van binnen foo geftelt,
Dat ick genuchte vind' in niet te fijn verfelt,
En neemt de moeyte niet, om my te laten vinden,
Of in de wijngaert-ranck of in de dichte linden.
Wat dien ick doch gelocht, en na te fijn gefpoort,
Iek wenfch al menighmael om niet te fijn geftoort.
Soeckt, waer ick fitten mach, op geener wijs te weten,
Iek ben hier menighmael den gantfchen Haegh vergeten;
En fchoon dat ick my let in eenigh ftil vertreck,
Van aenfpraeck evenwel en heb ick geen gebreck;
Die eenfaem pooght te fijn, om met de gantfche krachten,
Tot in den hemel felfs te fenden fijn gedachten,
Of met fijn innigh hert te leggen in beraet,
Hoe datmen uyt het vleefch en na den hemel gaet,
Ontruft die niet te licht, of om geringhe faken,
Of, too het wefen mach, en wilt hem niet genaken.
Laet hem den goeden luym, die nu fijn geeft geniet,
Hem dunckt misfehien dat by den hemel open fiet,
Dat hy een paradijs verneemt ontrent de boomen;
Ey, laet hem dat vermaeck, het fijn hem foete droomen.
Siet, als een nacht - gefacht u tot genuchte (treckt,
Iek weet het is u leet, indien u yemant weckt.
't Gaet my oock dickmael too; ghy, fpeelt met uw gedachten,
En wilt tot uw geleyt mijn komfte niet verwachten.
Gebruyckt dit ganfch beflagh, en wandelt in het groen,
Ghy kondt oock fonder my bequame faken doen.

Kruyt-kenners, wacker volck, en diergelijcke geeften,
Die hebben veel geleert door middel van de beeften,
Wat is'er menigh kruyt voor delen onbekent,
Dat nu het woefte botch aen d'apotekers tent.
Siet al de dieren aen, die in de velden leven,
Die (wemmen in de zee, en in der hooghten fweven,
Al fchijnt haer wefen dom en onvernuft te fijn,
Een yeder is nochtans fijn eygen Medicijn.
Hoe dom is menigh menfeh ! hy wandelt op de velden,
Die Godt in yeder looff van tuyn en boomen melden,
En by en kent'er geen; by, die het wonder fiet,
En eert noch evenwel den grooten Schepper niet.
Soo nu mijn fwacke pen haer niet en liet betoomen,
Sy wonde vorder gaen tot alderhande boomen,
Tot kruyt, en blom -gewas, ja, ftelde voor gewis,
Dat in het woefte bofch vernuft en oordeel is.
Siet, hoe d'Abeelen gaen en met de wortels fweven,
Ghy fult in twijfel fijn, of oock de boomen leven;
Want is de gront bequaem, d'abeel doet fijnen gangh,
En houdt een rechte ftreeck geheele velden langh:
Maer vint hy eenigh zandt befmet met rosfe plecken ,
Hy fal van ftonden aen fijn wortels elders trecken.

Dit heb ick menighmael met ijver aengemerckt,
En vont dat oock vernuft in wilde boomen werckt.
Een eyck fal met de berek foo geyl te (amen wasfen,
Als twee gelieven doen, die op haer luften pasfen;
De klim omhelft den olm met too een vaften bandt,
Gelijck een minnaer doet fijn uytverkoren pandt.
Als ghy dit ondervint, en op verfcheyde reyfen ,
Wat fulje, mijn gemoedt, wat hebje dan te peyfen?
Waer heen fal uw verftant, uw ftille finnen gaen?
Ey, fpreeckt u eygen felfs in dele woorden aen:
,,Ghy, die vernuft bemerckt in boomen, kruyden, beeften ,
Schrijft dat ten vollen toe den Vader van de geeften!
Niet één too kleynen dier, of too geringen kruyt,
Of 't roept oock fonder item den grooten Schepper uyt.
Al wat het licht gelijckt, dat komt uyt vuur gerefen,
Al wat vernuftigh is, dat moet van Gode wefen.
Wie dan het fchepfel prijft, 't zy kruyt, of eenigh beeft,
Die prijft den fehepper felfs, en fijn verheven geeft !"
Maer ick ben niet gefint, uyt oud' en nieuwe boecken,
Het innigh wout-geheym nauwkeurigh op te foecken :
Mijn cijter is te fwack voor too een luydt gefangh,
En voor mijn korten tijt, too waer'et al te langh.
Oock met een vollen fwier te fchrijven van de beeften,
Dat laet ick voor de pen van hoogh-verheve geeften.
Dit wil ick tot befluyt, dat niemant oyt gelooft,
Dat 't wout en fijn gevolgh van oordeel is berooft.
Wy gaen met ander (tof den lefer onderhouwen, '
En 't komt niet van de fpa, of van het landt te bouwen
Het is een geurigh (tuck, dat hier oock veel gefchiet,
Vermits het onfe jeught met groot vermaken fiet:
Wanneer de tijt genaeckt, dat wy de volle tacken,
(Die mits haer dichte vrucht ter aerden nederfacken)
Ontlaften van het fruyt, en dat ons boogert-man
Nu ledigh ftaet en kijckt, en niet meer plucken kan;
Hoort, wat dan hier gebeurt (wat hoeft men harde kogels,
Of roers, of ander tuygh?) : de boomen dragen vogels;
Ja, boomen daer geen fruyt des winters aen en waft,
Die dragen in de herfft een aengename laft.
(Men feyt, dat elders waft gevogelt' uyt de boomen,
Maer veel gelooven 't niet, en achten 't lichte droomen:
Doch wat van Yrlandt by, dat laet ick heden daer,
Maer dat ick hier verhael, dat is voorfeecker waer.)
Als ick den els genaeck , daer fie ick lijfters hangen,
Die fijn ?f aen de poot óf aen den hals gevangen.
Ey! hoe was 't aerdigh dier too dom en bijfter dwaes?
Het quam deur fchoone verf, en van het lecker aes.
Beneden op den gront, daer vint men vette (neppen ,
Die in een (trick verwart, haer niet en konnen reppen.
Haer beck, al isle laugh, en komt haer niet te baet;
Ach! 't is om niet gewoelt, wanneer het is te laet.
Let hier op, losfe jeught! het fijn u nutte faken,
Die yeder wel bedacht en wijfer konnen maken:
;
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Al wat het oogh verlockt, en aen het vleyfcb behaeght,
Wort veeltijts met verdriet, maer al te laet beklaeght.
Wort u de geeft vervoert, en dat uw domme finnen,
Door eenigh fchoon gelicht , haer laten overwinnen:
En komt niet al te na, en weeft niet al te vry,
Want al waer fchoonheyt is, daer fijn oock ftricken by.
Maer foo'er yemant vraeght, van waer de vogels komen,
Iek hebbe met befcheyt hier over dit vernomen:
De lijfter is gewoon te reyfen over zee,
En geeft haer in den herfft ontrent een nieuwe ree;
En als 't vermoeyde dier genaeckt aen onfe kuften,
Dan foeckt het boom- gewas, op dat'et mochte ruften ,
En mits ontrent den duyn ons boomen fijn geplant,
Soo vine het groen gewas, oock in het dorre zant.
Daer valt'et veerdigh in, daer fiet'et fchoone dreven,
Daer vint'et, als'et meynt, gelijck een ander leven:
Maer eer het recht verftaet, waer dat'et is gelant,
Soo is het dier verftrickt, en aen een vaften bant.
Daer lacht dan onfe jeught, daer juichen al de vrijfters,
En nemen groot vermaeck in d'onbedachte lijfters;
En dickwils is'er een of meer in delen hoop,
Die ftaet verftrickt te fijn in diergelijcken knoop.
Vriendinnen, let'er op! het kan Peer haeft gefchieden ,
Dat yemant wort verftrickt, en niet en weet te vlieden!
Hier was een jeughdigh groen, en 't fcheen maer enckel fpel,
Doch na een korten tijt, uyt vreughde quarr gequel.
De lijfters, onder dies, en fneppen hier gevanghen,
Die koockt dan ons gefin, en eetfe met verlangen,
Oock wel een buyte-gaft, en fiet, op defe wijs.
Soo wort een vrient onthaelt met ongekochte fpijs.
De velden fijn bequaem, om recht te mogen proeven,
Wat wy tot onderhoudt van onfen noot behoeven.
't Is dienftigh fpaerfaem fijn, oock maer voor éénen dagh,
Schoon datmen overvloet, en welluft hebben magh '.
De groote vorften felfs, die hebben menigh werven
Haer dagelijcks vermaeck en vol-op willen derven,
Om uytter daet te fien, en proef te mogen doen,
Hoe datmen leven kan van moes en enckel groen.
Men vint by wijlen volck in luften wegh gefoncken ,
Doorweeckt van overdaet, ja, van de weelde droncken,
Die fchijnt'et bijfter fwaer te misfen eenigh dingh,
Dat haer wel eer beviel, of aen de finnen hingh:
En daerom is'et nut by wijlen eens te letten,
Of wij oock na den tijt ons tafels konnen fetten,
En of men (loo wanneer de noot gaet aen de man)
Een onverwachten flagh geduldigh lijden kan.
Dit konnen uytter daet en fonder meester leeren
Die fomwijl eenfaem fijn, en op het landt verkeeren :
J\Ien eet dan ronde kost, men laet de martgangh ftaen,
E n niemant van het huys en hoeft'er uyt te gaen.
Voor my, ick wil veel eer aldus mijn koftjen rapen,
-

1) Tale genus vitoe paupertatem voluntariam vocat Seneca.
II

Als daer veel nieufgier volck mijn tafel komt begapen,
Die toe-loop, als men fiet, is prinsfen aengenaem,
Maer voor een kleyn bedrijf acht ick het onbequaem.
Geen bed of tafel-werck en heb ick oyt geprefen,
Als daer men fonder volck en ftil vermach te wefen.
Veel kijckers of gewoel' en dient'er niet ontrent,
Wanneer men niet en eet, als dat'et tuyntje lent.
Hier fchiet my in den fin, dat ick al menighwerven,
Oock midden in den raet, mijn eerfucht voelde fterven.
Wat quarr daer fomtijts voor, dat my ganfch tegen (tont,
En dat ick op het landt al vry wat beter vont.
Ick heb een hovenier eens leftmael hooren feggen,
Yet dat ick doen ter tijt gingh nader overleggen;
My docht, hoewel de man alleen van hoven fprack,
Dat in fijn kort verhael al vry wat anders ftack:
„Hy voedt hem (fey de man) alleen met losfe droomen,
Wie nut van kruyden wacht, verdruckt van groote boomen;
Wat recht wel tieren lal, dat wil een vrije lucht,
En wie dit anders doet, heeft moeyte fonder vrucht."
Dit nam ick anders op, als 't my de planter feyde,
Vermits ick fijn vérhael my aen den boefem leyde;
Iek liet ter zijden ftaen het onderdruckte kruyt,
En viel met vollen mondt in dele woorden uyt:
„0 leven buyten dwangh! daer ick met vrije leden
Mach ftil en eenfaem fijn, of anders my vertreden.
O foet en ftil gefin! o nieuw gewasfen groen!
Wat heb ick met den Haegh, of met'et hof te doen?
O rotfe! mengelwerck uyt duyfent zee-gewasfen,
Die ons Neptunus fondt uyt fijn verglaefde kasfen!
O bofje! ftil vertreck, daer ons de vogel-fanck
Geeft ongemeen vermaeck, en haren Schepper danck!
Als ick hier in het groen mijn boecken mach genieten,
Soo weet ick dat geen tijt my hier en fal verdrieten.
God is loo goedertier aen my, onwaerdigh menfch!
Dat ick hier in geniet wat ick op aerden wenfch.
Gebruyckt dit, lieve ziel! God heeft'et ons gegeven,
Eerft was 't een fchralen duyn, nu vind' ick groene dreven,
Het is een foet vertreck tot onfen dienft bereyt,
Dat my van alle pracht en van de werelt fcheyt.
Hier pleeght men goede trou, en niemant wort bedrogen,
Als flechts een grage vifch, die 't aes heeft ingefogen;
Hier is geen krijgh bekent, en niemant wert gewont,
Alleen een blancke fpa, die quetft een (tegen gront;
Hier kent men geen geraes van fweeren, vloecken, tieren,
Als flechts daer onder een de vogels tiere -lieren;
Hier is geen wreet gevecht, maer 't een en 't ander lam
Dat ftoot eens tegen een, en weder na de mam;
Hier is noyt yemants huys met ftroopers overladen,
Alleen de kleyne bien, die rooven fonder Ichaden;
Hier is geen woefte ftroom, die om den oever tiert,
Maer flechts een ftille beeck, die fachjens henen fwiert.
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Hier voedt geen diere (teen de pracht van trotfe luyden,
Wy vinden uyt den dauw hier peerels op de kruyden,
Of foo men die begeert ganfch net en wonder fchoon,
Die geeft ons hier een bloem,. geheten Keyfers- kroon.
Soeckt geen gefteente meer in onder -aertfche mijnen,
De botten van het ooft, die gloeyen als robijnen.
't Bordueren hoeft men niet, dat elders ommegaet,
Dat geeft ons 't edel veldt, als 't op fijn bloeyen ftaet.
Noyt is hier menfch gequelt met vinnigh tegen -fpreken,
Maer Echo flechts alleen die pleeght haer oude treken,
Die woont hier in het wout, of ick en weet niet waer,
En fpreeckt oock fonder mont, en aept ons woorden naer.
Hier is een laegh gebouw, daer op de fture winden,
Tot fchade van den heer, geen ftoffe konnen vinden.
Hier is dicht boom- gewas, dat máeckt ons onbefchroomt,
Het buyght hem voor de ftorm, wanneer het onweer koomt.
Al doet oock hier de wint ons boomen fomtijts drillen,
Wy kiefen defe plaets om onfen geeft te ftillen.
Wel aen, geminde ziel! gaet, treet dan in 't gebruyck,
Maer niet tot vuyle luft, of voor een luyen buyck.
Ghy hebt nu langen tijt èn laft en leet gedragen,
Gaet, wacht nu van den Heer een weynigh beter dagen:
Doch foo ons ydel vleyfch hier noch geoeffent dient,
God doe wat hem gevalt, hy is ons befte vrient!
Van dat oneindigh goet en is niet quaets te wachten;
-

Al wat ons overkomt, dat wil ick dienftigh achten;
En fchoon hier iemant wrockt, wat komt'er anders van,
Als dat hy lijden moet, dat niemant mijden kan,
Mijn God! in uwen naera koom' ick hier in getreden,
Geeft, dat ick defe plaets ten goeden mach befteden;
Stort hier uw zegen uyt, op dat mijn ouden dagh,
En trooft van uwen geeft èn rufte vinden magh!

Nu doe ick dit gefpreck tot alle bange forgen:
„Gaet henen, quelligh volck, of hout u ganfch verborgen.
Iek wil niet dat uw rot hier binnen heerfchen fal,
Want van uw naer bedrijf en komt maer ongeval.
Een wil ick maer alleen van al uw lusters houwen,
Dat is een ftaege forgh, om quaet te mogen fchouwen,
En om met rechten ernft te weeren uyt de ziel,
Wat dwaefheyt my befat, en als gevangen hiel.
Ick wil maer defe forgh in mijn gedachten dragen,
Hoe dat ick mijnen Godt ten beften fal behagen.
Siet dele tocht alleen houw ick voor aengenaem,
Iek wou dat anders geen in mijn gemoet en quaem.
Ick heb van uw bedrijf een afbeeldt laten malen,
En daer uyt wert gehen , hoe verr' uw fufters dwalen
Iek fie dat niet één plaets van haer en is bevrijt,
Maer God wijft my den wegh, hoe 't onheyl dient gemijt :"
;

VEERSEN STAENDE OP DEN INGANGH VAN SORGH-VLIET.
Turbantur variis mortalia pectora curis,
Non equus has fugiat, non ratis acta Noto.
Cura duces fanctofque patres & fceptra fatigat,
Quin gravibus curis curia nulla vacat.
Si tarnen hic aliquis: fera monftra quis efl'ugit? addam
Mens bona quae recto tramite carpit iter.

Ardua qui duce te, Pater alme, negotia tractat
Ille, tuo fifus numine, tutus erit.
Fay Bien, Crayn rien.

De menfch wort omgevoert door veelderhande forgen,
Oock midden in der nacht tot aen den lichten morgen,
Geen (chip en zeylt loo ras, geen paert en is loo fuel,
Dat oyt ontvluchten fal het innigh ziel -gequel.
Het knaeght tot in het hert, het bijt aen alle kanten,
Oock groote prinsfen felfs, in fpijt van haer trouwanten.
Geen diep gegront verwulf, geen hoogh verheven wal,
Die buyten houden kan het vinnigh ongeval.
Indien'er evenwel noch yemant komt te vragen:
Wie dat'er is bevrijt van dele binnen -Hagen?
Dit fal mijn antwoort fijn: Wie rechte gangen doet,
Is midden in de forgh geruft' in fijn gemoet.

SCHILDERY
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lek wil hier mijnen geeft in vryheyt laten fweven,
En laet, al die het luft, by vorft of prinsfen leven ;
Want die een hoogen ftaet, of wichtigh ampt bekleet ,
Is nimmer buyten forgh, en leiden buyten leet.
Iek neme defe plaets tot afkeer van de forgen,
Om daer bevrijt te fijn, om daer te fijn verborgen
Voor ftreken van het hof, voor fteken van den haet,
En wat'er in den Haegh niet leiden ommegaet.
0! waer my dit vertreck, en volle macht gegeven,
Om daer met ftillen geeft mijn dagen af te leven,
Ja, om noyt met een Haegh voortaen te fijn gemoeyt,
Als met den haegh alleen, die hier by wijlen bloeyt;
Iek fou dan in den geeft geduerigh overleggen,
Hoe ick tot dele ziel met reden mochte (eggen :
Iek hebbe, Gode lof, mijn Ponden overleeft,
Soo dat nu aen het vleefch mijn herte niet en kleeft.
Hoe kan ick meerder gunft van mijnen God verwerven,
Mijn geeft is 's werelts fat, en ick bereyt te fterven!

O God! fet dit gepeys in mijn gedachten raft,
Of fchoon de werelt vleyt, of hel en duyvel bait.
En of wel nu en dan mijn finnen elders (weven ,
Iek beck een ftille ziel, een afgefondert leven.
Dit is mijn herten -wenfeh, mijn een en innigh wit,
Of dat ick mijnen God, of God mijn hert befit.
Wat voorts de werelt raeckt, dat fend ick heden buyten,
Iek wil geen aertfch gewoel in defen hof befluyten.
Iek wil oock nimmermeer hier nemen in beraet,
Wat of in Jaketra, of Bantam ommegaet.
Noch of de Franfehe kroon ontrent de Vlaemfche kuften
In oorlogh blijven wil, of liever heeft te ruften.
Noch of de Sweedfche macht tot ftilftant is geneyght
Of met een ftaghe krijgh den Duytfchen bodem dreyght.
Noch of Brafijl voorts aen den Portugees Pal blijven,
Of Hollandt trachten fal hem weder uyt te drijven;
Noch wat het Britten-landt, na menigh ongeval,
Ten lebten noch beftaen, of ondernemen fal.
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Noch min of Napels tracht den Spangiaert uyt te jagen,
Om van een vrijen Staet den naem te mogen dragen.
Al dit fwaer-hoofdigh werck dat laet ick aen den Haegh,
Op dat ick in het groen mijn .herte niet en knaegh.,
Iek wou, dat niet een menfch mijn tuyntjen quam genaken,
Wanneer hy fwanger is met defe tuymel- faken.
My dunckt als ick alleen in defe klingen ben,
Dat ick dan geen bejagh van aertfche dingen ken.
Maer fehoon ick rufte beck ontrent de groene boomen,
Ick ftel het geenfints aen, om daer te fitten droomen.
Neen, neen, mijn geeft verquickt, als ick de groente fie,
Soo dat ick God al-om een danckbaer herte bie.
Iek ga ,een foet gepeys met dit gefichte mengen.
Iek poogh oock, na het valt, een veerfjen uyt te brengen;
Doch als ick eenfaem ben, dan juyght mijn ziele meeft,
Iek fpreeck tot mijnen God, of God tot mijnen, geeft.
Wanneer ick lees het boeck, dat God ons heeft gelaten,
Een boeck dat foeter is als duyfent honighraten;
Dan fpreeckt Godt tot mijn hert, en ick fpreeck weer tot
(hem,
Als ick gebeden ftort, of met of fonder item.
Mijn ziel, hier mach geen deel in onfe klingen weben,
Of Godes hoogen naem die moet'er fijn geprefen.
Hier mach geen heuvel fijn, geen ftil of eenfaem dal,
Daer ick niet fijnen lof met ootmoet roemen fal.
Hoe kan het anders fijn? ick fie, hoe alle dingen
Den Schepper eere doen, ja, fonder ftemme fingen.
Iek fie het velt bekleedt met wonder aerdigh kruyt,
En wat ick immer fie, dat roept den Schepper uyt.
Iek fie geen jeughdigh groen, dat hier komt opgerefen,
Of 't fchijnt my defe les tot leeringh voor te lefen:
Danckt God, ondanckbaer menfch die u tot menfche fehiep,
Dat hy, tot uwen dienft, my uytter aerden riep.
Iek fie'er hagen ftaen, die onder een geweven',
Haer reuck tot offer-werek aen God den Schepper geven.
Iek fie'er blom- gewas, dat, met fijn net gewaet,
Het kleet van Salomon in glans te boven gaet.
Hier op loo roep ick uyt: „wie kan dit weben geven?
Hoe konnen in de duyn loo gulle planten leven?
Hoe kan een wilt gewas loo net en titfigh ftaen,
Daer niemant van de kunft yet toe en heeft gedaen?
Waer fal mijn dom vernuft, waer fal ick woorden halen,
Om al dit velt-cieraet behoorlijck af te malen?
Eylaes! mijn fwacke pen die vint haer gantfeh verftelt,
En al mijn inckt verdrooght, oock in het groenfte velt.
Voorwaer, de fehilderkunft en kan het niet vertoonen,
Al wil men dier genoegh èn knecht èn meefter loonen;
By ons is menigh geeft, en menigh net pinceel,
Maer niemant, wie het fy, bereyckt het minfte deel.
't En is, na dat my dunckt, niet fonder groote reden,
Dat al dit groen gewas met vreughde wert betreden;
Vermits het uytter aert een treurigh hert vermaeckt,
En niet aen 't oogh alleen, maer al de finnen fmaeckt

Als ick hier bloemen fie, en elders verfche rofen,
En fruyten boven dien, die wonder aerdigh blofen,
En al' het net gewas van allerhande kruyt,
Soo berft mijn gantfehe ziel, in defe woorden uyt:
„De fwarte konftenaers, die in Egypten waren,
Als God fijn hoogh-bedrijf aldaer liet openbaren,
Doen Moyfes uyt het ftof had luyfen voortgebracht,
Die riepen overluyt: fie daer Gods hooge macht!
Maer ick fegh menighmael,, en vry met beter reden,
Als ick met ftillen geeft hier binnen kom getreden:
Hier is in ware daedt, bier is Gods eygen handt,
Die al dit fchoon gewas verweekt uyt enckel zandt!
Is 't niet een luft te lien, dat uyt de rauwe kluyten,
Ontrent den nieuwen tijt, de jonghe planten- fpruyten?
Is 't niet een foet vermaeck, en aengename vreught,
Dat gants het aertfche dal ontfanght een nieuwe jeught?
Is 't niet een luft te lien, de blommen aen der heyden,
En langhs een fteylen dijck, en in de vlacke weyden?
Al is 't geen vreemde tulp, of fpitfe keyfers -kroon,
't is al uyt eygen aert, 't is, ja eenvoudigh fehoon.
Is 't niet een foet vermaeck, een entje wel te pasfen,
En lien het voefter-kint de moeder overwasfen?
En hoe het luftigh bloeyt , en fchoone vruchten geeft,
Oock fchoon het nu ter tijt een ander moeder heeft?
Is 't niet een foet vermaeck, een ouden tack te buygen,
Op dat een jonghe ftam daer aen fou mogen fuygen?
Is 't niet een foet vermaeck, al fchijnt'et maer een droom,
Dat één bot maer alleen u geeft een nieuwen boom?
En Piet al dit beflagh en fijn maer boere vonden,
Geprefen evenwel door veel geleerde monden.
Al wat het enten raeckt, fijn dingen van verftant,
Al neemt'et altemael fijn oorfprongh uyt het lant.
Is 't niet een luft te fien, hoe alle boomen fpruyten,
En hoe dat metter tijt de botten haer ontfluyten,
En puylen kraghtigh uyt, na haer befcheyden aert,
En even loo geftelt gelijck een vrouwe baert?
Is 't niet een luft te fien, dat alderhande kriecken
Zijn lieftal aen de jeught, en lavenis der flecken?
En is een volle korf met kersfen, wiefe draeght,
Geen aengename laft, die yeder een behaeght?
Is 't niet een luft te lien, wanneer de langhe manden
Met appels fijn gevult, oock hooger als de randen?
En dat het aerdigh fruyt, oock fonder kunft gemenght,
Een luftigh tafereel voor ons gelichte brenght?
Een porceleyne kop vol alderhande pruymen,
Die niet en fijn gefoolt van alderhande duymen,
Vind' ick dat boven al aen 't ooghe wel behaeght; —
Vriend, fend die (fooje vrijt) aen uw geliefde maeght.
Wat fchaet'et of den herfft milt al de fchoone rofen,
Men liet in hare plaets de rijpe vruchten blofen;
En dat is aengenaem, en vry op beter grout:
De roos is voor de neus, de fruyten voor de mont.

EN BUYTEN- LEVEN.

Is 't niet een foet vermaeck, voor al die boomen planten,
Te hooren door het wout de kleyne muficanten,
En even boven al de fiere nachtegael,
Die ftaegh wat anders finght, en fpreeckt een nieuwe tael?
Is 't niet een lust te fien, dat op de groene klingen ,
Patrijfen hier gekipt in vryheyt henen fpringen?
En dat men om den neft de leege doppen telt,
Dat ons het recht getal van al het broetfel melt?
Is 't niet een luft te fien, dat hier oock hafen loopen,
Die fomtijts met de vacht een ftouten fprongh bekoopen?
Of als een graegh konijn, dat aen de boomen knaeght,
Gelevert aen de koek, verdiende ftraffe draeght?
Is 't niet een foet vermaeck, in 't groen te mogen treden,
Daer ons geen roock en quelt, geen dampen van de fteden?
Is 't niet een foet gepeys, te voeden onfen geeft,
Daer geen benijders oogh of klapper wert gevreeft?
Is 't niet een foet vermaeck, dat ons hier magh gebeuren,
Te fien by-een gevoeght foo veelderley koleuren,
Hier root, daer hemels -blaeu, een geel en jeughdigh groen?
Geen fchilder heeft de macht den Schepper na te doen.
Is 't niet een foet vermaeck, fijn geeften uyt te ftrecken,
En door een foeten reuck de finnen op te wecken?
Een reuck, die aen den menfch al vry kan nutter fijn,
Als oock den beften dranck van eenigh medieijn.
Is 't niet vermaeck te fien, dat volle tacken bucken ,
Soo dat wy met de handt haer vruchten mogen plucken?
Ja, dat de boom als fpreeckt tot haren Overheer:
De fruyten, die ick draegh, die fijn tot uwer eer?
Is 't niet een foet vermaeck, ons ooft te mogen fenden
Aen die wy voor ons bloet, of goede vrienden kenden?
Ons ooft, daer van den boom, door ons met eygen handt,
Te voren was ge-ent, of finnelijck geplant.
Is 't niet een foet vermaeck, dat, op befcheyden tijden
En in verfcheyden aert, de boomen ons verblijden,
En als het verder gaet, of hare jeught verdwijnt,
Dat ftracks een ander volght, en op een nieuw verfchijnt?
Maer 't is noch hoven al hier luftigh aen te mercken ,
Hoe God ons ziele treckt met duyfent wonder-wercken;
Men fietfe door het oogh, men taftfe met der handt,
In dat'er is gezaeyt, en wat'er is geplant.
Iek dancke mijnen God, veel hondert duyfent malen,
Dat ick hier fijnen trooft voel in my nederdalen,
Een trooft die foeter is, en meer vermakens geeft,
Als dat oyt eenigh menfch uyt vleefch of werelt heeft:
Een trooft, een zielgeheim, daer van mijn geeften fpringen,
Mijn hert met luft ontluyckt, mijn binnen - krachten fingen.
Een trooft, die met gejuych tot aen de ziele raeckt,
En in der hooghte ftijcht, ja, na den Hemel fmaeckt.
Een trooft, die uyt het vleefch mijn finnen kan verrucken,
Een trooft, die mijn gedicht weet nimmer uyt te drucken;
Mijn inckt niet toe en reyckt; wel, fwijght dan fwacke pen,
Maer God fy eeuwigh danck, dat ik hier vrolick ben.
II
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Doch niemant dencke vreemt, dat wy van kleyne faken,
En ons geringh bedrijf, foo groote dingen maken.
Hoort vrienden, wat ick heb is groot in mijn geficht,
En daerom heb ick 't werck vereert met ons gedicht.
Hebt ghy een wijf getrout, noch deftigh in de reden,
Noch aerdigh van gelaet, noch achtbaer in de zeden,
En datfe lijckewel haer man noch wel bevalt,
Dat is een wijfe daedt, al fchijnt'et ons gemalt.
't Is ja, God aengenaem, en 't is fijn eygen fegen,
Te weben vergenoeght in dat men heeft verkregen.
't Is nutter dat de luft van eygen noyt verdwijnt,
Als dat een anders goet u altijt beter fchijnt.
Wanneer uw eygen koft u niet en plach te fmaken,
Soo kunje met geen luft uw keucken oyt genaken,
Soo dat uw grilligh oogh geduerigh elders gaet,
En dat verbiedt de wet, en is de ziele gnaet.
Waer ick dan henen ga, of neder ben gebeten,
De goetheyt mijnes Gods en kan ick. niet vergeten.
Sijn wijsheyt, hoogh-beleyt, fijn wonderbare macht,
Die wort my door het oogh tot aen de ziel gebracht.
Sijn macht, beminde ziel, is daer uyt aen te wijfen,
Dat God het wout-cieraet loo dickmael doet verrijfen:
Dat by uyt enckel niet de ganfche werelt fchiep,
En al dat weben heeft, als uyt den afgrondt riep.
Sijn wijsheyt is te fien, en hier uyt aen te fchouwen,
Dat hy dit machtigh werek loo langh heeft onderhouwen;
Dat by de guide ton, dat hy de klare maen,
Tot welftant van het kruyt, doet op en onder gaen.
Sijn goetheyt boven dien is hier uyt aen te mereken,
Dat wy deelachtigh fijn van al die nutte wercken,
Tot fpijfe, tot gebouw, tot luft, en medicijn;
O God! uw naem alleen moet ftaegh geprefen fijn!
Maer in een feker deel van ons begraefde klingen,
Daer vint ick foet vermaeck, oock boven aertfche dingen,
Een heuvel opgerecht te midden in het groen,
Kan my geen vreught alleen, maer innigh voordeel doen.
Men kan van daer het oogh in vryheyt henen ftrecken
Door al het naefte landt, of vergelegen vlecken.
Hier is een zandigh veldt, en daer een groene wey,
En ginder vruchtbaer landt, gefchakelt tusfchen bey.
Van hier fie ick den Haegh, gelijck by is gelegen,
Die ftelt my voor het oogh des Heeren milden fegen,
Te weten, hoe men daer heeft dingen uytgewracht,
Waer door de ganfche ftaet in vryheyt is gebracht.
Van hier verneem ick Delf, dat geeft ons in bedencken,
Hoe dat het Spaens bedrogh ons was geneyght te krencken,
En hoe door wreede moort die wijtberoemde ziel,
Het fteunfel van het landt, Prins Willem, nederviel;
En hoe God evenwel den fwacken ftaet bewaerde,
En fijn geminde kerck, en ons gemeente fpaerde.
Voorwaer een rechte gront, en ganfch bequame ftof
Tot danckbaerheyt voor ons, en Godes hoogen lof.
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Van hier toont fich den Briel, en brenght ons in de finnen,
Hoe fich de Spaenfche macht liet eerftmael overwinnen,
En hoe een ongeval, uyt foo een kleyn begin,
Bracht, eer het yemant dacht, geluck en zegen in.
Hier fie ick boven al des Hemels ruyme palen,
Dien grooten ommegangh, en ongemeten falen,
Dat uytgeftreckt verwulf, en onbegrepen licht,
Dat noyt een nietigh menfch doorftraelt met fijn gefacht.
Hier fie ick hoe de fon, met haer gefwinde paerden,
Omrent op eenen dagh de ronte van der aerden,
En keert dan wederom, en hoe de bleecke maen
Is valt in haren loop, al fchijntfe los te gaen.
Hier fie ick 't fchoon lafuur, geciert met guide fterren, Daer oock de wijfte felt haer dickmael in verwerren.
Wel kleyn (gelijck het fchijnt) maer foo oneindigh groot,
Dat één verr' overtreft den ganfchen werelt- kloot.
Uyt dit oneyndigh werck, en diergelijcke faken,
Soo hoor ick dit befluyt van wijle luyden maken
(Een dingh dat evenftaegh is weert te fijn bedacht,
Om recht te mogen fien des Scheppers hooge macht):
Als God dit machtig AL, de zee en vafte landen,
Sal geven aen het vuur, om af te laten branden,
Is min of eenigh menfch een greyntje bos -kruyt nam,
En bracht'er vuur ontrent, en gaf'et aen de vlam.
Ach! wat is van den menfch, en alle beufel -faken,
Daer wy loo grooten werck gewoon fijn af te maken.
Voorwaer, geminde ziel, dit AL is enckel niet,
Als ghy op uwen God, of op den Hemel feet.
En al dit groot beflagh, dat heeft men fien bewaren
Sijn onvermoeyden loop nu loo veel duyfent jaren.
En niet een eenigh radt en was'er oyt ontftelt,
Hoewel een langhe tijt hier alle dingen velt.
Hier moet ick, lieve ziel, tot u een weynigh fpreken,
Al fchijnt'et buyten fpoor, of van de baen geweken
Segh, waer op fpeelt uw breyn, als ghy dit al bemerekt,
Of wat is 't dat uw geeft in dit gefichte werckt;
Ghy fiet den Hemel gaen, de lichte dampen fweven,
Ghy fiet, hoe dat het fwerck wort krachtigh omgedreven;
Ghy fiet de guide fon, des hemels fchoon cieraet,
Ghy let, hoe dat de maen haer oude paden gaet;
Ghy fiet, hoe dat de lucht is fwanger van den regen,
En hoefe met den wint de boomen kan bewegen;
Ghy fiet, hoe dat de zee, met haer gefwollen vloet,
Op haer gefetten tijtt èn gaen èn keeren moet;
Ghy fiet het landt bekleet met kruyt en groene boomen,
Het lage veldt gedrenckt met klare water-ftroomen;
Ghy fiet het AL bewoont door onderfeheyden vee,
Gedierten in het wout, en visfchen in de zee;
Ghy fiet hier blom-gewas oock aen de fchrale dijcken,
Dat voor geen rijck gewaet van prinsfen heeft te wijcken;
Ghy fiet, hoe dat het draeght de vlagen van de wint,

Schoon dat'et niet en nayt, of vlas of wolle (pint;
Ghy feet veel hooghten ftaen ontrent de lage ftranden,
Maer geenfins daer gebracht door kunft of menfchen handen;
Ghy fiet het woefte meyr, en fijn oneyndigh diep,
Dat nu fijn palen hout, maer eertijts verder liep;
Voorwaer ghy, die befchout foo wonderbare faken ,
Die noit gedierte wrocht, of menfch heeft konnen maken,
Zijt of geweldigh bot, of uytter aert verkeert,
Die foo veel meefters hebt, en fijt noch ongeleert.
Wat onbegrepen macht, hoe wonder hoogh gerefen,
Moet in het aertfche dal, in zee, en hemel wefen !
Wie God hier niet en fiet en eert als dat betaemt,
En dient van nu voortaen geen menfch te fijn genaemt.
Iek danck u, lieve God! dat ick hier mach befchouwen,
Dat my kali met vermaeck de finnen befigh houwen.
Wat is'er niet te fien, en al tot uwer eer 1) ,
Maer een dingh neem ick aen, dat ick op heden leer:
De lichten die men fiet, met haer vergulde ftralen,
Vertieren over-al des hemels ruyme falen,
Die nooden al gelijck, ja, roepen ons tot haer,
En dat wort even hier mijn innigh hert gewaer.
Iek fie dat niet alleen de fterren luftigh blincken,
Maer dat(' ons boven dien als naer den hemel wincken,
Iek fegh dan, tot befluyt: ick bid u, werelts galt,
En maeckt rioyt aen het ftof uw hert en finnen valt !
Soo heeft dan 't veldt alleen my niet geleert te fterven,
Om dat fijn blom-gewas en kruyden haeft bederven,
Maer oock de lichten fells, die aen den hemel ftaen,
Die raden ons van hier en uyt het vleefch te gaen.
Maer t'wijl ick hier op merck, loo roepen mijn gedachten:
Een, die den hemel fiet, kan by de werelt achten?
Hoe dwaes, hoe aertfch gefint, hoe dul is oock de menfch,
Die hier beneden ftelt fijn luft en herten -wenfch!
Rijft hooger, lieve ziel! en wilt niet blijven woelen,
Ontrent het onder -werck van defe lage poelen;
Ghy quaemt niet uyt het ftof, of uyt onvruchtbaer zant;
Wort Hemels, mijn gemoet, daer is uw vaderlandt!
Siet God in fijnen troon, omringht niet Cherubijnen,
Al wat men heerlijcks fiet, dat lal een mishoop fchijnen.
Mijn God! des Hemels glans, en onbegrepen licht,
Verkondight uwe lof, en even onfen plicht.
0, God is hier ontrent, en daerom hier te prijfen,
Ja, God is hier te fien, fijn wonders aen te wij fen;
Ja, God is over-al te vinden in den hof;
Op, op! mijn finnen, op! en geeft den Schepper lof.
Wat kan men beter doen, als in de groene velden
Te juichen in den geeft, en Godes wonders melden?
Te loven fijn beleyt? te roemen fijnen naem?
Het vry en open wont dat is'er toe bequaem:
De ftilte van den hof, de fchaduw van de boomen,
De vryheyt van de lucht, de koelte van de ftroomen,

1) Pfalm 111. Groot zijn de wercken des Heeren , wie haerder achtet, heeft enckel luft daer aen.
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Treckt ons de finnen op, en geeft, ick weet niet wat,
Waar door tot in het mergh de ziel wort opgevat.
Daer geen gewoel en is, daer alle monden fwijgen,
Daer kan het vry gemoet tot in den hemel ftijgen.
Wegh, wegh, met dat het volck vermaeck of blijdfcbap hiet,
Daer is geen herteh-luft, als daer men God geniet.
Al wat het vleefch bedenckt, en gijn maar losfe kueren,
Geneughte buyten God en kan niet lange dueren.
Al fchijnt de werelt fchoon , des echter niet te min,
Het eynde van de lult, dat heeft een adder in.
Hoogh-wefen, eeuwigh God, uw wonderbare wercken
Zijn in het groene wout en over-al te mercken.
Iek ila mijn oogen op, terwijl ick neder kniel,
En heffe niettemin tot u mijn ganfche ziel.
Ick danck u duyfentmael, en hondert duyfent werven,
Dat ghy mijn finnen leyt, om wel te leeren fterven.
Iek danck u voor de gunft, aen my foo langh getoont,
En dat mijn aertfch bedrijf loo dickmael is verfchoont.
Ghy gunt my dele plaets om my te gaen vertreden,
Dat hier vry foeter is, als in de groote fteden.
Hier Piet men onverlet waer eich den hemel ftreckt,
En hoe dat fchoon verwulf de werelt overdeckt.
Ghy gunt my boven dien gefontheyt aen de leden,
Van gicht ben ick bevrijt, van geelfucht niet beftreden,
Graveel en kend' ick noyt, en min een grooter fteen,
Die aen den ouden dagh niet leiden is gemeen.
Ghy hebt my grooter deel, ghy hebt my ruymer leven,
Als ick oyt wenfchen dorft, op aerde toegefchreven.
Ghy hebt tot hooger ftaet en eere my gebracht,
Als ick van uwe gunft mijn leven heb gewacht.
Ghy hebt mijn domme jeught, mijn onbedachte jaren,
Genadigh overfien , en gunftigh willen (paren.
Ghy hebt my vry geftelt van menigh ongeval,
Waer voor ick uwen naem voor eeuwigh roemen fal.
Nu is dit lichaem oudt, mijn dagen hoogh gerefen,
Wilt doch te defer uur mijn heyl en toevlucht wefen.
Geeft trooft aen dele ziel, ontrent mijn leiten dagh,
Op dat ick uyttet vleefch met vreughde fcheyden magh
Geeft my een diep berouw van mijn voorleden Ponden ,
En krachten om daer noyt te worden in bevonden.
Geeft my een vaft geloof, op Chrifti bloet gegront,
Dat ick verzegelt ben in uw genaden-bont.
Geeft my noch boven dat een herte loo genegen,
Dat liefd' en recht behulp aen yeder foeckt te plegen.
Want als ick uwen geeft in my aldus gevoel,
Soo vrees ick even felfs noch doodt of helfche poel.
Hoe kan'er foeter drift in ons gedachten komen,
Dan als men in den geeft, ten Hemel opgenomen,
Den grooten Schepper groet, en hoort oock even Hem,
Als hy ons logge ziel verwackert fonder item.
Nu weder naer het groen! wil ick niet eenfaem wefen,
1) Amphitheatra.

2) Lipfius in ferm. Saturn.

3) Virgines Veftal.
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Soo laet ick even hier de befte fchrijvers leien ;
Iek heb een jongelingh, die my ten dienfte ftaet,
Die met of achter my door alle velden gaet;
Of wy dan om een bergh, of in de leeghte dwalen,
Hy leeft een deftigh boeck, oock in de befte talen.
Hy leeft een foet gedicht, of dat ick hem gebie,
Terwijl iek in het gaen mijn faken overlie:
Iek fpreek op dele wijs oock met de befte zielen,
Die 't Roomfch of Griekfche rijck wel eer ten deelti vielen.
Iek fpreecke met den Geeft, die van den hemel daelt,
En met een heyligh vuur in onfe finnen ftraelt.
In dit mijn foet vermaeck en wil ick niet benijden,
Die op Tarpejusbergh op guide wagens rijden.
Een Tucht tot God geftiert, een vonck van fijnen Geeft,
Is foeter dan de pracht, en als de grootfte feeft.
Ey, Romen 's werelts oogh! wat is van uwe wercken,
Tooneelen tot vermaeck, en ront getogen pereken
Daer in man tegen man, als voor een fpeeltje vocht,
En floegh fijn even-menfch loo vinnigh als hy mocht;
Daer vrouwen tegen een voor al de werelt quamen 2
En buyten vrouwen aert, aen vrouwen 't leven namen;
Daer in de nonnen felfs doen fchiepen haer vermaeck 3 ',
Maer 't is voor my een walgh, en buyten alle fmaeck.
Men heeft wel eer gefien, dat midden in de gaften,
Die niet als op vermaeck en groote glafen paften,
Tot enckel tijt- verdrijf aldaer wort aengerecht
Een felfaem tafel-(pel, een doodelijck gevecht.
't En was geen plomp geweer, daer met de lieden vochten,
Sy floegen onder een foo vinnigh als fy mochten
Hier wiert'er een gequetft, daer viel een ander doot,
Of op een vrouwen borft óf in een vrijfters Echoot.
Het bloet quarr menighmael tot in den wijn gefprongen,
Daer yeder vrolijck was, en jonghe lieden Tongen;
Het lywaet wiert geverr'wt, dat op de tafel lagh,
En dit was foet vermaeck voor die het fpeeltjen fagh.
Iek fie met blijder oogh een jeughdigh boompjen groeyen,
Een roosjen open gaen, een aerdigh haeghjen bloeyen;
Want al wat Romen felfs in hare wal befluyt,
Hou ick loo luftigh niet, als hier het jeughdigh kruyt.
Wie door de fteden gaet, en gaet het al bemercken,
Die vint'er maer alleen dat menfchen handen wercken.
Van boven is gebouw, van onder harde ftraet,
En 't is maer dorre (teen, al waer men 't ooge flaet.
Maer die het velt betreet, en kan geen voet verfetten,
Of hy vindt eenigh dingh, daer hem op ftaet te letten:
Waer hy fich henen wendt, of fijn gefichte ftreckt.
't Is al met aerdigh groen of blommen overdeckt,
En niet een klein gewas en komt'er ' opgerefen ,
Of daer is diep geheym en wonder in te leien;
En foo men over-al begrijpt den rechten fin,
Men vint'er diep gehcym en Godes vinger in.
),
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Al kent men menigh kruyt, en fchrijft des groote boecken,
Hoe veel men heeft ontdeckt, noch is'er meer te foecken;
Soo dat men in het groen, door al het aertfche dal,
Noch altijt leeren moet, en altijt leeren fal.
Daer is too veel te lien in bloeyfels, botten, aders,
Daer is too veel geheym in fchorsfen , tacken, bladers,
Dat ick noch geeftigh breyn, noch wel gefneden pen,
Tot uytdruck van het werck, bequaem of machtigh ken.
De werelt heeft geftaen nu too veel duyfent jaren,
En noch is in het kruyt geen menfche recht ervaren:
Want voor het meefte deel is heden niet ontdeckt,
Hoe verr' het innigh merck van aert-gewasfen ftreckt.
Soo ick nu dele pen hier niet en wou betoomen,
Maer liet mijn driften gaen door tam en wilde boomen,
Door al het hof-cieraet, en al het jeughdigh kruyt,
Ick trock'er (na my dunckt) ons volle plichten uyt.
Siet, wat de wijfte Vorft voor delen heeft gefehreven ",
Daer van is hier een beeldt gefchildert na het leven:
Dat al ons ydel doen, is ebb' en weder-vloet,
En dat hier alle dingh fijn beurte .hebben moet.
Wie fal hier onfen Godt niet danckbaer moeten weben,
Daer in het minfte kruyt fijn wijsheyt is te leben;
Wie fal'er geen behulp aan fijnen naeften doen,
Daer voor hem voordeel is, oock in het minfte groen?
Wie kan den hoogen lof van God den Schepper fwijgen,
Daer wy de boomen lien als na den Hemel (tijgen?
1) Salomon.

2) Siet Luc. 21. 29.

Daer yeder fijn gewas hem fchijnt te laten fien:
En gaet een offer-werck als aen den Hemel biên?
Wie fal hier niet met ernft den hooghften Vader prijfen,
Nadien hier toe den wegh de kleyne vogels wijten ?
Want als de guide ton haer kamers open doet,
Soo wort hy met gefangh van alle kant gegroet,
Left quam my felfaem voor, en 't fcheen oock vreemt te weben,
Dat ick in feecker boeck nu onlancks heb gelefen,
Te weten: dat een menfch, die in de stad verkeert,
Veel nutte dingen Piet, en goede faken leert;
Maer dat het open veldt, met al de groene boomen,
Niet anders nut en fijn, als om te fitten droomen,
En dat'er in het wout niet beters is te doen,
Als met een deufigh breyn te liggen in het groen.
Al fachtjens, hoogh vernuft! dus heeft hy niet gefproken,
Die d'oude flangh haer kop voor delen heeft gebroken 2) ,
Die heeft ons menighmael het landt en open velt,
En blommen t'onfer leer, en boomen voorgeftelt.
Voor my, ick heb verkeert in veel beroemde fteden ,
Maer niet te veel geleert, ten goede van de zeden;
Ick fagh in tegendeel daer menigh klim beleyt,
En heb tot mijn gemoedt bywijlen dit gefeyt:
Kond' ick geftaegh yet goets ontrent de menfchen leeren,
Soo woud' ick evenftaegh met eenigh menfch verkeeren:
Maer in het tegendeel, als ick by menfchen kom,
Soo keer ick menighmael naeu menfche wederom.
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Men fegge, wat men wil, men kan van boomen leeren,
Men kan, waer groente waft, den grooten Schepper eeren.
Al waer het ooge draeyt, daer vintmen (tage ftof
Te roemen fijnen naem, te melden fijnen lof.
Wie in de velden voeght fijn oogen met de reden,
Die vint'er menigh dingh ten goede van de zeden.
Iek hebbe defen grondt by wijlen eens geploeght ,
Nu dient'er, too my dunckt, een weynigh by gevoeght.
Voor eerft let op het klim, dat kan ons onderrechten,
Hoe yemant met den noot bywijlen dient te vechten,
En hoe een flecht gefel, een kleyn en fuynigh man,
Oock in een fchralen tijt, fijn huys generen kan.
Siet, fchoon dees plante waft ontrent vervallen moeren ,
Haer jeught fal even-wel in welftant blyven dueren;
Al is haer woon -plaets fchrael, fy treckt'er voedfel uyt,
En fchoou de winter bijt, het blijft een jeughdigh kruyt.
Het is van outs gelooft, en wetter daedt bevonden,
Dat boomen, die gebloeyt en haeft ontloken ftonden,
Zijn met een harde vorft, die na de winter quam,
Van haer gewas ontbloot, tot op de naeckte ftam;
De pers, d'amandel-boom, en alle vroegelingen,
Die met een rasfen fpoet haer botten open dringen,
Vernemen dit gevaer; maer die hier trager gaen,
Die fijn op haren tijt met vruchten overlaen.
De daedt leert alle daegb , dat alle groote faken
Met haeft en rasten fpoet niet aen en fijn te raken;
Al dat gewichtigh is, dient wel te fijn verfint,
Mits die het anders doet, fach veeltijts qualijck vint.
Hier dient nu by-gevoeght, dat alle boom-gewasfen,
Die met te fnellen (poet haer groeyen niet verrasfen,
Sijn vaft in haren ftandt, en yeder wert gewaer,
Als datfe keeftigh fijn, oock meer als hondert jaer.
Dit kan men van den eyck, dit kan men van olijven
Vernemen metter daedt, en met de waerheyt fchrijven.
Het is een oude fpreuck, die yeder feker houdt:
Dat haeft in wefen komt, dat wort oock haeftigh oudt.
De boom, die hier wel eer uyt Perlen is gekomen ",
Dient aen te fijn gemerckt, en waer te fijn genomen:
Sijn blat gelijckt een tongh, fijn vrucht eens menfchen hert,
't Is wel too dele plant by ons gevollight wert.
Ons hert en onfe tongh behoorden eens te wefen;
En dat wort in den menfch op heden noch geprefen.
Want als de tonghe fpreeckt, en 't hert yet anders denckt,
Soo wort'er in 't gemeen een ander door gekrenckt.
Des wijngaerts fwack gewas fal haeft ter riederfijgen ,
Indienfe tot behulp geen fteunfel weet te krijgen;
En daerom doetfe wel, als fy haer rancken bint
1) Persfen•boom.
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Aen eenigh vafter hout, dat fy ontrent haer vint.
Een ftaet of eenigh prins, van foo geringhe krachten,
Dat hy geen vyandt derf op fijne grenfen wachten,
Doet wel, indien hy tracht met eenigh ander landt
Te treden in gefpreck, of in een vatten bandt.
Als aen een lagen boom fijn woonplaets is gegeven,
Daer eenigh hoogh gewas komt over henen fweven,
Soo neyght de kleyne ftam voor dien verheven tronck,
Als of hy d' eerfte plaets aen fijnen heerfcher fchonck :
Ter zee is dit gebruyck, daer moet de minder ftrijcken,
Te land' is 't even foo, daer moet de minder wijcken.
Het is een oude fpreuck: het is een rechte tot,
Die voor geen yfer wijckt, by zijnd' een aerde pot.
De boom, die met het bloet van Thifbe is begoten 2
En fchiet noyt haer geway of hare gulle loten,
Dan als'er naderhandt geen winter komen fal,
En daerom isle vry van koud' en ongeval.
Men fiet, hoe defe plant van yeder wort geprefen,
Hy is van oudts gefchat de wijfte boom te wefen:
De wijsheyt is betet, en traegh in alle dingh,
En hy wert dwaes genoemt die los en veerdigh gingll.
,

Wanneer men fiet een int op wilde boomen fetten,
Het (treckt tot goede leer, men heeft'er op te letten
't Is klaer tot ons gefeyt : verlaet uw' wilden aert,
En weeft voortaen niet meer gelijckje voortijts waert.
Siet ghy een ouden boom tot aen de lucht verheven,
Die met een fellen ftorm ter aerden is gedreven,
Seght dan in uw' gemoedt: wat ftaet'er immer valt?
Een eyck valt op een uer, die hondert jaren waft
Wanneerje fiet het gras op uwe velden maeyen,
En dat'er kruyt en blom te (amen henen waeyen,
Seght dan tot uwe ziel: ey,, weeft geftaegh hereyt,
De doodt maeyt over-al, en fonder onderfcheyt !
Als yemant uyt het landt het onkruyt komt te trecken,
Seght dan: 't is niet genoegh, ons vlijt moet verder (trecken ;
Want foo geen beter graen hier in en wert gezaeyt,
Daer wort geen ander vrucht als onkruyt afgemaeyt.
Schoon yemant uyt fijn hert de tonde komt te weeres,
Hy moet al verder gaen, of 't fal de ziele deeren.
De deught en haer gevolgh die moeten fijn geplant,
Of (tracks komt wederom de netel in het last.
Siet daer een woefte ftruyck met veel verbofte tacken,
Bequaem en anders niet, om in het vuer te fmacken ;
En ware dit gewas na rechten eyfch gefnoeyt,
Het ware tot een boom ten vollen opgegroeyt;

2) Moerbefien-booin.
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Maer nu foo is 't een dwergh, een woonhuys van de krayen,
Daer haer ongueren nett niet af en ftaet te wayen,
Om dat'et lage waft, en dichte tacken voet,
Soo dat het evenftaegh een enter blyven moet.
Wie is nu defe ftruyck oyt beter toe te pasfen,
Als eenigh dertel kint, in weelden opgewasfeii
De vader had te doen, de moeder was te facht,
En daerom is het wicht in quaden ftandt gebracht.
Het is een onguer kint, een onbelompe jongen,
Omdat hy t'fijner tijt niet recht en is gedwongen.
Nu is hy onbequaem oock tot een goeden ftaet,
Om dat by heden noch fijn oude gangen gaet.
Nu fiet de moeder bangh, de vader is verbolgen,
Om dat hy niet en wil óf raedt óf reden volgen.
Wel, vrienden! fooje wenfcht, dat uwe jonckheyt bloeyt ,
Soo maeckt, dat ghy in tijts haer gulle tacken fnoeyt.
-

Seght hier nu tot beiluyt : hoe dom fijn alle menfchen ,
Die niet als ftaegh geluck in al haer faken wenfchen ,
En meynen in 't gemeen, dat God de lieden haet,
Wanneer by, niet de menfch , maer fijn gebreken faet !
Noch dient hier by gefeyt, ick fnoeye dele planten
Van haer ondeugent hout, en dat aen alle kanten;
Hoe, fal ick niet met ernft befnoeyen mijn gemoet,
Wanneer het qualijck gaet, en flimme gangen doet!
Sal ick in defe borft oock rancken laten wasfen,
Die my of mijnen ftaet voortaen niet meer en pasfen?
Neen, waft ons boomtje wel, wanneer het is gefnoeyt,
Soo dient, voor alle dingh, met onfen geeft gemoeyt.
Seght dit noch tot befluyt . men is gewoon te fnoeyen,
Niet in de foete Mey, of als de planten bloeyen,
Maer in de winter-tijt, als 't hout gefloten ftaet;
Dat is de rechte (tont, wanneer het fnoeyen baet.
Een die in ontucht leeft, en wil niet t'allen tijden,
Vermaningh, harde (traf, of deftigh' aenfpraeck lijden:
Weet dat oock goeden raet geen vrucht aen yemant geeft,
Die noch in volle drift van fijn gebreken leeft.
De dampen van den wijn die moeten fijn vervlogen,
Eer yemant van den dranck kan werden afgetogen:
In druck, in ongemack, in fmaedt, of tegenfpoet ,
Daer is het ftraffen nut, daer is vermanen goet.
Ten leften noch een woort: als alle planten bloeyen,
Of dat aen alle kant gefpeende vruchten groeyen,
Dat lacht een yeder toe, en met een fnelle vlucht,
Soo loopt men na de boom, en pluckt de rijpe vrucht.
Maer als de felle kouw verheft geftrenge winden,
Soo dat'er aen het hout niet groens en is te vinden;
Dan fcheyt men uyt het velt, en laet de boomen ftaen,
Want niemant wil een rey om dorre troncken gaen.
Siet, hoe de werelt gaet, en hoe meeft alle menfchen
Den inganck tot het huys van groote lieden wenfchen ;

Een yeder fweeft'er om, en ftreelt en flickefloyt,
Soo langh haer 't foet geluck met bloemtjens overftroyt :
Maer als een harde ftorm berooft haer groene tacken,
En dat aen alle kant de bladers nederfacken,
Dan is de vrientfchap uyt, en yeder fcheyt'er van:
Wie ongeluckigh is, die wort een eenfaeni man.

In 't korte, watje fiet in bloemen, dieren, kruyden,
Dat konje na de tucht, en u ten goede duyden:
Want die met recht verftant hier op de finnen keert,
Wort fonder lefen wijs, en fonder boeck geleert;
En konje dit alleen in uw gedachten prenten,
Het gelt hier in befteet dat geeft u volle renten;
Want datje voor den grondt en planten hebt betaelt,
Wort hier door met gewin, ja woecker ingehaelt.
Iek heb tot lieden toe met grooten luft gefchreven
Van hout dat vruchtbaer is, en van de wilde dreven;
En hoe men met een bot, of met een tackjen int,
En hoe men boomen fooght, en nieuwe planten wint.
En hoe de byen -korf de finnen kan vermaken,
En hoe dat eygen moes aen yeder plach te fmaken;
En hoe men 't wilt betrapt door ongewone lift,
En hoe men met vermaeck in kleyne waters vift.
In 't korte, van het wont en van het buyten- leven,
Heb ick èn wel gevoelt èn fmakelijck gefchreven :
Maer 't is my nu geen vreught, dat my eens heeft verblijt,
Mijn geeft fpeelt nu met ernft ontrent haer dorre tijt.
En fiet, de groente fells heeft my hier toe bewogen,
En van mijn eerfte luft en finnen afgetogen.
Iek fagh, hoe weynigh tijts een aerdigh haeghje groeyt,
Iek fagh, hoe weynigh tijts een roos of lely bloeyt,
Iek fagh hoe d'eerfte jeught van al de fchoonfte boomen
Verdween uyt ons gefacht, gelijck als losfe droomen.
Iek fagh een open roos, die fris en jeughdigh fcheen,
Maer die voor ons gefacht op éénen dagh verdween.
Dit viel my felfaem in, en floegh aen mijn gedachten,
En dede mijnen geeft hier op wat nader achten,
En na een diep gepeys, foo riep ick overluyt,
Ja, brack met vollen mondt in defe woorden u y t:
Wil yemant op de doodt de finnen laten wereken,
En al des werelts loop na rechten eyfch bemercken ,
Die trede nevens my hier in het jeughdigh groen,
Daer feet men wat'er volght op al ons ydel doen.
Iek fegh niet: gaet beffen een been-buys aen de kercken,
Of leeft daer wat'er ftaet gehouwen in de fercken,
Om daer te mogen fien, dat wy fijn enckel ftof;
Laet maer uw finnen gaen ofltrent een fchoonen hof.
Hier is de rechte fchool , daer kan men deftigh leeren,
Dat al wat aerdigh is, in aerde moet verkeeren.
En wil dit yemant fien, die neme Hechts een jaer
De bloemen in den tu r n, en al de groenten waer.
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Die Pullen tot het werck de rechte gronden leggen,
Ja, fallen onfen val, oock fonder fpreken, Peggen ;
Want fiet, in korten tijt foo komt de winter aen,
Dan fiet men al het hout, als rechte lijcken ftaen.
Maer niet alleen de tijt, als 't loof en bladers vallen,
Neem ick my tot een les, om noyt te willen mallen,
Maer oock het tegendeel, dat is de fomertijt,
Die is 't die my de tucht als in het oore bijt.
Wanneer ick groente fie, foo denek ick om mijn dorheyt,
Wanneer men luftigh finght, Poo let ick op mijn fchorheyt;
En wort'er eenigh menfch met drincken overlaft,
Soo wort ick onderrecht wat oude luyden paft.
In 't kort, ick ben geneyght, uyt alderhande faken
Te trecken eenigh dingh dat my kan beter maken.
Mijn God, 't is uwe gunft, die my de finnen gaf,
Neemt my met dit behulp het vleefch en Ponden af
Laet dat op heden felfs en metter daet gefchieden ,
En wilt dan mijn vertreck van (tonden aen gebieden.
Iek wenfch, dat my de doodt geen langer uytftel geeft,
Als tot de geeft het vleefch Pal hebben overleeft.
Wel nu dan, tot het werck , ick wil mijn hert begeven
Het dorre graf te fien, oock in de groenfte dreven;
Maer, ziel! denckt niet-te-min, dat ons het kruyt bewijft,
Dat noyt een blad vergaet , dat niet eens weder rijft.
Wel ghy, die hier verneemt, dat alle dingen fterven,
Leert datfe wederom een nieuwe jeught verwerven,
En leert noch boven dien, dat God het aertfche dal,
Oock na fijn ondergangh, eens weder rechten fal.
Maer wilt u aen het ooft of boomen niet vergapen,
Hier is al meer te doen, als appels op te rapen.
Hier is, beminde ziel, hier is al meer te doen,
Als buyten alle forgh te leggen in het groen.
Schoon ghy dan menighmael hier fchept een groot behagen,
Wilt niet te diepen fucht tot ons geboomte dragen;
't Is felden dat hy veel op fijn gebreken wint,
Die tot fijn aertfch bedrijf onmatigh is gefint.
Doet niet als Abfalon, die in het wont gevangen,
Bleef aen een dichten eyck met al de leden hangen;
Hy quam in dit verderf door fijn verwaende kop,
Een boom was hem een galgh , fchoon hayr een vuyle ftrop.
Iek wil ons dommen aert met Abfalon gelijcken,
Sijn muyl, met onfen tijt, die gaet in haeften ftrijcken,
Terwijl ons hert te Peer aen vleefch en werelt hanght.
En met te grooten luft na aertfehe luft verlanght.
De (peer, die Joab Echoot, noem ick de felle fchichten ,
Die ons de dood bereyt, en druckt in ons gewrichten,
En als ons dat gebeurt, en baet'er geen gefucht,
Ons muyl (dat is de tijt) is van ons wegh gevlucht.
Iek bid u, weerde ziel, prent dit in uw gedachten,
En wilt niet al te veel op kruyt of boomen achten,
En plant niet al te diep uw planten in den geeft,
Acht alle fehepfels veel, maer uwen Schepper meeft!
-
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Laet ons (als Ifack plagh) hier in de groene velden
Verheffen onfen God, fijn maght en wijsheyt melden.
Laet ons hier evenftaegh ootmoedigh overflaen,
Wat goet fijn Vader -gunft ons dickmael heeft gedaen.
Laet ons een danckbaer hert hem foecken op te dragen,
Om dat hy ons verhief, als wy ter neder lagen;
Laet ons, na delen tijt, gaen fchieken ons gemoet,
Dat het niet onfen luft, maer fijnen wille doet.
Yet goets te mogen doen, of eenigh goet fontfangen,
Laet daer in rechten ernft ons herte na verlangen;
En mits nu dit gepeys in my verzegelt ftaet,
O ghy, die gaeft den wil, verleent de volle daet!
Mijn ziel dan, alsje gaet en fiet, aen alle kanten,
Geboomte, blom-gewas, en ongemeene planten,
En maelt niet al te Peer ontrent het jeughdigh rijs,
Maer heft uw finnen op, en fpreeekt op dele wijs:
Wilt u aen dit gewas, o ziele! niet vergapen,
Maer rijft met uwen geeft tot dien het heeft gefehapen,
Te fijner rechter handt daer is het rechte fchoon ,
Soeckt dat niet in het ftof, maer by fijn hoogen troon.
Arimateefche Vorft! ghy hebt van groene dreven,
Ghy hebt ons van den hof het recht gebruyck gegeven,
Ghy hebt uw graf gemaeckt te midden in het groen;
Wel op, geminde ziel, en wilt dat mede doen!
Laet ons in 't jeughdigh velt het dorre graf befchrijven,
En vry een ruymen tijt in die gedachten blyven;
Laet ons met ftillen geeft hier letten op den ftont,
Die my den leften fucht fal rucken uyt den mont.
Ghy weet dat alle vleefeh met bloemen wert geleken,
En datfe fonder tongh tot alle menfehen fpreken.
Al wat op velden groent, of in de tuynen waft,
Dient onfen fwacken aert ten vollen toegepaft.
Ghy hebt nu langh gefien, dat oude lieden fterven ,
En komen in het graf, gelijek als dorre gerven,
Of als getijdigh fruyt, dat nu fijn rijpte krijght,
En fchier niet aengeroert ter aerden nederfijght.
Een blom is teer - gewas, en niet van lange jaren,
De fneeghften hovenier en kante niet bewaren.
Het wort door vorft verfenght, of van de Pon verbrant,
Of met een harden ftorm geflingert in het zant.
Van hagel afgemaeyt, vertreden van de dieren,
Door 's Hemels nat verrot, gefteken van de pieren;
En waerom nicer gefeyt ? 't en is maer enckel niet,
En dat men maer alleen als in een fpiegel fiet.
Het foetfte dat ick weet in al het buyten-leven
Het fehoonfte dat een tuyn of boogaert konnen geven,
Is dan, wanneer het hout fijn bloeyfel open doet,
En met een volle jeught fijn vrouw of meefter groet.
Maer 't heeft al menighmael mijn innigh hert verdroten,
Dat voor foo korten tijt dit vreughje wort genoten.
Eylaes! eer iek het merck, eer iek het kan verftaen,
Het oogh mift fijn vermaeck , het bloeyfel heeft gedaen.
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Dus gaet het, lieve ziel, met alle werelts faken,
Die met vermomde vreught ons innigh hert vermaken:
Al wat hier luftigh fchijnt, en onfen geeft bedrieght,
Dat fchiet in haeften wegh, gelijck een arent vlieght.
Waerom dan luft gefocht ontrent uw groene klingen,
Al wat hier luftigh fchijnt, en fijn maer losfe dingen;
Want fehoon haer lente bloeyt, haer fomer is bevrucht,
Het tijt hier al-te-mael in haeften op de vlucht.
Soo haeft de winter naeckt met haer geftrenge vlagen ,
Soo wijckt'et aerdigh groen, als uyt'et veldt geílagen,
Ons tuyn fluyt met de kouw fijn aengename fchoot,
En toont ons over-al gelijck een volle doodt.
Het kruyt wijft alle daegh, hoe foete dingen vlieden,
En leert ons evenftaegh wat eenmael fal gefchieden.
Het blom- en hout- gewas, met haer geprefen jeught,
Zijn al van haeft verderf, en van een korte vreuglit.
Al wat van aerde komt, of uyt den ftof gerefen,
Dat fal haeft weder ftof, en niet als aerde wefen ".
Wat is'er al vergaen dat eertijts heerlijck was!
De werelt is een zee, en dat van enckel glas.
Seght vorften algelijck, die oock de grootfte ftaten,
Uyt liefde van het veldt, hebt eertijts konnen laten,
Waer is te defer tijt, waer is het edel groen,
Dat foo een diep vermaeck aen prinsfen konde doen
Segh, Cire, die u noyt in hoven kond' vermoeyen,
Maer altijdt befigh waert met planten, irrten, fnoeyen,
Waer is het fchoon prieel dat ghy wel eer befaet?
Waer al het edel fruyt, dat ghy voor nectar aet?
Waer is het luftigh hof, foo wonder vreetut .gelegen,
Dat yeder (tont verwert in hondert ommewegen ?
Daer noyt de Grieckfche jeught een uytkomft vinden kon,
Tot Thefeus op het left het monfter overwon.
Segh ons, Semiramis, waer fijn uw groene drevèn 2) p
Waer is het groot beflagh van uwen tuyn gebleven?
Waer is het luftigh groen dat aen de rotfen hingh,
En al wat planten hiet, al ver te boven gingh ?
Dit wijtberoemde ftuck in ouden tijt geprefen
(Daer van tot heden toe veel wonders is te leien) ;%
Is van een maghtigh prins gebout, en oock geplant,
Soo dat'et tweefins was een wonder in het lant.
Sijn lieve koningin, die fchiep een groot behagen
In boomen, recht bequaem om fruyt te mogen dragen,
In bosfchen voor het wildt, en alderhande groen,
Dies wert dit ftuck gemaeckt om haer vermaeck te doen.
Hier was een fchoon verwulf, tot in de lucht getogen,
Met vouten uytgeftreckt in velerhande bogen,
En boven op het werck, door koft en menfchen kracht,
Soo wert'et vette kley, en water opgebracht.
Daer was een machtigh hout en boomen in te tellen,
Vry dicker om de ftam, als fes of (even ellen.
De tacken uytgeftreckt wel vijftigh voeten hoogh,
1) Apoe. 15. 2.

2) Semiramis ]forti PenLles.

Gantfeh luftigh voor den geeft, en voor 't nieusgierigh oogh.
Dit wonderbaer gebou dat hingh als aen de bergen,
En wou, gelijck het fchijnt, en lucht en Hemel tergen;
En fchoon dit luftigh fcheen van onder, niet-te -min,
Daer waren boven dien veel hondert kamers in.
Beneden in 't verwulf daer vont men groote zalen,
Daer prinsfen van het landt haer luft in konden halen;
Soo dat het cierlijck ftuck in alle deelen was
Soo fchoon, waer van men oyt in oude boecken las.
De wonderbare vorst, de grooten Alexander,
Die heeft oock hier geplant fijn zegenrijcke ftander,
En was oock foo vermaeckt , als hy dit wonder fagh,
Dat hy daer langer bleef, als hy wel elders plagte ;
Sijn leger fweeft'er om, fijn ridders als gevangen ,
Die bleven aen het werck met al de finnen hangen.
De luft van dit prieel, en vrouwen daer ontrent,
Die hadden van den krijgh haer finnen afgewent.
Dit wert in langen tijt met kosten onderhouwen,
En wat'er in verviel, dat liet men weder bouwen.
Semiramis oock felfs die heeft'er hare macht,
En haer verheven geeft al mede toegebracht.
Maer wat'et prachtigh wijf, en alle prinsfen deden,
Het heeft noch fijn verderf en ondergangh geleden.
De tijt, die 't al vernielt, die heeft'et ondermijnt,
Soo dat'et nu een droom aen onfe finnen fchijnt.
Waer is het kenrlijck perck van duyfent ceder -boomen,
Befproeyt met 't edel nat uyt Jordaens reyne ftroomen?
Waer is het fchoonfte wout, dat oyt de werelt rant,
By Salomon bedacht, en finnelijck geplant?
Eylaes! de wijfte Vorft heeft in der daedt bevonden
Dat al het deftigh werck maer ftont op losfe gronden;
Ja, dat het ijdel was, wat by hem wert beftaen,
En 't is (gelijck hy fprack) eer langh te niet gegaen.
Segh Eden, hooghfte luft van alderhande dieren,
Dat geen naauwkeurigh prins door kunft had laten eieren,
Maer dat die grooten Godt, als met fijn eygen hant ,
In wefen had gebracht, en wonderlijck geplant.
Eylaes! ghy fijt geweeft, en gantfch tot niet gekomen,
Een fontvloet, foo men hout, die heeft u wegh- genomen,
Die heeft u wegh gefpoelt tot aen den diepften groat,
Soo dat men nauw en weet waer Eden eertijts ftont.
Maer Hondi, lieve vrient, u wil ick niet vergeten,
Daer was van uwen tuyn voor delen veel geweten,
Men fprack fchier over-al van uwe Moffe-fchans,
Maer ftracks, na uw vertreck, too wasfe fonder glans.
Iek heb haer eens gefien vry in een ander wefen,
Iek heb haer vrucht gefmaeckt, en haren ftant geprefen;
Maer nu en is'er niet van dat'er voortijts was,
Want Piet, haer fchoonfte kruyt en is maer enckel gras.
Is 't niet een deerlijck werck, dat al de befte faken ,
Die fonitijts aen den menfch de finnen vrolijck maken

3) Vid. Q. Curt.
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Soo kort van leven fijn, en dat ons foetfte tijt
Soo veerdigh henen gaet, en als te pofte rijt?
Siet, als my yet ontmoet, dat luftigh fchijnt te wefen,
Of dat van foeten aert of fchoonheyt wert geprefen,
Dan fta ick in gepeys, maer fegh van ftonden aen:
Ey fiet, dit aerdigh dingh fal haeft te niete gaen!
Voorwaer de groote vorft die hadde volle reden,
Als hy fijn deftigh heyr fagh ftaen in haer geleden,
Te klagen met gefucht: ey fiet, dit machtigh volck
Sal veerdigh ondergaen, gelijck een fnelle wolck!
Dit is dan klaer gefeyt, dat hagen, fchoone boomen,
Dat blommen, aerdigh fruyt, fonteynen, foete ftroomen ,
Dat fruyt en aerdt -gewas van alderhande fmaeck,
Zijn dingen voor den menfch van fonderlingh vermaeck;
Doch wat baet 's menfchen forgh, of hoogh getoge muren?
Al wat hier luftigh is, en kan niet lange dueren.
Geen breyn heeft yet too net of geeftigh oyt verfiut,
Dat niet te niete gaet en haeft fijn eynde vint.
Het is des werelts loop: ons aengenaemfte faken
Die fiet men in 't gemeen een vaerdigh eynde maken.
Het was een wonder-boom, die Jonas fchaduw gaf,
Maer dat too veerdigh wies, liet even veerdigh af.
Soo gaet'et alle groen, too gaet'et alle kruyden ,
Soo gaet'et alle vleefch , oock al de groote luyden ,
Soo gaet'et rijcken felfs, foo gaet'et alle dingh:
Het fnelt al tot bederf, dat oyt begin ontfingh.
Daer komt een hooge vloet of felle krijgh gerefen,
En al wat luftigh is, dat krijght een ander wefen.
Daer komt, men weet niet wat, een droevigh ongeval,
En of het niet en quam, de tijt vernielt'et al.
Maer waerom langh geftaen op too geringe faken ,
Die licht te niete gaen, en in het duyfter raken?
Wien is'et niet bekent, dat Godt dit machtigh AL
Op fijn befcheyden tijt geheel ontbinden tal?
De guide Ion, de maen, en al de fchoone fterren,
Die fullen duyfter fijn, en onder een verwerren.
Het is de waerheyt felfs, en over al gewis,
Dat hier niet blyven tal, gelijck het heden is.
De trooft van ons gemoedt en is dan niet te vinden
In yet dat ydel is, en lichter dan de winden,
En daerom is de ziel hier nimmermeer geruft,
Al fwemt het ganfche lijf in alle werelts luft.
Gaet met uw gantfch vernuft, gaet neerftigh onderfoecken,
Door-fnuffelt, overweeght, leeft al de wijfte boecken,
Bevraeght u waerje wilt, oock by de fneeghfte lien,
En wie oyt met verftant de werelt heeft gefien
Vraeght of'er machtigh goet ons herte kan verfaden,
Al is men even felfs met rijckdom overladen';
Vraeght of'er yemandt is, met eere vergenoeght,
Al heeft hy meerder eer als prins of koning voeght
Vraeght of'er yemandt kan in ftilheyt blyven ruften,
Al wordt hy overftolpt met al de foetfte luften?
;
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Voor my, ick fegge neen, daer is geen menfchenkint,
Dat hier volkomen vreught of recht vernoegen vint.
Soo ghy nu reden eyfcht van al dit wangenoegen,
Iek fal tot uw bericht alleen dit weynigh voegen:
Al dit komt van de ziel, die woont in yder menfch,
Die noyt hier onder vint haer vollen herten -wenfch.
De ziel, van reyne ftof, on-eyndigh in gedachten,
En eeuwigh boven dat, en kan geen leuren achten,
En al wat niet en is gelijck met haren aert,
Dat is gantfch onbequaem met haer te fijn gepaert.
Indienje my verfoeckt, dit nader aen te wijfen,
Vermaent dan uwen geeft wat hooger op te rijfen,
Klimt op tot Salomon, wiens hoogh- verheven ftaet
Sagh Godes eygen volck, als in fijn hooghften graet;
Hy was in rijckdom groot, in eere gantfch verheven,
En heeft oock aen de luft haer vollen eyfch gegeven,
Soo fpreeckt hy even felf, en foo een machtigh prins,
Die noemt dit al -te -mael een handt vol fchrale wints ,
Dat is een ydel dingh, en rechte beufel- faken,
Die niemandt immermeer geluckigh konnen maken;
En daerom geeft hy raedt, om hier in wel te gaen,
Op too een losfen grondt noyt vaft te blyven ftaen.
Treet hier noch verder in, den grooten Alexander,
Al wan hy menigh rijck, het eene na het ander,
Al was fijn eer, fijn luft, fijn rijckdom wonder groot,
Hy focht met ongedult een ander werelts kloot.
Al wat de werelt geeft, om yemandt bly te maken,
Beftaet, na mijn begrijp, in dryderhande faken:
In eer, in machtigh goet, in luft en goet onthael,
En fiet dees vorften aen, fy hadden 't al- te -mael;
En des al niet-te -min, niet een en kon'er ruften,
Sy vonden ongemack oock in haer meefte luften.
Sy fochten ander werck, dat noyt hier yemandt vont,
Soo langh als haer gemoedt op aertfche dingen (tont.
Nu fiet het zee-compas, en fijn gefwinde naelde,
Die noyt en is gefien, of ftont geftaegh en dwaelde;
Ja fweeft, als fonder ruft tot zy de Noort-fter fiet,
En datfe recht vermaeck uyt hare glans geniet.
De ziel is even dus: waer datf' haer foeckt te wenden,
Sy vint'et over-al vol onluft, vol ellenden,
Tot datf' in rechten ernft tot God den Schepper naeckt,
Soo dat haer naderhant geen vleefch of werelt fmaeckt.
Maer neemt dat uw gewas veel jaren (tont te blijven,
Hoe kan dat uwen ftaet en fwacke leden ftijven?
Ghy ftaet om haeft te fijn een onder -aertfche galt,
Daer 't eycken -hout verrot, en daer geen ander waft.
Wat hier nu luftigh fchijnt, en fal u geenfins baten,
Ghy Pult dit aerdigh tuygh een ander moeten laten,
Een planck nu langh verdort, oock fonder eenigh groen,
Die fal den lebten dienft aen uwe leden doen;
Hier in fal 't naefte bloet uw lichaem laten (touwen,
En daer en fal geen vrient u meer gefelfchap houwen;
106
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De pier fal u alleen verfellen in het Ito!',
Die ghy wel eer verdreeft uyt uwen lieven hof.
Nu flaet doch uw geficht een weynigh na beneden,
En fiet, hoe na ghy zijt om delen wegh te treden:
Een hoeft, een kuch, een hick, een bete van een vloo
Heeft macht uw kranck geftel te leggen op het ftroo.
Wel laet dan, lieve ziel, uw finnen hooger klimmen,
Al wat hier onder is, en fijn maer losfe fchimmen;
Uw luft tot blom-gewas, of tot een jongen boom,
Is niet als dweepery, en als een foeten droom.
Nu wie de finnen ftelt op haeft vergaende faken,
Die kan doch nimmermeer fijn herte recht vermaken;
Ja, waer is eenigh menfch, die niet fijn geeft en quelt,
Wanneer fijn hertens luft ter neder wort gevelt?
Maer God die eeuwigh blijft, en hout fijn eygen wefen,
Is weert -te fijn bemint, en hoogh te fijn geprefen;
Daer vint de ziele ruft, daer ftaet haer liefde valt,
Schoon dat u noot befpringht, ja doodt en helle baft.
Ey, laet ons herte gaen, daer vruchten fijn te vinden,
Die noyt verloren gaen door krachten van de winden,
Daer Chriftus even felfs, ons trooft en Heylant fit,
Die God eens heeft verfoent en voor de fijnen bidt.
Op, op dan, mijn gemoet! laet alle dingen varen,
Die niemant dienftigh fijn, als flechts voor weynigh jaren;
Hebt al dat werelt heet, als een die niet en heeft,
En weeft na defen tijt, als een die niet en leeft.
Doch loo ghy niet-te -min tot hoven fijt genegen,
En meynt daer in te zijn een ongemeenen fegen,
Soo laet uw finnen gaen ontrent het luftigh dal,
Daer 't nieuw Jerufalem hier namaels wefen fal.
Wilt met geftagen ernft uw geeften loo verkloecken,
En gaet voor alle dingh den boom des levens foecken,
Die geeft een heylfaem bladt, oock tegen alle pijn,
En kan oock in den doodt een wegh ten leven zijn.
O boom, van God geplant, vol alderhande luften!
O wonderbaer gewas, daer op de doode ruften !
O boorn! wiens edel loof is heylfaem aen de ziel,
Die anders aen de doodt gewis ten roove viel!
Ghy waert wel eer een rijs, en fcheent van kleynder waerde,
En naer de werelt fprack, gefproten uytter aerde:
Maer nu een offer-boom, en dat voor onfe fchult,
Wiens aengename geur den ganfchen Hemel vult.
O boom, die noyt verdort! laet uwe groene tacken
Oock in dit jammer-dal op ons ter neder facken,
Belommert ons de ziel, op dat uw grooten dagh,
Oock in den heetften gloet, ons geenfiris fchaden magh.
Maer om dit reyn gewas naer eyfch te mogen naken,
En van fijn Hemels fruyt den rechten keeft te fmaken;
Soo dient ons ganfch bedrijf daer toe te fijn bereyt,
En al dat werelt heet ten vollen afgeleyt.
By God is niet te doen, ten zy men alle Ponden,
Schoon die van overlangh in ons gewortelt ftonden,

Verloochent, plaets ontfeyt, en ganfch te buyten gaet,
En hier toe, lieve ziel! loo geef ick delen raet:
Soo haeft ghy wort gewaer, dat uw gedachten neygen
Tot iet dat fondigh is, of dat uw finnen dreygen
Te rennen buyten fpoor, loo haelt flucx aen den dagh,
Al wat u wederom te rechte brengen magh;
Seght: hoe, aelweerdigh vleefch! wout ghy den Schepper tergen,
En wat u niet en voeght aen mijn gedachten vergen
Tot nadeel van de ziel? hoe, dwaes! en weetje niet,
Dat God uw ftil gepeys oock in het duyfter fiet?
Dat God te fijner tijt u fal doen reden geven,
Oock van het minfte deel van uw ontuchtigh leven?
Oock van een ydel woort, dat, niet te wel bedacht,
Hier uyt een losfe mondt te voorfchijn is gebracht?
Geen rnenfch en is 't bekent hoe laugh fijn jaren dueren,
Een haeft vergaende vreught die moet men langh befueren;
Weet, dat een ziele fterft, ja fonder eynde queelt,
Om yet, dat voor een uur ons domme finnen ftreelt.
Men kan noyt vaften trooft van onfen Godt verwerven,
't En zy men is gefint de fonden af te fterven,
't En zy men is gemeent ons luften af te ftaen,
En met een rechten ernft een beter wegh te gaen.
Mijn God! ick ben geneyght te gaen uw rechte wegen,
En dit is my alleen door uwe gunft gekregen;
Voltreckt het noodigh werck met loo een volle macht,
Dat mijn aelweerdigh hert geen werelt meer en acht!
Laet my noyt klachten doen, of treurigh fijn bevonden,
Mids iek nu ben geraeckt tot aen mijn lefte ftonden.
Maer geeft dat my de doodt, oock voor mijn letten dagh,
Gelijck een vrolijck feeft voor oogen komen magh.
Befit mijn innigh hert, en mijn geheele finnen,
En laet ick anders niet als u alleen beminnen.
Drijft uyt mijn dof gemoedt, daer aen ick eertijts hingh,
Want als ick dat verlies, loo vind' ick alle dingh.
Geduerigh naer het graf te wenden fijn gedachten,
Leert yeder uyt te fien, en op fijn wegen achten
Het quade wort gemijt, het goede wort betracht,
Wanneer men alle daegh fijn lefte ftonden wacht.
Wie dan genegen is, het graf niet meer te fchromen,
Die laet'et evenftaegh in fijn gedachten komen
Al wat ons groufaem fchijnt, indien men 't dickmael fiet,
Verlieft fijn eerfte fehrick, of wel men acht'et niet.
Die eerft in 't leger komt ontrent de rouwe gatten,
En let daer hoe men plagh den vyandt aen te taften,
Ontfet hem evenftaegh tot aen fijn innigh hert,
Soo haeft daer yemant valt, of maer getroffen wert.
Maer als'er naderhandt wat tijt is overftreken,
En dat by nu een wijl den handel heeft bekeken,
Soo wert fijn oogh gefterckt, fijn herte valt geftelt,
Schoon yemant nevens hem ter aerde wort gevelt.
;

;
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Die hoogh van jaren is, leert uyt verfcheyde faken,
Dat hem de lefte ftuyp allenxkens komt genaken;
Daer is ftaegh aen het lijf óf 't een óf 't ander lit,
Daer in de bleecke doodt of haer beginfel fit:
Neemt fy ons tanden wegh, 't is om te laten weten,
Dat wy in korten tijt, niet meer en fullen eten;
Maeckt fy ons gangen traegh, 't is om te doen verftaen
Dat ons verfwackte voet haer niet en fal ontgaen;
Verduyftert ons gefleht, zy komt ons openbaren,
Dat wy eer langen tijt in duyfter Pullen varen;
Wort ons de fchedel kael (en waerom des bedroeft ?)
WY fullen naer de plaets daer niemant dektel hoeft;
Indienje rimpels krijght, befiet u eygen felven,
De doodt die laet een graft oock in uw voorhooft delven;
Schudt u het wanckel hooft, Poo leert uyt dit geval,
Dat u het kranek geftel haeft nederftorten Pal.
Om dan met ftillen geeft uyt delen romp te feheyden,
Soo wilt u tot het werek van langerhant bereyden,
Neemt acht op uw bedrijf, en fielt u vlijtigh aen,
En laet niet onverricht, dat noodigh is gedaen.
Met dickmaels iet te doen, Poo leert men groote faken,
Waer door men tot gewin, of eere kan geraken:
Indienje zijt geneyght te leeren vreemde tael,
Leeft boecken na den eyfch, maer doet'et menighmael.
Indienje luftigh fijt om net te leeren fchrijven,
Soo laet uw rappe pen niet (til of ledigh blij ven ;
Al ftaen voor d'eerfte reys uw regels bijfter krom,
Het fal haeft beter fijn, fchrijft des al wederom.
Geen ambacht Poo verwert, of Poo men wil volherden,
Men kan des evenwel ten leften meefter werden.
Wie dickwils eene faeck van nieus beginnen magh,
Wort fneger als hy was, en wijfer als hy plagh.
Maer van de ftege doodt en kan geen menfch verwerven,
Dat hy, door veel te doen, magh beter leeren fterven;
Neen, neen, die eens verhuyft, en Poo de reyfe doet,
Komt daer hy noyt en was, en daer hy blijven moet.
't Is yeder menfch gelet, niet veel of menigh werven,
Maer eeninael, lieve ziel! maer eens te moeten fterven
Dat eens heeft vry wat in, want dit, hier eens gefchiet,
Geeft eeuwigh herten -luft of eeuwigh ziel-verdriet.
Wel leert dan, voor de doodt, haer eygen wefen kennen,
En eerje 't graf genaeckt.0 tot het graf gewennen;
Want in de diepe kuyl, daer is geen nutte leer,
Daer is geen wijs beleyt, vernuft, of kunfte meer.
Ach! yet maer eens te doen, dat (na verflofte faken)
Noyt kan verbetert fijn, noyt recht en is te maken,
Dat is vol nare fchrick; al wie hier komt te kort,
Wort in een groufaem diep voor eeuwigh afgeftort;
't Is geen bequamen tijt, een fwaert te laten fmeden,
Wanneer des vyandts heyr op ons komt aengereden;
Het ancker komt te laet, wanneer 't onmachtigh fchip
Sit op het driftigh zandt, of op een harde klip.

;

;
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't Is geen bequamen tijt fijn leften wil te maken,
Wanneer het killigh (weet de leden komt genaken;
Of als een heete koorts het gantfche breyn ontfteeekt,
Of als een boofe ftuyp het noodigh oordeel breeckt.
't Is geen bequame tijt op ons vertreck te letten,
Als nu de bleecke doodt befluyt haer fwarte netten;
Ghy, draeyt dan ftaegh het oogh ontrent het duyfter graf,
De doodt na eyfch bemerekt, die fnijt de Ponden af.
Het is van outs gefien , en in der daedt bevonden,
Dat wie fijn uytgangh weeght, doet afbreuck aen de Ponden;
Soo dat men aen het vleefch een wisfen breydel geeft,
Indien de bleecke doodt in ons gedachten leeft.
Men leert'et uyt de daedt, dat oock de wilde beeften,
Vernemen delen fchrick ontrent haer domme geeften:
Een rat, die in de val haer vaft gefloten fiet,
Al is'er lecker aes, het beeft en etet niet;
Oock heb ick dit verftaen, dat even by de visten,
De regel, hier vernielt , niet eens en plagh te misfen,
Vermids men ondervint, dat 't vochtich element,
Oock in fijn burgery de doodt-fchrick heeft geprent.
De daedt heeft ons getoont, dat oock de grage fnoecken,
Hoewel alleen door roof haer kolt gewoon te foecken,
Getogen uyt de ftroom, en in een kaer bewaert,
Verlaten haer bejagh, en krijgen beter aert.
De vifch hout vaften-dagh , en 't luft haer niet te fnoepen,
Omdat de wisfe doodt haer dan beftaet te roepen.
Mijn ziel! ey, letter op, en acht'et niet te flecht,
Oock van een oolijck dier te worden onderrecht.
Wel aen, ick ben gefint, mijn pen te laten fwieren
Tot in het woefte bofch, en by de wilde dieren;
Want in het open velt wort diekmael yet geleert,
Dat niemant recht en weet die in de stadt verkeert:
Men heeft een feker dorp in onfen tijt gevonden,
Daer by een eycken bofch oock hooge beucken ftonden,
Hier in was 't dat een wolf fach langen tijt onthiel,
En door een ftagen roof de buerte laftigh viel.
In al dit landt-begrijp en gingh'er niemant flapen,
Of droegh eerft goede forgh voor haer gemeene fchapen.
Daer was een oude kerck, gelegen aen het vleck,
Hier gaf men aen het vee des avonts fijn vertreck.
Het diende tot gerief van al de naefte bueren,
Soo om fijn wijt begrijp, als om de fteyle mueren;
Geen beer of felle wolf, geen vos en kon'er by,
Het was èn van gewelt èn flimme lagen vry.
Eens voor den dageraet, en eer de Tonne ftralen
Vertoonden haren glans ontrent de naefte dalen,
Soo was de grage wolf getreden nyt het wout,
En wenfcht tot fijn ontbijt een hupfchen fchapen bout:
Maer wat hy foecken mocht, geen fchapen aen der heyden,
Geen bocken aen den dijck, of in de groene weyden;
Doch mits hem niemant roert in eenigh huysgefin,
Soo wort de lincker (tout, en gaf hem dieper in;
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Hy komt ontrent de koy, daer d'oud' en jonge fchapen
Of woelen onder een, of in geruftheyt flapen,
Daer hoort hy foet gebleet van eenigh fuygend' lam,
Dat om de moeder fpeelt, of foogh een volle mam;
Dies watert hem de mondt, en alle fijn gedachten
Die fpelen op den roof, als met geheele krachten,
Hem dunckt dat hy asree de luft haer voedfel geeft,
En dat hy 't befte lam al in de klauwen heeft.
Hy trad dan nader toe, en gaet'et al beloeren,
Maer wiert uytfinnigh gram op al de naefte boeren,
Om dat hy niet één gat om al 't gebouw en vont,
Noch boven in de muer, noch onder op den gront.
Hy gaet'et andermael , en noch eenmael bekijcken,
En (tont nu als gereet om weder af te wijcken;
Maer hem quam voor het oogh een ganfch bevalligh dinck:
De deure van de kerck en was niet in de klinck;
Hy (tracks op dit gefacht, met blijdfchap ingenomen,
Loopt toe met alle kracht om aen den roof te komen,
De poorte gaf haer op, mits hy ganfch vinnigh ftiet,
Maer viel ftracks weder toe, terwijl by binnen fchiet.
Het beeft was daer het wou, maer 't hoort de deure vallen,
En vint hein daer betet, als tusfchen hooge wallen.
Wat raet nu voor den wolf P geen middel uyt te gaen,
Dies bleef by daer bedroeft, en als verwefen ftaen.
Hy feet (gelijck hem dacht) de felle boeren komen,
Dies wert hem door de fchrick den honger wegh genomen;
Sijn anghftigh herte klopt, fijn ganfche lichaem fact,
-

Sijn tanden worden ftomp, en alle luft vergaet.
Siet daer een wreede wolf te midden in de fchapen ;
Van eten geen gewagh, oock luft hem niet te flapen.
Hy toont geen vyerigh oogh, maer fchijnt een ander beeft,
Mits by een wisfe doodt of harde (lagen vreeft.
De lammers onder dies, en oock de groote dieren,
Beginnen in de koy te bleeten, loeyen, tieren,
De ftoutfte fijn verfchrickt, en al de kudde vliet,
Om dat het witte vee haer meeften vyant feet.
Dit hoort men in het dorp, dies komt'et al geloopen,
Daer moet de grage wolf fijn ftoute daet bekoopen ;
En fchoon men niet één fchaep van hem mishandelt fagh,
Noch wort de vraet gevat, en 't is fijn letten dagh.
Men hout dat aen de wolf fijn felheyt was vergeten,
Om dat'er niet een lam van hem en was gebeten ;
Maer dat hy vreedfaem- was, en van een fachten geeft,
Vermits by voor de dood ten hooghften was bevreeft.
Wel kan het aen de wolf een beter wefen geven,
Dat hy voor feker houdt niet laugh te fullen leven;
O menfch van ouden dagh! wort ghy dan immers goet,
Dewijl het feker is, dat ghy haeft reyfen moet.
De werelt is de koy, waer in guy fijt gefloten,
En niemandt raeckt'er uyt als van den doodt gefchoten.
Men doe een tragen gangh, of wel een rasfen fpoet,
Geen menfch en weet de ftondt, wanneer hy ruymen moet.
Om dan tot dit gepeys de finnen aen te leyden,
Soo laet ons tot het graf het innigh hert bereyden;
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't Is feker dat de doodt ons nimmermeer verlaet,
Maer als een fchaduw volght , alwaer men henen gaet.
Wel aen, als ghy uw kleet zijt befigh uyt te trecken,
Om in het fachte dons uw leden uyt te ftrecken,
Soo fpreeckt in uw gemoet: de doodt maeckt yeder naeckt,
De doodt is 't die het graf ons tot een bedde maeckt.
Wanneerje 's nachts ontwaeckt, feght dan in uw gedachten:
Iek lagh Baer als een block, ontbloot van alle krachten.
De fufter van de doodt hadt my als wegh gevoert,
Weet, ziele, dat het spoock op u geduerigh loert.
Seght daerom vóór den flaep: ick mochte noyt ontwaken,
Seght als ghy 't bedde ruylnt: de doodt kan my genaken,
Oock eer ick weder ruft; feght als ghy buyten gaet:
Wat is'er veel ontzielt oock midden op de ftraet.
Seght, als ghy reyfen Pult of wilt te paerde rijden:
De doodt is nevens my, en rent aen alle zijden ;
Hoe fnel een moedigh beeft óf gaen óf loopen kan,
De doodt is even wel noch meefter van de man.
Seght, als ghy zijt geneyght te water uyt te reyfen:
Nu dien ick boven al op mijn vertreck te peyfen;
Kies ick een grooten hulck , of wel een kleyne boot,
Alleen een weynigh houts dat fcheyt my van de dot!
Wat is'er menigh menfch, die Lich gingh nederftrecken,
Die van fijn diepen flaep noyt op en was te wecken!
Wat is'er menigh menfch, die aen de tafel fat,
En na den eerften beet geen fpijfe meer en at!
Wat is'er menigh menfch genegen om te trouwen,
Of fpeelt niet fijn gepeys ontrent de jonge vrouwen;
Maer eer hy van het bed gewenfchte vruchten pluckt,
Soo wert hy naer het graf in haeften wegh geruckt.
Wat is'er menigh menfch, die fpelen was gereden,
Maer heeft in fijn vermaeck de lefte pijn geleden!
Wat is'er menigh menfch, die lijnen grondt bezaeyt ,
En is maer enckel ftof, eer hy de vruchten maeyt!
Wat is'er menigh heldt, die veeltijts gantfche dagen
Spant al fijn krachten in, om bosfchen af te jagen,
En t'wijl hy Eich verhit in 't ongebaende wont,
Soo wert hy metter haeft in al de leden kout.
Wat is'er menigh vorft, die met de gantfche (innen,
Geduerigh befigh is, om landt of stadt te winnen;
En t'wijl hy eere foeckt, en ftaegh een meerder glans,
Krijght dickmael anders niet, als feven voeten lants!
Wie heeft'er niet gehoort dat eenigh helt vertelde,
Dat hy een machtigh heyr met krachten nedervelde,
Dat hy een deftigh vorft fagh geven aen de doot,
Of door een flirr vergif, of door een vinnigh loot;
Dat by een dertel quant, in 't midden van het mallen,
Sagh, eer het yemandt dacht, ter aerden nedervallen;
Dat yemandt lijnen gangh na mart of beurfe nam,
Die noyt van daer hy gingh fijn leven weder quarr;
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Dat aen een blyden rey, en by de rofe-kranfen,
De doodt (fchoon onverwacht) quam op haer beurte danfen;
Dat yemandt van een dack of ander hooghte viel,
En was van ftonden aen een lichaem fonder fiel.
Siet daer een korte lijft van alderhande lieden,
Wat yemandt is gebeurt, kan yeder een gefchieden;
Noyt Loo een vreemt geval, dat yemandt overkoomt,
Dat niet van yeder menfch behoort te fijn gefchroomt.
Ghy daerom, watje doet of watje mooght beginnen,
Het zy dan metter haeft of met bedaerde finnen,
Hebt ftaegh in uw gefacht het eynde van het werck,
Dat is in alle dingh een dienftigh oogh-gemerck.
De doodt is in het bedt, en dranck, en befte fpijLen,
De doodt befpringht den menfch op alderhande wijten :
Een wint, een hayr, een fchrick, een kuch, een geen, een lach,
Niet too een kleynen dingh, dat ons niet fchaden mach".
Hoe dat oock yemant fterft, 't en is voortaen geen wonder,
De keyfer Anaftaes verhuyfde met den donder,
En Joviaen die ftorf van damp en roock gefmoort,
Maer Nerva gaf'et op, om dat hy was geftoort
Een paus van hoogen moedt is uytter tijt getogen,
Alleen maer door een vliegti hein in de keel gevlogen;
Anacreon verfchiedt terwijl hy druyven at,
Vermits een kleyne korl hein in de keele fat;
Chryfippus wert een lijck, eer hy het eens bedachte,
Terwijl hy vrolijck was en luyder keelen lachte;
Den groote Fabius is van een hayr geftickt,
By heil met foete melck te vaerdigh ingefickt ;
En Valentiniaen, door hart en hevigh krij ten,
Gaf oorfaeck dat terftont fijn longer quam te fplijten;
Tarquinius die kreegh een graetjen in de krop,
En 't was dien grooten vorft gelijck een harden (trop.
lek moet een Griecks geval hier op aen Hollant fchencken,
Het is van goede ftof en waerdigh om gedencken:
Het leert ons hoe de doodt een (tage rolle fpeelt,
Oock daer men luftigh is, en niet een menfch en queelt:
Een geeftigh jongelingh bekent in oude tijden,
Plach met de fnelle faem de werelt om te rijden;
Vermits hy op 't tooneel gantfch aerdigh (pelen kon,
En door een deftigh jock een yeders herte won.
Want of 't een treurfpel was, dat hem ftont uyt te wercken,
Wat van Philemon komt is waerdigh aen te mercken;
Of dat een bly geval by hein wort voortgebracht,
't Is foet en aengenaem, al wat hy oyt bedacht.
Nu was by defen Grieck een geurigh ftuck befchreven,
Vol ongemeene drift, en waert om langh te leven.
Dit fpeeld' hy na de kunft op eenen blij den dagh,
Soo dat hein al het volck als voor 'een wonder fagh.
Maer t'wijl hy befigh is, als met fijn gantfche leden,
En nyt met groote kracht fijn ongemeene reden,

1) L'Empereur Anaftace mourut fubitement d'une tonnerre. 1'Empereur Joviau par one 'speur d'une fumée. rEmpereur Nerva par une foudaine colere. Le Pape Alex. IV. par one mouche.
Anacreon par un giain de rofui fut eftoffe. Chrifippus mourut en riant. Le couful Fabius par on cheveu. L'Empereur Valent. en criant. Tarquimas Prifeus par one arefte.
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Ontftaet'er metter haeft een onweer in de lucht,
Soo dat meeft al het volck en oock de meefter vlucht;
En mits de fellen ftorm, met onverwachten regen,
Quam op het fchoutooneel geweldigh afgefegen ,
Met blixem tusfchen bey en ftagen donderfagh,
Soo wort het fpel geftaeckt tot op den naeften dagh.
Soo haeft de guide fon haer wederom vertoonde,
En niet een nieuwen glans 't onftuyrnigh weer verfchoonde,
Soo loopt een yeder toe, en acht'et voor geluck,
Om naeft te mogen fijn , ontrent het meefterftuck.
De fchou-plaets is te kleyn voor foo veel duyfent menfchen,
Want yeder fcheen alleen om dit vermaeck te wenfchen ;
Het is een groote gunft, als yemant door een vrient
Maer van een kleyne kant of hoeckjen is gedient.
Maer fchoon foo grooten hoop te famen is gekomen,
De meefter van het fpel en wort'er niet vernomen;
Dies keeck een yeder uyt als niet te wel gelint ,
Om dat men by het werek Philemon niet en vint.
De tijt gingh haren gangh, en al de kijckers dachten,
Dat foo een machtigh volck niet langer dient te wachten.
Dies fijnder zes of acht ten leften opgeftaen,
En na Philemons huys met grooten haeft gegaen:
Maer als de rouwe jeught tot fijnent quarr getreden,
Doen fat Philemon daer met onbeweeghde leden;
Sijn wefen ftont gefet, als of hy fpreken wou,
Sijn handt was uytgeftreckt, als die yet wijfen fou.
Maer "t lijf was fonder geeft, ja, fonder eenigh leven,

De ziel was uytgereyft, de romp alleen gebleven,
Hy roerde niet een lidt, hoe dat hem yemant track,
Hy feyde niet een woort, fchoon dat een yder fprack.
Siet, t'wijl hy in den geeft is bijfter opgetogen,
Soo was hein uyt het lijf de ziele wegh gevlogen,
Hy hadt hem door de kunft yet wonders ingebeelt
Maer ach! de levens-rol was niet hem uytgefpeelt.
Hy meynde voor het volck een deftigh ftuck te brengen ,
Maer ach! de bleecke doodt en wou het niet gehengen.
Philemon is verhuyft tot alle mans verdriet,
Want dat'er overbleef, en was Philemon niet:
Dit wert van ftonden aen door al de ftadt geweten „
En van de fnelle faem in haeften uyt- gekreten;
Daer wert by ,(die het volck voor defen vreugde gaf)
Met ongemeenen rouw gedragen in het graf.
Nu let, o waerde ziel, wat hier is uyt te trecken ,
En wilt doch uyt den flaep uw domme innen wecken:
Dit is tot ons gefeyt, dat wy te geener tijt
Zijn vaft in ons bedrijf, of van de doodt bevrijt.
Wat hier de menfchen doen, het zy haer rappe firnen
Zijn befigh om vermaeck of goet te mogen winnen,
Of eer of hooge ftaet, de doodt al evenwel
Is by der mannen ernft en by de kinders fpel.
Wie kan fijn levens -tijt , fijn korte dagen tellen ?
Wie, hoe en waer de doodt ons fal ter nedervellen ?
Siet, Joab is ontzielt te midden in de kerek ,
En Siinry wegh geruckt ontrent een leelijck werck;
;
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Holfernus is de kop al flapend' afgefmeten,
En Ammon omgebracht te midden in het eten;
Abimelech verviel door handen van een wijf,
En menigh hups gefel uyt enckel tijt- verdrijf;
Het aertrijck heeft het rot van Abiram verflonden ,
En onder fchijn van eer is Heglon wegh gefonden;
Siet, Simfon wert verraft ontrent een vrouwen fclioot,
Het wijf in Benjamin verkracht, en foo gedoot;
Herodes wert verteert, gegeten van de wormen,
Jobs kinders bleven doodt, verplettert van de ftormen ;
De groote Goliad geflingert in den kop,
De fchoonen Abfalon gehangen fonder ftrop;
En Naboth buyten fchult niet fteenen overvallen,
En Bechri's grilligh hooft geflingert van de wallen;
En Ifbofet vermoort, daer hy in rufte lagh,
En Abner afgemaeckt, eer hy de fteecke fagh;
En Gayus wert geblint, als hy een blinden heelde,
En Gallus wert ontzielt, daer hy een vrouwe ftreelde ".
Montagne gaf het op, maer van een bal geraeckt,
Als of hy van een loot ter aerde was gemaeckt ;
Het gantfch Egyptifch heyr is in de zee verdroncken ,
En Sodoma vergaen in peck en heete voncken;
Een vloeck riep beeren uyt, en Iloegh veel kinders doot,
Herodes floegh'er meer oock in haers moeders fchoot !
Maer noch een vreetut geval dient hier verhaelt te wefen,
Als waert met rijpen fin te werden overlefen;
Het fchijnt dat oock de doot met ons bywijlen malt,
Als fy (men weet niet hoe) de menfchen overvalt:
Acht maeyers wel getont , daer fy aen tafel faten,
En met een bly gemoedt te famen happigh aten,
Verfcheyden eer men oyt het ongeluck vernam,
Getroffen door een vyer dat uyt een donder quarr ' .
De doot ontzield' liet volck te luidden in haer eten,
Een yeder hielt de ftant gelijck hy was gefeten
D'een tafte na de fpijs, en d'ander na de kan,
Maer wat een yeder doet, niet een en fcheyter van;
Haer wefen, haer geftel, en al haer leden bleven
Te midden in de doot, als midden in het leven.
En niet een menfch en weet, wat fpoock hier onder fpeelt,
Want yeder blijft gefet, gelijck een fteenen heelt.
Een leyt'er uytgeftreckt , een is'er neergebogen ,
De lijven fijn verftijft, de zielen wegh gevlogen.
Medufe, foo het fchijnt, (daer van men wonder leeft)
Die is ontrent het werck of in het vyer geweeft.
Dit beelt dat had de kracht (gelijck de lieden meenen)
Te maken al het volck gelijck als harde fteenen,
Al die het maer en fagh, bleef vaft vernagelt ftaen,
Juyft als hy uyt fijn buys te voren was gegaen ' .
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De blixem (als men weet) die heeft gefwinde ftralen,
En kan aen dien hy treft door al het lichaem dwalen;
En foo'er eenigh lidt fijn kracht wil tegenftaen,
Soo kan het wonder doen, en fonder quetfen flaen.
Dit vyer (gelijck men fchrijft) dat kan een lennner breken,
En laet de fcheede gaef daer 't fweert in heeft gefteken.
Hoe dat'et wefen magh, de maeyers waren doot,
En als 't van buyten fcheen, geheel en buyten noot.
Ach! 's menfchen ondergangh en is niet na te fporen;
Het wort oock tot een lijck dat noyt en was geboren,
Haer leven is volendt, eer dat'et fchier begint,
Een moeder wort een graf oock van haer eggen kint.
Ach! door wat fnelle pen kan immer fijn befchreven ,
Hoe dat ons ydel vleefch ten grave wort gedreven!
De wegen fijn te veel die van het leven gaen,
Dies is'et fonder grondt, hier op te willen ftaen.
Soo veel de bladers fijn aen al de groenfte boomen,
Soo veel uien visfchen Piet haer baden in de ftroomen ,
Soo menigh koren -ayr in vette gronden ftaet,
Soo menigh bietje werckt ontrent den honighraet ,
Soo veelderhande tuygh, en foo verfcheyde dingen,
Zijn machtigh yeder menfch tot in het graf te dringen.
't Zy kleyn of middelbaer of uytermaten groot,
Geen wal, geen hooge inner, is feker voor de doot.
Ghy daerom, watje doet, in 't ruften, rijden, varen,
En wie ghy wefen mooght, van jongh of oude jaren,
Hebt acht op uw vertreck, en wacht een ftage val,
De doodt is binnen u, de doodt is over-al.
Mijn ziel, gaet tot het werck. Daer fijn verfcheyde faken
Die my ftaegh ons vertreck indachtigh konnen maken:
God is my, nietigh menfch , too uytermaten goet,
Dat hy my teyckens geeft, dat ick haeft reyfen moet.
Zijt daerom ftaegh bereyt, oock in uw blijdfte ftonden,
Om licht te fijn geflaeckt , en haeft te fijn ontbonden;
En fchoon uw tijt genaeckt, weeft echter niet bedruckt,
Maer gaet uyt als geleyt, en niet als wegh geruckt.
Wat magh men evenftaegh om eer of rijckdom woelen,
Wy fnellen na het graf, oock buyten ons gevoelen;
Wy lien op grooten ftaet, wy trachten na gewin,
En daer is menigh leet en weynigh voordeel in.
Wy gaen al veel te werck gelijck de domme fpinnen,
Die maken groot beflagh daer luttel is te winnen:
Want fchoon haer ingewant geheel is uytgeput,
Noch doet haer noeft bedrijf aen niemant eenigh nut.
Wat fchilt dat van ons doen! wy woelen gantfche dagen,
Soo dat wy menighmael ons ziel en leven wagen;
Wy ftellen in het werck ons lijf en binnen-kracht,
En fiet al dat uien krijght is màer een flechte jacht.

1) Stet dele exempelen en diergelgcke by Michel de la Mont. lib. 1 des Esfais cap. 9. Que philofopher eft apprendre a m'nnrir.
2) Cardanus lib. 8 cap. 14 de rerum diverfitate relatus á D. Beverwijck in de fehat der ongefontheyt cap. 11. Canierar. Cent. 3 Medit. lift. verhaelt diergelijeken droevigen ongeval door
blixem te Mechelen gefchiet te fijn 1546. Noch dat in de felfde stadt eens een gelagh voleks in feker herbergh met kaerten in de handt, daerfe mee gefpeelt hadden, ftijf doodt gevonden
w iert. Wut oock ontfteecken buskruyt te wege brenght, is dit loopende jaer 1655 binnen Delft gebleken.
3) Van de krachten van Mednfe, en mat de poeten daer van gevoelen, is in 't breede te lefes in de Metamorpliofes van Ovidins.
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Men wil of eer, of staet, of luft, of rijckdom hebben,
En wat is 't al-te-mael ? eylaes ! maer fpiune- webben.
Ach! wat de werelt geeft, indien men 't recht betet.
Is voor een droeve ziel maer roock en anders niet.
Eer baert maer enckel wint, en rijckdom bange Torgen,
En 't leet is in de luft uyt eygen aert verborgen.
Ach! fchoon men 't al genoot, en dat naer eygen wenfch,
Men blijft een aerde vat, dat is een nietigh menfch.
Een onverwacht gevaer kan yder overvallen,
Oock midden in de pracht, of in een dertel mallen;
Maer fchoon ons leven gingh oock fonder ongeval,
De doodt komt op het left, en die vernielt'et al.
Wel, ftaen ons faken dus, waer toe dan veel te woelen ?
Mijn ziel, verheft ons hert uyt riefe lage poelen!
Beveelt u in de fcherm van die u heeft gemaeckt,
Hy is 't die over u tot alle tijden waeckt.
Laet ons niet alle macht verkeerde tochten fchouwen ,
En als ons quaet ontmoet, ons tranen wederhouwen;
Maer laet ons treurigh fijn, en op den boefem flaen,
Als door ons eenigh quaet en feylen fijn begaen.
Laet van ons verre fijn de dwaefheyt veler menfchen ,
Die in haer oude tijt om jonge dagen wenfchen;
My dunckt ons laetfte ftont en is too groufaem niet,
Gelijckfe dickmael fchijnt , of by de menfchen hiet.
Een die in boeyen fit, en hoort de ftadt befchieten ,
Daer hy gevangen leyt, hoe kan hem dat verdrieten ?
Hij weet: too dele wal ter aerclen wordt gevelt,

Dat hy met haren val in vrijheyt wordt geftelt.
God heeft ons nu geleyt door alle levens ftonden,
Door allerley bedrijf, door alle werelts gronden.
Iek was eens fonder ftaet, en even fonder last,
En too een ftil bedrijf dat heeft my wel gepaft.
God heeft my naderhandt een fwaer beroep gegeven,
Daer vond ick meer gewoel, edoch geen beter leven;
Maer wat ick immer leed, of wat ick heb gedaen,
IIet is gelijek een fchim in haeften wegh gegaen.
Dies als ick nu den loop van mijn gedachten wende
Op yemandt, wie liet zy, die ick te voren kende,
En dat ick my'er een voor oogen ftellen fal,
Soo vind' ick niet een menfch oock van haer groot getal.
Of als mijn finnen gaen ontrent de groote feeften ,
Daer ick eens was gelet ontrent de groote geeften,
Dan fie ick menighmael, dat ick niet eenen man
Van al dat edel rot in wefen vinden kan.
Iek fie dat jonger volck, en vafter in de leden,
En hooger in verftant, en beter in de (eden ",
Als ick oyt ben geweeft, is veerdigh wegh geruckt,
En in het graf geftout, en in het ftof gedruckt.
My wiert left door een vriendt een oudt papier gegeven,
By feker groot getal van menfehen onderfchreven,
Al lieden, in de tijdt doe ick eens jonge was,
Gefopt en wonder fris, gelijck als jeughdigh gras;
Maer als iek dit gefchrift gingh nader overmercken ,
En liet op yeder naem mijn ftille finnen wereken ,
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Soo vond' ick inderdaedt (als ick het weder las)
Dat niemandt van den hoop nu meer te vinden was.
Van foo een groot getal was ick alleen gebleven,
De rette was gegaen als uytter tijt gedreven.
Dit raeckte mijn gemoedt met loo een diepen flagh,
Dat ick ons ydel doen als in een fpiegel fagh.
Siet, als mijn vader ftorf, fagh hy acht kinders leven,
Die had de goede God op aerde hein gegeven,
En fiet, de waerde vrou oock al by my bemint,
Die was in haren tijt al med' een achtfte kint.
Wel loo een groot getal, dat heb ick Lien verdwijnen,
En van de bleecke doot allenxken ondermijnen.
Nu ben ick, lieve God, nu ben ick maer alleen,
En fta hier noch gefont, van leihen kinders een.
Wat fal ick, waerde ziel, op delen handel (eggen,
Iek moet dit in het mergh van mijn gewrichten leggen.
Ghy, (telt van lieden valt, dat ick haeft ruymen fal,
Die nu maer eenigh ben van loo een groot getal.
Wat lieb ick nu voor danck den Schepper op te dragen?
Dat ick niet heen en gingh in mijn onwijfe dagen,
En dat fijn Vader-gunft mijn leven heeft verfchoont,
Tot my in volle maet de werelt is vertoont.
Men kan wel menigh dingh met leien onderfoecken,
Maer jaren geven meer dan veel geleerde boecken.
Veel weten acht ick hoogh, maer des al niet-te -min,
Wat yemant wedervaert, dat gaet hein dieper in.
Soo dickmael ick niet ernft mijn (innen ga befteden
Aen die ick heb gekent, en nu zijn Overleden,
Soo dicklnael komt de doot als voor mijn oogen ftaen,
En feyt my, dat ick haeft dien wegti heb in te gaen.
Wat dwaeflieyt is'et dan, in 's werelts beufelfaken
Te fpillen onfen geeft, te toeeken ons vermaken?
Voorwaer 't was toovery, of ick en weet niet wat,
Dat ons aelwaerdigh breyn voor delen oyt betat.
Maer nu en weet ick niet, dat ons kan wedervaren,
En loo een diepen fchrick in ons behoort te baren,
Als in een ftaet te zijn, en loo te blijven ftaen,
Daer in men niet en zou ten grave willen gaen.
Wat heb ick al vermaens, wat heb ick al getuygen,
Die my als metter hant ter aerden nederbuygen;
By kans mijn ganfch geftel, mijn hayr en griffen baert ,
Die fpraken overlangh van mijnen fwacken aert.
Iek eete nu ter tijt niet dry verfcheyde tanden,
Die my zijn toegebracht in dry verfeheyde landen:
Uyt Zeelant quarr ick voort, daer was mijn eerfte gront,
Dat bracht my met de jeught de tanden in den mont;
En als ick naderhant in Ilollant was gekomen,
Heeft my de fnelle tijt twee. tanden afgenomen.
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En fchoon ick die verloor, ick droeh'et met gedult;
De kunft quarr my te baet, en heeft de plaets gevult.
Maer zedert van den Staet naer Engelant gefonden,
Mift ick'er weder twee, die niet te valt en Ronden ;
Maer fiet, met dit gebreck was ick niet langh gequelt,
Daer wert een ftuck yvoors in hare plaets geftelt.
Dies ben ick niet loo gaef, gelijck mijn vrienden meenen,
De mont is my een graf, en dat van doode beenen.
Want fchoon men vol gebit ontrent mijn kibben fiet,
Een deel van dat behulp en is mijn eygen niet.
Maer hola, 't is gemift, ick magh van eygen roemen,
Ja, kan dit nieu gebit mijn eygen tanden noemen,
En loo van my misfchien de reden wert verfocht,
Iek heb'et om mijn gelt, en dier genoegh gekocht.
Iek hebbe voor de twee dry ponden moeten geven,
En dat in fterlinx gelt, dat ftont'er op gefchreven,
Gelijck de meefter fprack ',. Het gaet den ouden dagh,
Gelijck het in 't gemeen vervallen huyfen plagh:
Men moet een timmerman, een finit, een metier halen,
Hier dient een nieuwen balck, en ginder ftijver palen,
En elders Dortfche kalek ontrent een lekent Back;
Siet, wat bouvalligh is, heeft leet en ongemack.
Maer telloon al fpreeck ick loo, iek hebbe niet te klagen
Noch van mijn eerfte jeught, noch van mijn oude dagen.
lek loov' u, lieve God, en weet u grooten danck,
Van wel te zijn geweeft nu loo veel jaren lanck.
En fchoon ick metter tijt vier tanden heb verloren,
Daer zijn my door de kunft nu weder vier geboren;
En in mijn ongeval loo vind' ick dit gemack,
Dat noyt yvooren tant door pijn mijn rufte brack.
Maer wat een deftigh man behoor ick nu te wefen;
Hoe verre boven ftof, en uyttet vleefch gerefen?
Iek, die loo grooten volck voor delen heb gekent,
Dat nu geen nlenfeh en weet, waer clat'et is belent;
Iek, die hier 2) eertijts fagh veel hoogh verheve mannen,
Die uyt haer vaderlant op heden zijn gebannen;
Iek die eens huyfen fagh met rijekdonl vol getaft ,
Daer nu geen fpijs en is, ja daer de meefter vaft.
Iek die oock luyden weet, die in de werelt quamen,
Onaerdigh, ongefien, ja menfchen fonder namen,
Die, na een korten tajt, en niemant wift'er hoe,
Verhieven haren ftaet, als tot den hemel toe.
Iek die nu heb beleeft, dat even groote zielen,
Ach ! voor een wreede bijl ter aerden moeften knielen:
En dat de Koningh felfs van 't machtigh Britten-lant
Quam in fijn eygen rijck in foo bedroefden Ptant.
Iek die nu heb gefien, dat twee getonde menfchen,
In alles loo begaeft, als yemant konde wenfehen,

1) Dit gebeurde in Martio 1652 doch; iek had maer een losten tant, die my moeyelijck viel uyt laten trecken, en fchoon ick den meefter daer toe verfocht, en mijne meyninge wel
duydelijck aenfeyde, loo trock by echter een beteren taut uyt, dien iek meynde te behouden; en fulex gefchiet zijnde, loo moeft oock do losfe taut daer na nytgetrocken worden; ende
alfoo iek een Engelfeh meefter hadt verfocht een (tuck yvoor bequaem te maken om de plaetfe van twee tanden te vervullen, dede hy fulcx fpoedelijck, maer dede my dry ponden
fterhnex doer voor betalen.
3) Anno 1652, en doer ontrent.
2) Dit Piet eygentlijck op Engelant.
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(Mijn fwagers alle bey fl) zijn haeftigh wegh geruckt,
En van de doot verraft, en in het graf gedruckt.
Iek, die nu luyden fie, die eer en rijcken zegen
Befaten over langh, of van haer ouders kregen,
En korts daer na berooft van haren eerften lof,
Verloren haren naem, en fitten in het ftof.
Iek, die eens heb gekent veel overfchoone maeghden,
Die mits baer frisfe jeught aen yeder een behaeghden,
Die nu daer henen gaen, berooft van alle glans,
Gerimpelt, mager, krom, een afkeer voor de mans.
Iek die heb aengemerckt, dat ganfehe landen fterven,
En door een hoogen vleet of zouten Itroorn bederven;
En weder dat een plaet, geboren uyt de zee,
Wert dienftigh voor de ploegh, of voor een machtigh vee
Iek , die heb aengemerckt, dat even groote fteden
Zijn door een ftil bedrijf, als met den voet getreden;
En weder dat een dorp, wel eer een kalen dijck,
Was machtigh eer men 't wilt, en uytermaten rijck.
Iek, die noch heden fie, dat oock verheve machten
Zijn bloot van alle glans, oock buyten haer verwachten;
En dat aen haer bedrijf, en aen haer groote pracht,
Na hechts een korten wijl niet meer en wort gedacht.
Iek, ick, aen Wien de tijt, door Godes eygen zegen,
Als met den vinger wijft des werelts domme wegen,
En dat'et ydel is, en min als enekel niet,
Daer aen sneeft al het volck èn hert èn hulde biet:
Maer wat is 't dat ick meer fal van dien handel feggen ?
Mijn ziel, het is genoegh, ghy mooght'et overleggen.
Wel, is 't foo bijfter los al wat de werelt geeft,
Soo is hy bijfter dwaes, die aen de werelt kleeft.
't Is feker wat men leeft in oud' of nieuwe boecken,
Dat niet foo nut en is, als God alleen te foecken;
Vermits dat aerts-bedrijf de ziele maer bedroeft,
Om dat'et niemant trooft, wanneer men troeft behoeft.
De kintfheyt heeft yet goets, yet goets de groene jaren,
Yet goets de rijpe jeught, wanneer de menfchen paren.
Yet goets de grijfe tijt, als die op 't hoogfee rijft,
En nu het duyfter graf als niet den vinger wij ft.
Maer wat in yeder deel van yemant wort geprefen,
Behoort te defer tijt in my geheel te wefen;
Want ick ben al-te-inael die wegen doorgegaen,
Het waer een deftigh werck, had ick'et wel gedaen.
Men vint nau eenigh menfch ontrent ons jonge gaften,
Die kunft of kennis heeft om 's werelts pols te taften;
En vraeghje waerom dat? wel hoort, geminde ziel!
Wat left op dit geval in mijn gedachten viel:
De werelt doet haer op aen alle jongelingen,
Gelijck een fchoone maeght, geciert met arremringen,
Soo dat én aen haer recht én aen haer Ilincker haut

Schijnt oefters reyn gewas, of rijcke diamant.
Als dan een jonge wulp haer ader pooght te voelen,
Soo wort hy niet gewaer, hoe dat haer geeften woelen;
Want fchoon hy, naer het fchijnt, wel op haer wefen let,
Hy raeckt haer polsfe niet, maer hechts haer bracelet.
Maer een die van der jeught ten vollen is genefen,
Die Piet de werelt aen als in haer eygen wefen
Hy voelt geen parels meer, of ander hant-cieraet,
Hy voelt haer bloote pols, die wonder felfaem gaet.
0 pols van loofen aert, en recht gewoon te liegen,
Die oock haer beften vrient too dickwils kan bedriegen!
Al wie na rechten eyfch uw wefen kennen wil,
Die he niet door de jeught, maer door een wijfes bril.
Wat zijn ons, lieve ziel, veel (tonden van het leven
Met haelt voorby gegaen, als van den wint gedreven!
Eylaes! mijn fchoonen tijt is dickmael wegh- gevlucht,
Ach! fonder eenigh nut of fonder rechte vrucht.
Dies moet ick menighmael in mijn gedachten klagen
Van Laken, eerft bemerckt in mijn verloopen dagen.
Al is'er yemant grijs, en dat fijn lichaem beeft,
Ghy, feght noch echter niet: die man heeft langh geleeft
Seght liever, waerde ziel, en dat in goede reden:
Die man heeft langen tijt het aertfche dal betreden;
En too hy dan misfehien yet beters heeft gedaen,
Soo nlooghje dit verhael eens anders overllaen.
Wanneer men langen tijt, gedreven van de baren,
Heeft los, gelijck het viel, en fonder roer gevaren,
Dan heeft men niet gereyft, maer op de zee gedwaelt,
Waer van men anders niet, als woefte firnen haelt.
Die van de jeught geleyt, en fonder regels leven,
Zijn muggen, naer my dunckt, die om de lichten fweven,
Of mieren, die geftaegh èn op èn neder gaen,
En niet een lnenfch en weet, waerom het is gedaen.
Als Jonas in den vifch van Gode was besloten,
Soo heeft hy veel gereyft, maer niet daer uyt genoten.
Hy hadde mogen lien de gronden van de zee,
En al het glafen huys, en al 't befchubde vee.
Hy hadde mogen fien, hoe fich de woefte baren
Begeven naer het laut, en weder henen varen,
En hoe de walle -vifch, die God too machtigh fehiep,
Gebruyckt fijn opper-macht door al het woefte diep.
Hy had oock konnen fien, en mogen overfchrijven,
Waer al het machtigh goet, en groote fchatten blijven,
Die 't woefte meyr verflint, wanneer een deftigh fchip
Komt ftooten op een zant, of op een harde klip.
Hy hadde mogen fien, of al de felle winden
Haer woon-plaets in de zee, of op der aerden vinden.
Hy hadde mogen fien, had hy het wel gevat,
Waeroni ons verfche vis ontftaet uyt filtigh nat.

1) Te weten: mijn fchoon•fonen, d'een zijnde de heer Cornelis van Aersfen, heer Werphout, Drosfaert van de ftadt en baronnye van Breda, hebbende getrou%t mijn outfte
dochter Anna
Cats; de tweede de heer Cornelis Mufch, heer van Waelfdorp , griffier van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael, getrouwt hebbende mijn jonghfte dochter Elizabeth Cats, die
jegenwoordehjck in den tweeden huwelijck is getreden niet den lieer Dideriek Pauw one van den heer van der Horft, jegenwoordigh prefident in den bogen Rade
van Ilollant,
Zeelaat, en Weft•Vrieflant.

;
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Hy had de mogen fien, of oock de Meyreminnen ,
Gelijck ons vrouwen doen, èf vlas óf wolle fpinnen,
En of'er in liet diep een fpoock of monfter is,
Van boven als een man, van onder enckel vis.
Hy hadde mogen Ren den aert van alle ftroomen,
Die ons maer zijn bekent, gelijck als loste droonien,
En duyfent wonders meer; maer wat'er is gefchiet,
De man quarr van de reys, en hy en witte niet.
Ey, vraeght eens Jonas af al wat hy heeft bedreven,
Hy fal op uwe vraegh alleen dees antwoort geven:
Iek heb van huys geweeft, en ben na huys gekeert,
Maer waer ick immer quarr , ick heb'er niet geleert.
Dit tiet ghy even Pelf op heden noch gefehieden,
Die op het reyfen let van onfe jonge lieden.
Want als ick onderfoeck van defen handel doe,
Soo gaet'et menighinael al vry noch flimmer toe.
Siet, die veel buyten reyft, en fweeft niet alle winden,
Die brenght'et overhoop al wat'er is te vinden;
En drijft'er eenigh vuyl ontrent een vreemde ftrant,
Dat brenght hy na fijn huys, en in fijn vaderlant.
Dit vint men in 't gemeen, als jonge lieden reyfen,
Dat fy voor alle dingh maer op geneuchte peyfen;
Dat is haer oogh- genrerek, en vorder geen gewagh,
Van dat hun naderhant ter eeren dienen magh.
Soo reyfen menighmael, die in haer groene jaren,
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Na Romen, na Madril, of elders henen varen,
Sy hebben niet gemerekt, na foo een groot beflagh,
Wat haer of haer gemoet ten goeden dienen magh.
Sy hebben wel gellen veel huyfen, hoven, bergen,
Die foo het fchijnen magh den hemel willen tergen;
Maer wat het eeuwigh raeckt, en wat de ziel vereert,
Daer van heeft onfe jeught in 't minfte niet geleert.
Al dit is maer gedwaelt. Ten magh geen reyfen hieten ,
Als daer een vrome ziel haer voordeel kan genieten:
En als daer onfe jeught niet op en heeft geftaen,
Soo is de groote kolt en moeyt' om niet gedaen.
Iek waer geluckigh, Heer, indien mijn jonge dagen
Noyt waren afgedwaelt tot foo bekaeyde flagen:
Maer leyder, ick beken, en 't perft my aen de ziel,
Dat ick al menighmael in quade poofen viel.
Ach! hoe gaet onfe jeught! eylaes, ons befte geeften
Caen dickmael haren wegh, gehjck de domme beeften !
Sy raken buyten (poor, oock tegen haeX gemoet,
En doen meeft (als het vee) gehjck een ander doet.
Iek fpreeck oock even dus, als ick begin te peyfen,
hoe wy hier gaen te werck, en door de werelt reyfen.
Het meefte dat men doet, of in de werelt tiet,
En raeckt ons eygen werck, en raeckt de ziele niet.
Maer 't leven heeft meer in als eten, drincken, flapen,
En uyt het aertfch bedrijf vermaeck te mogen rapen;
Diè leven maer alleen, die na den hemel ftaen,
En fta ^ah Knet rechten ernft tot haren Schepper gaen.
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Die leven maer alleen, die Godes eeren foecken,
En nemen haer vermaeck ontrent de wijfte boecken.
Die leven maer alleen, die met een ftil gemoet,
Wat vleefch en werelt raeckt, vertreden niette voet.
Die leven maer alleen, die na den hemel trachten,
En niet foo lief-getal, en niet foo waerdigh achten.
Die hierin anders gaet, en aen de werelt kleeft,
Die heeft'er in geweeft, maer niet daer in geleeft.
Wel nu dan, griffe tijt, al wat'er is vergeten,
Al wat'er fonder vrucht voor defen is verlieten,
Laet ons dat heden felfs gaen brengen tot file daet;
De ziele goet te doen en houw ick noyt te laet.
Hoe dien ick nu te zijn van alle vleefch ontbonden,
Hoe vry van 's werelts woel, en haer geminde fonden,
Hoe na den hemel felfs! Maer, leyder! ick beken
Dat my ganfch tegen is, oock dat ick heden ben.
De geeft is wel bereyt om hooger op te fweven,
En met een innigh hert aen God te mogen kleven;
Maer dit ellendigh vleefch, geneyght tot aertfchen draf,
Dat fnijt ons even ftaegh de befte veeren af.
Ach! fehoon mijn beterfchap al lanxfaem had begonnen,
IIad ick ftaegh voortgegaen, wat had ick niet gewonnen!
Had my Hechts yeder jaer vernieut een droppel bloets,
Wat had ick, na den geeft, wat had ick heden goets!
Maer, leyder! tegen danck en tegen alle reden,
Ben ick al menighmael bezijden afgetreden,
En uyt den wegh geruckt; maer God heeft my bewaert,
En (tage gunft getoont ontrent mijn fwacken aert.
God heeft my tijt vergun t van uytgeftreckte dagen,
Soo dat mijn oogen felfs veel nutte dingen fagen,
Vry waert te zijn belnerckt en ftaegli te zijn bedacht,
En met een danckbaer hert de ziele toegebracht.

God heeft my, nietigh menfch, foo lange willen fparen,
Tot ick nu ben geraeckt tot by de tachtigti jaren.
't is fijn genaed' alleen, dat ick noch ftaende bleef,
En dat geen ongeval mijn ziel ter neder dreef.
Iek hoore menighmael verfcheyde menfclien klagen
Van al te korten tijt, en al te weynigh dagen:
Maer alfje, lieve ziel, dit recht bedencken Pult,
Het is, na mijn begrijp, al meeft haer eygen fchult.
Ons dagen waren langh, foo wy die niet en quilten,
En veeltijts niet het wit van ons bedrijf en miften.
Hoe wort'er menigh menfch fijn jeught en beften tijt,
IIoe wort'er menigh menfeh fijn ganfche leven quijt!
Hier fal men met de kaert, of niet den teerlinck fpelen,
Om (lat, in niet te doen, de dagen ons vervelen
Daer fal men buyten forgh gaen dwalen achter ftraet,
Of fpillen uren langh met ongefoute praet.
O God! doe my de gunft, dat ick mijn lefte dagen
Aen u, en u alleen, mach foecken op te dragen
Of, foo ick noch vermaeck hier in de werelt foeck,
Laet dat mijn tuyntje zijn, en daer een heyligh boeck!
Niet om het groen gewas, maer om uw wonder-wereken ,
Die wy in dit bedrijf geduerigh konnen roereken.
Laet ons niet in het ftof begraven ons gemoet,
Maer rijfen met den geeft tot u, ons hooghfe goet
Siet, is'er eenigh werek by dees' of gene lieden,
Dat fonder yemants leet of hinder kan gefchieden,
Dat moet, na mijn begrijp, dat moet de lant -bouw zijn,
Want die is fonder lift, en buyten loofen fchijn.
Al wat de men Lehen doen, en in de werelt plegen,
Daer is veel Ilim beleyts niet felden in gelegen:
Maer als men hier geniet de fegen uyt'et landt,
Die krijght men regel-recht uyt Godes eygen handt.
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Hout op, gefwinde pen, den lant- bouw meer te prijfen,
Iek heb u nutter ftof op heden aen te wijfen;
Wy hebben langh genoegh gewandelt in het groen,
Daer is nu ander werck voor u en my te doen.
Ghy fchreeft eens over langh hoe jonge lieden paren,
Nu reyckt de fnelle tijt tot onfe dorre jaren.
Ghy fchreeft eens, met vermaeck, de geuren van de jeught,
Hier dienen nu alleen de gronden van de deught.
Terwijl ons tuyn-man plant, en fijn gefellen delven,
Soo rept u, waerde ziel, en fpit u eygen felven;
En valt u dan yet in, dat fwacke zielen Iticllt,
Soo ftelt'et na den eyfch, en in een kort gedicht.
Dat fal ons dienftigh zijn, ja, fal oock mogen ftrecken
Om ons, als uyt den droom des werelts, op te wecken.
Doch foo het boven my een ander dienen kan,
lek fluyt'er niemant uyt, het is voor alle man.
Maer yemant fal misfchien my fchatten goet te wefen,
Als hy dit lefte deel fal hebben overlefen;
Doch ick fal (na my dunckt) bedriegen defen vrient,
Soo hy fich van het werck op foo een wijfe dient.
Maer weet, foo ick met ernft niet poge goet te werden,
En in dien goeden wegh niet ftaêgh en wil volherden ,
Dat ick dan voor gewis, verleyt door enckel fchijn,
Sal voor mijn eygen felfs een groot bedrieger zijn.
't Is vry een fchoon bedrijf yet goets te konnen fchrijven,
Maer 't is een nutter werck fijn feylen uyt te drijven;
Het een is voor het volck, dat namaels komen fal,
1) Te weten, de verloren Loon, daer van gefproken wert Luc. 15. 14.
TI'

Het tweede voor ons felfs, en 't raeckt ons boven al.
Men kan in minder tijt wel hondert veerfen dichten,
Als maer één fliln gebreck uyt onfen boefein lichten;
En daerom, lieve ziel, en acht ick niemant goet,
Die veel en deftigh fchrijft, maer niet of weinigh doet.
Nu moet ick u voor eerft een nutte lesfe geven,
Die u fal dienftigh zijn door al uw vorder leven.
Iek bidde let'er op, liet is een wichtigh ftuck,
En fooj'et recht gebruyckt, het is u groot geluck:
Voor al foo moetje nu tot ootmoet u gewennen,
En wat uw jeught bedreef, voor onfen God bekennen;
En dat vry niet ter loops, maer als met vollen mont,
En uyt uw innigh mergh, en uyt uw diepfte gront.
't Is nut fijn boofen aert voor Gode bloot te leggen,
En oock fijn eygen ziel haer vonnis aen te feggen;
En des al niet-te-min, voor foo een groote fchult
Te bidden om gen a, te fineecken om gedult.
Daer is een deftigh Ruck in Godes woort te lefen,
Dat kan een fchoon bewijs in defen handel wefen;
Wat fchuylt'er voor een fchat, in dat gefegent boeck!
Wat vind' ick daer een heyl als ick geduerigh foeck!
Als fich de jonge wulp ') had buyten 's lants begeven,
En leyde, waer hy quam, een los en quiftigh leven,
Soo was 't dat voor fijn revs geen teer-gelt overbleef,
Vermits dat over-al de waert too dapper fehreef.
Hy, die geen middel wift om fich te konnen voeden,
Gingh, op een boeren hoef, een kudde fwijnen hoeden;
109

434

CATS OUDERDOM

Doch wenfcht noch om de koft, al waer'et enckel draf;
En daer en was geen menfch die hem dat voetfel gaf.
Het was een dieren tijt, dies wiert, om defe reden,
Oock even voor het vee het voeder nau befneden:
Dies kreegh de jonge galt gantfeh weynigh in den mont,
Soo dat hy fich in noot, en gantfeli in wanhoop vont.
Hy klaeghde met verdriet: „Iek leef hier by de vercken ,
En moet al even ftaêgh voor vreemde lieden wercken;
Siet, in mijns vaders huys en is geen hongers -noot,
De minfte van den hoop en is niet fonder broot.
Iek wil met recht berouw mijn vader gaen begroeten,
En, met een droef gelaet, hein vallen aen de voeten,
En bidden even-ftaêgh, en feggen wat ick kan,
En dragen my voortaen gelijck een eerlljck man.
Mijn vader (houd' ick ,vaft) en fal my niet verftooten,
Of immers fal my doen gelijek fijn huys-genooten :
Hy is van goeden aert, en heeft my wel bemint,
Want van mijn jonckheyt aen was ick het lieffte kunt."
Hier fchiet de jongelingh van fijn uytfinnigh mallen,
En quam, met dit gefpreck, ootmoedigh nedervallen:
„Ach vader! (was fijn woort) ick heb voor u mifdaen,
Soo dat mijn fonden felfs tot aen den heinel gaen
Iek weet, ick ben niet waert uw foon te mogen bieten,
Laet my flechts, als uw knecht, mijn voetfel hier genieten !"
De man, onaengefien al dat'er is gepleeght,
Wert facht in fijn gemoet, en in fijn hert beweeght;
Hy valt hem om den hals, by laet hem beter kleeden,
Hy laet van ftonden aen een maeltijt toe-bereeden;
Hier uyt rees groote vreught, foo dat men luyde fongk,
En van het bly gelugt de gantfe zale klonck.
Maer t'wijl men befich is met goeden chier te maken,
Soo kont een ouder foon het vrolijck huys genaken;
Die vraeght daer aen het volck wat dat'er is gefchiet,
Waerom het gantfeli gefin foo grooten vreught geniet?
Tot antwoort, op de vraegh, foo heeft by dit vernomen:
Uw broeder, langh verwacht, die is nu t'huys gekomen,
Des is 't gemefte kalf om fijnent wil gedoot,
En daer zijn in der haeft veel gatten toe genoot.
De broeder hoord'et aen, en wert met fpijt ontfteken,
En gaet, niet wel gefint, aldus fijn vader fpreken:
„Hoe! 'k heb n van der jeught met alle vlijt gedient,
En noyt is my vergunt te nooden eenigh vrient.
Men heeft, tot heden toe, voor al mijn quelligh leven,
Noyt fchaep of niet een lain, ja niet een bock gegeven;
En defen fchuyffel-bout, die noyt en heeft gedocht,
Maer al fijn's moeders erf met hoeren onigebrocht;
Bordeel-broek als by is, kan die uw gunft verwecken ,
Om met foo grooten vreught de tafels uyt te trecken?
Wel dit is vreetut gedaen van foo een deftigh man,
Daer van men , na my dtunckt , geen reden geven kan."
De vader hoord'et aen , en gaet'er fachtjens tegen

Maer laet hem evenwel tot gramfchap niet bewegen.
De maeltijt , het gerey, en fpel , en bly gefangh ,
Dat gaet noch echter voort, en hout fijn eerften gangh.
IIy,, die met fijn gefpreck den vader wou verfetten ,
En door een hart beklagh de foete vreught beletten,
Die was hier al te laet gekomen uyt'et velt
De brieven van pardon die waren vaft geftelt.
Maer wat is dit gefeydt, fal yemandt mogen vragen ,
Om hier uyt eenigh nut naer huys te mogen dragen ?
Van den verloren foon maeckt Godes woort gewagh,
En oock is ons geleert waer toe het dienen magh.
Maer fooj' yet anders weet uyt dit verhael te trecken,
Laet dat noyt ongefeydt , maer wilt'et ons ontdecken.
Wel hoort: dit weelde kint noem iek een fondigh nienfch,
Die in de werelt foeckt vermaeck en herten -wenfch ;
Maer als hy in der haeft fijn luften fagh verdwijnen ,
Soo vond hy fich geplaetft als by de vuyle fwijnen,
En voorts gingh al het werck, als Lucas heeft gefeyt
Nu hoort eens dat'er dient ons aen de ziel geleydt :
Men kan de Duyvel felfs ons outfte broeder noemen
Daer van mocht fijn gelacht in oude tijden roemen :
Maer heden op den dagh foo weetje voor gewis,
Dat hy en fijn gevolgh ons meefte vyandt is.
IIy fal tot onfen laft veel quade dingen brengen,
Oock van fijn eygen ftof daer vry wat onder mengen
Doch laet ons evenwel des niet verlegen ftaen,
Gods woort heeft ons geleert wat hier in dient gedaen.
Al roept de Satan uyt het quaet by ons bedreven ,
Dit is de tegen -fpraeck : het is hem al vergeven;
Ghy Duyvel hebt te laet uw netten uytgeleyt,
Al watje feggen kont, dat is alree gefeyt.
Ootmoedigh aen den Heer ons fonden voor te dragen ,
En over ons bedrijf tot hem te komen klagen ,
Is dienftigh voor de ziel. Men breeckt met defen flagh
Al wat tot onfen laft den Duyvel brengen magh.
Wel aen , dit laet iek daer. Laet ons nu vorder treden,
Maer eer wy dat beftaen, dient God te fijn gebeden:
;

;

O God! in u beftaet de welftant van den menfch ,
In u vind' ick alleen mijn trooft en herten -wenfch.
Ghy hebt een laftigh pack van mijnen hals genomen,
En dat ick heb gewenfcht , daer toe ben iek gekomen.
Want my is nu ter tijt een zegen toegebracht,
Die mijn inwendigh (l eel voor alle dingen acht.
Iek ben nu vry geftelt van duyfent vreemde forgen,
Waer van mijn herte joegh oock voor den rooden morgen
Schier niemant heeft dit ampt voor defen oyt bekleedt,
Die niet daer in verviel door fmaet of ander leedt.
Van beyden ben iek vry: ick heb niets quaets geleden,
Want ick ben van den ftaet veywilligh af- getreden,

1) D. Thomas Fuller, Engellcl God- geleerde, in fain traetaet, genuemt in 't Engelfch: Good Thouglte in Bad Tines.
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En mits ick was ontlaft, foo wiert mijn hert verblijt,
Om dat ick van het pack ten leiten was bevrijt.
Nu Ita ick hier verbaeft, als van een felfaem wonder,
Dat ick veel heb gegaen in hagel, winden , donder;
Mydunckt, ick krijgh een fchrick, als van een groufaem dingh,
Als ick de wegen Re, waer door ick eertijts gingh.
En dit en kan ick niet als voor uw zegen achten,
En geef u grooten danck uyt mijn gebeele krachten,
Vermits ick u alleen voor mijn Verlosfer ken,
Het is uw pure gunft dat ick noch heden ben;
Want als ick van de jeught mijn leven ga bemereken ,
Soo vind' ick over-al geftage wonder-wereken ;
Want ghy hebt my bewaert, en menighmael bevrijt
Van ramp van ongemack , en van een boofen tijt.
Ghy hebt my, nietigh menfch, als uyt het ftof verheven,
En menigh hoogh gevaer van mijnen hals gedreven.
Nu voel ick recht de gunft, die ghy my ftaegh beweeft,
Hoewel ick, na den eyfcli, niet danckbaer ben geweeft,
Dies heb ick niet te doen als u geftaegh te dancken ,
ri o t ick bewonen fal een hays van feven plancken,
Geeft dat ick nu alleen bekommert wefen magh
Ter eer van uwen naeen , en mijnen leiten dagh.
Geeft dat den kleynen tijt, dien ick noch heb te leven,
Mach hier fijn eynde Ren, en oock mijn eynde geven,
En dat met defe plaets mijn geeft mach fijn bepaelt,
Tot ghy mijn ziele roept, en uyt de werelt haelt.
Befit mijn innigh hert, en mijn geheele finnen,
En laet ick anders niet als u alleen beminnen.
Verdrijft uyt dit gemoet wat aen de werelt hingh,
Want als ick dat verlies, foo vind' ick alle dingte.

Daer is een ftaegh verderf in menfchen , Reden, rijeken ,
Ja, 't is wel eer gemerekt dat oock de fterren wijcken;
I)es werelts ondergangh is over-al gemeen,
Niet dat geduerigh blijft, als onfe God alleen;
Die voelt geen ouderdom , want liondert duyfent jaren,
Zijn offe maer een poos van weynigh uren waren.
De tijt verandert niet in dat oneyndigh goet,
En foo is alle dingh dat eeuwigh blijven moet.
\Vel laet ons even nu aendachtigh overleggen,
Wat haelt te niete gaet , wat eeuwigh is te feggen ;
Op, op dan, waerde ziel! en let op uwen tijt,
En watje voortijts waert, en noch op heden fijt.
Siet Moyfes, Godes vriendt, de leyder van de fcharen
Die God fijn eerfte gunft heeft willen openbaren,
Heeft al in fijnen tijt gepeylt de rechte maet ,
Hoe verre dat de loop van onfe dagen gaet.
De menfche (feyt de vorft ") kan hier op aerde leven,
Tot hein de tijt geleyt tot jaren tienmael feven
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Of is fijn lichaem fterek , en van gebreken vry,
Soo ftelt'er boven dat noch eenmael tiene by.
Maer let eens, lieve ziel, hoe weynigh fijn de menfchen
(Hoewel fy ruyinen tijt en lange dagen wenfchen),
IIoe weynigh is het volck , dat, van de doodt bevrijt,
Kan ftrecken lijnen loop tot foo een hoogen tijt.
Siet vry een fchoone boom in vette landen groeyen,
En laet hem t'fijner tijt in volle leden bloeyen,
Noch blijft'er weynigh fruyts aen ftam of tacken vaft,
Dat tot fijn vollen tijt of tot de rijpte waft.
Het een wert afgeruckt, gedreven van de ftormen ,
Het ander kanckert in, gegeten van de wormen.
Ach! nauw van duyfent één en doet fijn meefter goet,
Om dat'et evenftaegh veel onheyls lijden moet.
Iek neine groot vermaeck te mogen onderfoecken
Uyt mondelingli bericht, of uyt geleerde boecken,
Hoe dat een deftigh man uyt vleefch en werelt fcheyt,
En hoe hy tot liet werck de tinnen heeft bereyt.
Hoe dat fijn wefen ftondt, en wat hy heeft gefproken,
Eer hein de bleecke doodt fijn oogen heeft geloken,
Of hy flauhertigh was, of dat hy fonder fchroom
Sijn uur genaecken fagh , en heetfe wellekoom.
Iek heb met dit gepeys een Engels boeck gelefen ,
Daer mannen over langh, van yeder hoogh geprefen,
Zijn konftigh afgebeeldt; maer wat ick Baer vernam,
Gen die mijn tijt geleeck, of tot mijn hooghte quarr
Noch heb ick even felfs door- wandelt met gedachten
Des IIeeren machtigh volck, en al haer hooge machten,
En dat van Saül af tot Salmanasfer quam,
En hy die Ifraël met kracht gevangen nam;
Na Davids ondergangh en kan men niemant ftellen,
Die tienmael feven jaer is machtigh op te tellen.
Ja, 't is het minfte deel dat aen de vijftigh raeckt,
En gantfeh een kleyn getal dat aen de tfeftigh naeckt.
Iek fie dat over-al veel menfchen henen varen,
Wat meer tot negenmaels verloopen feven jaren;
En (l it gebeurt oock volck van geeft en diep verftant,
Vercierfels van haer tijt en van haer vaderlant.
Het is van outs gelooft, dat in 't getal van feven
Is feker diep geheym ontrent ons vluchtigh leven;
't Is ja, een fabbath-dagh, die dickmael wederkeert,
Gelijck neen wetter daedt van alle menfchen leert:
Oock fiet men even-ftaegh, dat na de feven jaren
Veel dingen , eertijts vaft, baer fwackheyt openbaren.
Wel laet, na defen tijt, noch feven jaren gaen,
De werelt fal gewis in vreemde bochten ftaen.
Nu, defen onverlet, is my van God gegeven,
Dat ick nu tellen magh fes meer als tienmael feven 0,
Daer menigh (leftigh held, verheven boven nijt,
In verre niet en komt tot foo geruymen tijt.

1) Pfalm 90. 10.
2) Libra titulus eft, Herologia Anglma hoe eft, Clansfimorum et Doctisfimorum Virormn, qm in Augha floruerunt ufque ad annum 1620
3) Dit den 10 November 1053.
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ick heb, onwaerdigh menfch , meer jaren hier genoten,
Als eeniglr nrachtigh Prins, uyt Ifraël gefproten.
Oock ben ick, Gode lof, in vry gefonder ftaet,
Als 't voor het meerendeel bedaeghde lieden gaet.
ick heb noyt fteen gevoelt ontrent de binnen leden,
En 't quaftigh flerecijn en heeft my noyt beftreden;
En tot op heden toe heb ick een vaften gangh,
Ja, kan geduerigh gaen geheele dagen langh.
My quarr eens op een tijt een feker man gemoeten ,
Die in fijn handen droegh de krachten fijner voeten,
Sijn oogen op den neus, en 't was hem groot gernack,
En al de leden door een ftagen almanack.
En hy was niet foo verr' gelijck als ick gekomen ,
Als hem de fnelle tijt fijn welftant had genomen.
Iek telde sneer als hy, en huyden op den dagh
Gaet 't my noch menighmael, gelijck het eertijts plagh.
Als ick dit altemael gingh nader overleggen,
Soo was ick langen tijt onfeker wat te (eggen.
Iek ftond' een wijle ftil, en fagh den hemel aen,
En liet een kort gefpreck van hier na boven gaen:
Wat ben ick, lieve God, aen uw' genade fchuldigh ,
Dat ghy foo gunftigh fijt , foo goedigh , foo geduldigh !
Dat ghy, foo langen tijt, my fondaer hebt verleent
Meer als ick heb verwacht, of immer heb gemeent!
My dunckt 't is uw beleyt, dat ick, met rijper linnen ,
Mijn onvernieuwden aert [du beter overwinnen.
Ja, dat ick mocht doortien al wat de werelt geeft,
En op hoe losten grondt den menfch op aerde leeft.
Ten cynd' ick uyt dit werck fou in mijn hert befluyten ,
En niet een vollen mondt een deftigh vonnis uyten :
Dat al wat hier vermaeck , of eer, of rijckdom hiet,
Is wint, is nrift , is damp, is roock, is enckel niet.
Op, op nu, logge ziel! beweeght uw ganfche krachten,
En brenglit tot uwen God de keeft van uw' gedachten,
Beweeght uw' diepfte mergh tot aen uw's hertfen grondt,
En geeft den hemel danck , al watje dancken kondt.
Tot u hef ick mijn hert, o Schepper aller zielen
Die ons hebt opgerecht, oock doen wy dickmael vielen,
Die my hebt aengelren , doen ick u niet en focht,
Ja, Vader-gunft getoont en fegen toegebrocht.
U fy voor eeuwigh danck, die my, foo lange jaren,
Uw goedertieren gunft heb laten wedervaren,
Mijn voeten recht beftiert, als ick in duyfter gingh,
Oock fchoon ick aen het vleefch, of aen de werelt hingh.
Och! of nu al den tijt , dien ick noch heb te leven,
U tot een offer-werck mocht over fijn gegeven ,
En dat mijn gantfcli bedrijf mocht fijn een ftaegh gebet,
Tot dat de lefte fuik de fprake my belet.
Mips hert is u bekent, en al mijn diepfee (innen
En wat ick heb gedaen , en wat ick fal beginnen;

Al morr' ick fonder ftem, al fpreeck ick fonder tael,
Ghy hoort'et lieve God, ghy weet'et altemael.
Voor u, voor u alleen is alle mijn begeeren,
Laet my, door fwaer gepeys, de ziele niet verteeren ;
Mijn geeft is als een hert van hitt' en dorft verfmacht ,
Dat niet als laeffenis van uwen zegen wacht.
Ghy doet my menighmael verheve (innen krijgen,
Die, uyt het nietigh ftof, tot in den hemel Rijgen ;
Maer dit is als een damp, die, leyder! haeft verdwijnt,
Gelijck den dauw ontlaet , wanneer de Tonne fchijnt.
De werelt valt'er in, en duyfent vreemde ftreken
Die komen evenftaegh mijn domme linnen breken.
Eylaes! ick ben omringht van dit ellendigh vleys,
Dat my den geeft berooft van menigh foet gepeys.
Iek wou tot u, in ernft, verheffen mijn gebeden,
Maer voel, ick weet niet hoe, my trecken na beneden;
Iek ben niet als ick wil, ick roepe met verdriet,
Maer God! uw' weder -fpraeck en hoor ick dickmael niet.
Geeft my een valt geloof dat niet en kan befwijcken,
Dat noyt óf voor de doot óf Duyvel heeft te wijeken ;
Maer dat, gelijck een rots, mach onbewogen ftaen,
Als my de moede fiel Tal uyt den monde gaen.
Mijn voet ftaet aen de kuyl, de tijt gaet my begeven,
Ghy, neemt mijn fonden wegh, en dan mijn nietigh leven.
Jaeght uyt mijn gantfche ziel wat na de werelt fmaeckt,
Eer my dit lijf verfterft, en dat de doodt genaeckt.
Eylaes! ons hooghfte deught, en onfe befte daden
Zijn ftaegh en over-al met eenigh vuyl beladen.
Ons feylen fijn te fwaer, ons wel-doen al te licht,
Om oyt op vaften grond te ftaen in uw' gericht.
Maer ghy liebt opgerecht, in uw geheymen rade,
Uyt onverdiende gunft, den troon van uw genade;
Geeft dat mijn bange ziel, op haer beftemden dagh,
Bevrijdt van alle fchrick, dien trooft genieten magh.
Leert my in rechten ernft het vleefch en werelt laten ,
En even boven dat het fondigh wefen haten;
Iek wil geen ydel dingh tot vreught of herten -tuft ,
Maer trooft van uwen geeft, daer in de ziele ruft.
Ghy, wilt my recht berouw en ware tranen geven,
En luft om wel te doen in al mijn vorder leven;
In fieckten recht gedult, en, tot een vrolijck lijck,
De voorfmaeck, eer ick fterf, van uw oneyndigh rijck !
De luften van het vleefch en fijn maer losfe kuren,
En blijdfchap fonder God en kan niet lange dueren.
Ghy daerom , lieve ziel! Too ghy na vreughde fret,
Soeckt dit in uwen God, wamt elders isfe niet.
Wel aen, ick ben vervoert, en door den tijt gedragen
Tot aen het lefte deel van mijn verloopen dagen;
Soo dat my nu voortaen niet meer te wachten [tact,
Als dat'er na den herfft gemeenlijck ommegaet:
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Snee, inift, rijp, hagel, vorft, en dickmaels konden regen,
En al waer toe de lucht des winters is genegen.
Iek fegte , hoeft, fteen , graveel, of quaftigh flerecijn ,
Soo datje fult een laft aen u en d'uwe fijn.
Dies foo'er eenigh foet, in dit ellendigh leven,
Door Godes Vader-gunft , aen yemant wort gegeven,
My dunckt het is voorby, en refter maer verdriet
(Indien het wefen mocht) voor my ick wenfch'et niet.
Doch wil my Godes handt op aerde noch befoecken ,
Iek wil gebuyghfaem fijn, en wil my des verkloecken;
Maer bidde dat ick magh van binnen fijn vervult
Met ootmoet, vaft geloof, en met een recht gedult.
Laet dan, op defen romp, geduerigh nederdalen
Druck, fieckte , tegenfpoet, en diergelijcke qualen,
Iek fal het laten gaen, oock fonder droef geklagh ,
Als ick maer, lieve God! uw trooft genieten magh.
Wanneer ick dat vermaeck van boven magh gevoelen,
Soo laet ick 't ijdel vleefch, en Hel , en Duyvel woelen;
Want als ghy my vertrooft, en uwe gunfte biet,
Soo pas ick even felfs oock op den Hemel niet.
Hoe kan'er foeter vreught tot onfe fiel genaken,
Als door een ftillen geeft uw gunft te mogen fmaken;
Een ftraeltje maer alleen, dat van u nederfijgllt,
Maeckt dat een treurigh hert een .ander wefen krijght.
Ghy kondt, ahnachtigh God! óf hier den Hemel geven;
Of doet, als 't u gevalt, ons fwacke firnen beven,
Als ghy den menfch verfchrickt of wel fijn geeft verheught,
Soo naeckt ons helfche pijn , of anders 's hemels vreught.
Verheft u, waerde ziel! ja, fweeft met alle winden,
Al wat men hemel noemt, dat is in God te vinden;
Bedenekt , leeft, onderfoeckt, al watje dencken kondt ,
God is den Hemel felfs, en aller vreughden grondt;
't Is vry al grooter luft tot God te mogen vluchten,
En met een eenigh hert tot hem te mogen fuchten,
Als al het foet vermaeck, daer van de werelt roemt,
En wat men herten-lult, of anders blijfchap noemt.
Laet yemant even-ftaêgh na grooten rijekdom trachten,
Laet yemant Prinsfen gunft of groote Staten achten,
Daer is geen foeter vreught ter werelt oyt bekent,
Dan als God in den menfch een gunftigh wefen fent.
Dies neem ick heden voor, mijn noch aenftaende dagen,
Met al wat ick vermagh, den Schepper op te dragen.
Ghy waert het, lieve God 1 die my de ziele gaeft,
Weeft ghy het even felfs die my de ziele laeft.
Doch fchoon wy, lieve ziel, een beter tijt verwachten,
Wy mogen evenwel het leven niet verachten;
Hout God ons noch een wijl hier in het jammer-dal,
Laet ons met ootmoet zijn, wat hy gebieden fal.
Maer fchoon dat eenigh deel van uwe fwacke leden
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Van koortfe wert gequelt, van ongemack beftreden;
Of voelje door lijf een ongewone pijn,
En loopt van ftonden aen niet tot den medicijn '.
Men heeft van outs gelooft, dat wie maer dertigh jaren
De werelt, met befcheyt, heeft op en af-gevaren,
Behoort bewuft te zijn wat tot fijn welftant dient,
Want eygen medicijn is verr' ons befte vrient.
Daer is geen nutter raet om langh gefont te blijven,
En van uw kranck geftel de qualen af te drijven,
Als datje na den eyfch op difch en keucken paft,
En noyt uw fwacke maegh met fpijs en overlaft.
Gaet u óf in den hof of op den duyn vertreden,
Set inten, fnoeyt uw hout, en oeffent foo de leden;
Maer watje neemt ter hant, blijft in de middel-maet,
Want 't is noyt yemant goet, dat uyt den regel gaet.
Daer zijn in uw bedrijf foo veel gefonde kruyden,
Die nut en dienftigh zijn voor jongh' en oude luyden,
Maeckt Baer, wanneer het dient, bequaeme drancken van,
Soo hebje ftaêgh in huys, dat u genefen kan.
Ick heb al over langh een jonge vrouw geraden,
Hoe fy haer moet verfien van kruyden, bloemen, zaden,
Voor kinders, voor 't gefin, en voor een goeden vrient 2 I,
Maer ghy, pluckt uyt den hof, dat oude lieden dient.
God heeft aen yeller menfch fijn eygen tijt gegeven,
Om in dit aertfch gewoel voor hem te mogen leven;
En 't is een ontrouw knecht die fish hier van berooft,
Men dient hier Godes raet, en niet fijn eygen hooft.
De doot is als een flaep, en niet van weynigh uren,
Een flaep voor alle vleefch, die lange ftaet te duren;
Een flaep die niet en wijckt, oock midden op den dagh,
Ey lieve, fit dan op foo langh het wefen magh.
Wien is'et oyt bekent of kan het recht bemercken,
Wat God tot fijner eer van fins is uyt te wercken
Door ons of ons bedrijf; verwacht dan met gedult,
Tot ghy te rechter tijt van hier verhuyfen fult.
Maer des al niet-te-min, wilt ftaêgh ons hert bereyden,
Om recht bequaem te zijn, om wel van hier te fcheyden.
Wie ftaêgh fijn keucken viert, en op fijn tafel paft,
En vreeft te geener tijt een onverwachten gaft.
Wie ftaêgh en alle -tijt de fonden plagh te mijden,
Die kan geen ongeinack van graf of heckte lijden;
Al krijght hy van de doot een onverwachten flagh,
't En is geen ongeval, dat hem yet fchaden magh.
Ey, waerom dit vertraeght? uw' jaren zijn verloopen,
En daer en is voortaen geen uytftel meer te koopen.
Weet dat oock Crefus felfs niet eenen korten dagh,
Met al fijn machtigh goet, voor hem bekomen magh.
Men kan de bleecke doot noch roepèn, noch ontvlieden,
Ghy, laet dat ganfch beleyt na God het fal gebieden.

1) Regel en maniere van leven (het lichaem aengaende) voor bedaeghde luyden.
2) Hier van wort breeder gehandelt in 't Houwehjck in het deel de vrouwen raeckende. Stet de regulen by bedaeghde lieden te houden, in liner maniere van leven, onder de mengelingen
liter voor geroert, en noch breeder by den Heer Johan van Beverwijck in fijn Schat der Gefontheyt, cap. 19.
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Doch bidt in rechten ernft, dat ons den letten dagh
Niet dof en onbereyt, maer wacker vinden magh.
Gunt my dit, lieve God! want dat wy veeltijts wenfchen,
Is ydel fonder gront, en eyndight met de menfchen :
Maer dit is voor de ziel een onwaerdeerlijck goet,
Dat yemant vaerdigh is, wanneer hy reyfen moet.
Al wat Hippocrates, al wat Galenus fchrijven,
En heeft niet krachts genoegh uw' fieckte wegh te drijven;
Uw' fieckte, lieve ziel, dat is den ouden dagh,
Die geen vermaerde geeft of kunft herftellen magh.
Een, die van 's vyants heyr fijn leger fiet omringen,
Hoopt door een oorloghs -treck daer uyt te fullen dringen;
Een, die verwefen is, al feet by 't fwaert bereyt,
Vint noch al eenigh dingh, dat hem de (innen vleyt.
Een, die komt tot een wrack in 't woefte meyr gedreven,
Verwacht noch eenigh heyl, al is het fchip gebleven.
Een jonghman, door een koorts geraeckt in ongeval,
Meynt dat de groene jeught hem weder redden fal.
Maer een, die van den tijt allencxkens is bekropen,
Wat kan hy (nietigh menfch) wat [al hy vorder hopen?
De doot is hem gewis, too dient ons dan gelet,
Hoe dat uyt ons gemoet haer vreefe dient gelet :
Wel, om voor 't duifter graf voortaen niet meer te (chromen ,
Soo dient voor al de doot haer moort -priem afgenomen.
De moort -priem van het fpoock heet ick het fondigh vleys,
Dat maeckt een bange ziel omtrent de lette reys.
Ghy, wilje tot het graf een fachten pad verwerven,
Soo maeckt (eer ghy verfcheydt), dat uwe Ponden fterven;
Want boje wort ontlaft van dat ellendigh pack,
Ghy Pult de reyfe doen, oock fonder ongemack.
Wie aen de bleecke doot haer wapen kan ontfetten,
Sal haeft fijn eygen vrees, en hare macht beletten.
Ghy (too u- dat geluckt) feght dan: onmachtigh wicht!
Ghy zijt van nu voortaen een fchutter fonder fchicht,
Een horsfel fonder ftrael. Om dit naer eyfch te plegen,
Schaft al de Ponden af daer toe ghy zijt genegen,
En dat tot in den gront, verdrijft liet ihm bejach
Oock fonder onderfcheyt, hoe kleyn het wefen mach.
De daet heeft ons geleert, dat even kleyne guyten
(Hoe valt dat over-al ons deur en venfters fluyten)
Zijn oorfaeck dat een dief, oock met fijn gantfche rot,
Raeckt in de binnen -zael, of in het opper-flot.
En als men (waer het zy) verraders heeft vernomen,
Daer Piet men, dat het volek niet af en laet te fchronien,
Tot dat men al den hoop óf vanght 'Of henen drijft,
En dat'er niet één fielt in al de kamers blijft.
Gelooft'et, waerde ziel, de fónden zijn verraders,
Sy fchuylen in het breyn, in longer, lever, aders,
En ick en weet niet waer; ghy, foeckt dan over-al,
Waer oyt een fchuyl-hoeck was voor eenigh ongeval.
En 't is oock niet genoegh al is het onheyl buyten,
Ghy moet van nn voortaen uw venfters beter fluyten,

En (tellen ander volck door al het huys-gefin,
Want daer iet quaets verhuyft, daer moet iet beters in.
Schoon 't laut al is gebraeckt, en 't onkruyt wegh-genomen ,
Noch dient'er in de plaets een beter zaet te komen,
Of anders vfiylt de gront; wy (eggen in 't gemeen,
Geeft koren aen de mooi, of anders maeltfe fteen.
Schoon yemant uyt den geeft het onheyl komt te weeren,
Hy moet al verder gaen , of 't fal hem weder deeren.
De deught en haer gevolgh dient hier te zijn geplant,
Of ftracx komt wederom de netel in het laut.
't Is dwaefheyt (feyt'er een) fijn weldoen uyt te ftellen,
Tot dat men vijftigti jaer, of hooger komt te tellen:
Hoe, dan maer eerft te doen gelijck een deftigh man,
Daer nauw van duyfent een dien tijt bereycken kan?
Hoe, [al het frifte deel, de blom van onfe jaren,
In jock, in enckel fpel, in luyheyt henen varen?
Neen, neen, 't is alderbeft, oock in de teere jeught,
Te leggen in den geeft de gronden van de deught.
Dit is het liebaem goet, en dienftigh voor de geeften,
Want anders leeft de menfch gelijck als domme beeften.
O tijt! o fchoon juweel! o pant van grooten prijs!
Wie van u fparigh is, die is niet oordeel wijs.
't Is vry geen kleyn gevaer eerft dan fijn lamp te tieren ,
Wanneer de bruydegom fijn feeft begint te vieren;
Hy pleeght een Potte daet, die eerft fijn hert bereyt
Als hem de heete koorts tot aen den grave leyt.
Wanneer de fleckte roept: uw tijt die is verloopen!
De martdagh is voorby, hier is niet meer te koopen!
Dat is een droeve ftem; ghy, (telt geen faken uyt,
Maer doet dat u betaemt, al eer de deure fluyt.
Wie na fijn vaderlant uyt ver-gelegen fteden
Komt reyfen in der haeft, en rept de ganfche leden,
En dat by onderweegh een vliet moet overgaen,
Die mach niet aen de kant of elders blijven ftaen.
Want gaet hy langen tijt ontrent liet water dralen,
Om juyft tot fijn gemack daer in te mogen dalen;
Hy vint ftaegh wijder rack of onbequamer ree,
Ja, vint hem op het left ontrent een woefte zee.
Daer ftaet hy dan verftelt, onfeker wat te maken,
Want tot fijn vaderlant en kan hy niet geraken;
Hy Piet een groufaem diep, hy (iet den (warten nacht,
Dies is hy van het fpoor, en buyten hoop gebracht.
Dus gaet'et met den menfch, die tot een beter leven,
Na veelderley gepeys, de finnen wil begeven;
Maer na den rechten eyfch fich echter niet verkloeckt,
Vermits hy tot het werck bequamer ftonden foeckt.
Want onder dit gedrael, en al te langh vertragen,
Soo vint hy menighmael hem buyten fpoor gedragen;
Ja, vint wel op het left alleen een barren ftrant,
En mift, voor alle -tijt, het ware vaderlant.
Iek had eens op een tijt een reyfe voorgenomen,
Die vry wat felfaem was, en daerom (tont te fchromen.
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Een inham van de zee, verfant, doch bijfter wijt,
Moeft over zijn gegaen, en dat in korten tijt ')•
Want foo een reyfend' man niet wel hier op en pafte,
Soo was 't dat hem de ftroom (eer hy het dacht) verrafte;
Want feet, de fnelle vloet quam foo geweldigh aen,
Dat hy moeft van de zee of in het flijck vergaen.
Iek, met een van mijn volek, mits wy den handel wi['ten,
Door-renden defen kolck , foo dat wy niet en mitten;
Wy leden van den ftroom geen nadeel of gevaer,
Want namen, als het dient, het fnel getijde waer.
By ons was geen verfuym, vermits wy nauw en aten,
Noch fpeelden aen de ftrant, maer flucx te paerde faten.
't Is hier en over-al, 't is ja een nutten vont
Te pasfen op 't gety, en dat te rechter ftont.
God doe ons defe gunft, dat wy, in meerder faken
Dus mogen zijn geneyght ons rekeningh te maken;
Doch gun' ons boven al bereyt te mogen ftaen,
Wanneer de nare kolck fal over zijn te gaen.
Om nu dit wichtigh ftuck ten heften uyt te wercken,
Mijn ziel, wilt uw bedrijf ten naeuften overmereken.
Ons dient hier niet verfuymt of met'et vleefch gemalt,
Legkt af wat God mif haeght , en doet wat hem gevalt.
En t'wijl meeft yeder menfch yet plagh voor hein te kiefen.
Waer door hy vreughde treckt of droefheyt kan verliefen,
Soo neemt u Godes foon tot trooft en herten -luft,
In fijn verdienft alleen daer vint de ziele ruft.
Wel aen dan, of je blijft, of elders meynt te reyfen,
Of yet beftaet te doen, of yet begint te peyfen,
Hoe oock uw ziele werckt, fet God in uw gefleht,
En doet, al watje doet, als voor het eeuwigh licht.
En als ghy befich zijt in groot' of kleyne faken,
Soo wilt oock even dan tot uwen God genaken;
Schiet uw gedachten uyt oock midden in den raet,
En denckt, dat ftil gefucht oock tot den hemel gaet.
De vrucht, die eerft ontfloot de banden van de moeder,
Gaf Ifrael den Heer, haer rechte ziel -behoeder;
De ftont, die na den nacht uw oogen open doet,
Gaet, offert die voor eerft aen God, uw hooglifte goet.
Dies, als liet licht verfchijnt , verweekt uw doffe finnen
En wilt niet uwen God den nieuwen dagh beginnen;
Geluckigh is de menfch , die, als de fonne rijft ,
Gevoelt een reynen geeft, die hem ten hemel wijft.
Laet uw verydelt vleefch niet ftooren uw gedachten,
Maer wilt met alle vlijt naer goede finnen trachten.
Stelt vaft in uw gemoet, dat ghy den ganfchen dagh
Stilt mijden wat den geeft ten quaden leyden magh.
Gebreken af te gaen, en tonden t'overwinnen ,
Dat is het eygen werek van recht vernieude finnen;
En als het grilligh vleefch moet wijcken voor den geeft,
Noemt dat, van al het jaer, voor u het befte feeft.
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Een yeder goet te doen, of goet van God t'ontfangen ,
Dat zy den ganfchen dagh uw wenfch en uw verlangen
Uw licht te laten fien, oock midden in der nacht.
Dat wort van u verfocht, en even nu verwacht.
De boomen, lieve ziel, die quade vruchten dragen,
Zijn niet alleen gedreyght om uyt te zijn geflagen,
Maer oock het onguer hout, daer aen geen vruchten groeyt,
Staet even in gevaer om uyt te zijn geroeyt.
Dit is bedenckens waert, dus wilt'et niet verachten,
Maer tent tot aller ftont ten Hemel uw gedachten;
Of fpreeckt tot uwen God, en offert uw gebet,
Of hoort fijn heyligh woort, of leeft fijn reyne wet.
Wanneer de ftille nacht op ons komt nederfijgen,
En dat het buys-gefin , en al de dieren fwijgen,
Soo fpreeckt dan tot u fells, ja daelt in uw gemoet,
En let of uw vernuft fijn rechte plichten doet 2)
Iek wil geen overfagh wat goet ons is gewonnen,
Noch of u grooter eer op heden is begonnen,
Let maer, in rechten ernft, of ghy te defer tijt
Verbetert na den geeft, en God genadert zijt.
Laet dit voor al dan een van uw gedachten wefen,
Wat goets ghy hebt gedaen , wat Poets ghy hebt gelefen;
En is dan uw gemoet gevordert in de deught,
Het fal oock, eerje flaept, u ftellen in de vreught.
Maer is'er even dan niet goets uyt u geboren,
Soo rekent delen dagh voor u te zijn verloren,
En 't is geen kleyn verlies; feght dan tot uw gepeys,
Dat ghy Pult beter doen, oock met de naefte reys.
Of too ghy dan bevint, dat uw verdwaelde finnen
Door gal of hevigh bloed haer lieten overwinnen,
Soo ftilt het vreemt gewoel, en leght de gramfchap af,
Schoon yemant u misfchien tot gramfchap oorfaeck gaf.
Treedt vorder in het werek, en gaet dan overwegen,
Waer toe dat op den dagh uw herte was genegen.
Let wat'er is gefeyt, of wat by u gedacht,
En waer van uw gemoet fich niet en heeft gewacht;
Indien uw ziel bemerckt, dat fonde fchijnt te fmaken,
Of datf' in eenigh deel tot haer begint te naken,
Soo toont u vry geftoort, en uytermaten gram,
Dat fy geen beter acht op uw gedachten nam.
Wilt oock van ftonden aen uw' Finnen too verbinden,
Datf' op too quaden pad fich nimmer laten vinden.
Geluckigh is de menfch , die, eer hy gaet te bed,
Sijn rekeningh met God geduerigh effen fet.
Neemt dit op heden voor met vlijt aldus te plegen,
Eer wy in ons vertreck in ftilte zijn gelegen;
En laet oock geenen flaep ons tijgen in het oogh,
Tot ick het quaet verwerp, en tot een beter poogh.
Hoort noch een deftigh ftuck om uw gemoet te dwingen,
Als u het dertel vleefch de finnen fal befpringen;

1) Dit gefchiede in 't jeer 1631, als irk, in Engelant zijnde, met Matthijs Havius (doen mijn dienaer) een reyfe door de wafchby dede,
2) Bedenckmgh voor de nacht -rufte.

;
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Een vrient heeft dit gebruyckt, en 't is hem wel geluckt,
Want heeft, met dit behulp, de Ponden onderdruckt:
Een . feker deftigh man, wanneer hy quarr te voelen,
Dat fijn aelwaerdigh vleefch in hem begon te woelen,
Begaf hem in gefpreck riet fijn beroerde ziel,
Op datfe delen luym met krachten weder-hiel:
Houw ftille , mijn gemoet , ick heb u wat te (eggen ,
Iek wil het fondigh vleefch u leeren neder leggen,
Leent my een vlijtigh oor, daer ick hier uyten magh
Dat u kan dienftigh zijn, oock op den jonghften dagh:
Indien'er waer een bed, gevult met fachte rofen,
Uyt eenigh luftigh velt met oordeel uytgekofen,
En dat u wiert gefeyt : kom, leght hier (even jaer,
Oock gaet niet van de plaets , maer houdt'et lichaem Baer;
Ghy moet van dele koets uw leden niet bewegen,
Maer blijven even too gelijckje fijt gelegen;
En konje dat voldoen, ghy Pult , tot uwen loon,
Ontfangen, naer het werck, eens konincx rijcke kroon.
Iek bidde, lieve ziel, laet my dit heden weten,
Kont ghy, om dit te doen, u krachts genoegh vermeten?
't Is vry de pijne waert te doen al watje meught,

Want hier is prijs geftelt van eere, rijckdom, vreught.
My dunckt ghy fchudt'et hooft, en toont u niet genegen
Dit wed-fpel aen te gaen of metter daedt te plegen ,
Vermits ghy feker houdt, dat niet een eenigh man
Soo laugh oock in een bedd' van rofen liggen kan.
Ja, meynt dat eer een dagh of weeke waer verloopen,
Een yeder trachten lou die quellingh af te koopen;
En dat hy rijck en kroon terftont verlaten lou ,
Indien men hein alleen in vryheyt ftellen won.
Wel hoort nu, lieve fiel! weet ghy het too te vinden,
Dat fich noyt eenigh menfch lou willen onderwinden,
In fachte rofen fell te liggen menigh jaer,
Op dat hy naderhant een prins of koningh waer;
Wat dolheyt is'et dan van ons verblinde dwafen,
Dat wy, om kinder-fpel, om rechte vifevafen,
Om eenigh aertfch bedrijf, om ftof, om enckel niet,
Ons ftellen in gevaer van al wat droefheyt hiet!
Och! daermen niet alleen veel maenden, jaren , eeuwen,
Maer ftaegh en alle -tijt, tal klagen, huylen, fchreeuwen,
Niet in een rofen -bedt, maer in den helfchen gloet,
Daer al wat lijden kan geduerigh lijden moet.

O ziel! wie na den eyfch dit prent in fijn gedachten,
Die moet hem, na my dunckt, van alle tonden wachten:
Te meer, indien hy weet den gront en recht befcheyt,
Wat voor een reyne ziel hier boven is bereyt.
Maer ghy, wanneerje komt daer fchoone rofen wasfen,

Let, om dit ons verhael op uw 'bedrijf te pasfen,
En boje, na den eyfch, hier maeckt een goed belluy t ,
Soo treckj'er vry al meer als rieckend' water uyt.
Siet dus het quelligh pack van ons verloopen dagen,
Siet ftaegh op delen voet ons broofen aert te dragen:
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Mijn fwacken ouderdom, verlaten van de jeught,
En foecke maer alleen haer fteunfel in de deught.
Dit is de leite rol die ick noch heb te fpelen,
Laet doch van 't ydel vleyfch ons herte niet beftelen.
't Is fchande, dat een menfch is aen den hoofde grijs,
En dat hy niet en wordt in al de finnen wijs.
Het is een fchoon bedrijf in voorfpoet niet te fwellen,
En als liet qualijck gaet fijn herte niet te quellen;
Maer ftaegh in eenen ftant te blyven met den geeft,
Soo dat men niet en hoopt, en niet ter werelt vreeft.
Maer dit (geminde fiel) is lichter om te wenfchen ,
Als inderdaedt te fien omtrent ons fwacke menfchen.
Ghy pooght hier wel te gaen, maer dit is ons gebreck:
Het vleefch, dat in u woont, dat heeft een ftegen neck.
't En hoort geen nutten raet, want afgedwaelde finnen
Die kan men dickmael lien, maer felden overwinnen.
't Is vry geen kinderwerck , maer wel een fware laft,
Te drijven uyt'et huys een in-geboren galt.
Iek ben als op de loop, en buyten my getogen,
Wanneer mijn grilligh hert met tochten is bewogen;
En daer is nauw een dagh, die van den hemel fchijnt ,
Dat niet mijn befte licht in eenigh deel verdwijnt.
Een feker machtigh vorft, bekent in oude boecken,
Wou ftaegh om meer bedrijfs, een tweede werelt foecken ,
Dit ongemeten Al en was hem niet genoegh,
Vermids hem vreemt gewoel door al de linnen joegh.
Maer ick, geminde ziel, ben anders van gevoelen,
Ja, ben van over laugh een vyandt van het woelen.
Iek vinde noch ontruft, en buyten mijn gebiet,
Al wat den ouden tijt de kleyne werelt het.
Om grooter landt-begrijp en hoef ick niet te delven,
Iek vinde fpels genoegh omtrent mijn eygen felven.
My klopt ontrent de borft een wifpeltuerigh hert,
Dat noch veel omgeroert , en dickmael gaende wert.
Ach! driften, dom gewoel, verftoorders van de finnen,
Iek wil door Godes hulp uw krachten overwinnen;
Ghy hebt my, van der jeught, het breyn genoegh ontftelt,
Laet doch mijn ouden dagh ten leften ongequelt!
Iek bid u, lieve ziel, laet dat gefelfchap varen,
Die blafers dienen niet ontrent ons ftille jaren;
Die raters maken ftaegh ons finnen ongeruft,
Maer buyten haer bedrijf, daer is gewenfehte luft.
Ghy, fpeent u, watje kondt, van alderhande faken,
Die, mits haer noeft gewoel, ons finnen gaende maken;
Al wie met groot beflagh geduerigh is belaft,
Die raeckt licht aen het vleefch of aen de werelt vaft;
En dan wordt onfe God (al is hy hoogh gefeten)
Of flaeuwelijck gedient, of t'eenemael vergeten.
Wie fich veel onderwint, en groote meefters dient,
Is dickmael ongeruft, en felden yemants vrient.
Al dat ick heden foeck, is ftil te mogen leven,
1) Wacrom dc menfchen in eenige landen langer leven als by ons.
TI

En aen het Hoofs- gewoel my noyt te moeten geven;
Oock vind' ick in der daedt, dat ftilheyt van gemoet
Is niet den geeft alleen, maer al de leden goet.
Wy lefen hoe het volck, dat woont in verre landen 1
(Daer yeder leven magh als buyten alle banden)
In lange welftant blijft, vermits de foete lucht
De qualen van den menfch kan drijven op de vlucht.
Maer (na mijn oordeel draeght) too vint ick naerder reden,
Waerom men daer ontrent behoudt gefonde leden,
Te weten, overmits men onbekommert leeft,
En geen benaude forgh of harde driften heeft.
Het land is daer gemeen, men leeft'er van den velde,
En noyt en was'er menfch die fich om rijekdom quelde;
Noyt die om hoogen ftaet in droeve ftuypen viel,
Noyt die om eerfucht quol fijn ongerufte ziel.
Siet, als in ouden tijt het aertrijck was gefchapen,
En yeder met gemack fijn koft gewoon te rapen,
Te lefen na den eyfch de vruchten van het velt,
Doen was'et met de menfch oock even too geftelt.
Haer leven had een loop tot menigh hondert jaren,
Om datfe buyten forgh en onbekommert waren;
Men fond'er, om gewin, geen fehepen over zee,
En yeder nam vermaeck ontrent fijn eygen vee:
Men vreefde nimmermeer wat yemant fou verliefen,
Hoe feer een hagel -buy of noordtfche winden bliefen;
Daer was geftage ruft, de meefter en het fchaep
Die lagen nevens een, verwonnen van den flaep.
Daer was geen hart verfchil, geen felle pleyters monden,
Vermits'er voor de twift geen ftof en viert gevonden.
Daer viel een gul gewas, foo veel men garen kon,
Door gunfte van den douw, en van de guide fon.
Geruft te mogen fijn, en noyt te moeten beven,
Dat is een Hemels douw, daer van de geeften leven;
Maer als men eenigh dingh met (tagen angft begeert,
Dat is een boofe worm, die onfe jeught verteert.
't Is dan geen lucht alleen, die aen de wilde menfchen
Geftagen welftant geeft, en watfe konnen wenfchen;
't Is meeft dat haer gemoet van driften is bevrijt ,
En dat het vreedfaem volck verkeerde luften mijt.
Het is daerom den raet van alle wijfe mannen,
Al wat onrufte baert uyt ons gemoet te bannen.
Ghy daerom, lieve ziel, gebruyckt uw ganfche macht
Op dat ghy u voortaen van alle driften wacht.
Schaft uw begeerten af, laet uwe tochten varen,
Soo tal uw ouden dagh u geven beter jaren,
Als oyt uw groene jeught. Verlaet verkeerde luft,
Ghy tuit in uwen geeft verneinen , ware ruft.
Die van des werelts loop nu kennis heeft gekregen,
En moet hem niet te licht om eenigh dingh bewegen;
Hy weet, dat al ons werck is los en fonder gront,
Schoon dat'et na den fchijn als vaft en feker ftont.
),
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Een die voor d'eerfte mael yet droevighs fiet gebeuren,
Die plagh het ongeval (ja inagh het oock) betreuren;
Maer als het wederom, en wederom gefchiet ,
IIy wort liet leet gewoon , vermits hy 't dickmaels fiet.
Veel hebben groot verftant om alle droeve faken ,
Door nare dweepery,, noch droever uyt te maken;
Dit baert een dieper forgh, ja treft hen boven al,
Of broedt hun menighmael een dubbel ongeval.
Wat vreeft'er menigh menfch, wat gaet'er menigh treuren,
Om yet dat niet en is, en noyt en fal gebeuren!
En 't is al menighmael foo diep in 't hert gefet
Dat hun de foete flaep niet felden wordt belet.
Wel, ghy die jaren hebt, en veel behoort te weten,
Oock in geen ftillen hoeck des werelts hebt gefeten ,
Suit ghy om aertfch bedrijf ontfetten uwen geeft,
Om dat'er yet gebeurt dat lange was gevreeft?
Bedaert u, waerde ziel, en oeffent uw gedachten,
Op dat ghy welgemoet de werelt meught verachten
En quelt uw (innen niet door enckel ongedult ,
Want blijfje noch ontruft, liet is uw eygen fchult.
lek bid u, wat ick magh , die menfchen niet te flachten,
Maer liever door verftant het quaet te doen verfachten.
Beftoockt ons eenigh leet, verdriet, of (waren rouw,
Soo brenght'et tot gedult, of in de befte vouw.
Wilt ghy, door naer gepeys, een droef geval verhoogen?
Wie kan uw troofter fijn? Wie fal uw tranen droogera ?
Sy blijven fonder hulp, en buyten toeverlaet,
Die naer het ongeval haer ftellen buyten raet.
Iek weet geen nutter dingh in alle werelts faken,
Als met een ftillen geeft het bitter foet te maken.
Wie naer het onheyl queelt, of vreeft eer dat'et koomt ,
Is of te laet bedroeft f al te vroegti befchroomt.
Waer toe geduerigh leet in fijn gemoet te dragen?
Wat Gode wel bevalt dat moet den menfch behagen.
Verloochent eygen fin, en (wat'er oyt gefchiet)
Buyght onder Godes handt, en weeft wat hy gebiet.
Wanneer men eenigh dingte met God heeft aengevangen ,
Waer toe hier bange forgh, of eenigh fwaer verlangen?
Ons doen, geminde ziel, en gaet niet by geval,
't Is boven menfchen reyck, en God beftiert'et al.
Wat mach uw anghftigh hert fwaermoedigh fitten quelen?
HIem die het al beftiert die moetj'et al bevelen.
Een die wat onderneemt met voorbedachten raet,
Doet wel dat hy de forgh aen fijnen Schepper laet;
Maer die lijn gangen ftiert, als domme lieden plegen,
Gaet uyt liet rechte fpoor, en door verkeerde wegen.
Hy laet, gelijck het dient, den Hemel niet begaen
En wouw (indien liet mocht) in Godes plaetfe ftaen.
Ghy, draeght den Schepper op den grout van uw gedachten,
En wilt fijn hoogh beleyt met ftille finnen wachten,
Soo doende fal uw geeft ten leften konnen fien
Dat alles, t'fijner tijt, ten beften fal gediên.
;

Indien ghy dit betracht, en niet en hebt voor oogen ,
Als naer uws naeften dienft en Godes eer te pogen;
Ghy Pult als yfer fijn dat in den vyere gloeyt ,
En alle roeft verwerpt, en alle vuyl verfoey t.
O ziel! uw Luft beftaet in God te mogen leven,
Dies wilt uw korten tijt den hemel overgeven,
En laet uw grilligh hert niet hollen fonder toom,
Maer acht het aertfch bedrijf gelijck als enekel droom.
Die Eich met rechten ernft wil van de werelt fcheyden
Die fal Gods eygen hand in ftille wegen leyden.
Het is een guide fpreuck, daer op men heeft te ftaen,
God fal noyt quahjck doen, een die wel heeft gedaen.
Of 't dan al fchoon gebeurt dat ons de menfchen quellen,
Of yet door urn beleyt in vreemde bochten ftellen
Ey lieve, fijt geruft, en mijt u van geklagh,
Die rechte wegen gaet, die naeckt een blijden dagh.
Komt eenigh kleyn geval u fchade toe te brengen,
Ghy moet'et ongemoeyt en fonder leet gehengen.
Schoon dat een kleyne vliegh voorby den anent fehlet ,
De vogel blijft gefet, en acht het beefjen niet.
Doch foo het ongeluck wat hooger komt te rij fen
Ghy moet'et evenwel in ftilheyt henen wijfen ;
Een die geluckigh is vermijd wel eenigh quaet
Maer fegh: waer is'er een die 't al ten heften gaet ?
Indien een wagen viel met feven hondert eyers,
Wie bieck'er oyt een ftruyf van feven hondert Beyers?
Dit is een oude fpreuck: wie uyt fijn papjen ftort,
Hoe nauw dan iemant fchrapt, noch komt'er iet te kort.
Een, die laugh heeft gevoelt de polfe van de werclt ,
En vant noyt haren arm aen alle kant bepeerelt,
Maer dickmael leelijck zeer oock aen het befte deel ,
De werelt, hoe't'er gaet, en geeft noyt reyn juweel;
Al wat ons goets ontmoet in dit ellendigh leven
Wort ons uyt enekel gunft van God alleen gegeven
Maer wat'er quaets ontftaet ontrent ons aertfch bedrijf,
Dat komt door eygen fchult ons vallen op het lijf.
Nu, foo het ongeval foo hart u komt te raken,
Dat ghy den welftant mift oock van uw hefte faken
Segh dan óf overluyt of in een ftil gepeys:
Dit wil mijn ijdel hert ontbinden van liet vleys.
Als God door eenigh leet ons firmen laet bedroeven
Soo wil hy (t'onfer nut) ons innigh hert beproeven:
Want foo 't ons altijt gingh na wil of eygen wenfch
Wat diende foet gedult of wijsheyt aen den meufch ?
Het is een grooten trooft, dat wy geen quellingh krijgen ,
Als die van boven af op ons komt nederfijgen;
God fiet tot in den grout wat ons ten goeden dient,
En die is (fchoon hy flaet) oock dan ons hefte vrient.
De trooft is dryderley, die in bedroefde faken
De (innen van den menfch tot ftilte doet genaken:
Vooreerft dient hier de Tijt, daer komt de Reden by,
Maer Godes heylfaem Woort maeckt droeve finnen bly.
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De Tijt doet lanxfaem werck en kan het leet verfachten,
De Reden dringht - met ernft en wil geen tijt verwachten;
Maer Godes heylfaem Woort gaet verre boven al,
Dat is de rechte falf voor druck en ongeval.
Ghy, wilje recht vermaeck en waren trooft genieten,
Soo keert u tot den born daer reyne beecken vlieten,
Tot rufte van de ziel, en ftilte van den geeft;
Iek fegge: Godes Woort, dat trooft de (innen meeft.
Het uytverkoren vat, dat God had uytgelefen,
Om aen het heydens-volck fijn afgefant te wefen,
Geeft ons den beften raedt , die yemant dencken magh,
Om druck en tegenfpoet te lijden met verdragh.
Hebt vrouwen, feyt de man, als ongetroude lieden,
Dat is: denckt alle tijt, wat dat'er kan gefchieden,
Te weten, dat de doodt uw lieve wederpaer,
Oock defen oogenblick, kan leyden na de baer.
Indien u vreught ontmoet, foo wilt u foo vermaken,
Dat ghy de blijdfchap ftelt als wisfelbare faken.
Koop lant, maer alsje koopt, foo peyft geduerigh dit:
't Is ongeftadigh goet, al wat men hier befit!
Wie in de werelt leeft, die moet haer foo gebruycken,
Als die in korten tijt fijn oogen heeft te luycken.
De werelt gaet voorby, men wort'et ftaegh gewaer,
Of fy verlaet den menfch óf wy verlaten haer.
Wie is'er doch gewoon fijn kinders op te voeden,
Die niet by wijlen Ilaet , en oock met harde roeden?
God ftraft dien hy bemint, en foo ghy willigh lijt,
Soo weet dat ghy een kint van God den Vader fijt.
WTaerom doch pooght men ftaegh met alle vlijt te mijden
Al, wat ons ydel hert beweeght tot eenigh lijden?
Doet niet fchier yder menfch, gelijck de keye plagh ,
Die noyt haer vyer en geeft, als naer een harden flagh?
Doen wy niet al te mael gelijck de kinders plegen,
Die veeltijdts uytter aert tot fpelen fijn genegen?
Sy dencken niet na huys voor dat den avont koomt,
Of dat haer teer gemoet voor eenigh hinder fcllroomt.
De wint verdrijft liet kaf, liet vyer beproeft het yfer,
Verdriet en tegenfpoet dat maeckt de menfcllen wijfer,
Dat brenght hem weder t'huys die al te verre gingli,
Of die aen 't ydel vleefch of aen de werelt hingh
Hy liet dan niet alleen wat hem werd afgenomen,
Maer let oock boven dat van waer de Hagen komen ,
En mits hy feker weet, liet is des Heeren werek,
Soo wert fijn droefheyt vreught, en hy in fwackheyt fterck,
Wat kan uw vrome ziel voor onheyl overkomen,
Dat by haer niet en kan ten goede fijn genomen?
Verlies is menighmael al beter aen den menfcli ,
Dan of hy ftaegh genoot fijn vollen herten-wenfch.
Wanneer een vader feet in handen fijner kind'ren
Een mes of ander tuygh, dat hun Lou mogen hind'ren,
Hy taft in haeften toe , oock fomtijts niet te facht ,
1) Arift. Hiftor. Animal. 1ib. 7. cap. 10.
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Hy ruckt hun uyt de vuyft dat hy gevaerlijck acht.
Doch fchoon al fchijnt hy gram, noch fal men niet vermoeden
Dat hy fijn kinders haet, of is getint te woeden,
Maer in het tegendeel too wort'er eer gemeent,
Dat ja, de vader lieft, oock fchoon de Pone weent.
God, die ons liever heeft als yemandt kan gedencken,
Siet dickmael eenigh dingh dat ons Lou mogen krencken,
Het zy dan hoogh bedrijf, of eer, of machtigh goet,
Dat ons verrucken Lou tot pracht of overmoet.
Hoe gaet hy dan te werck? hy fend een fellen donder,
Een brant, een water-vloet, of ander felfaem wonder;
Hy fend verkeerden raet, een loos, een ontrou man,
Die veel van ons befit, en niet betalen kan.
En waerom langh verhael? God heeft verfcheyden plagen,
Maer voor een vrome ziel en fijn 't maer Vader-flagen.
Gelooft'et, lieve ziel, als ons het onheyl treft,
't Is beft dat ghy den geeft tot uwen God verheft.
Ey ! wat ick bidden magh, en weeft niet onverduldigh,
God is u meerder (traf , en minder zegen fchuldigh.
Ghy, noemt het enckel gunft als een, die dooden magh,
Maer geeft een ftrengh geficht of niet te fwaren flagh.
De tijt redd' menigh leet, en alle werelts Laken,
Die fal een ander eeuw eens weder effen maken.
Ghy, die nu lijden moet, en voelt het ongeval,
Beveelt'et aen den tijt, maer Gode boven -al.
Wilt ghy met foet gedult na God uw faken fchicken,
Ghy felt u van verdriet of fchade niet verfchricken ;
Wie na het goede tracht, en dat in ware daet,
Die is in all's getrooft, oock als het qualijck gaet.
Wat ick oyt heb gefien of wat ick heb gelefen ,
Wie hier na rufte tracht, die moet geduldigh weten
En too uw grilligh hooft dit niet en wil verftaen,
Ghy moet dan uyt'et vleefch, of uyt de menfchen gaen.
Een kint in 't licht gebracht moet veertigh dagen leven,
Al eer het tot een lach fijn wefen kan begeven 11 ;
En in het tegendeel verneemt men dat'et fchrey t ,
Soo ras het neder komt en van de moeder fcheyt.
Is dit niet klaer gefegt , dat alle werelts faken
Zijn vruchtbaer in verdriet, en fparigh in vermaken?
Hier weet een tanger kint meer als een deftigh man,
Het beeldt ons leven af, oock eer het fchrij ven kan. ^)
Het voor-feyt eer het fpreeckt, waerom too diepe klachten ?
Wy moeten evenftaegh gequel, of droefheyt wachten.
De vogels (feyde Job) die vliegen uytter aert:
De menfeh heeft fijn verdriet, oock eer hy is gebaert.
Hoe, kley-hoop, nietigh menfch! wont ghy u ftaegh verblijden?
Was niet ons Heylant felfs hier in geduerigh lijden?
Was hy 't niet die geftaegh liet broodt der tranen at,
Als hy om onfent wil de werelt hier betrat?
0! wat ick bidden magh, en toont u niet verbolgen,
Daer is geen meerder heyl als hein te mogen volgen!

2) Een kint propheteert foo heeft ale 't geboren is.
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Ghy daerom, alsje druck of leet ontmoeten fult,
Danckt God in uw gemoedt, en hjd'et met gedult;
Ghy, weeft niet ongefint als God u wil kaftijden,
En wilt vooral gemor en tegenfpreken mijden.
God ftraft hem dien hy lieft, pooght clatje willigh lijt,
Soo weet dat ghy een kint van uwen Schepper fijt.
Geen vader is gewoon fijn kinders op te voeden,
Of pleeght bywijlen tucht, oock met geftrenge roeden;
En wie doch fiet'er oyt dat hy een jongen flaet,
Die hem geen vader hiet, of hem niet aen en gaet.
't En is niet voor gewin geduerigh op te tellen,
Wanneer het foet geluck ons dickmael komt verfellen.
Het is een zeemans fpreuck: de voorwint heeft gevaer,
En dat wort menigte man oock op het lant gewaer.
Veel achten 't fchier een vloeck , wanneer ontrent de menfchen
Komt fijgen uyt de lucht al watfe konnen wenfchen.
Ja 't is wel eer gemerckt , dat voorfpoet over-al
Een feker voor-fpoock is van druck en ongeval.
Als op een flecken menfch geen drancken meer en wercken,
Of dat geen heylfaem kruyt hem machtigh is te ftercken ,
Soo dat fijn holle fpraeck, fijn oogh en ader[lagh,
Gewisfe teyckens geeft van fijnen lebten dagh,
Dan wordt hein toegeftaen al wat hy magh begeeren,
Meloenen, oefters, moft, wij n-druyven , rauwe peeren,
Ja, wat fijn herte luft; want als men reyfen moet,
Dan laet men 't henen gaen , al wat een krancke doet.
Iek vinde, weerde ziel, hier dienftigh by te voegen,
Dat niet en dient gewenfcht geduerigh vergenoegen;
Want die langh wert geftreelt, door gunft van ftaegh geluck,
Valt dickmael naderhandt in ongemeenen druck.
't Is beft, dat aen den menfch hier mogen wedervaren,
Nu blijd' en overhand eens weder droeve jaren.
Het is van ouds gemerekt , dat voor- en tegen -fpoet
Hier komen overhand, gelijck als ebb' en vloet;
Dit wift de goede Job wel deftigh t'overleggen ,
Als hy in fijn verdriet aldus beftont te feggen:
„Ick heb des Heeren gunft nu langen tijt gefmaeckt,
Hem zy voor eeuwigh lof, fchoon hy het anders maeckt !
Wy hebben menighmael genoten Godes zegen,
Die viel op ons bedrijf gelijck een dichten regen;
Komt nu het tegendeel, wy hebben groote fchiilt,
Soo wy het ongemack niet dragen met gedult."
Dit fprack de vrome ziel, en liet , in korte ftonden
Wiert hem dat hy verloos al dubbel toegefonden ;
Doch kinders gaf hem God maer (even fonder meer,
De leven toen gedoodt, die leefden by den Heer.
Soo dat Job al het fijn', uyt Godes milden fegen,
Verdubbelt heeft gefien, en metter daet gekregen:
Soo in ontelligh vee, als vruchten van het bet,
En hier op, lieve ziel, is nut te fijn gelet.
Een prinsfe die het rijck (dat Nylus overftroomde) '^
1) Rex tEgypti, Amafis, Herod. et Camer.

2) Staegh geluck, groot ongeluck.

Met konincklijeke macht voor defers eens betoomde ,
Hadt in fijn hofgefin een aengenamen vrient,
Door wien hy in den raedt en elders was gedient;
Men kende niet een menfch, die in fijn gantfche leven
Door boo een ftaegh geluck geduerigh wert verheven;
Geduerigh over-al in voorfpoet hooger klam ,
Soo dat het fegen fcheen al wat hy ondernam:
Sondt hy een schip ter zee, het keerde wel geladen,
Ja, kond' op eene reys een gierigh hert verladen ;
Hoewel hy buyten tijts in dorre gronden zaeyt,
Men vint dat hy geftaegh gewenfchte vruchten maeyt ;
Wil hy een harder fijn van fchapen, geyten, koeyen,
Men liet een kleynen hoop tot groote kudden groeyen;
Indien hy met een kaert of met een teerlingh fpeelt,
Het fchijnt dat fijn geluck een yeders beurfe (teelt;
En, waerom langh verhael ? al wat hy magh beginnen,
Dat heeft als vollen macht om gelt en goet te winnen.
Het fcheen dat al het luck naer hem te pofte liep:
Sijn net (gelijck men feyt) dat vingh oock als hy fliep.
Als dit de vorft vernam, hy ftont geheel verflagen
Van loo een ftaegh geluck, en loo veel fchoone dagen;
Hy fprack de joncker aen, en feyde: „lieve vrient,
't Geluck heeft u te langh en al te veel gedient;
Iek hebbe dit geleert uyt wijt beroemde boecken,
Dat yemant, dus geftelt , het onheyl dient te foecken ;
Want loo dit lange duert, daer is geen twijffel aen,
Het wispelturigh radt lal anders ommellaen 2) ."
De ridder was met forgh hier over gantfch beladen,
En ftelde flucx te werek al wat hem was geraden;
Hy droegh een rijcken (teen, fmaragdus is de naent ,
Verheven over-al door vleugels van de faem.
Het was een felfaem ftuck: by lichte was het duyfter,,
En in de fwarte nacht loo gaf hy fchoone luyfter.
De joncker voer in zee, daer 't water 't hooghfte liep,
En gooyd' het fchoon juweel te midden in het diep.
„Godinne (fey de man) die al de menfchen ftreelen 3',
Slet daer het fchoonfte ftuck van alle mijn juweelen ,
Uw gunft is my te groot, uw zegen al te fterck ,
Neemt dit van mijner handt als tot een offer-werek;
Iek ben wel onderricht dat ghy hebt vreemde rancken ,
Daer uwe vrienden felfs haer weynigh af bedancken.
Iek bidde, keert u om, en loo het mach gefchien,
Laet my uw kalen neck, en niet uw voor-hooft fien.
Uw fchoon gekrinekelt hayr, daer by ghy fijt te vatten,
Waer in de volheyt is van alle rljeke fchatten ,
Geeft my dat voortaen niet, maer aen een kalen bloet,
Die u door fijn gebedt een ftagen offer doet.
Een yeder roept u aen tot hem te willen komen,
Maer ick ; opdat uw gunft van my mocht fijn genomen:
Ghy , treet mijn huys voorby, of houdt uw beurfe toe,
Want ick en wil u niet, maer ben uw fegen moe.
3) Hy meynt de Fortuyne.
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Iek weet dat mijn verfoeck u felfaem fchijnt te wefen,
Mits ghy om 't tegendeel van yeder fijt geprefen:
Iek weet dat ghy my (chat óf dul of bijfter geck,
Om dat ick u verbelch , en hoop op uw vertreck;
Iek ben hier toe gebracht door uwe vreemde kuren,
Die ick, als 't wefen mocht, wel niet en wou befuren.
Iek ben wel onderricht dat ghy vol grillen fijt,
En fchoon ghy fomtijts kult, dat ghy oock dapper bijt."
Daer fweegh de joncker ftil, maer fijnde t'huys gekomen,
Soo heeft men dit bedrijf door al het hof vernomen;
Het doet al wie liet hoort, doch meeft de juffers wee,
Dat foo een puyck-juweel is eygen aen de zee.
Siet, naer een korten tijt , foo heeft men daer vernomen
Dat even in de ftadt een zee-man was gekomen;
Een zee-man die'er bracht een ongemeenen vifch,
Die niet en fcheen te fijn als voor eens koninx difch.
Hier quarren metter daet veel menfchen toegeloopen,
Maer fiet, de visfcher riep: „de vifch is niet te koopen;
Dit is loo fchoonen vangh als ick mijn leven fagh,
Die noyt gemeene man voor fpijfe nutten magh.
Komt, leyt my by den Vorft , ick wil den koninck fchencken,
Daer by men langen tijt een zee-roan magh gedencken.
Want als ick defen vifch op gifter avond vingh,
Vernam ick naer gewoel, dat vry wat felfaem gingh:
Mijn (chip dat gaf een krack, en fcheen te willen fplijten,
My docht, dat eenigh fpoock daer op beftont te (mijten
De nimphen van de zee die fprongen »yt het diep,
II
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Het fcheen dat Thetis fells haer tot den handel riep.
Iek fagh noch onder dies, te midden in de baren,
Dat veel ontrent het werck niet eens gelint en waren:
Een deel wou delen vifch noch houden in de zee,
Een ander fcheyd' hem af van al 't befchubde vee.
Wat dit beduyden mach en weet ick niet te [eggen,
Die wijfer fijn als ick, die mogen 't overleggen;
Dit gaet ten mieften vaft, dat hier wat anders is
Als bot, of kabelliau, of maer een Flechter vis."
Al wat den visfcher fprack, dat fchijnen losfe grillen,
En veel die niet een woordt hier van gelooven willen;
De vifch was evenwel den koninck aengenaem :
Dat nieuw of felfaem fchijnt is voor het hof beduaem.
Waerom hier op geftaen ? de visfcher wert befchoneken ,
En (tracks wordt om het gelt een bly gelach gedroncken;
Maer op de ftaende voet foo wort den vifch ontweyt,
En voor het middagh-mael in aller ijl bereydt.
De koninck is beluft het beeft te fien ontleden,
Om dat het felfaem was van boven tot beneden,
Daer liep een yeder toe; maer Piet, een wonder dingh!
Te midden in den rop daer ftack een gouden ringh!
Daer riep al wie het fagh: ey ! dit fijn vreemde faken !
Maer ftracks foo liet de vorft het kleynoodt fuyver maken,
En als de vuyle lijm is van den ringh gedaen,
Soo liet de jonge prins hier op fijn oogen gaen.
Daer wort de (teen gekent, daer roepen al de luyden:
Siet daer een wonder [tuck! wat magh'et doch beduyden?
112
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De koninck fagh het aen, maer is geheel ontftelt ,
Om dat'et (foo hy ineynt) fijn lieven ridder gelt.
En als hy langen tijt hier op had fitten malen,
Soo riep hy wacker volck , en liet den joncker halen;
Hy feydt hem: „waerde man, ick ben geheel bedroeft,
Om dat ick uwen ftaet ten vollen heb beproeft.
Iek voel, als metter handt, dat u de Goden haten,
Want u naeckt groot verlies, na too veel groote baten;
Dit fulje niet ontgaen, dat houd' ick voor gewis,
Want dit verftaet men felfs van delen ftommen vifch.
Iek lie voor u bereydt foo ongemeene flagen,
Dat ick 't gefacht alleen onmachtigh ben te dragen;
En daerom is'et beft dat ghy mijn hof verlaet,
En, buyten mijn gebiedt, in vreemde landen gaet.
Met ongeluckigh volek fijn ftaet te willen mengen,
Plagh groote prinsfen felfs in ongemack te brengen.
't Is feker, waerde vrient, u naeckt een droeve tijt,
En wat bouvalligh is behoort te zijn gemijt.
Het is een droeve finert , die niet en is te (telpen ,
Een vrient in noot te fier , en niet te konnen helpen.
Schoon ick een kroone draegh, uw gantfeh rampfaligh lot
Is buyten mijn geweldt, en boven mijn gebot.
Al fijn wy (foo het fchijnt) als Goden oy de menfchen ,
't En gaet ons echter niet gelijck ons firnen wenfchen.
Wat ons van boven af den hemel nederfent,
En kan door onfe macht niet werden afgewent.
Iek heb u langli betrout oock al de grootfte faken,
Die my niet slechts alleen, maer oock de kroone raken.
Ghy waert my in het rijck gelijck een met-gefel,
Maer dat is nu voorby, dus vaert voor eeuwigh wel!
Maeckt, maeckt u vaerdigh wegh !" het woort is nau gefproken,
De man is wan-gefien , fijn vrientfchap afgebroken,
Sijn gunft in haet verkeert, fijn vrydom opgefeydt ,
En hy dien eygen ftondt ter poorten uytgeleydt.
De ridder, gantfch bedwelmt van too een felfaem wefen,
Nam dit gelijck een ftorm in haeften opgerefen,
Hy meynt, dat hem de Ilagh ontftont uyt fware rijt ,
Die veeltijts in het hof met felle tanden bijt.
Noch gaf hy lijckewel fijn hoope niet verloren,
Hem docht dat hy alleen tot voorfpoet was geboren;
Daer was een dingh gebeurt, waer door fijn dom gemoet
In delen vreemden luym noch meer wert aengevoet:
Sijn dochter had gedroomt (het dient hier oock geweten)
Oock doen hy in het hof vol weelde was gefeten,
Het fcheen, in haren flaep, dat hem den hemel wies,
En dat een koude wint hem om de leden blies;
Noch fcheen hy van de fon oock dele gunft te krijgen,
Dat hein een vette falf quam van de leden tijgen.
Dit wert van ftonden aen den ridder aengefeyt,
En hem tot groot geluck en voordeel uytgeleyt.
Hein dunckt, dat lucht en windt, ja fon en hare ftralen,
1) Asfyrien.

Hem eer of hulde doen, en op hem nederdalen.
Dit was foo bijfter valt den joncker ingebeelt,
Dat hein dit evenftaegh ontrent de (innen fpeelt;
Doch hoe het wefen magh, men heeft wel haeft bevonden
Dat in den hemel felfs fijn faken qualijck ftonden
Want fehoon hy fach vermat te fchouwen alle druck,
Soo trof hem lijckewel een groufaem ongeluck :
Want feker machtigh prins, op hem van oudts gebeten,
En die fijn wrangen haet niet kond' of wou vergeten,
Die vingh hem met bedrogh, eer hy het recht bedacht,
En heeft na groot verdriet hem fehendigh omgebracht.
Maer wat mocht delen menfch too bijfter feer verlangen
Na d'uytkomft van den droom ? hy wert eylaes! gehangen;
Den droom werd waer gemaeckt en tot het licht gebracht,
Maer op een ander wijs als by hem was gedacht.
Iek hebbe dit verhael in mijne jeught gelefen,
En 't heeft my nu gedacht hier nut te fullen wefen,
Op dat het blijcken mocht dat vreught en ftaegh gelik
By-wijlen wert verkeert in ongemeenen druck.
Wat fijn wy , lieve Godt, wat fijn wy dwafe rnenfchen
Het ftreckt ons tot verderf dat wy al dickmael wenfchen,
En dat ons tot geluck en voordeel dienen zouw',
Dat fort ons menighmael als in een vollen rouw'.
O maeckt my beter, Heer! en leert my uwe wegen
Met wij sheyt , met gedult, met ootmoet overwegen
En ghy, beminde fiel, geveft op vaften grondt,
Seght dickmael tot u felf,, oock met een vollen mondt :
Schoon dat ick om de koft moeft fpitten, ploegen, delven,
God is my beter vriendt, als ick mijn eygen (elven;
Schoon dat hy my bekijft, ja met fijn roede flaet,
Noch ben ick wel bewuft dat hy my niet en haet.
Maer dunekt u dit verhael niet hart genoegli te klemmen,
Om 't ongemack te Lien van die in weelde fweminen ;
Soo neemt van mijne p-en een ander dienftigh ftuck,
Om recht te mogen Lien het onheyl van 't geluck:
Nabuchodonofor (die boven alle menfchen
Genoot een lange wijl al wat hy konde wenfchen)
Sal noch een voorbeelt fijn, waer uyt men heeft te fien
Wat, na een langh geluck, ten leften kan gefchien.
Die vorft is eerft verhooght en tot het rijck ' gekomen,
Oock eer fijn vader oyt het leven was benomen ;
Sijn vader even-felfs (dat Leiden wort gedaen)
Die is van lijnen throon gewilligh opgeftaen.
Sijn hooft-ftadt Ninive die liet hy deftigh bouwen ,
Liet fteenen tot het werek uyt harde rotfen houwen;
Het was een machtigh ftuck, en eierlij ck in het oogh ,
De torens breedt genoegh, en hondert ellen hoogh 2, .
Sijn bou-luft afgedaen, hy (telt hem om te vechten,
En brenght flucx in het velt veel hondert duyfent knechten,
En vaerdigh aen het werek , hy wint een grooten flagh,
Daer hy der Meden vorft ') voor hem gevangen fagh.

2) Usferius Armachanus in annahbus veteris Teftamenti in vita Nabuchodonofor.

;

;

3) Arphaxat
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Noch heeft hy boven dien een meerder lugt genoten,
Want heeft Arphaxat felfs met pijlen doodt gefchoten :
Daer na too treckt hy voort, verovert menigh landt,
Het wacht op fijn gebodt alwaer hy henen Pandt :
Maer wat by onder-neemt , het fchijnt maer als begonnen,
Euphrates werd verheert, de groote Nijl gewonnen,
Egypten geeft'et op en buyght oock onder hein ,
En (hoort een wonder (tuck!) hy wint Jeruzalem;
Hy breeckt den tempel af, en rooft haer goude vaten,
En wat'er in de (chat des konincx was gelaten.
Hy voert als flaven wegh de befte van de jeught,
En in dit ftaegh bederf beftont fijn hooghfte vreught.
Siet , dat God voor fijn volck van al de werelt fcheyde ,
En dat hy metter handt als uyt Egypten leyde,
Voor wien de woefte zee was ftil en droogte gemaeckt,
De Jordaen ingetoomt, en haren loop geftaeckt.
Aan wien van Gode felfs was volle macht gegeven,
Soo menigh duyfent man te brengen om het leven,

Soo menigh koninckrij ck , too menigh edel landt,
Hein, dien het eygen was, te rucken uytter handt.
Aen Wien too langen tijt, tot veertigh gantfche jaren ,
be lucht een backery, de rotfen kelders waren;
Dat uytverkoren volck , aen God too lief -getal,
Dat bracht een heydens man tot too een lagen val.
Die fcheen dan als ter loops de werelt t'overheeren,
Maer na dit groot geluck too gaet de kans verkeeren;
Want t'wijl hy 't al doorliet met fijn hooghmoedigh oogh,
En ftoft op fijn , gewin , en fwetft geweldigh hoogh;
Soo is fijn vorigh luck geheelijck wegh gevlogen,
En hy van fijnen throon in haeften afgetogen.
Hy blijft geen koningh meer, heeft oock geen menfchen geeft,
Maer woont in 't woefte wout, gelijck een groufaem beeft.
Item, die een goude kroon voor delen plagh te pasfen,
Is nu een ruyge vacht om al het lijf gewasfen;
Hy maeckt, gelijck een beeft, een wonder vreemt gefchreeuw,
En (treckt oock klauwen uyt gelijck een felle leeuw,

Eet gras gelijck een os, ja flockt gelijck de Beeren ,
En wat noyt menfch en at dat moet fijn maegh verteeren.
Als 't regent, hagelt, fneeuwt, het valt hem op het lijf,
En wat een menfch verfchrickt , dat is fijn tijt-verdrijf.
Wie heeft'er oyt gehoort van too een felfaem wefen?
Wie heeft too vreemden ftuck van prinsfen oyt geleien ?
Wel, ghy die (tont verbaeft, vermits het groot geluck,
Weeght nu het tegendeel , want 't is een felfaem ftuck.

Ghy, wilt dan (wieje zijt) op voorfpoet niet vertrouwen,
Want al te vetten broek en kan men niet verdouwen.
Indien het bly geluck op u geduerigh lacht,
Let vry dan op het werck, en houdt'et als verdacht.
't Geluck gaet dickmaels aen, als of'et wilde mallen ,
Het fet de lieden hoogh om laegh te mogen vallen.
Wat is'er menigh menfch , die kende geen gevaer,
Indien hy fonder naem en kleyn gebleven waer.
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Een die fijn herte (telt om neerftigh op te foecken
Al dat'er is te fien in langh gefchreve boecken,
Die vint'er menighmael een fchadelijck geluck,
En in het tegendeel een vorderlijcken druck.
Ghy, weeft in all's getrooft, en laet den Heer gewerden;
Maer wilt in fijne vrees gelijek het dient, volherden.
Wat u ontmoeten magh, roept Hem van herten aen,
Die voor heeft wel te doen, en kan 't niet qualijck gaen.
Niet dat ick raden wil geen middel te gebruycken,
En met een ledigh hert fijn oogen toe te luycken,
Al fonder yet te doen. Neen, 't is een beter raet,
Dat yemant aen het werek èn hert èn handen f aet :
Schoon Paulo was gefeyt, dat niemant fou verdrencken ,
En dat God al het volek aen hem belooft te fchencken ,
Noch hield' hy lijckewel de boot ontrent het (chip,
Om in geen noot te zijn ontrent een harde klip '.
Iek rade, lieve ziel, en u èn alle menfchen ,
Noyt om het aertfch geluck te bidden of te wenfchen.
Bidt flechts, dat God u geeft dat u ten beften dient,
En wat'er dan gebeurt, 't is van uw befte vrient.
Laet voor- en tegenfpoet u beyde wel gevallen,
En laet des werelts loop met u een weynigh mallen,
Of acht'et wat'et is als voor een vife-vaes,
Want al dit noeft gewoel is maer een dom geraes:
Maer u en fal misfchien het ftuck, hier nu befchreven ,
Geen indruck diep genoegh in uw gedachten geven;
Hier dient dan by gevoeght yet van gelijcken aert,
Dat ons des Heeren woort ten vollen openbaert:
Adonibefech was getroetelt lange jaren 2)
Van al dat uyt geluck kan yemant wedervaren,
Waer hy fijn leger floegh, of wapens henen bracht,
Daer boogh'et altemael voor fijn geduchte macht.
Veel prinsfen eertijts groot (men leeft van tienmael (even)
Zijn, door fijn machtigh heyr, als Haven wegh-gedreven,
Een broek, of bete broots, die van fijn tafel viel,
Was voedfel, fonder meer, aen haer benaude ziel:
Sy mveften in het ftof met mont en lippen wroeten,
Omdat fe fijn berooft van handen ende voeten.
Dies was de koninck bly dat hy foo verre quam,
Dat hy too fellen wraeck van fijnen vyant nam:
Maer als dit ftaegh geluck ten hooghften was gekomen,
Soo is hem al het heyl te famen afgenomen:
D'een ftadt voor, d'ander na, clie, wiert hem afgeruckt,
Soo dat fijn ganfche ftaet ter neder wiert gedruckt.
Al wat hy ondernam viel hem geduerigh tegen,
Hem trof het ongeluck, gelijck een dichten regen
In 't korte, dat wel eer fijn hooghmoet had beftaen,
Wiert op gelijcken voet hem weder aengedaen.
Wel ftraft my, lieve God! maer niet in uwen toren,
Tot lijden is uw volck, tot welluft niet geboren.
Geeft my dat u bevalt, maer niet mijn eygenw wenfch,
;

1) Hand. 27. 24. et feq.

2) Judie. 1. 5. 6. 7.

Die ftaegh geluckigh is, was noyt geluckigh menfch.
God leydt fijn eygen volek op diergelijeke wegen,
Nu geeft hy bitter leet, dan weder enckel zegen,
En dit gaet als'et blij ckt , genoeghfaem overhant ;
Siet, na Egypten komt dat langh beloofde laut!
Als Israël nu vry van Pharo was verlaten,
Verloft van flaverny, verrijckt met gulde vaten,
Doen -juyghd'et ganfche volck, en yeder is verheught ,
En yeder openbaert gelijck een nieuwe jeught.
Maer op dien eygen tijt de koninck, gantfch verbolgen,
Quam 't ongewapent volck in volle wapens volgen;
Siet daer, voor haer gefleht, een bruggeloofe meyr,
En achter perft de fchrick van foo een machtigh heyr;
Maer God heeft wederom haer nieuwe vreught gefchoncken ,
Want al dat machtigh heyr is in der haeft verdroncken,
Daer juicht doen Jacobs huys, foo dat'et aertrijck beeft,
Vermits God al het heyr foo wel gereddert heeft.
Maer zy, die gantfch verbaeft ontrent liet water ftonden,
En hebben voor den dorft geen water meer gevonden
Het is een bitter nat, en yeder braeckter van,
Soo dat'er niet een menfch het water drincken kan.
Siet daer een nieuw verdriet: daer fchijnt'et al verloren,
Men vint'er geenen dranck, geen vee, of eetbaer koren;
Het is een fchrale grondt, daer niet met al en wies,
Als nioft of dorren halm, of maer een fchrale bies.
Maer Godt geeft weder heyl van verfehe waterftroomen ,
En 't leger krijght een grondt, betet met dadelboomen.
IIier quam het manna by, en quackels boven dat,
Waer door, in volle luft, het gantfche leger at.
Daer op komt Amelech des Heeren leger tergen,
En komt haer metter daet een fellen oorlogh vergen,
De krijgh gaet dapper aen, maer Amelech befwijckt.
En even in den druck wordt Ifraël verrijckt.
Doch waerom laugh verhael van alles in 't byfonder?
Dan won het Ifraël, dan lagh het weder onder.
Een die des Heeren boeck met aendacht overleeft,
Die vint'er, dat'et ftaegh met hen dus is geweeft
En als Gods eygen hand twee tafels had befchreven ,
Om door een eeuwigh bondt te worden uytgegeven,
Soo quam het gouden kalf gevallen tusfchen hey,
Dies wiert hen al 't gejuych verandert in gefchrey.
Daer was'et al verbrodt: de tafels fijn gebroken,
En tegen al het volck een vonnis uytgefproken.
Siet daer al wederom een wonder vreemden Ilagh ,
Dry duyfent fijn gedoodt, en dat op éénen dagh.
Wel, heeft God Jacobs huys, fijn uytverkoren bende,
Soo dickmael aen geftoockt een oven vol ellende;
Wout ghy dan, ydel menfch! ' hier leven fonder ftrijt ,
En fpelen (too men feyt) mooy weder alle tijt ?
Neen, dat is ongerijmt, laet God de Schepper wercken,
En wilt fijn hooch beleyt ootmoedigh overmercken;
;

;
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Al valje menighmael in druck en fware pijn,
liet fal u voor gewis voor eetnvigh dienftigh zijn.
Godl leut at menighmael ons door gelijcke wegen,
ss.i harde; i egcn (poet ivoi t dickmael enckel zegen;
Oock is'et wel gellen, als God een fondaer liaet,
Dat bv hem dan geheel fijn eygen wille laet.
i ;iiy dan , nuttegenfpoet niet fchroomen noch verachten,
iaei wilt geduidigh zijn, en uwen God verwachten;
[gin tot, gen isfen trooft (hoe God ons faken voeght)
Soo toont u noyt geftoort, maer danckbaer en vernoeght.
ILid !)avid Hoyt geweeft in veelderley gevaren,
1.)i hens geheel bedroeft, en gantfch verdrietigli waren,
t)e werelt had gemift foo nienigh heyligh liet,
Dat noyt Godfaligh hert, als met vermaken , liet.
_á^nit was hein evenPaêgh maer voorfpoet toegefonden,
En dat'er niet als vreught by heat en waer gevonden,
Vat had hy konnen doen, als met een bly gemoet
'Fe loven lijnen God voor al 't geduerigh goet?
Eu r fchoon nu Davids geeft foo hoogh was opgerefen,
)at niet een eenigh menfch hier toe mocht netter weren ,
Stjn pen waer uytgeput door foo geftagen lof,
Als nieeft het eygen werck, of van gelijcke ftof.
Macr doen bv wert befocht in veelderhande faken,
I)aer meed' liy wert gedruckt, onfeker wat te maken,
Doen quann van heil een werck, daer oock een droevigh man
han vinden rechte ftof die hens vertrooften kan.
\5'aerom dan ongeclnit met tranen overgoten?
tß,1 wat ons overkomt, is boven eerft befloten;
Ons (loot is niet alleen voor deren vaft geftelt,
Mier heckte, leet, verdriet, en wat den menfche quelt.
Le.i die fijn reeckeningh is dus gewoon te maken,
i;a God alleen hem moeyt niet hoogh-verlteve laken,
(l,t los in fijn belluyt; 't is in Hem wat'er leeft,
t ! door Hem wat de nienfeli hier opter aerden heeft:
Ons 1 airen zijn getelt, ons droefheyt afgemeten,
En i, t men lieden doet, was eerft by God geweten.
W,floh liet ongeluck, waer fick de zegen went,
is en dien hoogera Geeft voor alle tijt bekent.
_ l v, i, den Schepper doet, zijn wonderbare wereken ,
van het rechte wit geen menfch en kan bemercken;
\Tat tot op heden toe ter werelt ommegaet,
1,; lange valt geftelt in lijn geheymen raet.
t ,r„ mach een grilligh menfch fijn liert gedurigh quellen,
ui lieden yet te doen, of langer uyt te ftellen?
Floe wijs hy fchijnen mach, voorwaer liet is gestalt,
Want God beftiert het werck, gehjck liet hem gevalt.
Of wy liet gantfche ftuck al deftigh overleggen,
Eylaes ons ydel breyn en heeft'er niet te (eggen.
Daer is geen wijs beleyt, oock in ons befte vont,
Maer wat van boven daelt, dat heeft een vaften graut:
Al wat men daer be[luvt zijn voor ons ftale wetten,
Die niemant af en keurt, oock niet en kan verfetten.
IT

Leert dit, ghy die wel eer eer in deren u vergreept,
Die gaen wil wert gelegt, die niet en wil, gefleept.
Geen beter offer-werck, dat Gode kan behagen,
Als Hem ons eggen wil met ootmoet op te dragen:
Want foo dat nine gefpoock nyt ons gebannen waer,
Wy kenden geen verdriet, geen onheyl of gevaer.
Doch laet geen vreelnt gepeys uw Finnen hier vervoeren,
Dat ghy omtrent het werck geen haut en hebt te roeren:
Neen vrienden, ftil te zijn en acht ick niet genoegh ,
De menfch moet aen het werck, en handen aen de ploegti.
't Was goet, dat Joab fprack tot fijn gel winde knechten,
Als hy nu vaerdigh font voor Ifraèl te vechten:
Weeft dapper aen het werck èn hier èn over-al,
Maer laet den Heere doen wat Hem gelieven fal.
Een die fijn befte doet in fijn befcheyden faken,
En gaet met Rillen geeft tot fijnen God genaken,
Die magh clan, buyten vrees, verwachten niet gedult,
Wat ghy, ahnachtigh God! hier uyt befluyten Pult.
Doet God naer ons gebedt, het is om ons te trecken;
En valt'et anders uyt, liet fal ons echter ftrecken
Ten goede van de ziel; doch hoe het immer gaet,
God doet fijn hoogen wil, en al tot onfer baet.
Indienje middel foeckt om noyt uw hert te quellen,
Soo wilt uw gantfch beleyt aen Godes oordeel Bellen ;
't Is niet als enckel goet al wat den Schepper wil,
Dus weeft dat hy gebiedt, foo blijft uw ziele ftil.
Dit is den beften trooft die ick my weet te geven ,
En foo is mijn gemoet in goeden Rant gebleven.
Nu fegh ick Gode danck , als niet de gantfche ziel,
Dat my fijn wijs beleyt ten letten wel geviel.
Een fchipper wort gekent wanneer de winden blafen,
Een man van hoogh gemoet wanneer de nijders rafen
Een krijghfman in het velt wanneer uien vechten moet,
Een Chriften in den praem van druck en tegenfpoet.
Mijn ziele! tot befluyt: die wil in ftilte leven,
Moet fijn geheelen wil den Hemel overgeven,
Want als ons ydel hert fijn eygen tochten broet,
Soo wort'et nimmermeer gelijck het weren moet.
Maer wy zijn felfaem volek en onbefuyfde menfchen ,
Wy toeeken boven al, dat onfe (innen wenfchen;
Wy zijn in ftaêgh gewoel, en blijven ongeruft,
En inisfen recht verrnaeck alleen uyt Potte luft.

O God! vernieuwt mijn hert, en geeft my wijle linnen,
En laet my 't ydel vleefch ten leften overwinnen;
Geeft, dat mijn ganfch bedrijf, en oock mijn innigh hert,
In Uwen wil alleen geheel verandert wert!
Geeft my een recht verftant, om uw beleyt te vatten,
En fluyt dat in mijn hert, gelijck als waerde fchatten ,
Geeft kracht om al te doen, dat uwen Geeft gebiet,
Soo vrees ick voor de (loot of Hel of Duyvel niet.
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Geeft dat een vaft geloof, en ftaêgh een beter leven,
My tot een ftille doot mach vaerdigh overgeven;
En dat een goet befugt, ontrent den leften dagh,
My tot het eeuwigh heyl een ingangh wefen magh.
En (waer ick noch om bidt) vergunt my defen zegen,
Laet tot geen aertfch bejach mijn firnen meer bewegen;
Laet al wat my voortaen dit herte gaende maeckt,
Alleen zijn uwen dienft en wat den Hemel raeckt;
Laet om het ydel werck, daer in wy menfchen woelen,
My noyt of herten -luft elf droefheyt meer gevoelen;
Maer laet my vrohjck zijn, als ick uw gunfte fmaeck,
En Pent my diepen rouw, als ick het qualijck maeck;
Laet my van nu voortaen geen vleefch of werelt achten,
Maer, als een rechte vreught, mijn affcheyt hier verwachten.
Maeckt my daer toe beqiiaem, door kracht van uwen Geeft,
De doot die dient gehoopt, en niet te zijn gevreeft.

Om defe, lieve ziel, of diergelijcke reden,
Houw ick, dat tegenfpoet behoort te zijn geleden;
Maer hebt des niet-te -min op uwe faken acht,
Wanneer het bly geluck op u gedurigh lacht '.
Of wel de foete vreught tot u begint te naecken,
En wilt geen vaften ftaet op haer gefelfchap maecken;
De blijtfchap is te los, en fcheyt te bijfter ras,
Ja, bll3ft als geenen tijt, daer fy te voren was.
Als fy dan u befoeckt, foo dient terftont vernomen,
Of druck, haer metgefel, niet mede zy gekomen.
't Is feker, waer de vreught is in het huys gegaen,
Daer fal haeft eenigh leet omtrent de deure ftaen.
Komt dan een foete luyln in uw gemoet gerefen,
Of dat'er eenigh dingte u noot tot vrolick wefen,
Ontfanght het by geval, gelijck men vrienden plagh,
Die by ons ftaen te zijn alleen voor eenen dagh;
En wilt oock uw gelaet niet foo bly-hertigh ftellen,
Gelijck men veeltijts doet aen trouwe met-gefellen;
Maer neemt de blijtfchap aen met foo een doffen fchijn,
Gelijck men gatten doet die niet genoot en zijn.
Al wat hier in het vleefch voor blijtfchap wert genoten,
Wort, na een korten tijt, met droefheyt overgoten;
En mits ick dit bemerck, foo is het my verdacht,
Soo dickmael eenigh menfch met vollen monde lacht.
Ja, waer ick eenigh huys onmatigh fie verblijden,
Daer fie ick, na lay dunckt, de droefheyt henen rijden;
En waer het foet geluck fijn vreught te gunftigh biedt,
Dat noem ick in der daet een voorfpel van verdriet.
Een al te gullen lach en kan niet lange duren,
Wat foet is aen het vleefch, dat moet de geeft befuren.
Vreeft als ghy blyde zijt (heeft David wel gefeyt 2) ),
Want voor een vrolijck hert is feecker leet bereyt.
Maer wat is van de vreught, die ons kan overkomen,
1) Bedenckingen in voorfpoet en blyde voorvallen.

2) Pfaim 2.

3) Salomon.

Dewijle die foo licht aen yeder wert benomen?
Een Koningh, die wel eer genoot fijn vollen wen fch ,
Die noemt het vrolijck zijn een dulheyt in de menfch.
Men fiet hier menighmael in 't dulhuys yemant fpringen,
Of die uytlinnigh is met luyder keelen fingen:
Maer een die niet en raeft, en hoort het bly geluyt,
Dien berften even dan bedroefde tranen uyt.
Een menfch, na God gerecht, bedroeft hem boven maten,
Als hy de werelt fiet in blijtfchap uytgelaten;
Ja, feyt op dat gejuych en al het bly gebaer,
Dat voor het onwijs volck het treuren beter waer.
Hy acht het lachen dul, mits die nu vreughde plegen,
Haer leet niet eens en fien, noch hoe het is gelegen.
Iek bidde, lieve ziel, hebt op uw faken acht,
Hy doet een felfaem werck, die in fijn droefheyt lacht.
Wilt ghy, dat u maer ftont een maent alleen te leven,
Ghy zout uw treurigh oogh aen tranen overgeven;
Kont ghy dan vrolijck zijn, oock niet een gullen lagh,
Nu ghy niet feker zijt van eenen vollen dagh?
Wy zijn in ballinghfchap, wy zijn hier vreemdelingen,
En hebben ftaêgh gebreck, oock van de befte dingen.
Eylacen! werelts vreught en is maer los gefchal,
Daer is geen recht vermaeck hier in dit jammer-dal.
Als yemant na de galgh gevoert wert met een wagen,
Al wert hy door het velt en aerdigh groen gedragen ,
Hy vint in 't fchoonfte wout geen luft of foet vermaeck,
Al fchijnt'et aen het volck een wonder moye faeck.
De reden is bekent: die na de ftraffe rijden,
Bedencken, dat wel haeft hun naeckt een bitter lijden,
Dat maecktfe gantfch benaut en in de ziel bevreeft,
Dies is 't, dat geen vermaeck vermaeckt haer droeven geeft.
Zijn wy niet al gelijck, die hier op aerden leven,
Gehjck een fchuldigh menfch, wiens vonnis is gefchreven,
Ja, fnelhjck voortgeleyt ter plaetfe van de (traf?
Wie fpoet niet onder ons geduerigh na het graf?
En fchoon wy onder dies gemoeten groene wegen,
Of wel een aerdigh wout, in vetten groat gelegen,
Het is een korte ftreeck, die foo wat luftigh feli int,
Maer die van ftonden aen en in der haeft verdwijnt.
Sal dit wel eenigh deel van onfen geeft verblijden,
Dewijl wy na de doot gelijck te pofte ridden?
0 neen! ons aertfch bedrijf, hoe dat het wefen magh,
En is geen vreughde waert, oock niet een vollen lagll.
Wat kan een nietigh menfch voor blijtfchap overkomen,
Nadien hy in der haeft ftaet wegh te zijn genomen;
Mijn God! ick wenfeh geen vreuglit hier in dit jammer-dal,
Maer wel een blijde ftont, als iek verhuyfen fal.
Ach! waerom wil de menfch aen - vleefch en werelt kleven ?
Die konnen maer alleen geringe dingen geven.
Al watje jaren laugh van haer genieten meught,
En kan niet anders zijn, als Ilechts gemenghde vreught.

EN BUYTEN- LEVEN.

Ons leven is gemenght, gemenght ons befte dagen:
Bywijlen wat vermaecx, en dan eens harde flagen.
Ja liet, een werelts kirt verneemt hier anders niet,
Als dat hy 't kort vermaeck met druck vermengelt liet.
Al waer 't dat yemant wilt oock Duyvels uyt te drijven,
Noch mach hy lijnen ftaet niet recht geluckigh fchrijven,
Oock is 't geen vatten gront om ftaegh te zijn verheught,
Want tot loo grooten heyl behoeft een hooger deught.
Die mach eerft vrolijck zijn, wiens naera is opgefchreven,
In uwe gunft -rol, Heer! het boeck van 't eeuwigh leven.
Dit feyt de waerheyt felfs; o wel geluckigh man!
Die fach met delen trooft geduerigh voeden kan.
Iek wil dan nu voortaen mijn herte niet vermaken,
Met yet dat ydel is of 's werelts beufel- faken;
Wat boven is alleen, en niet dit lage dal,
Is dat mijn treurigh hert met blijtfchap voeden la!.
Laet ons hier droefheyt vreught, en vreughde droefheyt hieten;
Soo kan men even felfs uyt droefheyt vreught genieten.
Ey! feght, wat is de lult, of weeld', of groote vreught?
Baert niet dat altemael een afkeer van de deught?
Al wat cle werelt geeft, beftaet in loofe treecken,
Haer blijtfchap is gehjck de groote water-beecken,
Die zijn van foete fmaeck en vers in haer begin,
Maer neemt haer eynde waer, daer fchuylt wat anders in:
Het ongeftuymigh nmeyr, dat komt'er onder woelen,
En doet hem, die het drinckt, haer fueren aert gevoelen;
Want mits de varfche ftroom met zout wort overheert,
Soo wort het eerfte foet in bitter nat verkeert.
Wie heeft doch immermeer hier groote vreught genoten,
Dien na een korten tijt die niet en heeft verdroten?
Ach vrienden! yeder menfch, die in der aerden wroet,
En vint geen recht vermaeck, oock in het (tage foet.
Wy krijgen licht een walgh, oock van ons befte laken,
Want (lat ons veel gebeurt en kan ons niet vermaken.
't Aelwaerdigh menfchen breyn en is doch nimmer fail,
Al krijght'et menighmael oock fijn geheelen wil.
Een die in 't groene fat of by de fchoonfte boomen,
Wil naer de fture zee en haer verwoefte ftroomen;
1)ie (even dagen langh gedurigh taerten at,
Is op den achtften dagli de befte taerten fat.
I)ie by een fchoone vrouw hem wettigh magh vermaken,
Wil even niet gevaer een vuyle Ilons genaken.
O dulheyt van den menfch! die fijn gewenfchte vreught,
Soeckt dichte by het vleyfch, en verre van de deught.
Wat zijn wy, lieve ziel! wat zijn wy fwacke vaten,
Als yemant tot hem felfs van Gode wert gelaten!
Want fchoon ons (loo het fchijnt) de werelt gunfte biet,
Wy zijn onmachtigh bly, of fijgen in verdriet.
Ons eerfte gront is vuyl, ellendigh 't vorder leven,
Met pijne wort den menfch ten grave wech gedreven.
Daer licht hy dan verwelckt, als dor en nietigh gras,
En loo wort alle vleefch gelijck het eertijts was.
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De ri ekdom, eere, luft, zijn al van dele laken,
Die niet des werelts val ten eynde fallen raken;
En liet, de werelt valt voor ons die henen gaen,
En al het aertfch vermaeck heeft dan met ons gedaen.
Wel nu, mijn tijt genaeckt om haeft te fijn ontbonden,
Waeroin dan kleef ick noch aen mijn geminde fonden?
Waerom niet afgegaen al wat'er werelt het,
Die my in korten tijt lal weben enckel niet ?
Waerom niet evenftaegh de firmen opgetogen,
En met een vuerigh hert ten hemel opgevlogen?
Waerom niet alle vleefch gehouden in den bant,
Om ftaegh te mogen fien het ware vaderlant ?
Het is dan belt te gaen daer al de lieden treuren ,
En daer een menfche toont wat yeder lal gebeuren,
Dat is daer yemant fterft , en daer een bleecke mont
Seyclt: vrienden, ick verhuys, hier is mijn lefte (tont;
Ghy, vaert voor eeuwigh weh; en mits'er is gebeden,
Blaeft d'afgefloofde ziel uyt fijn verfwackte leden.
Siet daer de rechte fchool , daer in men krachtigh leert,
Hoe al dat adem blaeft tot fijn beginfel keert.
Wel, brenglit dan overhoop des werelts befte faken ,
En wat eens menfchen hert op aerden kan vermaken;
Hoe kan het u voldoen, hoe fchoon het immer fchijnt
Nadien het altemael gelijck een roock verdwijnt?
Schoon yemant voor een tijt ten vollen mocht genieten
De luiten al gelijck, die van den hemel vlieten,
En dat hy naderhant moeft lijden helfche pijn,
Eylaes ! die blyde poos lou haeft vergeten fijn.
En loo in 't tegendeel de pijne van der hellen
U, voor een wijle tijts, ten volle mochte quellen,
En dat u 's hemels vreught daer na ten deele viel,
Waer bleef'er eenigh leed in uw verheugde fiel?
Iek heb een deftigh ftuck tot 's menfchen trooft gelefen,
Dat ons kan dienftigh fijn om ftaegh geruft te weben:
Wat ons oyt overkomt, dient loo te fijn geduyt,
Dat alles uyt den born van Godes liefde fpruyt.
Sendt God ons eenigh goed, het is om ons te trecken,
En tot fijn liefde felfs ons krachtigh op te wecken;
Sendt God ons eenigh leedt, verlies, of (waren rouw,
Het is op dat het vleefch uyt ons verhuyfen fouw.
Als ick in voorfpoedt ben, het kooit van Godes zegen ,
En word ick onderdruckt, 't is even loo gelegen;
IIet eerfte, lieve God! verquickt mijn droeve ziel,
IIet ander is een toom, op dat ick niet en viel.
't Is beyd' een Vader-werck; wat my kan overkomen,
En wat my hier ontmoet, dient loo te fijn genomen.
Het rijft uyt uwe gunft wat my oyt goeds gefchiet ,
O God! eyfcht watje wilt, maer geeft dat ghy gebiet!
Indien het loo gebeurt, dat uwe losfe linnen,
Door eenigh ongeval, haer laten overwinnen,
Betoomt uw grinunigh hert, en leght de gramfchap af,
Schoon (lat men u misfehien tot gramfchap reden gaf.
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Ghy meught niet aen den flaep uw leden overgeven
Soo langti in uwen geeft verkeerde tochten leven.
Dus fuyvert uw gemoed van fpijt en wrangen haet
Eer dat de guide fon op aerde nedergaet.
Lijdt ghy van yemandt quact , en pooght u niet te wreken,
En laet oock tegen hein uw granlfchap niet ontfteken,
Bidt liever, dat hein God het quaed vergeven wilt
Soo toonje wat uw geeft van aertfche menfchen fchilt.
Laet ons wat breeder gaen. Wilt ghy in ftilheyt raken ?
Soo nioeyt ti fchaers genoegh niet ander luyden faken
En min noch, lieve ziel, met ongefouten praet,
Die by het ledigh volek gemeenlijck ommegaet.
't Is dwaesheyt gram te fijn , of veel te liggen fuchten
Om boofen achterklap, of vuyle ftraet- geruchten,
Vraeght weynigli vat het volek van uw bedrijf gewaeght;
Maer let ftaegh watje fijt of in den boefem draeght;
Een die fijn eygen felfs eens recht heeft leeren kennen
Die fal tot vuyl bejagh fijn fierte niet gewennen
Want als by recht bemerekt al wat hein qualick ftaet,
Maeckt hy dat fijn genioedt in beter wegen gaet.
Ons is, om Godes wil, een goet gemoed te wenfclien
Een onbefproocken naera , ter fake van de menfehen.
Maer fooje niet en hebt als flechts een goede faam ,
Soo is uw gantfch bedrijf aan God niet aengenaeni.
Seght noyt in haeften voort wat ghy felt hooren feggen ,
Maer wilt'et met befcheyt in ftilheyt overleggen;
Want fchoon ghy niet en lieght, maer Hechts onwaerhevt fegt,
't Is echter leugentael die by u wert verbreyt.
Voor al nnaeckt noyt uw werek bezijden af te fprel.en
Van ander lieden doen, bedrijf of liuys- gebreken,
Al komt het gantfch verhael oock van een eygen knecht,
't Maeckt veeltijts feels genoegh eer (lat uien 't weder recht,
't Is vuyle vliegen werck, te fitten of te fchuylen
In roven, leelijck zeer., of dracht van etter -buylen;
't Is beter 't oogti te flaen op yemants reyiie jeuglit ,
Daer uyt men trecken magh een fpore tot de denght.
Als Pharo's machtigh heyr liet oogh en Pinnen dwalen
Omtrent de fwarte wolck, en niet haer guide ftralen,
Doen werd het gantfehe rot verdroncken in de zee,
En gaf een vette feeft aen al 't gefchubde vee.
Indien een kleyn gefel u qualijek heeft bejegent,
Verfchoont hens met gedult, want dat nlaeckt u gezegent;
Indien hy machtigh is, die u heeft quaet gedaen,
Verfchoont u eygen felf, en laet'et henen gaen.
Leeft eenfaein fooje mneught. De ftraten veel betreden
Doet hinder aen de ziel, en nadeel aen de zeden.
't Is waer, al fcliijnt'et vreetut, als ick by menfchen kont,
Dan keer ick menighmael nau menfche wederons.
De tijdingh ons gewoon van verre toe te komen,
Acht die oock niet te nut om waer te fijn genomen;
't Is oorbaer dat uien fchnylt , en mijt een woeligh hert,
't En fv men door lijn ampt daer toe gedrongen wert.

Men vindt'er over-al die fchrijven vreemde grillen,
Waer door al ineniglniiael bedaerde tinnen trillen
En als men naderliandt de waerheydt ondervint
Dan is 't een vife -vaes , of meer een fchrale wint
\%rat hoort uien hedenfdaegs , uyt ver - gelegen rijeken
Als oorlogh, vreetut gewoel, en duyfent droese lijeken:En fehoon het ons gefin of vrienden niet en raeekt
't Is feker dat'et Raeglh beroerde firnen niaeckt
Een ingetogen hert, afkeerigh van liet woelen,
Ilan in een ftil vertreck den hemel beft gevoelen ,
En die niet veel en hoort , en nauw de werelt liet
Al mift hy wat verniaecks, by mift een ftaegh verdriet.
Ghy laet het nieusgier volck na vreemde dingen trachten
En als niet ongedult op alle boden wachten;
lek heb loo veel te doen omtrent den ouden nienfcli
Dat ick tot mijn vermacck geen nieuwe dingen wenfcli.
Meeft al die langen tijt hier op der aerden leven ,
Is voor haer eggen felfs maer kleynen tljt gegeven,
Want fchoon ons altemets wat tijts gelaten wert,
Het miefte werd befteedt omtrent ons eygen liert.
Vat wordt'er tijt verquift in pleyten , twiften , k i! s en ,
In 't rollen niet den (teen, in 't klappen met (le febiven,
In 't woelen by het volck , in 't dwalen in de ftadt,
In lanterfantery, en ick en weet niet wat.
Wat wordt'er tijt gefmoort in fwack of (leck t e ww eten
In 11aep, in niet te doen, in yet onnuts te lefei,
In pijn, in ongeval, in druck, in tot gequel,
In liefdens dweepery, en ander guychel-feel
Gantfch weynigh, lieve ziel ! gantfch weynigh lijn de dagen,
Die ons niet uyt den burgh van ftille linnen dragen ;
Gantfch weynigh blijft ons hert omtrent fijn eggen ftaet,
De lnenfch doet aldermeeft dat hein niet aen en gaet
Ghy, pooght met alle vlijt uw eygen hert te kennen
En laet'et nimmermeer tot losfe drift gewennen:
Maer loo een film gepeys n door de (innen fehiet ,
Weeft vaerdigh in de weer, en huyft de grillen niet.
Een vogel als hy vlieght (al wilj'et hem beletten)
Sal licht uw befte kleed niet eenigh vuyl befinetten
Maer dit kan onder dies by n wel lijn verhoedt
Dat by geen neft en macckt , en op uw fchonders broet.
Maer wilje slit bedrijf ten beften doen gelucken ,
Soo reynight uw gemoet van alle quade necken ;
Want fchoonje rufte foeckt, is uw gewisfe gliaet,
Soo is'et enekel leedt al wat'er ommegaet.
De rechter binnen u (too noem ick uw gewisfe),
Die weeght uw gantfch bedrijf als in de rechte fmisfe
Die prins heeft grooter macht, als vorft of koningh doet,
Hy vint getuygen uyt, oock binnen uw gemoet.
Hy eyfcht, befchuldight, pleyt, doet alle faecken blijcken ,
En gaet, op vatten grondt, een deftigh vonnis ftrijcken;
Noch is'et niet genoegh, h geesfelt, pijnight, brandt,
Vermits by rackers heeft, ja beulen by der handt.

EN BUYTEN LEVEN.

Wel, daer dit ommegaet , wie kan'er vrolijck wefen,
Indien men niet en is van defe quael genefen ?
Men (egge wat men wil, een hert van quaet bewuft,
En kent geen recht vermaeck, en heeft noyt ware ruft.
Als ghy een grilligh hooft ten goeden wilt vermanen,
Maeckt eerft door foet beleyt den wegh hier toe te banen;
Weeft heus en fonder gal, en hebt geduerigh acht,
Dat ghy, door fchamper jock, noyt yemant uyt en lacht.
't En fal oock, wie het zy, in 't minfte niet bevallen,
Dat yemant voor liet volck niet hem beftaet te mallen;
Dit heb ick van de tijt en uyt de daedt geleert,
Het is (mijns oordeels) beft, dat ghy uw naeften eert.
Wilt daerom nimmermeer met yemants fwackheyt gecken,
Maer pooght in 't tegendeel fijn feylen toe te decken;
Schept liever uw vermaeck, en weeft oock eer verblijt
Dat yemant beter wordt, als dat hy fchande lijt.
Betracht een goeden naera, en dat met alle krachten,
Doch meeft een reyn gemoet, dat wil God beter achten;
Een goeden naem is veel, edoch maer enckel wint,
Soo ghy liet tegendeel in uwen boefem vint.
Neemt hier op naeuw gemerck , want daer uyt konje weten
Wat dat'er voor een geeft is binnen u gefeten:
Het zy men u verheft of uytermaten laeckt,
't Is 't een of 't ander niet, dat yemant beter maeckt.
\Vat in uw herte fchuylt dat kan u vafte peylen ,
Dat kan u groot verdriet of rufte mede deylen:
Soo ghy met uwen God in rechten vrede fijt,
Soo konje vrolijck fijn , oock alsje fchande lijt.
God fal uw goeden naem eens wederom verwecken ",
Wanneer hy alle vleefch fal uyt den grave trecken;
I)an fal liet altenlael eens komen aen den dagh,
Dat langli was onbekent, en in het duyfter lagh.
Wacht n voor alle dingh een malle daet te plegen,
Als ghy suet ftillen tin het Ruck mooght overwegen;
Want hoe'er meer beleyts omtrent uw dwacsheyt valt,
Hoe 't onheyl grooter is, en Ilimmer is genfalt.
llet was 'een hoofer ftuck dat David heeft bedreven ,
Als by Urias biet te brengen oni het leven,
Dan als hy Berfeba uyt hare woningli riep,
En met onechte luft in overfpel beliep :
In 't eene gingh hy ras en niet verruckte finnen
In 't ander gingh by traegh, maer liet hem overwinnen
Siet, als men langen tijt op eenigh dingh beraet,
Indien 't de boosheyt wint, te flimmer is het quaet.
Houdt ftaegh maer rugge-fpraeck met uwe befte finnen,
Het vleefch en fal den geeft niet konnen overwinnen;
Doet niet als wel bedacht, en drijft niet haeftigh voort
Een fcliamper,, onbefuyft , oock niet een ydel woort:
Maer alsje befigh fijt om wel geruft te leven,
En wilt geen ruymen toom aen uw gedachten geven,
En foeckt geen nieu bedrijf, en weyt oock niet te breet,
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Veel doens ontruft de menfch, en baert hem innigh legit.
Wie ftaegh yet nieus begint, en wilt fijn breede netten,
En hier en weder daer, geduerigh hooger fetten,
Vindt onruft over-al, want veelderley bejach
Is oorfaeck dat de geeft noyt ftilte vinden mach.
Het wandt te wijt gefet lijdt alderley gevaren,
Die veeltijts onverfiens haer komen openbaren:
Hier valt een hagelbuy, een wint, een blixem in,
En yeder ongeval dat baert een droeven fin.
't Is wel een groot vermaeck fijn aenflagh uyt te voeren,
Daer nijders befigh fijn en op uw faken loeren;
Maer by vint foeter vreught die in gern (they t leeft,
En in het aertfch bedrijf geen aenfagh meer en heeft.
Ey quelt u nimmermeer, en weeft oock niet verbolgen,
Indien dat eenigh menfch u doet fijn wille volgen ;
Of dat om 't meer of min ontftaet een fwaer gefchil,
Buyght tot het fachtfte deel geduerigh uwen wil.
Laet u door wrange fpijt of gramfchap niet verhitten ,
Indien men u verkleynt, en doet u lager fitten:
Doet liever Rage vlijt, oock tot uw leften dagli,
Dat Godes wil alleen uw hert befitten magll.
Wilt nimmer eenigh dingh in uwen geeft verkiefen,
Of fielt geduerigh vaft dat ghy het kondt verliefen;
Leunt too noyt op een vrient of eer of machtigh goet,
Dat ghy, wanneer by valt, oock nederftorten moet.
Al wat omtrent den menfch ter werelt wert gevonden
Dat ftaet geweldigh los, en op onwisfe gronden;
Alleen die reyne drift, die na den hemel fchiet,
Die is 't die recht vermaeck en ware trooft geniet.
Iek heb onlanghs gefien dat alle velden bloeyden,
En dat van fchoone verw meeft al de boomen gloeyden;
Een yeder ftelde vaft, dat 't hout onmachtigh was
Te dragen fijne vrucht, te voeden fijn gewas.
Maer fiet, een korde mift die quam in liaeft gerefen,
En ftracx too was'et uyt niet al dat aerdigh weten :
Het jeughdigh boom-gewas, in al het meefte landt
Was deerlijck aen te Lien, en ftont gelijck verbrant.
Hoe teer de werelt lacht, hoe foet haer faken fchijnen,
Het befte van den hoop dat kan terftont verdwijnen;
En fchoon men hope fchept, en meent als vaft te gaen,
Daer komt men weet niet wat, en 't is terftont gedaen.
(Thy, wilt tot geen vermaeck uw domme firnen (trecken,
I)at namaels herten -leet of fchande kan verwecken;
Men fegge wat men wil, de gronden van de vreught
En dienen niet geleyt, als op de ware deught.
Mijn ziel, lact defen trooft niet aen der aerden hangen,
Maer ftiert met alle macht ten hemel uw verlangen ,
Daer is het eeuwigh hof, Baer is het aerdigh dal,
Daer is de levens -boom, die noyt verdorren tal.
Al wat uyt aerde waft, al fchijnen 't fchoone faken,
Sy konnen evenwel geen menfch geluckigh maken;

1) Verfcheyde behulp-middelen om geruft te mogen leven
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hin daerom fchoon het ons genengllt en vreughde doet,
Noch dient'er ftaegh gedacht: daer is een beter goet.
Als ghy niet eenigh Inenfch yet effen hebt, te maken,
Gebruyckt niet al te felierp liet fpits van uwe faken
Maer toont u over-al, foo veel het wefen vlagli ,
Afkeerigh van gefeliil en vaerdigh tot verdragh.
Inclicnje wordt veracht, en dat oln goede reden,
En acht slat geensfins quaet, maer betert uwe zeden
Indienje wort verfmaedt, doch buyten uwe felnllt,
Wort oock niet ongernt, inaer oeffent uw gedidt.
Miff ghy yet van uw goed, laet u (lat niet verftoren,
En fegtet oock nimmermeer : ick liebbe dat verloren ;
Seght liever : onfe God (lie haelt my weder af,
Dat hy, uyt pure gnnft, my fondaer eertijts gaf.
Al vat hier aen den menfeli in dit ellendigh leven ,
Ilyt goedertieren geeft van Gode werd gegeven ,
Noemt dat een herrebergh, Baer in men flechts verwacht,
Tot dat de naefte fon verjaeglit de fwarte nacht.
Wat leet dat u genaeckt, en wilt n niet verkniffen,
Maer lact uw innigh hert tot uwen Schepper rijfen,
Maeckt hem geftaegli bekent wat u wort aengedaen ,
En na een diep gebedt, foo laet hem voort begaen :
Hy fal het voor gewis, met uw verbofte faken ,
Ja, niet uw gantfch bedrijf al vry wat beter maken,
Als uwe fwackheyt denckt; dus wacht, o lieve! wacht,
Tot dat geheel het werek ten eynde zy gebracht.
Stelt u gelatigh sen, wat u rnagh overkomen' ,
Wie va[t fielt goet te doen, wat quaet heeft die te fellromen?
't Is feker, waerde ziel, omtrent een reyn gclnoet
Is kruys en ongeval, ja oock het bitter, foet.
Wat ons hier onder quelt en fijn maer beufel- faken,
I)ie fallen wetter tijt eens weder effen raken.
't Is niet de pijne waerdt te quellen uwen geeft
Om yet dat by het volek niet fehlen werdt gevreeft.
Wat ons den geeft ontftelt fijn weeft ons eggen tinnen,
En daerom is'et nut lijn tochten t'overwinnen ;
Men vindt (lat alle dingte op ons gedachten « erekt
Na (lat ons ydel breyn de faken overmerckt.
Een the wil alle dingh ten fwaerften overwegen
Sal oock een goeden ftandt hem niaken ongelegen
Ja, dickmael goede fpijs genieten fonder fmaeck
En in een foete luym noyt vinden fijn verniaeck.
(Thy, wat ons overkont , 't fy winnen of verliefen
Siet ftaegh en over al den fachtften wegti te kiefeil
Slagit in de befte you nat twijffelachtigll ftaet
En houdt dien eygen voet oock als het qualijek gaet.
Al wat ons in 't gemeen hier over plagh te komen
En is niet als liet is , maer foo liet werd genomen;
lek hebet ja gehen, (lat oock een nietigh dingle ,
-

Aen yemandt met verdriet , tot in de ziele gingh.
Een ander, die het ftuck kolf beter overleggen,
En wilt van geen verdriet of ongemack te feggeit,
IIy loegh de werelt uyt en al haer (loin geracs ,
En acht'et voor een niet of voor een vife -vacs.
Hoort, vrienden! of men tiert en bijfter is verbolgen
Daer is geen beter raedt als God in all's te volgen ,
Ghy weeft dan, lieve ziel, gelijck liet God gebiet,
Soo fchaedt een hart geval aen un e rufte niet .
Als Zeno, met een ftorm of door de felle baren 2
Verloor een inachtigh fchip, en al fijn befte waren ,
En clat by aan de ftraudt geheel verlegen ftondt
Hoort, wat by voor een trooft in defeu handel vomit :
Fortuyne (feyd' de man) left was ick gantfch bellolmnert
Door moeyt' en groot be[lagh, nu ben ick onbekolnmert,
Als vry van alle forgh; des noem ick dit geval
Een fake, die mijn hert ten goede dienen fal.
Iek lieb nu ruymen tijt om veel te mogen lefes,
Om ftil te mogen fijn, om wijs te neogen wefeu;
En daerom danck ick felfs het ongewoon tempeeft,
Want nu ick niet eu lieb, foo ben ick onbevreeft
Siet, daer op viel by aen, om naerftigh op te foecken
Het befte dat men vindt in al de nutfte boecken;
Siet, dickmael komt de menfch te raken uyt den druck,
Alleen door groot verlies, of enckel ongeluck.
Maer Job, in foo een val, heeft beter wegti gekoren,
Want doen hy machtigh vee en kinders had verloren,
Soo viel hem uyt den mondt: God die het eertijts gaf,
Die neemt my wederom zijn eygen zegen af,
Hem zy voor eeuwigh danck •i) . Wy plegen God te prljfen ,
Als hy ons eenigh heyl of gunfte komt bewij fen :
Maer ftil en danckbaer fijn, als God ons ftraffe feat,
Daer toe dient evenftaegh ons hert te fijn gewellt.
Maer onder dit behagte dient Ely niet vergeten,
Want doen God hem fijn val liet klaer en feker weten,
IIy pleeglid' geen ongedult, geen onbefchevden ron,
Schoon dat hy wel begreep wat hein gebeuren fou;
God dreygllt hem niet verlies van goed, ell bloed, en leben,
Geen hoop, geen foeten trooft, hein yet te Pullen geven;
Wat doet by na het woort? by toont geen harden neck,
Maer trooft fijn innigh hert alleen niet slit gefpreck :
God is den Opper-vorft en Heere boven allen,
Hy doe wat hem gelieft, en na fijn welgevallen `.
Sie daer een ftil gemoedt , een onderdanigh hert
Dat in dat groot bederf niet eens onftuyinigh wert.
Laet ons dan niet beftaen om Gode voor te dragen
Yet dat ons ydel breyn ten heften fou behagen;
Laet ons met wijfer geeft ons hoeden voor den fehijn
En bidden maer alleen (lat ons kan dienftigh fijn

1) veelt in geene dingen torglnuldigh, einer laet in alle dingen uwe begeerte by God bekent worden, door biddinge en fineeckmge, met danckfegg nge Phil 4 G.
2) Seneca de Tranquil. cap. 11
3) Defe koorden met rechten aendacht gefproocken (als een geleert man feit) hebben meer krnchts om bemant in gernftheyt le ftellen, als al de toover-knnften van de nerclt,
4) Hy is de Ileete, lig dor dat goet is in fijne ooges 1 Sam 3. 27
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Laet al dat werelt Liet als los daer hellen fwieren
Die wijs is boven al, die fal het wel beftieren;
Die goed is boven dat, en verr' uw befte vrient,
Sal doen in alle dingte dat ons ten beften dient.
En wilt tot geen verinaeck uw domure linnen ftrecken,
Dat namaels herten -leet of fehande kan verwerken ,
Draeght liever ongelnack gelijck een deftigh man
Als 't u tot ware vreught of eere dienen kan.
Gaet onder Godes vrees geduerigh als gebogen,
En hout (le rechte ftreeck, als met uw gantfch vermogen;
Doet niet uyt losfe waen , en vordert nimmermeer
Yet tegen uw gemoedt, of tegen Godes eer.
Doch my is even nu een fake voorgekomen,
Die niet ondienftigh fchijnt om waer te fijn genomen
Ten goede van de jeught, die is of komen fal,
Dies fta irk in beraedt omtrent het nieuw geval.
My dunckt aen d'eene zy dat irk behoor te ruften,
En fpeenen mimen geeft van alle nieuwe luften;
My dunckt aen d'ander zy, dat niet en dient veracht
Het geen ons met de tijt in handen wert gebracht.
En fehoon irk overweeg de weder -zijdtfche reden
Soo ga irk evenwel niet ongewisfe fchreden ;
Wat is'er nu te doen? Wat feghje, mijn gemoet?
Gaet, gaet tot uwen God, en bidt op defen voet:
O God! die fonder eynde leeft,
En al uw fchepfels voedtfel geeft;
Aan wien alleen recht is bekent,
Waer fach het ydel herte went.
Al bid irk u niet om het goed
Dat my ten beften dienen moet,
O Vader! des al niet-te -min,
Ghy ftort'et my van boven in,
En fchoon dat irk liet niet en focht
Soo laet het my zijn toegebrocht.
En weder als irk nederkniel,
En bidde met de gantfche ziel,
Om yet dat ghy niet goed en vindt,
Slaet aslijn gebeden in de windt;
't Is beft dat uwen wil gefchiedt,
Want ons begeerten deugen niet;
Wy fien al weeft op vleefch en bloedt,
Maer (lat guy wilt is enckel goedt.
\Vanneerje dit gebedt fult hebben uytgefproken ,
En hier uw eygen wil fult hebben afgébroken,
Soo let hoe Godes geeft het (tuck beleyden fal,
En na het fick ontdeckt, foo handelt dit geval.
Het is, geminde ziel , een van de nutfte faken
Met God en yeder menfch een effen flot te maken;
Want die van langer handt fijn geeft hier toe beleyt,
Die eint hem evenftaegh oock tot de (loot bereyt.
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Placht ghy met grooten woel uw faken uyt te rechten?
Ontllaet u van beflagh , en mindert uwe knechten;
1)e daedt die wijft'et uyt: een prachtigh huysgefin
Brenght onruft, ftage forgh, en groote moeyten in.
Alwaer veel boden fijn, al is'er yet verloren,
Of uyt den wegh geruymt, hoe is'et na te fporen?
Al wort'er groote vlijt en onderfoeck gedaen,
De man is onbekent, daer is geen vinden aen.
lek heb dit menighmael voor defen ondervonden,
Dat als tot ons gerief maer weynigh dienaers ftonden ,
Iek my dan beter vont, als niet een groot getal,
Want dat is maer gewoel, en enckel ongeval.
Maer laet ons dieper gaen, en willigh leeren dragen,
Wat ons ontmoeten kan omtrent de lefte dagen,
Siet, als men niet befcheyt het quaet te voren liet,
Al komt het naderhandt 't en treft foo vinnigli niet.
God zy voor eeuwigh danek ! lek telle lange jaren,
En nay fijn naetter tijt veel dingen wedervaren
lek hebbe mogen lien wat druck en vreughde geeft,
En hoe men in den Ilaegh en in de steden leeft.
Daer is een tijt geweeft, (lat op verfeheyde Ronden,
Omtrent of achter my geen knechten zijn gevonden.
Daer is een tijt geweeft, dat op my wert gepaft,
Ja, dat rek my bevont niet dienaers overlaft.
En echter dat gewoel en mocht irk niet beletten,
De ftaet by my bekleet die gaf my defe wetten.
Als rek nu overlegh hoe ick liet maken fal
My dunekt de meefte ruft is in een kleyn getal.
Hooghmoedigh ongelaet en heb irk noyt geprefen,
lek wenfeh niet heers te fijn noch overheert te wefen,
Iek was mijn leven noyt geneyght tot hoog li gefagh ,
Iek bidde menighmael, daer irk gebieden magh.
Wat nader, nujn vernuft! laet ons voor oogen ftellen,
Wat meeft den ouden nienfeh hier is gewoon te quellen;
En tiet tot ons behoef te brengen aen den dagh,
Wat ons fwaerhoofdigh breyn tot trooft gedyen magh.
Wy hebben geenen noodt te quellen ons gedachten,
Hoe dat men in een bed van rofen fal vernachten;
Of hoe men fal beftaen te drincken hupfen wijn,
Als wy door ons bedrijf verhit en dorftigh fijn:
Daer hoeft geen diep gepeys om ons te doen bewegen,
Tot yet daer nytter aert ons hert toe is genegen,
Maer tot ons deftigh werek, dat van den men Iche gaet,
Daer toe behoeft men hulp, en vry geen kleyn beraet.
De doodt en haer begin, dat is: ons lefte dagen,
Die moet men met gedult en willigh leeren dragen
Dat is geen kinder-feel, hier dient een groot beleyt,
Om tot den leften ftorm naer eyfèh te fijn bereyt.
Daer is ganfch weynigh volcks, dat in fijn hooge jaren
Geen fwackheyt of verdriet en komt te wedervaren;
Ja, waer doch is een menfeh die van den Heer verwerft,
Dat by gantfcli fonder pijn en ongevoeligh fterft?
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Maer vrient, hoe dus ontftelt, door fieckt' of droeve pijn?
O ziel! verwacht'et niet. Veel finerte dient geleden,
Heeft God u niet vergunt dus lange wel te zijn?
Eer ons de levens -draet fal worden afgefneden:
Is
't niet des werelts loop, chat, na gewenfchte dagen,
Want als de moede ziel uyt haren leger reyft,
Ontftaet een (warte wolek of harde regen -vlagen?
Soo dient uw fwacken ftaet geduerigh overpeyfí.
En gaet'et even foo ons kleyne werelt niet ?
Iek hoor op dele wijs veel oude lieden klagen,
Wie is 't die even daer een ftage fouler liet ?
Het gaet den ouderdom gelijck de winter-dagen,
Wanneer men koude (nee Piet leggen op de bergen,
Al is 't dan veeltijts kont, noch kan het wel gefchien,
Dan is van dat geweft geen roofjen meer te vergen,
Dat oock een fchoonen dagh wort even dan gefien:
Verwacht doch nimmermeer van uwen ouden dagh,
Maer foo een fonne-fchijn en kan niet lange dueren,
Dat u de groene jeught wel eer te geven plagh.
Men fal dat foet vermaeck wel haeft daer na befueren ;
Is niet de griffe tijt een boogaert fonder hagen ,
Want na een korte will, ja wel dien eygen dagh,
Dat is: een open veldt voor alle ftuere vlagen,
Soo is de lucht ontftelt, gelijck fe 's Winters plagh.
Nu Somers, als de ton ten hoogliften is gerefen,Een toe-padt na de Baer, een fnuyt van Charons boot,
En dat Lich over-al vertoont een luftigh wefen,Een ingangh van het graf, een voorfpel van (le loot?
De fpiegels zijn van outs de jonckheyt aengeprefen,
Al is de tijt gegaen, oock verder als de Mey,
Om daer te mogen tien haer aengeboren weben;
Noch valt'er lnenighmael een onweer tusfchen bey
Maer fchoon of dan de lucht fchljnt kou te willen gevenOp dat de fchoone menfch fijn hups en frisch gelaet
Mocht leyden na de deught , en tot een fchoone daet.
De ftuerheyt van de vorft die is terftont verdreven
Of als fish yemant vant onaerdigh in de leden,
Soo dat cle (warte wolek verkeert in helder licht,
En flucks too toont de ton haer vriendelijck gelicht.
Dat hy dan trachten mocht naer aengename zeden ,
Op dat hy, door behulp van hups en gauw verftant,
Slet, 't een en 't ander werck dat liet men veel gefchieden,
Mocht boeten wat liet oogh aen hem ongalljck vant.
Maer 't lebte raeckt de jeught, en 't eerfte oude lieden,
Dit was geen quade vondt, maer aen bedaeghde lieden
Doch of je jongli of out, bedroeft of vrolijck zijt,
Woud' ick noch evenwel den fpiegel liever bieden;
Een yeder dient fijn werck te fchicken na den tijt.
Want hier in wort gehen hoe dat haer faken ftaen,
Ghy, maeckt u dan gereet tot alderhande faken,
En hoefe naer het graf met groote pasfen gaen.
Het zy die bitter fijn of fomtijts beter (naken ;
En alsfe dit gelicht na reden overleggen,
Slet, dat'er noyt geval op u magh nederflaen,
Het kaufe fonder fpraeck haer lesfe deftigh (eggen
Of gaet'er met verdragh en reden tegen aen.
Een rimpel, 's nachts gediept, of eenigh hayr gegrijft ,
Doet niet met onbefcheyt in uw' verloopen dagen,
Dat is de rechte peyl die na den hemel wijft.
Leert onluft, leert verdriet en harde nepen dragen,
Men (egge wat men wil van oudt of jonge dagen ,
Ghy fijt nu in de fchool, en in het rechte perck,
Iek hebbe, Gode lof! van beyde niet te klagen:
Daer ons te feggen ftaet: in fwackheyt is men fterek.
Maer acht den grijfen tijt vry beter als de jeught,
Indienje dele gunft van Gode kondt verwerven,
Schoon dat cie j onckheytfehijnt een woon -plaets van de vrengbt.
Daer is geen twijffel aen, guy Pult oock leeren fterven;
Voorwaer, den ouden dagh die leydt ons tot de reden,
De voor-les van de doodt is leed en droeve pijn,
Of fendt haer boden uyt door ons geheele leden;
Wie hier recht leerfaem is, die kan haeft meefter fijn.
Sy klopt ons aen den arm, of borft, of fwacken voet,
Indieli'er heckte rijft in uw verfwackte leden 11 ,
En leert ons dat men haeft van hier verhnyfen moet.
Wat foeckje menfchen hulp? Begeeft u tot gebeden;
Dies fegte ick tot my Pelf: gaet vry chit glas bekijcken,
Gaet ftaegh tot uwen God wanneer ghy lijden moet,
Daer [al u 't eygen beeld van uwe fwackheyt bhjekeii.
Dat is de befte trooft in alle tegenfpoedt.
Ghy fult'er hogen tien wat aen uw wefen fcliort ,
Slet, Afa voeld' hem fwack, doch flechts maer in de beenen,
En hoe u 't graf genaeckt, en hoe uw leven kort.
En echter moeft het volck fijn haeftigh lijck beweenen;
Hier by dient aengemerckt, chat als de jonge liven
Hy is, ellendigh menfch , verdwenen in de plan,
Want hy en focht geen hulp als by den medicijn Z ) .
Sijn in haer eerfte jeught, en in gefontheyt blijvell ,
Hiskï in tegendeel, ontftelt in al de leden,
Eerft toonen aen het oogh gelijck een verfche roos,
Gevoeld' een felle koorts van boven tot beneden;
Die yemant met befcheyt uyt smeer als hondert koos.
En echter wort de Vorft in korten tijt gefont,
Hier (weeft gekrinckelt hayr, getroetelt van de winden,
Om dat lijn ganfchen trooft in God alleen beftont .
Daer is een wacker oogh of fchoone blos te vinden,
't Gebruyck van menfchen hulp dat wort ons toegelaten, En ginder is een mout, die, met korael geboort,
Doch fonder Godes hand, hoe kan'et yemant baten?
Brenglit wit, gelijck yvoor, of nette parels voort.
1) Trooft tegen fieckten, en bedenckmge op d ergehjcke gelegentheden.
2) Afa wort kranck sen fijne voeten, en by focht den neere niet in fijn kranckheyt, maer d e medicijn, en fterft. 1 Chron. 15. 12.
3) Ilifkia was feer kranek, en by had den Ileere, en genas. 2 Chron. 32. 24.
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Maer keert doch eens het oogh, en let op oude lieden,
En liet in dat geval wat dat'er fal gefchieden,
Het gantfche rot gelijckt, in 't oogh, in wont, in haer,
Als of 't in ééne form van outs gegoten waer.
Haer baert en hoofden grijs, haer neergefackte wangen
Betoonen datfe ftaegh als naer het graf verlangen;
Haer oogen fonder glans, haer kibben fonder tant,
Haer monden als een dorp, voor defen afgebrant.
Wat oudt van jaren is heeft een en 't eggen wefen,
Haer fnellen ondergangh die is'er in te lefen,
Soo dat een oude vrou, een nedergaende man,
Aen yeller, die haer tiet, een fpiegel wefen kan.
Dit leer ick onder dies, wanneer de groene jaren
In onmaet fijn verflonft, in ontucht wegh gevaren,
En dat de lefte tijt de menfchen overvalt,
Dat hun dan wort betaelt wat eertijts is gemalt.
Nu denckt in uw gemoet, of ghy tot allen tijden
Hebt recht befet geweeft, en ontucht konnen mijden;
En foo dit (als het dient) u niet en is gebeurt,
Soo noemt'et uwe fchult dat ghy op heden treurt.
Een die fijn onderdeel onmatigh gingh verhitten,
Moet niet kleyn-zeerigh fijn, maer op de bleynen fitten;
Moet, wat hem overkomt, verdragen met gedult,
En feggen, binnens monts, het is mijn eygen fchult.
Men fiet'et in 't gemeen, wie in fijn jonge dagen
Sich na de rechte maet en zedigh heeft gedragen,
Die is'er naderhant al vry wat beter aen:
Als een die van der jeught fijn luft is na -gegaen.
De maegh en haer gevolgh geen vollen eyfch te geven,
Dat baert een luchten geeft, en vry een foeter leven.
IIoe menigh out gebreck laet van de menfchen af,
Om dat men aen den buyck de volte niet en gaf.
Veel feggen , als men komt tot aen de tfeftigh jaren,
Dat ons geen welftant meer en ftaet te wedervaren,
Vermits ons fwack gebouw als -dan ter nederhelt,
En sich na 't laetfte rack en tot den grave (telt.
Maer vrienden , 't is gemift: die na den regel leven,
En tot geen overdaet haer buycken overgeven,
Maer heus en matigh zijn omtrent haer gantfch bedrijf,
Die houden even dan een fris en wacker lijf.
De qualen die van oudts, omtrent de lefte dagen,
Ons vallen op het lijf, zijn meeft verdiende plagen;
Sy rijfen in 't gemeen uyt gullen overvloet,
Die aen een fwacke maegh geduerigh hinder doet.
Kohjeke, gicht, graveel, en diergelijeke fpoocken,
En liet men niet te veel een matigh lijf beftoocken,
Vermits het innigh warm den flijm en quade fucht
Kan jagen uyt de borft, en drijven op de vlucht.
Maer als men gulfigh eet, en niet en kan verteeren,
Dat moet'et ingewant, en al de leden deeren;
Want hier uyt rijft geftaêgh een vuyl en drabbigh bloet,
Waer door het gantfche lijf veel hinders lijden moet.
11
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En als dan eenigh menfch foo lange komt te leven,
Dat hem het jeughdigh Lap en eerfte kracht begeven,
Soo groeyt'er oilijck flijm door al het ingewant,
En neemt in korten tijt den vollen overhant.
Hier nyt rijft dan graveel of diergelijcke fteenen,
Niet heden eerft gebroet, gelijek de lieden meenen,
De gront is langh geleyt, door luft en overdaet,
Die namaels wetter tijt de fwacke leden fchaet.
Wel ghy die zijt geneyght, tot aen uw' lefte dagen,
Een lijf van goede ftof geduerigh om te dragen,
Gewent u van der jeught te leven na de maet,
En fchouwt tot alle tijt den gullen overdaet:
Want foo uw jongen tijt in ontucht is verlieten,
Met dranck, oneerlijck fpel, of ongeregelt eten,
Soo ftelt'et heden vaft, en lijt'et met gedult,
Dat ghy den ouden dagh ellendigh vinden fult;
Maer daer is felfaem volck, dat hoogh-geklomme jaren,
Ja, dat fijn befte tijt niet is gefint te fparen,
Het fnelt tot overdaet, als met een vollen luft,
Al wort op defen voet het leven uytgebluft:
Het wil (dit is haer woort) veel eer te vroeger fterven,
Als vroet en matigh zijn, of hare luften derven;
Maer 't is, na mijn begrijp, een dertel onverftant,
Het leven is te goet, en al te waerden pant.
Een die omtrent de jeught hem niet en weet te mijden,
Is [eiden fonder quael omtrent fijn laetfte tijden;
Een boom; die in de Mey fijn blom niet gaef en houdt,
Wort veeltijts haeft verlept, en fonder vruchten oudt.
Een woort hier van het fruyt: om recht getont te leven,
Eet vruchten als het jaer die is gewoon te geven;
Schout al het dertel nieu, en houd'et als veracht,
Al wat'er buytens tijts op tafel werdt gebracht.
Het aertrijck heeft een wet (foo doen oock alle dingen),
De mnenfchen als het dient haer voetfel aen te bringen;
Dit heeft van eerften af den Schepper too beftelt,
Ghy, nut dan, als het dient, de vruchten van het velt.
Uw leven, nu gegaen tot aen de grijfe dagen,
Dat lief en weder legit voor defen heeft gedragen,
En dickmael 's werelts pols met kennis heeft getaft,
Dient geenfins afgefonft, en min te zijn verbraft.
Thien jaren van de menfch, die met door-knede finnen
Het vleefch en fijn gevolgh heeft leeren overwinnen,
Zijn beter voor de kerck, en voor den ganfchen Staet,
Dan twintigh, als de jeught in losfe wegen gaet;
Want yemant, recht gemeuckt, heeft dan eerft rijpe zeden
Om dienft te mogen doen aen landen, luyden, Reden,
Aen al wat raet behoeft, oock wie het wefen magh;
Ghy daerom, weeft gelet, en viert den ouden dagh.
Voor my, ick dancke God, ick hebbe niet te klagen,
Noch van te fwacken aert, noch ongefonde dagen;
Iek hebbe menighmael noch al te grooten jeught,
En voor een grijfen baert en voor geftrenge deught.
115

CATS OUDERDOM

458

Het quaftigh flerecijn en heeft my noyt beftreden 1) ,
De nepen van 't graveel en heb ick niet geleden;
De (teen, omtrent de blaes, en doet in geen verdriet,
En finckingh uyt het hooft en quelt mijn leden niet.
Mijn voeten doen haer ampt, foo wel gelijck te voren,
En van mijn fnel gehoor en heb ick niet verloren;
God zy voor eeuwigh danck! dat ick het feggen magh:
Iek Nebbe wat ick wenfch van mijnen ouden dagh.
De foberheyt die werckt omtrent bedaeghde luyden
Vry beter, als het fap van al de befte kruyden;
In fpijfe matigh zijn is dienftigh voor de jeught,
Maer doet den ouden dagh voor al de meefte deught.
Het bloet is dan verkoelt, en in de laetfte jaren
En zijn de krachten niet gelijekfe voortijts waren;
En waerom dient het lijf dan meer als oyt gevoet,
Dewijl het nederdaelt, en niet meer wasfen moet?
't Is feker, lieve ziel, een welgeregelt leven
Kan veelderhande goet aen alle menfchen geven;
Een quael, die langen tijt de leden heeft geplaeght,
Wert onder dat behulp niet felden weg-gejaeght.
Men hout, dat die met ernft een matigh leven leyden,
Genoeghfaem fonder pijn uyt vleefch en werelt fcheyden;
En dat de moede ziel het lichaem dan begeeft,
Gelijck een lampe fterft, die nu geen oly heeft.
Dit is van groot gevolgh en van geen minder vruchten,
Want die onpijnigh fterft, die kan tot Gode fochten,
Ja, bidden met verftant, oock midden in de (loot,
En wie kent beter trooft omtrent den leften noot?
Gewis, al waer'et foo, dat ons het fober leven
Geen voordeel meer als dat aen ons en konde geven,
Het waer de pijne waert, ons gantfche dagen lanck,
Te nutten weynigh fpijs, en niet te gullen dranck.
Doch ick ben niet geneyght om my den lof te geven,
Gefont en out te zijn, door mijn geregelt leven,
Of door mijn goet beleyt, of middel van de kunst,,
O neen! 't is Godes werek, en onverdiende guilt(.
't Is lijn genaed' alleen die my heeft willen fparen,
Dat ick nu tellen magh foo veel gefonde jaren.
01), op geminde ziel! en geeft den Schepper danck,
En nu èn even-ftaegh, uw korte dagen lanck.
Oock doet my defe plicht alleen niet door gebeden,
Maer uyt geheele macht, en met de gantfche leden,
En weet oock, boven dit, dat ick van u verwacht,
Yet dat ghy noch ter tijt niet uyt en hebt gebracht;
Maer fiet, daer is een volck, dat noemt ons vreemde qualen,
Die niet uyt ons bedrijf, maer van ons ouders dalen,
Soo dat'er wert gelooft, fchoon yemant matigh leeft,
Dat hy noch evenwel geen ftage welftant heeft.
Daer is een deftigh man, die onlanghs heeft gefchreven 2) ,
Dat hy noyt pijn vernam in al fijn jeughdigh leven,
1) Dit noch (God zy eeuwigh lol!) als ick nu volle 73 haren geleeft hadde.
2)

Esfais de M. de Mont. lib. 2. chap. 36. de resfemblance des enfans au Peres.

Gefproten uyt de fteen, die in de blafe lagh,
Maer (lat hy die vernam omtrent den ouden dagh.
't Was hem eerft niet bekent waer uyt dit quant gerefen ,
En wat hier van de gront of oorfaeck mochte wefen:
Maer als hy 't ongeval in nader achtingh nahl,
Soo vont hy, dat het quaet hem van fijn vader quant.
Sijn vader was gegaen tot in de tfeftigll jaren,
Eer fick het droevigh leet in hein quant openbaren,
En hy vant naderhant, (lat ja, liet ongemack
Oock foo een langen tijt in fijn gewrichten ftack.
Hier over vanght hy aen veel dingen t'overleggen ,
Hoe dat'et komen magh, en wat'et is te feggen,
Dat yemant heckten krijght, ja van fijn vader erft,
En dat oock meniglnnael al eer de vader fterft:
Let (feyt hy) als de mans niet vrouwen haer vermengen,
Wat fy van harent weegh tot defen handel brengen,
't Is maer een weynigh vochts, of ick en weet niet wat,
Een droppel vijf of fes van eenigh geurigh nat.
Wie kan nu recht verftaen, of na den eyfch befchrij ven ,
Hoe in foo kleynen dingh verholen konnen blijven,
Steen, gicht, kolijek, graveel, en clat foo nienigll jaer,
Schoon slat men eeuwen langh des niet en wert gewaer?
En dit raeckt niet alleen het lijf en buytenledell,
Maer heeft oock even plaets ten aenlien van de zeden
En wie hier qualijck gaet, en leyt een vuylen grout,
Diens kint is in Glen geeft en lichaem ongefont.
Die met een droncken hooft een vrouwe wil bedapen ,
En fal noyt goede vrucht uyt haren acker rapen;
Ongure brasfery, en al te gullen wijn,
Zijn oorfaeck in 't gemeen van gicht of flerecijn,
Van fwackheyt in den geeft, en veelderley gebreken,
Gelijck weeft over-al de wljfte lieden fpreken;
En dit wert meniglunael het lichaem niet gewaer,
Tot hein de tijt geleyt tot aen de tfeftigh jaer,
En fiet, dan moet'et kint, al is 't van oude (lagen,
Een onverdiende ftraf van fijn geboorte dragen.
Maer was fijn eygen jenght hier in niet buyten fehlilt,
Soo moet'et dies te meer hem voegen na gedlllt.
Nu hoort en vat'et woort, lek ben van oude jaren,
En my zijn metter tijt veel dingen wedervaren:
Als yemant in het bed een echte vrou genaeckt,
Hoe dat hy beter is, hoe dat hy 't beter niaeckt.
Geluckigh is het kint, wiens ouders luyclen waren,
Die uyt geen vuyle drift haer gaven om te paren;
Maer die na rechten eyfch vermenghden 't echte -bloet
En met een zedigh lijf èn met een ftil gemoet.
Hier by dan noch een woort: die, in gefonde leden,
Van God verkrijght een hert, gèneyght tot goede zeden,
Die is, na d'oude fpreuck, een menfch van dat getal,
Die God ter rechter tijt voor fijne kennen fal.
;
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Dit raed' ick 't echte volck niet aendacht t'onderfoecken,
Uyt reden, uyt (le daet, of uyt geleerde boecken;
Voor my, allnachtigh God! ick geef u grooten danek,
Van 't goet aen my gedaen, mijn gantfche dagen lanck
Hoe fal ick, dorren balm! tot mijnen Schepper fpreecken?
Iek, maer een aerden vat, een winckel van gebreecken;
O God! mijn eenigli heyl, ontdoet my van liet ftof,
Op dat ick na den eyfch magh roemen uwen lof.
Kom, fuyvert mijn gemoet van drift tot aerdtfche dingen,
En leert mijn fwacke tough uw groote wonders fingen,
En dat niet in het vleefch of hier in 't jammer-dal ,
Maer daer men uwen lof voor eeuwigh melden fal.
Maer laet oock heden feif, laet nieu- gevlamde ftralen
Befchijnen mijnen geeft, en in mijn boefem dalen,
En geeft, (lat mijn gemoet door u inagh zijn verlicht,
Wanneer ick misfen fal de kracht van mijn gericht:
(hy zijt mijn heyl geweeft omtrent mijn jonge dagen,
(Thy hebt mijn jeught verfchoont, mijn fwacken aert verdragen;
(hy waert my tot een fchilt, als my het vleefcli bevocht,
Op dat ick u alleen mijn fierte geven mocht.
Nu is mijn griffen tijdt ten leiten aengekomen,
En fchoon mijn levens -kracht niet wegh en is genomen,
Soo weet ick evenwel, dat nu de tijdt genaeckt,
Wanneer de bleecke (loot het vleefch tot asfchc lnaeckt.
Geeft, dat ick immer nu mijn herte magh bercyden,
Om niet een (tillen geeft van hier te mogen feheyden ;
Ghy hebt van nienigh leet tot heden my bevrijt,
Laet my niet ongetrooft omtrent mijn leiten tijt!
Maer fchoon ick noyt getont voortaen en mochte leven,
Ey fegh eens, mijn gemoet, wat is'er om te geven?
Ons ftaet van nn voortaen te foecken aldermeeft
Gefor_theyt aen de ziel, en welftant in den geeft:
En kan ick riefe gunf van mijnen God verwerven,
Soo wil ick alle vreught en alle welluft (lerven;
1)ie wèl is aen de ziel, al is het lichaem fwack,
Verwint benaude pijn, en quelligh ongemack.
Laet ons nu vorder gaen, om trooft te mogen vinden,
Als ons de fwacke tijt in hays fal komen binden,
My dunckt, geminde ziel, ick Iie uw druck geftilt,
Indienje met gedult mijn reden hooren wilt.
Wel, foo uw kranck geftel veroorfaeckt trage gangen,
En wilt van nu voortaen na reyfen niet verlangen,
De jonckheyt foeckt vermaeck omtrent een vreemde kult,
Maer een die jaren heeft is beter in de ruft;
Laet vry liet nieufgier volek in verre landen reyfen,
En ftaêgh al wederom om nieuwe dingen peyfen,
Mijn tuyn en ftil vertreck, mijn Nuys en eygen dack,
Dat prijs sek boven al, want daer is mijn gemack.
Als ick my nederfet omtrent mijn lieve boecken,
1) Tegen gieriglieyt en gelt•fucht.
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Dan vind' ick by der hant, dat ick Lou verre foecken.
Reyft, fiere jonckheyt, reyft èn Ooft èn weder Weft,
Voor een die jaren heeft is t'huys zijn alderbeft.
Ghy daerom, lieve ziel, en wilt n niet beklagen,
Dat ghy niet woelen meught, als in uw jonge dagen;
Waer toe een fnelle jacht, een koets, of moedigh paert,
Men vindt uytlandts vermaeck oock aen fijn eygen haert.
(hy kont, indienje wilt, de werelt onderfoecken,
Niet door een verre reys, maer in geleerde boecken;
Men vint het vreemfte lant in kaerten afgebeelt,
Daer op een nieufgier oogh in volle luiten fpeelt.
Wat hebje, lieve ziel, te fwieren met de winden,
Al wat het reyfen geeft is binnen u te vinden;
Wat kan hein uyt de zee oyt werden toegebrocht,
Die in fijn kamer heeft al wat hy buyten focht?
Ghy zijt nu immers niet genegen om te winnen,
Wilt oock geen nieu bedrijf hier over gaen beginnen;
Neen, dat waer ongerijmt, en ick geloov'et niet,
Iek weet, dat uw gemoet op beter dingen Piet:
Maer dit wort evenwel niet Leiden ondervonden ",
Dat nlenfehen, die alreê omtrent den grave ftonden,
Met geit-Lucht zijn gequelt, en dapper omgevoert,
Soo dat Baer fwack gericht alleen op winfte loert.
Wat pooghje, nietigh menfch, om meerder goet te krijgen,
Ghy moet eer langen tijt in d'aerde neder-fijgen;
Gebruyckt in rechte maet, dat God u heeft verleent,
Het gelt is niet foo nut, gehjck de werelt meent.
Wat teer-gelt hoeft de rnenfch, die haeft fal nederdalen,
Ja, naeckt fijn vaderlant tot aen de naefte palen?
Al hebje niet te veel, zijt daerom niet bedroeft,
Een weynigh is genoegh voor die niet veel en hoeft.
Daer fal van al het goet, dat u hier is gebleven,
Niet Poo veel uwe zijn, na dit ellendigh leven,
Dat ghy een druppel nats daer uyt verkrijgen Pult,
Om doet en helfche pijn te lijden met gedult.
De rijckdom even felfs en maeckt geen rijcke menfchen,
En 't is een groote fchat niet meer voor u te wenfchen;
Len die maer weynigh heeft, en des hem vergenoeght,
Is rijcker als een vreck die duyfent ackers ploeght.
De rijckdom is een dingh, dat ruckt ons buyten reden,
Wie leytfe tot de deught? Wie kaufe recht befteden?
Ach! nauw van duyfent een; wat noemt dan yemant goet,
Dat quaet en ongemack aen fijn befitter doet.
Set palen voor de forgh, en fchutfels voor de luften,
Of claer en is geen hoop om oyt te mogen rnften;
Schoon yemant veel bedenekt en groote faken doet,
De moeyte waft geftaêgh met aenwas van het goet.
Die 's nachts op winfte maelt tot den den lichten morgen,
Wat vint hy op den dagh als flechts vermeerde forgen?
Siet, als een dichte klim een grooten eyck bewaft,
't En is hein geen vermaeck, maer flechts een (tage laft.
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Of fchoon de zijde -worin al naerftigh heeft gefponnen,
Wat heeft het arrem beeft tot fijn vermaeck gewonnen?
Men Piet, hoe dat'et quijnt en in fijn fpinfel fterft,
En dat een prachtigh menfch fijn rijcke webben erft.
Iek heb een vrouw gekent in onfe Zeeuwfche fteden,
Die fchaers en karigh was, en 't fcheen als buyten reden,
Want fy was noyt getrout en leefd' oock fonder leint,
Maer tot een vetten difch en wasfe niet gefint.
Wanneerfe langh genoegh des avonts hadt gefponnen,
En hielt nu door het wiel den koft te zijn gewonnen,
Soo gingh haer maeltijt aen, doch fonder groot gewoel,
Ilaer tafel was een banck, of wel een hooger ftoel;
Sy hadt in haren dienft geen meyt of tafel-knechten,
Noch vont haer oyt gedient met veelderley gerechten,
Een lamp dat was haer licht, die brande niet te ras,
Want fy ontftackfe noyt, dan als het duyfter was.
En alsfe na den eyfch aen tafel was gefeten,
En voorts had afgefien daer niet te fijn vergeten,
Oock wel had aengemerckt waer dranek en fpijfe ftont,
Soo blief' haer lampjen uyt, en fey met vollen wont:
Met fpijs van groote koft en ben lek noyt beladen,
Iek min een Zeeufehe knol, omtrent het vyer gebraden,
Of wel een winter-peer, of oock een lachte fop,
En fomtijts oock een ey, gelopen uyt den dop;
Waerom doch groot beflagh? een menfch is haeft te laven,
En waerom hoeft men licht tot foo bekenden haven?
Iek hebbe defe kult al menighmael bezeylt,
En fchoon het doncker was, ick hebbe noyt gefeylt.
Terftond na defe feeft, fy, buyten alle forgen,
Begaf haer tot de ruft tot aen den lichten morgen;
Sy leefd' op defe wijs tot haren ouden dagh,
Soo fris en wel gedaen, als yemandt wefen magh.
Maer als het vrouw-menfch ftorf, fijn menigh duyfent ponden,
In nobels met de roos, in hare kas gevonden;
De vrienden droegen rou, doch maeckten goede chier,
Men dronck er Rijnfchen wijn, en fy maer dunne bier.
Een die recht fparigh is behoort te fijn geprefen,
Maer karigh, hoe het ga, en dient men niet te wefen.
Dit wijf fweeft tusfchen bey: dat goedt is neemt'et aen,
Maer wat ongalijck is, waerom het na gedaen?
Maer hoe of wiefe was, fy wift haer wel te quijten:
Indien'er eenigh menfch haer fchaersheyt quam verwijten,
Sy fprack met goet befcheyt, dat fy haer voedfel nam,
Gelijck het haer beviel, en beft te paste quam;
Dat nieinant met haer at, die hier aen was gelegen,
Dat fpillen fchade was en fparen groote zegen;
Dat wie op fijnen difch met weynigh is vernoeght,
Geen quiften noodigh is, geen fpillen oyt en voeght;
Ja, dat haer was bekent, eer fy dat had begonnen,
Dat 't goet van Zyrickfee met fparen is gewonnen,
En dat'et voor de ftadt noch wel te wenfchen ftont,
Dat niemandt meer als fy en paft' op haren mont.

Of fy nu karigh, eer als fparigh, dient geheten,
Dat konnen alderbeft de Zeeufche vrouwen weten;
Hoe dat'et wefen magh, die van het naefte bloedt
Die lieten haer begaen, en deelden machtigh goedt.
't Is dwaesheydt, na my dunckt, dat oude lieden fparen,
En misfen haer gelnack, en daerom gnalijck varen;
Waer heeft'er yemandt danck van fijnen vilfen aert,
Of dat fijn vreck gemoedt onmatigh heeft gefpaert?
En fchoon dat eenigh menfch al danckbaer mochte wefen,
Hoe kan dat na de doodt aen yemandt fijn bewefen?
Als 't lijf is fonder ziel, dan moet'et naer het graf,
En van dien eygen tijdt foo laet de vrientfchap af.
Oock is 't een oude fpreuck, die mede client geweten:
Dat weldaet haeft verdwijnt, en lichter werd vergeten.
Ghy, viert den ouden dagh, gelijck het u bevalt,
Want dat men lange fpaert, wort dickmaels haeft vermalt.
Voor al laet uwen geeft door geld-fucht niet vervoeren,
En wilt omtrent het goudt niet anxtigh fitten loeren;
Siet, datje na den eyfch het uwe wel gebruyckt,
En laet het overfchot aen die uw oogen luyckt.
Treckt nootdruft van hetgeen dat God rn heeft gegeven ,
En raedt haer wijs te zijn, die na u Pullen leven;
Want foo haer (lat ontbreeckt, al watje fparen ineught,
Sal maer een voedfel fijn van haer onguere vreught.
Al die God eygen lijn , en beter dingen wachten,
Bevint men dat het gelt en rijckdom weynigh achten.
Ey fiet, dat ghy uw' geeft omtrent die ftadt befteedt,
Daer al de borgery het gout met voeten treedt.
Maer weeft voor al niet fchaerfch ten aenfien van den erznen,
En niet aen dees alleen, die voor uw deure kennen,
Maer let en onder-foeckt wie dat'er is bedroeft,
En wie'er uw behulp en milde gunft behoeft.
't Is feker, lieve ziel, al watje fult hefteden
Aen eenigh huys-genoot, of Chrifti minfte leden,
Dat wordt, in ware daedt, by hem alfoo verftaen,
Als of men aen hem felf de weldaedt had gedaen.
Siet na den rechten eyfch uw (innen in te prenten,
Dat geldt, dus uytgeleydt , u geeft de befte renten:
Ghy hebt des vafte borgkt , ghy hebt ja feker pandt,
Ghy hebt een wisfel-brief van Godes eygen handt.
Slaet hier geen twijffel aen, ghy mooght u des betrouwen,
Want in den hemel felfs wert hier van boeck gehouwen;
Geen fchipbreuck, banqueroet, geen ander flim geval,
Dat oyt van dit gewin uw ziel berooven fal.
Ghy leght dan fchatten wegh daer niet en kan verrotten,
Daer niet en werdt gevreeft het knagen van de motten,
Daer geen geflepen boef, oock geen geweldigh man,
Uw huyfen open doen of ondergraven kan.
Soo ghy dan uw bedrijf van onheyl wilt befchermen ,
Befnijt wat hooghmoet fmaeckt, en geeft'et aen den erznen;
En foo misfchien het vleefch yet mift van aertfche luft,
Ghy fult in uw gemoet te beter fijn geruft.
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Gods woordt beveelt ons niet de nmenfehen aen te feggen ,
Dat yemandt grooten fchat fal hebben op te leggen ;
Maer in het tegen-deel foo werdt ons daer belaft,
Beleeft en milt te fijn, oock aen een vreemden gaft.
En fchoon al komt'er veel die uwen trooft begeeren ,
En maecktfe lijckewel van u niet af te weeres
Oock laetfe fonder hulp van u niet henen gaen :
De miefte van den hoop die brenght u voordeel aen.
Geen koopman vind'et quaet, al krijght by veel kalanten
Van waer het wefen magh, ja fchier van alle kanten ;
Hy wert niet ongefint, en doet oock geen beklagh ,
Als by maer rijcke winft en voordeel hebben magh.
Maer dit moet niet-te -min met oordeel noch gefchieden ,
't En gaet niet even wel met alderhande lieden;
Ghy, weeft niet onbewiift of los in dit beleydt,
Maar let wie u verfoeckt, en geeft met onderfcheydt.
Ghy nioet inclachtigh fijn van u te leeren hoeden
Geen vnylen bedelaer of hlyaert aen te voeden;
hier kohlt bywijlen volck, al is'et fchoon gefont
Dat klaeght van hoogen noot, oock met een vollen moat.
Voor liaer en is geen werck (gelijckfe veeltijts klagen)
Ja, moeten ledigh gads, oock in de langhfte dagen;
Maer als ick haren dienft dan hier gebruycken wil,
Dan is'er niemant t'huy s, dan fwijght de lincker ftil.
Of is'er fonitijts een die hem ftelt om te wereken,
Om dat men niet terftont fijn luyheydt fou bemercken,
Die neemt wel yet ter handt, al is 't maer voor een eer,
M eer wat men hens beveelt, (lat valt hein al te fuer.
IIy die foo naerftigh was, of immer heeft gefchenen ,
Is, eer het yemandt weet, als in de nacht verdwenen ,
Hy maeckt hens uyt de weegh, en al in korten tijt
Om dat nl' in Sorrigh -vliet geen luye boeven lift.
Ghy dan, om riefe plicht behoorhjck uyt te wercken,
Soo fpreeckt tot uw bericht de hoeders uwer kercken
Verneemt wie leden fijn, en geeft die boven al ",
Dat is een recht gefchenek , dat God behagen fal
Maer fchoon ghy fijt geneyght om mildigheydt te plegen,
Noch luoetj'et goede werck aendachtigh over- wegen;
Want geefj' een noodigh kleedt, of kous, of winterfelloen,
Ghy luoet'et alteinael met eygen middels doen;
Is yet in uw befit, dat qualijck is gewonnen,
Daer mede dient liet werck in 't miefte niet begonnen
Maer fooj' oyt eenigh menfch voor defen deedt te kort,
Maeckt datj'et wederom in fijnen boefein ftort :
Want foo het anders gingli , ghy foult, in quade faken ,
God (foo het wefen kon) uw medeftander maken.
Zacheus dede wel, en trof den rechten fin :
IIy gaf aen fchamel volck , maer niet uyt vuyl gewin.
Fly fprack: fiet, is'er oyt een menfch door my bedrogen,
Of ander luyden goes, in mijne kas getogen,

Dat geef ick wederom aen die liet hebben moet ,
En 't fal oock boven dat met vier -voedt fijn geboet.
Al wat door urn beleyt onwettigh is gekregen,
Acht dat niet voor gewin, of voor een rechten zegen,
Maer foo het wefen kan, foo geeft'et wederom
Aen die het, eer als ghy, befat in eygendoln.
Maer is die man verreyft, of uytter tijt genomen,
Sooj' oock geen erfgenaem van hem en kondt bekomen ,
Acht echter 't quaet gewin niet goet voor uw gebruyck,
Maer geeft'et aen de kerck, of aen een hollen buyck.
De leenfeb en is voorwaer van Gode niet gefchapen ,
Om Hechts hier ftaegll vermaeck voor hem te mogen rapen ,
Of voor een rijeken difch tot fijnen dienft bereyt,
Of voor een hoogen ftaet en wat daer henen leyt,
Of met een prachtigh huys voor hein te laten bouwen,
Of niet een grooten fleep van dienaers t'onderhouwen
Of met een fchoon karos te reyfen over-al,
In 't kort, om bly te fijn, al waer by wefen fal.
Neen, neen, ons eygen werck is God te mogen kennen
En ons met reynen geeft tot lijnen dienft gewennen,
IIenl Beren , hulde doen, lijn wetten gade flaen,
En niet een buyghfaam hert in fijne wegen geen.
En na een wljle tijts, hier in dit ydel leven,
Hem na den rechten eyfch te hebben dan gegeven ,
En lijnen raedt gedient, dan, voor de lefte reys,
Bereyt en fonder fchrick te fcheyden uyt'et vleys,
Om uyt genaed' alleen fijn heyl te mogen erven,
En leyden, na de doodt, een leven fonder fterven,
Een leven fonder leet , en buyten ongeval,
En daer God even felfs ons Tempel wefen fal.
Siet, als een vrolijck feeft is op het left gekomen,
De gaften wegti gegaan, de fchotels opgenomen,
- Dan geeft men eenigh deel aen dees of genen orient,
Oock even aen liet volck dat aen de tafel dient.
Ghy, houdt oock defen voet, om yemant yet te fchencken,
Waer by men langen tijt noch uwer magh gedencken
Waer dient liet fparen toe? uw tijt die is gegaan,
Uw gaften fijn verreyft, uw maeltijt heeft gedaan.
Soo een, die reyfen moet na vergelegen landen,
Gingh nemen op den hals f vol gepackte manden ,
Vol aerde , fteen, metael , óf ick en weet niet wat,
IIy fou licht voor een dwaes van yeder fijn gefchat.
Voorwaar een reyfend' man en is het niet geraden
Sijn rugli niet fwaer gewicht of packen t'overladen,
Hy liet die beter t'huys of by een trouwen vrient ,
En name maer alleen dat tot de reyfe dient.
Dit leven is voor ons een deurgangh na den hemel,
En daer toe dient voor al geen hoogh- gebulte kernel,
Geen packen op den rugh; het is een ruftigh man
Die niet te veel en heeft, en fich vernoegen kan.

1) Gal. 1. 10. Laet ons goet doen een eenen yegehcken, maer meeft aen de huyfgenooten des Geloofs.
2) Hebr. 13. 1(i. Met fulcke offerhande behaeght men God.
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't Is droevigh groot te zijn, en noch te moeten beven,
Maer 't is een nutte kunft met weynigh wel te leven.
Geen menfch en is verfaedt, die noch gecluerigh gaept,
Geen menfch en is vernoeght, die noch geduerigh raept.
Mift ghy een ruym paleys, wat is'er aen bedreven?
De deught kan menighmael in enghte beter leven;
En fchoon u God misfchien een minder woningh gaf,
Waerom des ongefint , u wacht een enger graf.
De ruymte dieje foeckt, fult ghy hier boven vinden,
Daer is een groot paleys, bevrijt van alle winden,
Van allerley gevaer dat onfe finnen quelt;
Hier dient met alle vlijt ons wefen na geftelt.
Genoegh is meer als veel; waer toe fijn hert te quellen,
Wy fien ons kranck geftel geduerigh neder hellen.
Ghy daerom, waerde ziel, om wel te fijn geruft,
En foeckt geen meerder goet, maer mindert uwe luft;
Men hoeft maer weynigh landts, om ons te mogen geven
Of moes óf graen-gewas, om wel te mogen leven;
Noch hoef ick minder gronts, om aen dit mager lijf,
Wanneer het is ontzielt, te geven fijn verblijf.
De doodt fal ons eer -langh van groote koft verlosten,
Want in het duyfter graf en hoeft men geen karosfen,
Geen Mooren tot gevolgh, geen laftigh huys-gefin;
Waer toe clan machtigh gelt en ftaegh een nieu gewin?
Iek lefe, dat een man (die tienmael feven jaren,
Met voor- en tegen-windt, de wereld had bevaren) ' 1
Vondt in een feker wont een over-rijcken fchat,
Die yemant overlangh aldaer begraven hadt:
Hy fagh een hellen glans van duyfent goude ftucken,
Maer liet hem evenwel de linnen niet verrucken;
Hy ftondt een will en keeck, doch fonder vaft befluyt,
Maer berfte voor het left in riefe woorden uyt:
„'t Is niet de pijne waert dit goetjen op te rapen,
Voor yemant die eer-langh fal eeuwigh moeten flapen,
Waer my dit heyl gebeurt omtrent mijn eerfte jeught,
Soo had ick tijt gehad om des te fijn verheught:
Maer nu ick in het (poor ten leiten ben gekomen,
Daer alle werelts luft den menfch wordt afgenomen,
Soo kan my dit metael maer fijn tot enckel Taft,
En fiet, met nieuwe forgh en ben ick niet gepaft;
En waer in fond' ick nu het machtigh gelt befteden?
Iek ben een dorren halm, en oock van fwacke leden.
Vaert wel, o ros metael! ick laet u in den kuyl,
Iek maeck om uwent wil geen hand of herte vuyl."
Siet dus fprack dele Grieck , en gingh daer henen ftrijcken,
En wou, gelijck het bleeck, het gelt niet eens bekijcken;
Hy bond fijn tochten in, en ftelde voor gewis,
Dat aen den ouden menfch geen rijckdom dienftigh is.
(Een fchat die noem ick gelt, dat langen tijt verloren 2)
,

Geen menfche vinden kan, of na en weet te fporen,
En mits dat het geen heer of meefter meer en heeft,
Soo is'et dat men 't gelt den eerften vinder geeft).
Maer, lefer, hoort een woort! Om u te vergenoegen,
Wil ick hier noch een (tuck by defen handel voegen,
Een ftuck, waer uyt men fiet dat oock een Heydens menfch
In rijekdom niet en ftelt fijn trooft en herten-wenfch:
Een verft 31 , die aen een vrient fijn gunfte wou betoonen,
Sont aen hein een gefchenck van dertigh duyfent kroonen;
Het was een philofooph aen Wien het is gefchiet ,
Maer die verheve ziel en nam de gifte niet.
Hy feyd': „o Heer gefant! waeronl my dit gegeven?
Iek kan oock fonder geld geruft en vrolijck leven,
Wat fal een man als ick met groote fchatten doen?
Mijn koft is anders niet als Inoes of ander groen.
Ey fiet, ick legh het geldt voor uwe voeten neder,
Gaet, brenght'et al te mael aen uwen koningh weder,
Iek ben met dit gefchenck in 't minfte niet gepaft,
Want geldt, voor mijns gelijck, en is maer ftage laft."
De bode gingh te rugh , en feyd' het Alexander
Al wat'er is gefchiet , het eene na het ander,
En daer op fprack de vorft: „wel, had hy niet een vrient,
Die met een konincks gift mocht beter fijn gedient ?"
My dunckt, dit eygen weert, dat Lou men kennen feggen
Aen hein die fchatten vont, en liet den hooftel leggen.
Nu fegh ick tot befluyt: het is een geurigh man
Die arrem blijven wil, oock als hy beter kan.
Wel, kan een Heyden felfs het gelt loo weynigh achten,
Laet dan van gierigheydt Lich yeder Chriften wachten;
Het gout, dat hèm verrijckt, en fchuylt in d'aerde niet,
Maer 't is fijn befte fehat, wanneer hy God geniet.
Iek rade niet te min geen zegen wegh te ftooten,
Als Godes milde gunft ons faken wil vergrooten,
Schoon ghy behoeftfe niet; daer is een frisfche jeught,
Die ghy, door uw behulp, ten goede dienen meught;
Wat van den Hemel daelt is waert te fijn genomen,
Doch met den klaren dagh foo dient'et in te komen,
Niet door een Hirn beleydt of in een fwarte nacht;
Al wat men loo bekomt dat houd' ick als verdacht.
Maer 't is een Hirn bejagh, dat even oude menfchen,
Meer als de jonckheyt felfs, om grooten rijekdom weiifchen,
Ja foecken, evenftaegh meer teergelt tot de reys,
Schoon fy het eynde fien van dit ellendigh vleys.
Dit is gantfch fonder Hot. Om wel geruft te leven,
Daer toe is wonder veel al over langh gefchreven,
Oock heeft'er onfe tijt het fijne by gebracht;
Maer hoort een kort befluyt, dat ick hier dienftigh acht:
Veel eere, veel beflaghs, veel gelts en hooge (taten,
En fullen nimmermeer een menfch in rufte laten,

1) Is fuit Blotius de quo Phavorinus in tractatu de fenectute.
2) Thefaurus de jure dicitur vetus quaedam depofitio pecuni€e, cujus non exftat memoria, ut jam dominum nou habest, et 6e fit ejus qui earn invenerit, quod non fit alterius. L. nunquam
nude § 1. ff. de adq rei. dumm. vel dicitur pecuni a ab Ignotis domins vetuftion tempore abfcondita. L. unica. de Thefauris 1. 12.
3) Alexander Magnus.
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Des werelts noeft bedrijf en al haer dom gewoel,
Ell is geen klare beeck, het is een modder-poel.
Die met de middel-maet hem niet en kan behelpen,
Heeft als een (tagen dorft, die niet en is te ftelpen;
Ghy, weeft vernoeght in all's, en houdt uw tochten ftil,
Maer ftelt uw gantfch bedrijf in Godes hoogen wil.
Daer is'et al gefeyt. Die weynigh heeft te reyfen,
Wat fal hy even dan om grooten voorraet peyfen?
My dunckt dat ons de daedt, en oock de reden leert,
Hoe dat het duyfter graf de gelt -fucht overheert.
Wie my na defen geeft een huys van feven plancken,
Die wil ick voor de gunft van heden af bedancken.
Iek eyfch geen prachtigh graf van toets of rijken fteen,
Maer yet van flechte ftof, dat yeder is gemeen.
Nu, wat hier raken magh uw na te laten weefen,
Leert, leertfe deughtfaem fijn, en haren Schepper vreefen;
Prent dat de jonckheyt in, dat is de befte vondt,
En 't is de rijckfte fchat dien ghyfe laten kondt.
God, die de vogels fpijft, die niet en konnen ploegen,
Sal, wie hem eere doet, ten vollen vergenoegen;
Hy die de blommen eiert , die aen der heyden ftaen,
Sal haer als leyts-man fijn, oock waerfe mogen gaen.
Hier fteld' ick in beraedt, of, eer men komt te fterven,
Sijn kinders, wat men heeft, behoort te laten erven,
Op dat men naderhandt mocht leven ongequelt,
Den tijt die yeder menfch op aerden is geftelt;
Maer als ick dit geval gingh nader overleggen,
En wat op defe vraegh de wijfte lieden feggen,
Soo vind ick feker woordt dat my te voren quarr,
En 't voorgeftelde werck uyt mijn gedachten nam:
't En kan noyt eenigh menfch ten goeden eynde ftrecken,
Eer hy te bedde gaet fijn kleêren uyt te trecken;
Want foo hy dit gepeys als vaft en feker fet,
Soo dient hy evenftaegh te blijven in het bedt.
Men heeft al menighmael een moeder weten fchreyen,
Wanneer fy uyt gebreck haer kinders moefte vleyen;
Hoort 'vrienden : foo wanneer een kint nu kinders heeft,
't Is felfaem too het kint yet aen fijn ouders geeft.
Het is een oude fpreuck, die wijfe luyden weten,
En by 't eenvoudigh volck oock niet en dient vergeten;
Ey hoort doch, wieje fijt: hebt ghy Luft tot mijn erf,
Soo oeffent uw gedult, tot ick ten leften fterf `l.
Sijn kinders wel te doen, fijn gunft haer aen te wijten,
Dat is een goede faeck, die vrome luyden prijfen;
Geeft daerom, lieve, geeft, maer echter niet te veel,
Maer hout in al uw doen de panne by de (teel.
Hoort d'oorfpronck van de fpreuck: een moeder backte koeken,
De dochter quam'er by, en wou daer voordeel foeken,
1) Wy feggen gemeenlick: Witje mijn erf, wacht tot ick fterf.
2) Oorfpronolt van het fpreeck-woort: De panne by de fteel te houden.

3) Wy feggen: eer kan een moeder feven kinders voeden, als feven kinders Bene moeder houwen.
Vide Bor. in 't leven van Keyfer Karel.
3) Trooft -reden te gebruycken tegen af-fterven van vrienden, kinderen, enz.
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De moeder boodfe koeck, maer fy greep na de pan.
De moeder: hola wat! daer fcheyd'ick nimmer van;
Een deel van mijn geback wil ick mijn kinders geven,
Maer't grontftuck van het werek dient noch by my gebleven;
Van dat oock af te ftaen dunekt my al wat te veel,
Iek houw, too laugh ick kan, de panne by de fteel 21 .
Siet, hier van komt het woordt, daer van ick kom te fpreken,
Of (na dat ick het grijp) het heeft my too geleken;
De moeder had gelijck, want hier dient op gepaft:
Geeft uwe kinders koeck, maer houdt de panne valt!
Die uyt fijn kinders handt voor hem yet meynt te plucken,
Die vint hem buyten fpoor, en 't fal hem niet gelucken;
Als ouders uyt gebreck tot kinders moeten gaen,
Die fijnder (feyt de fpreuck) gemeenlijck qualljck aen 31 .
Een voorbeelt maer alleen meen ick hier by te voegen,
En dat kan, too my dunckt, een yeder vergenoegen:
Siet keyfer Karel aen, en wat hy ondernam,
En wat'er is gebeurt, en wat hem overquam:
Hy liet fijn oudfte foon, al eer hy quam te fterven,
Sijn fchatten, fijnen ftaet, en al fijn rijeken erven;
Want hy was nu gefint te fcheyden uytter tijt,
De werelt af te gaen, te leven buyten nijt 4) •
Een rente maer alleen van houdert duyfent kroonen
Befprack hy voor hem felfs, om fijn gefin te loonen.
Maer fiet, de wijle Vorft die heeft hier in gedwaelt,
Soo kleynen onderhoudt en wiert hem niet betaelt.
Dies meynt men dat het werek hem namaels quam te rouwen,
Vermids dat hy de pan niet voor hem had behouwen.
Philips! ghy waert te fchaers, dat, uyt too grooten fchat,
Ghy voor uw vader felfs niet too veel gelts en hadt.
Nu tot een fwaer geval, dat veeltijts kan gefchieden,
Aen yemant wie het zy, doch meelt aen oude lieden J^;
Dat is: een droef verlies van d'een of d'ander vrient,
Die ons tot foet vermaeck of fteunfel heeft gedient.
Dit is een lattigh pack voor ons bedroefde firnen ,
Wy misfen evenftaegh die wy voor al beminnen,
En mits ghy dit verdriet al veel verneinen tuit,
Soo dient uw treurigh hert gewapent met gedult.
Een die veel jaren heeft, die moet al dickmael treuren,
Vermits hy dit verdriet hem diekmael fiet gebeuren;
Want die, omtrent den herfst, een boom vol fruyten fiet,
Leert, hoe het ooft verdwijnt en van de tacken fchiet:
Hier valt een geele peer, gefteken van de wormen,
En daer een tijdigh ooft, gedreven van de ftormen,
En ginder aerdigh fruyt, dat van de tacken fijght,
Om dat'et metter tijt fijn volle rijpte krijght.
Dien afval fiet men ftaegh oock menfchen wedervaren,
Byfonder als men komt tot aen de lefte jaren.
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Wel, midts men dickmael finckt in foo een droeve nacht,
Soo dient'er goedt behulp en reden toegebracht.
Een menfch, gelijck als ick, liet veel fijn befte vrienden,
Of die heul tot vermaeck of foet gefelfchap dienden,
Vóór hein ten grave gaen; by draeght geduerigh rouw,
Of om een aerdigh kindt gif om een lieve vrouw.
Indien het dan gebeurt dat uw bekenden fterven,
En moetje foeten trooft en haer gefelfchap derven,
Iek fegh het nevens u: het is een droeve flagh ,
Maer lichter evenwel omtrent den ouden dagti.
De vriendt die ghy betreurt, als doodt en overleden,
Die is u maer alleen een weynigll voor-getreden,
't Is flechts een kleynen tijt, misfchien een korte maent,
Dat even defe wegh van u moet fijn gebaent.
Ghy, als u dit gebeurt, en toont u niet verbolgen,
Maer ftelt u tot de reys, om wel te mogen volgen;
Een jonghman werdt ter doodt allenexkens afgeleydt,
Maer voor een ouden menfch daer isfe ftaegh bereydt.
Wat God de Schepper doet, dat moet het fchepfel lijden
En grilligh ongelaet is clan voor al te mijden;
Verdriet in tegenfpoet, en rouwe dient bepaelt,
Om dat'et op de menfch van Gode nederdaelt.
Wanneer oyt menfche klaeght dat yemant is geftorven ,
Die klaeglit dat hy van God het leven heeft verworven,
Die klaegbt; van dat hy oyt als menfch gefehapen was,
Want alle vleefch is hooy, en niet als ydel gras.
Het eygen ongeval waerom ivy menfchen treuren,
Dat moet te fijner tijt een yeder menfch gebeuren.
En 't is van eerften af aen alle vleefch gefchiet,
En die het kan ontgaan en is op aerden niet.
God heeft dit als een wet voor defen uytgegeven ,
En met een (tale pen op yeders hooft gefchreven ;
Het is dan fonder grondt dat ghy of ick beween,
Dat oock de prinsfen felfs, dat yeder is gemeen.
Abram had Sara lief, maer alsfe was verfeheyden,
Soo liet by voor het lijck een diepe kuyl bereyden L,
Hoe waerdt fy was geweeft, de man die fcheydt'er af,
En brachtfe buytens huys, en in een duyfter graf.
Wanneer de fnelle tijt ons draedt heeft afgefponnen,
En (lat cie bleecke doodt het leven heeft verwonnen ,
Dan vlucht de liefde wegti, en Tiet, ons waertfte pant,
Is dan óf voor het ftof of voor het mulle zant;
Het rif werd uytgefchudt, in doecken opgewonden ,
En in een diepen kuyl de pieren toegefonden,
Daer leydt het nietigh dingh, 't is vrouw of deftigh man,
En na een korten tijt, geen menfch en weet'er van
Siet, dat is 's werels loop, wilt u hier toe bereyden,
Daer is een vaften tijt om eens te moeten fcheyden,
En noyt en was'er paer foo wel by een gefet,
Dat niet gebonden was aen die geftrenge wet.
Maer wie wat eeuwigh is begrijpt in fijn gedachten,
1) Genef. 23. 2. 3. 4.

kan , in volle daedt, wat vdel is verachten;
Al wat de tijt befuyt , wat fchoon of machtigh Niet ,
Dat is hem als een fchim , en als een enckel niet.
Wat is hier neus te fiep voor die maer weynig jaren
Des werelts hollen ftroom heeft op en afgevaren,
Het is het eygen licht , 't is fon en bleecke nlaeii ,
Die in het vorigh jaer haer gangen heeft gedaen.
Wie eertijts fijn geweeft en voor ons fijn gekomen ,
Die hebben aen de lucht geen ander licht vernomen
En die naer onfen tijt eens fullen menfchen zijn,
Die fullen even lien den eygen fonne-fcllijn.
De jaren fallen gaen, (le lnyden fulien woelen,
Maer ware ruft, eylaes! en fal hier niemandt voelen ;
Gehjekfe voortijts was, foo is de werelt noch,
Een finisfe van verdriet, een winekel van bedroch.
Of fchoon de Tonne daelt of datfe komt gerefen ,
Geen dingh en is'er nieu, al fchijnt'et foo te wefen
Het jaer gaet in het rondt, en fchoon liet wederkeert ,
Een die het eens begreep, die heeft'et al geleert.
Schoon yemandt werd vergunt foo langti te ntogen leven
Als aen Mathufalem of Jerit is gegeven,
Of noch een langer tijt , wat foud'et anders fijn
Als fomtijts weynigh Poets, en dan een meerder pijn
Wie in het ydel vleefch bereyckt de langlifte dagen ,
Die heeft liet nleefte leedt en ongemack gedragen ;
Maer die met fnellen fpoedt van hier ten grave gaet,
Heeft wel den minften tijt, maer niet liet meefte quaet.
Al wie geen harden flagh en is getint te dragen,
't Is noodigh dat hy fterft, en dat in korte (lagen;
Het leven is foo vol van alderley verdriet,
Dat niemant fonder leet fijn befte dagen Liet
Wat is'er nienigh man, die, waer hy vroegli geltorven,
Noyt waer onteert geweeft of in fijn naem beclorven !
Wat klaeght'er menigte wijf (lat zij te lange leeft
Mits fy haer eerfte jeught en fchoonleyt niet en heeft
Soo God aen eenigh menfch het leven wilde fchencken,
Maer gaf hens volle macht, te mogen overdencken
Al wat hem hier te doen of wat te lijden ftondt,
My dunckt by koos liet graf,, oock met een vollen month.
Maer dat is noyt gebeurt; nu vriendt, ghy fijt gekomen
Daer onruft evenitaegll Baer woningti heeft genomen
Wie hier den tijt gebruyckt , en in de werelt leeft ,
Moet hebben dat de tijt en dat de werelt geeft.
Maer neemt, dat ons de dood Too lange mochte fparen,
Tot ons het leven gingh tot meer als duyfent jaren,
En d tt in foo een ftant en op gelijeken voet,
Gelijck een yeder menfeh fijn reys op aerde doet;
Hoe menigte ongeval fou ons de' leden quellen
Al eer dat onfe loop maer hondert foude tellen !
Wy louden voor gewis ons vinden onbequaein
Tot al wat menfchen doen, ja tot een's n^enfchen naent.

2) Ons fpreeekwoort feyt: Wie fterven kan, die kan verget ea
e worden.

;
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En foo noch eens foo laugh het leven mocht volherden ,
Och! waervoor fou de menfch als dan gerekent werden?
Iek ftelle voor gewis, dat menigh oilijck beeft
Sou vry al fneger fijn, als eenigh rappe geeft.
Maer foo ons levens-tikt foo hoogh quarr op te ftijgen,
Dat wy noch hondert jaer daer boven mochten krijgen,
Soo waer ons lijf een romp, of iek en weet niet wat,
Ja, flechts een dorren block, daer op men eertijts fat.
Ey, laet ons henen gaen, en van der aerden wijcken,
Terwijl wy menfchen fijn, en noch een menfch gelijcken.
0 gunt my, lieve God! dat op mijn leften dach,
Iek uw geduchten naem gevoeligh roemen mach.
Maer t'wijl ons kranck geftel hier vecht met fijn gebreken,
Die noch, tot mijn verdriet, in defer boefem fteken,
Soo dient te fijn gelet, als 't leven loopt na 't left,
Hoe dat men lijnen loop mach enden op het beft.
Doch wat den ouden menfch na defen ftaet te maken,
Om op den beften voet tot fijn befluyt te raken,
Dient nader onderfocht: Op, op verflaude pen!
Segh, wat een man betaemt, als ick op heden ben:
Een man van diep vernuft, en eertijts hoogh geprefen '),
Raedt al wat jaren heeft tot fpel en vrolijck wefen,
Ja, tot een ftaegh vermaeck, op dat fijn doffen aert
Met geen fwaerinoedigh breyn en mochte fijn befwaert.
Hy wijft den ouden menfch daer jonge lieden dansfen,
Daer maeghden befigh fijn omtrent de rofe-kransfen,
En ander juffer-tuygh; maer foo een gulle vreught
Die paft, na mijn begrijp, alleen de losfe jeught.
Wat math doch eenigh menfch van luft of vreughde fpreken,
Mijn hooghfte luft beftaet in luften af te breken;
Want hoe dat eenigh menfch fijn luften meer ontfeyt,
Hoe dat hem meerder luft van Gode wert bereyt.
Siet, waer oyt welluft heerft, daer kan geen deught beklijven,
Daer kan geen reyn gemoet, geen tucht of vrede blijven;
Het is my groot vermaeck, wanneer ick treurigh ben,
En dat ick naer het vleefch geen vreughde meer en ken.
Een menfch, die jaren heeft, moet dickmael faken mijden,
Die in een jongh-gefel oock wijfe mannen lijden;
Waer fiet men dat de jeught foo dier haer feylen boet,
Geheck een grijfen baert fijn quade gangen doet.
Voorwaer, den ouden menfch en kan niet minder pasfen,
Als mallen by de jeught met fpelen, drincken, brasfen;
Ghy die eens hebt getroeft, en fomwijl oock verkeert,
Het client te defer uur ten vollen afgeleert.
Laet teerlingli, kaerte-fpel, laet alle grillen varen,
't En is geen oeffening voor yemandts rijpe jaren;
Van hier, onguere jock, en alle vuyl bejach,
Ons voeght een deftigh woort, dat zegen geven mach.
Van hayre grijs te fijn, en jaren op te tellen,
En kan noyt ouden menfch in eer of waerde (tellen;
I)at yemant achtbaer wordt en is niet van den tijdt,
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Maer dat fijn ftil gemoed van tochten is bevrijdt.
Dat hy niet grimmi h is, de gramfchap weet te mijden,
En door een zedigh hert de luften af te fnijden,
Dat hy kan milde fijn, en alle vreckheyt haet,
En dient fijn even-menfch door wel- bedachten raet.
't Is nutter, lieve ziel, te bidden, treuren, vaften,
Als bly en dertel fijn te midden in de gaften;
Het fpel is kinderwerck, maer voor den ouden menfch
Is God (en anders niet) vermaeck en herten -wenfch.
In eenigh kleyn vertreck alleen te mogen wefen,
En daer een heyligh boeck met ftillen geeft te lefen,
Te letten op het graf, en wat'er is omtrent,
Dient hem, die jaren heeft, geduerigh aengewent.
Mijn kintsheyt nam vermaeck in knickers, blafen, koten,
Of kaetsen met den bal, of ftuycken met de noten,
Te fchieten met den boogh, of rollen met den bol,
Te rijden op een ftock , of fpelen met den tol:
Maer als de jonckheyt quam, verliet ick kintfche dingen,
En fchiep doen grooten luft in 't loopen, jagen, fpringen,
In fangh, in fnaren-fpel, en wat de gulle jeught
Of door het oogh verlockt of in den geeft verheught:
Doch ick vernam daer na, als ick ten leften troude,
Dat al het noeft gewoel in my geheel verkoude;
Daer quarr een ander geeft, die jock en fpel verjoegh,
Om slat my fwaerder pack op hals en fchouders woegh.
Het hugs en fijn gevolgh vereyfchte rijper firnen,
En bracht my (tage forgh, om eer en goet te winnen;
Daer had de Cyter uyt, de Luyt bleef ongefnaert,
Men wort een ander menfch wanneer men is gepaert;
Maer fiet, nu is de tijt foo hoogh in my gerefen,
Dat ick moet anders doen, en vry wat anders wefen;
Mijn lieve bedt-genoot is over langh geruft,
En met haer mijn vermaeck, en alle werelts luf.
Sou ick door nieuwe trouw nu weder kinders telen!
Iek fie mijn kinders felfs met hare kinders fpelen;
Iek fie een friste jeught die uyt mijn dochters rijft,
Die my den geeft verweekt, en elders henen wijft.
Al wat verleden is, dient nu te zijn vergeten,
Iek moet te defer ftondt ten leften beter weten;
Iek moet tot hooger werek verheffen mijn gepeys,
Na 't Nuys van eeuwigheydt, daer is mijn naefte reys.
Men hout'et voor gewis, dat in gefonde dagen,
Ons pols geeft op een uur tot viermael duyfent flagen;
Maer als ons eenigh leedt of heete fleckte quelt,
Dan feydt men, dat men meer als twintigti duyfent telt.
Wel aen nu, cijffer-konft! en komt hier nederftellen,
Hoe veel van defen flagh mijn jaren heden tellen;
Voor my, iek ftelle vaft, dat foo een groot getal,
Voor mijn verfwackte pen, te wichtigh vallen fal.
Mijn hert heeft nu geklopt tot tienmael feven jaren,
Soo langh heeft onfe God my, fondaer, willen fparen;

1) Plato.
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Des heeft mijn kranck geftel (nu moede van te flaen)
Een vaft en feecker recht om ftil te mogen ftaen.
Gewis een (tale kloek die ware nu verfieten,
Of hadt al over 'angh haer eerften klanck vergeten,
Indien het hart metael loo veel had uytgeftaen,
Als mijn gevoeligh hert tot heden heeft gedaen.
Wat heb ick nu te doen als God mijn korte dagen,
Als God mijn ganfch bedrijf, met ootmoet, op te dragen,
Als God in rechten ernft te roernen over-al,
Soo laugh als dele mont noch adem blafen [al.
Ja, wat heb iek te doen, als uyt'et vleefch te vlieden,
Als God aen riefe ziel haer affcheyt fal gebieden,
En óf ick rufte foeck óf in mijn bedde waeck,
Alleen met Godes Geeft te houden rugge-fpraeck.
My quelt geen (warte nijt, fchoon yemant is belaten
Met landen, renten, geldt, of hoogh-verheve (taten;
Iek wenfch hem veel gelucx, dien ick loo machtigh ken,
Maer dancke mijnen God, dat ick geluckigh ben.
Geluckigh, dat lek heb gezeylt op holle baren,
En dat mijn fwacke berek niet quaets is wedervaren,
Daer menigh deftigh [chip fijn befte waren liet,
Om dat'et op een zandt, of harde klippe ftiet.
Geluckigh, dat my God de vryheyt heeft gegeven,
Om in dit ftil vertreck mijn dagen af te leven,
Daer ick geen quelligh menfch ten dienft en heb te ftaen,
En mach tot in mijn ziel met vrye pasfen gaen.
Geluckigh, dat ick mach mijn korte dagen tellen,
En met den hemel felfs mijn faecken effen (tellen;
Ja, dat ick, onverlet en met een vrye Tucht,
Mach (enden mijn gebedt tot boven in de lucht.
Geluckigh, dat de krijgh my loo veel heeft gelaten,
Dat ick hier leven mach oock buyten alle [taten,
En dat in mijn gemoet geen tuft meer over-blijft,
Die my tot groot beflagh of hooge (taten drijft.
Geluckigh, dat ick magh gewennen mijn gedachten,
Het graf en fijn gevolgh in ftilheyt af te wachten,
Om bly van hier te gaen. Geluckigh boven al,
Dat lek, om Chrifti wil, geluckigh wefen fal!

Tot hier toe, waerde ziel, is by ons veel gefchreven,
Wat yemant dienen kan omtrent het ydel leven;
Laet ons nu gaen bellen het woon -huys van de doot,
Daer ons de griffe tijt heeft lange toe genoot.
Stoot die niet van u wegh, o fiere jonge lieden!
Als of dit droef geval u niet en kon gefchieden.
Neen, leeft oock dit verliael, het kan u dienftigh zijn,
Want jeught is aen den menfch alleen maer enckel fchijn
Iek fie hier in den tuyn meer jonge roten plucken,
Ja, even met den knop van fteel en moeder rucken,
Als ick die fehoone bloem fie op haer plaetfe ftaen,
Tot datfe metter tijt ten letten is vergaen.

Dit is een deftigh werck, en eene van de faken,
Waer toe dat yeder menfch fich vaerdigh heeft te maken;
Weet, dat een goet befluyt van delen korten tijt,
Ons eeuwigh van bederf en alle quaet bevrijt.
Siet, als een velt-heer merekt fijn vyandt hein te naken,
En dat hy tot den flagh hem vaerdigh fchijnt te maken,
Hy laet een wacker oogh aen alle kanten gaen,
En let hoe dat fijn heyr en al de leden ftaen:
Hy doet oock menighmael een verre -kijeker halen,
En fiet met dat behulp door al de naefte dalen;
Hy let, of mift, of wolck, of fon, of hellen dagh
Sijn leger hinder doen of voordeel geven magh;
Hy fiet de voortocht aen en haer geftreckte leden,
Hy liet de ruytery, en hoefe komt gereden;
En na dit onderfoeck met oordeel is gedaen,
Soo treet hy in het velt, nu vaerdigh om te flaen.
Laet ons het vinnigh fpoock oock even dus bemercken,
Ten eynde wy den geeft hier tegen mogen ftercken ;
Laet ons dit vóór het werck en als van verre fien,
En eer het ons de flagh [al komen aen te bigin.
Hy krijght al menighmael een langh-gewenften zegen,
Die weet in wat geftel de vyant is gelegen;
Maer wie doch quam'er oyt verwinner uyt den flagh,
Die fonder kennis vocht, en noyt fijn vyant fagh?
Geluckigh is de menfch, geluckigh duyfent werven,
Die, als de doot genaeckt, is vaerdigh om te fterven:
Geluckigh is de knecht, die, als fijn Heere koorrit,
Is na den rechten eyfch bereydt en onbefchroomt.
Het eynde kroont het werck. Ghy moet hier preuve geven
Van al uw gantfch bedrijf, van al uw vorigh leven;
Hier baet geen loofe fchijn, de reyfe naer het graf
Die ruckt het mommen -tuygh en fchijn en grijnen af.
De doet, wel aengeleyt, kan al het leven eeren,
Kan al ons bitter leet in vreughde doen verkeeren:
Maer fchoon hier yemandt had fijn vollen herten -wenfch,
Indien hy qualijck fterft, het is een deerlijck menfch!

Wel, als de felle doot ten letten [al verfchijnen,
En met haer (warten fchicht verfchuyven uw gordijnen,
Dan, dan tot uwen God! n naeckt een bange ftrijt,
Daer in ghy, lieve ziel, alleen de kamper zijt.
Daer is te defer uur geen middel om te vluchten,
Geen middel om verdragh te bidden of te luchten ,
Als tot hem die de macht in fich befloten heeft,
Dat hy oock na de doot het leven weder geeft.
Die God, geliefde ziel, die ons is toegefonden,
En, door fijn bloedigh (weet, en kruys en diepe wonden,
Den vader heeft verfoent, de fijne vry -gekocht,
Die God, die God alleen, dient nu te zijn gelocht.
Die God, Gods eygen loon, is machtigh u te Ítereken,
Als ghy dat groufaem ftuck Pult hebben uyt te wereken.
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't Is dan al fonder kracht wat vleefch en werelt heeft,
't Is God de Soon alleen die trooft en fteunfel geeft.
Schoon Joab was een helt van wonder rauwe zeden,
En die oock, fonder fchrick, veel krijgen halt geftreden,
Nochtans als hy de doot als nu voor oogen fagh,
Soo bleef hy niet foo fier als hy te vooren plagh.
Hy gingh na Godes Huys en tot den autaer vluchten;
Daer was de man getrooft fijn leven uyt te fuchten;
't Is goet tot aller tijt tot onfen God te gaen,
Doch meeft, wanneer de doot is vaerdigh om te llaen.
Al wat men heeft bedacht, al wat men heeft gelefen,
Al wat men heeft geleert, dat kan hier dienftigh wefen,
Dat moet hier dienftigh zijn, als noodigh bygebracht,
Terwijl ons kranck geftel foo fellen vyant wacht.
Daer is geen nutter kuntt als wèl te leeren fterven,
En hy is zegen -rijck wie defe kan verwerven;
Al wat men anders weet of eertijts heeft geleert,
En is maer nut alleen terwijl men hier verkeert.
Hier fegte ick, in den poel van defe lage dalen,
Daer wy een korten tijt èf hier èf ginder dwalen;
Want als een banghe koorts ons toont een open graf,
Dan laet van ftonden aen ons aertfche wijsheyt af.
Al wift ick alle dingh, en Chriftum niet en kende,
Soo waer ick maer alleen een winckel van ellende;
En fchoon al weet ick niet, en den Gekruyften ken,
Soo weet, dat lek geleert voor nu en eeuwigh ben.
Ghy moet dan boven al tot uwen trooft verwerven
Met God te fijn verfoent, om wèl te mogen fterven;
Wat Chriftus ondernam, wat Chriftus heeft verdient,
Dat maeckt u voor gewis tot Godes eygen vrient.
Het is een boofe flangh van wie ghy Zijt gebeten,
En ghy client rechte falf voor dat vergift te weten:
Wel clenekt dan aen de flangh, die Mofes, Godes knecht,
Ten goede van fijn volck, heeft eertijts opgerecht.
Wie dat ferpent befagh (hoe kranck hy mochte wefen) ,
Die was van alle quael van ftonden aen genefen;
Dit beeldt dat moet ons fijn een voorbeeldt in den geeft,
Om vry te fijn in all's dat onfe fwackheyt vreeft.
Het is een Ihm vergift dat wy in ons gevoelen,
En dat noch even ftaegh niet af en laet te woelen;
Alleen een vaft geloof in Chrifti fuyver bloet,
Dat is een rechte falf die ons genefen moet.
God dient dan ftaegh verfocht, om onfen geeft te ftercken,
En fijn begonnen heyl ten vollen uyt te wercken,
Ten eynde Chrifti beeldt in ons mocht fijn geprent,
En al wat vleefch gelijckt van onfen geeft gewent;
Ten eynde Chrifti bloedt, en fijn gezegent wefen,
Ons wonden heelen mocht, ons fondigh hert genefen,
Ten eynd' ons lieve ziel, van alle vleefch ontdaen,
Mocht fcheyden uyt'et ftof, en tot den Schepper gaen.
Ach! die fijn leven fluyt, verbijftert in de fonden,
Die wert (ellendigh menfch) voor eeuwigh foo bevonden;
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Een boom, die blijft gevelt gelijckfe neder-viel,
En 't is oock even foo gelegen met de fiel.
Wanneer de lage fon, met afgemende paerden,
Komt hellen na de zee, en wijcken van der aerden,
En datfe met een mift of nevel ondergaet,
Soo brenght het naefte licht een droeven dageraet.
Het is van outs gemerekt , dat haer vernieuwde ftralen
Verfchijnen op de kim, gelijekfe nederdalen;
En daerom als de fon met klaerheydt nederfinckt,
Soo vindt men dat gewis haer wederkomfte blinckt.
Het is met ons vertreck oock even foo gelegen,
Dus wilt'et, waerde ziel, ten nauften overwegen;
Want foo'er eenigh menfch in vuyle fonden fterft,
't Is feker, dat hy loon van vuyle fonden erft:
Maer die met hellen glans, dat is een fuyver leven,
Sijn geeft en letten fick aen Gode komt te geven,
Dien houw ick wel getrooft, ja, wis te mogen fijn,
Dat hem na defen naeckt een blijde fonne-fehijn.
Wie dan recht heeft geleert geruft van hier te fcheyden ,
Of hoe men tot het graf de tinnen moet bereyden,
En fick dan na den eyfch in defen handel quijt,
Die heeft'er vruchten van, en dat voor alle tijt.
Wel pooght dan, lieve ziel, oock voor uw lette dagen,
De dampen van liet vleefch uyt uwen geeft te jagen;
Want foo een vuyl bedrijf uw letten avondt fluyt,
Soo is uw foeten trooft, uw heyl en fegen uyt.
Let hier op, waertfte pandt, als met geheele krachten,
Op datje, wel gemoet, den vyant mooght verwachten;
Hy is'er quahjck aen die geen verfet en heeft,
Wanneer het nare fpoock omtrent fijn leger fweeft.
Iek wil dan mijn bedrijf na defe too beleyden,
Dat, als my defe ziel fal uyt de werelt fcheyden,
Iek anders niet en heb te doen in dat geval,
Als letten hoe ick wel van hier verhuyfen fal.
Dies wenfch ick andermael, dat als ick kom te fterven,
En van den lieven God mijn affcheydt fal verwerven,
Iek dan het wichtigh (tuck van mijnen letten dagh,
My tot een eenigh werck voor oogen ftellen magh;
Ja, dat my anders niet mach komen in de tinnen,
Als hoe ick dat gevaer fal mogen overwinnen;
Het is de lette ftrijdt die ons te vechten ftaet,
Al eer de moede ziel tot haren Schepper gaet.
Laet dan ter zijden ftaen het koopen, leenen, borgen,
En wat'er wefen mach van diergelijeke Torgen;
Ja, treckt uw tinnen af van vrouw en waerde kint,
En wat men met vermaeck voor defen heeft bemint;
Set even uyt den fin de faken van den lande,
En al waer op uw geeft wel eer de (innen fpande;
Oock dient, in dit geval, al mede niet gedacht
Aen rouw en graf-cieraet, en diergelijcke pracht.
Wie aen dit ydel werek haer (innen overgeven,
Doen even na de doodt haer oude fonden leven,

468

CATS OUDERDOM

't Is dwaesheyt, dat de menfch noch hier op light en maelt,
Geen hooghmoedt is bequaem voor een die nederdaelt.
Al wat het vleefch beviel dient na te zijn gelaten,
Want al dat aerdtfch beflagh en kan hier niemandt baten;
Wat vleefch en werelt acht, en acht een flecke niet,
Mits hy het altemael voor hem ondienftigh Piet.
Wat hem oyt wel beviel, of eertijts plagh te fmaken,
Dat is hy, met een walgh, gedwongen uyt te braken:
Het bed, dat hem wel eer een ruft-hoeck plagh te fijn,
Is aen fijn kranck geftel een woon -huys van de pijn;
Het licht, dat tot vermaeck hem eertijts plagh te ftrecken,
Laet by te defer uur' aen alle kanten decken;
De fpraeck oock van een vrient, ja fangh en fnaren-fpel,
Dat is hem anders niet als enckel ziel-gequel;
Het rijden van een koets, of van een lichter wagen,
En kan 't ellendigh dier dan mede niet verdragen;
Met vreught en foet onthael en is hy niet gepaft,
Ja, wat eens was fijn luft, is hem maer enckel laft.
Al fijn'er om het bedd' die hem geduerigh ftreelen
(Niet om hem goet te doen, rnaer om fijn goet te dealen),
Oock dit is even felfs den krancken maer verdriet,
Hy maeckt fijn leften wil, maer 't is fijn wille niet.
Ach! 't gaet'er felfaem toe daer twee gelieven fcheyden,
Sy konnen tot vertreck haer finnen niet bereyden;
Doch als 't de noodt gebiedt, en dat'et wefen moet,
Soo wordt'et al ontfet tot aen liet innigh bloet.
Want als de fwacke menfch foo verr' nu is gekomen,
Dat alle levens -hoop van hein is wegh genomen,
Soo dient fijn ganfche trooft op God alleen geftelt,
Die 't graf en fijn gevolgh heeft onder fijn gewelt.
Al die hein foo bevint, die moet'et al verlaten
Wat hem vermaken gaf, of eertijts konde baten;
Sijn rijekdom, prachtigh huys, fijn Raat en werelts eer,
Ontgaen hein al gehjck, en dat voor immermeer.
Want als de bange ziel is uytter tijt gefcheyden,
Misfchien gaet eenigh menfch het hjck ten grave leyden,
Maer niemant komt'er in; ach! geen foo trouwen vrient
Die hem dan tot behulp, of foet gefelichap dient.
Het vleefch is voor den worn, en [al in haeft verdwijnen,
De ziel is fonder lijf, en moet voor God verfchijnen;
Hier is dan Chrifti bloedt alleen de medicijn,
Om van het ftrengh gerecht bevrijdt te mogen fijn.
Laet ons hier, waerde ziel, de doodt eens recht bemercken
Het [al ons na den geeft veel nutte dingen wercken;
Kom, let eens hoe de menfch het lichaem neder leyt,
En hoe men uyt het vleefch, en van de werelt fcheyt':
Als fijn gefette tijt, van God hem voor-gefchreven,
Vervult het lefte deel van dit ellendigh leven,
En dat de bleecke doodt hem aen den boefem klopt,
En al het breyn ontfet en al de geeften ftopt;
Dan komt de lefte ftuyp in ons gewrichten dalen,
1) Bedenckmoe op de gedaente van den ftervenden menfch

En al wat menfch geleeck, verlaet fijn eerfte palen;
De neus wort bijster fcherp, de mont en tonge dor,
De fprake wonder hol, de item geweldigh fchor;
Het oogh fackt in het hooft, en gaet hem als verbergen,
't En kent geen vrienden meer, oock is 't hem niet te vergen;
Het innigh bloet dat ftolckt, al was het eertijts heet,
En uyt het mager rif ontftaet een klammigh (weet.
Men Piet het opperlijf en al den boefem (wellen,
En des al niet-te -min men kan de ribben tellen,
De lippen worden blauw, en al de leden kout,
En niet een eenigh deel, dat [taut of wefen hout.
En fchoon'er eenigh menfch het oore komt genaken,
Hy kan (hoe dat men roept) geen finnen wacker maken;
Ten lefte fcheyt de ziel, die, met een bange facht,
Verdwijnt gelijck een damp, of als een dunne lucht,
Dan fchiet de fwadder uyt, en blijft óf aen de wangen,
Of aen den bleecken mont óf aen de lippen hangen
Daer is de menfch een romp, want als de ziel verdwijnt
Verfcheydt'et altemael, wat anders geeftigh fchijnt.
Het oogh is enckel fchrick, het licht dat is gebroken,
Voortaan maer nut alleen om toe te zijn geloken;
De menfch is foo ontvormt, als hy is uytgeleeft,
Dat oock fijn naefte bloet van hem een afkeer heeft.
Siet, daer is dan het lijf gelijck een block gelegen,
De tongh is fonder fpraeck, en kan haer niet bewegen,
Het oor en hoort geen ftem, al roept men uren lanck,
En wat'er over blijft en is maer enckel ftanck.
Het graf, dat eyfcht fijn recht. Een huys van weynigh delen,
Dat moet hier, tot belluyt, de lefte rolle fpelen;
Siet, dit heeft Hechts de menfch van al fijn machtigh goat,
Dat aerde wederom tot aerde worden moet.
Want als het ydel vleefch is in het graf gelegen,
En dat'et metter tijt een dorheyt heeft gekregen,
Dan is die gantfche romp als met een doeck bedeckt,
Vermits een afch -grauw verw', haer om de leden (treckt.
Het lichaem is omvat als met een linnen laken,
Soo lange men het rif niet aen en komt te raken,
Maer foo de kift alleen het minfte ftootjen krijght,
Dan is 't een weynigh afch, dat van de beenen fijght.
Siet daer liet moedigh dier, dat wy foo teerhjck vieren,
Ja, fiet den vuylen romp, die wy too dickmael eieren;
Wat is de fchoonfte vrou, en wat de grootfte man?
Men vint nauw foo veel ftofs als yemant grijpen kan.
Doch wilt in dit verhael, o ziel! u niet verfchricken,
Maer, door een vaft geloof, uw droeven geeft verquicken;
Want fchoon het lichaem fterft, en in het graf verrot,
De ziel kent geen verderf, maer gaet tot haren God,
Ons vleefch is voor het graf. Het graentje moet verfterven
Al eer het nieuwe jeught van Gode kan verwerven;
De ziel moet uyt het lijf, het lijf moet in het graf,
Daer leyt'et fijn bederf en aertfche leden af.
;
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Laet dit u niet bedroeft, maer eer blymoedigh maken,
Het lichaem flaept alleen om weder op te waken;
God fal, te rechter tijt, ons vleefch en eygen been
Verwerken uyt de kuyl, en brengen over een.
Iek lie van heden af de graven opgebroken,
Soo haeft het krachtigh woort fal wefen uytgefproken:
Rijft op ghy dooden, rijft! — Wat in het duyfter lagh
Sal dan hem laten fien, en komen aen den dagh.
Geen menfch of menfehen-kint en fal dan konnen fchuylen,
Of in een dicht verwulf, of onder-aertfche kuylen,
Ja, fchoon een gantfchen bergh op yemant neder -viel,
Noch ¶al het voorigh lijf hem paren met de ziel.
Als Jonas van den vifch, te midden in de baren,
Was fchielijck opgefockt, en fpoedigh wegh- gevaren,
Ja, als hy was verruckt tot in het groufaem diep,
Doen was het, dat hem God als uyt den grave riep.
Die ftemme wort gehoort, al lagh hy ganfch verfoncken,
Oock daer noyt menfchen galm te vooren had gekloncken;
De groote Nahual, geroepen uytter zee,
Bracht Jonas wederom, en fpoogh hem op de ree.
Wat God de vifch beval, dat fal hy 't graf gebieden,
En wat de Schepper wil, dat moet terftont gefchieden:
Soo haeft als hy bevel aen lant of water geeft,
Daer is geen twijffel aen, het doode wefen leeft.
Al wat de woefte zee, al wat haer wijde ftranden,
Al wat het vette kley, al wat de dorre zanden,
Al wat het woefte botch voor dooden heeft bedeckt,
II

Sal uyt fijn diepen flaep dan worden opgeweckt.
De zielen even felfs die Pullen nederdalen,
En yeder fal in haelt fijn lichaem wederhalen;
Maer vry in beter ftant als hy dat eertijts liet,
Al was'et vuyle ftof, ja flanck en enckel niet.
De foor van Jonathan en fal dan geenfints hincken,
Het zeer van Lazarus en fal niet leelijck ftincken,
En Lea, die wel eer had mangel aen 't gelicht,
Sal vinden in haer oogh een glans van fuyver licht.
Ons vleefch, eens opgewerkt, en fal noyt weder fterven,
En daerom by gevolgh oock nimmermeer bederven;
Het fal gantfch heerlijck zijn, en fonder eynde bly,
En daerom van verdriet en alle fchande vry.
't En fal geen voetfel meer, geen deckfel oyt behoeven,
En ons fal by gevolgh geen fwackheyt meer bedroeven;
Het fal doorluchtigh zijn, ja fchoon oock boven wenfch,
En foo in beter ftaet als eenigh ander menfch.
Laet dit ftaêgh, lieve ziel, by u in achtingh komen,
En dan fal alle vrees u worden afgenomen,
En dan fal 's werelts vreught, en druck, en fware pijn,
Niet anders als een droom in ons gedachten zijn.
Maer of wel dit verhael gaet boven ons gedachten,
Ghy moet'et even -wel, als feker, eens verwachten.
Siet, wat hier menighmael door kunfte wordt gedaen,
Daer over wy verbaeft, en gantfch verwondert ftaen.
Laet alderley metael met gout te famen mengen,
Men kan het wederom tot fijn geftalte brengen,
118
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Ja, trecken uyt de klomp een net en edel vat,
Vertiert met beter glans als 't oyt te voren had.
De raders van het werck, dat ons plagh aen te wijfen
De Ronden van den dagh, gefingert uyt de vijfen
En onder een geftort, is foo verboften dingh,
Dat niemant dencken kan hoe dat het eertijts gingh.
Maer foo noch evenwel de meefter wordt gebeden,
Te geven haren loop aen al de kleyne leden,
Slaet hy maer hant aen 't werck, het tuygh fal weder gaen,
En oock ter rechter tijt, en na gewoonte flaen.
Wat eyfcht'er yemant meer? Gaet vlijtigh over-mercken
Veel dingen onbekent, en daer in Godes wercken;
Ghy felt ten vollen fien, oock in het aertfche dal,
Dat ja, te fijner tijt het vleefch verrijfen fal.
Het,zaet, dat yemant zaeyt, dat valt gelijck verloren,
En fiet, noch fchiet'et op als op een nieu geboren;
Het is gelijck vergaen, en fiet noch rij ft'er uyt
Een blom, een fchoone roos, of eenigh edel kruyt.
Let op de zijde -worm, die nu is uyt-gefponnen,
Hy fchijnt als van de doot ten vollen overwonnen,
Ja, leyt daer als een romp, en vry geen kleyne tijt,
Tot dat ter rechter font fijn doot-kift open fplijt:
Dan komt hy voor den dagh, als uyt het graf verrefen,
Doch niet gelijck een worm, of in fijn vorigh wefen,
Maer fuyver, net, vernieut, met vleugels aengedaen,
En wat de doot geleeck, dat is van hem gegaen.
Ghy weet dat t'fijner tijt de werelt fal verbranden,
En worden enckel ftof, gelijck de fchrale fanden;
Maer dat Gods hooge macht, uyt die vervallen afch,
Haer wefen maken fal, gelijck een fuyver glas.
Dit fchijnt de menfchen vreemt, ja dickmael groote lieden
Die vragen of'et kan, en hoe het fal gefchieden?
Maer al wie hier op dubt, die bidt ick dat hy Piet.
Wat hier de kunft vermagh, en wat'er deur gefchiet.
Gaet, let wat voor een werck van overfchoone glafen,
Uyt ltof van enckel fant, Venetië weet te blafen,
En •dit wordt in het vuur, of door de kunft gewrocht,
En 't was een flecht gefel die eerft de vondt bedocht.
Nu fegh, wie kan'er zijn die twijffel heeft te maken
Aen Godes eygen woort, en foo gewisfe faken?
Heeft niet die hooghfte geeft hier toe volkomen macht,
Nadien een nietigh menfch dit wonder heeft bedacht?
Nu, dit 's een fnege vont, en waert om aen te roereken,
Ja waert, dat even ftaegh hier op ons (innen wercken;
Want hier is (na my dunckt) de grondt en rechte voet
Van dat eens wefen fal, en eens gefchieden moet.
Noch wil ick menighmael aen dit verhael gedincken:
Wanneer ick uyt een glas voortaen fal mogen drincken;
Want dit fal even dan my voor een lesfe zijn,
Dat lek my noyt en fal vergeten in de wijn.
Nu fpreeck ick heden aen al mijn geminde vrienden,
1) Joh. 25. 20.

2) Job. 16. 19.

Die my eens tot vermaeck, of foet gefelfchap dienden:
„Inwoonders van het ftof, die hier beneden ruft %
Al is te defer tijt uw leven uyt gebluft,
Uw lijven enckel afch, gewis ghy Pult verrijfen 2 ',
Want God fal aen het graf fijn hooghfte macht bewijfen;
Uw vleefch fal even felfs, gelijck als jeughdigh gras,
Eens zijn in beter Rant oock als het eertijts was.
Geen tranen Pullen meer op uw bedroefde wangen,
Geen leet of bange forgh uw treurigh hert bevangen,
Daer Pal een reyne glans, een helle Tonne-fchijn,
Daer Pal een eeuwigh heyl in uw gewrichten zijn !"
0 doot, die 't al verflint! dit moet ick u verwijten,
Ghy kont niet anders doen, als in ons aerde bijten,
En noch en zijn wy niet voor uwen wreeden tant,
Wy zijn oock (waer wy zijn) in Godes eygen hant.

Nu ziel, uw tijt genaeckt, ey! foeckt geen ominewegen,
En doet op heden niet, gelijck de kinders plegen,
Die roepen kranck te zijn, en als de meefter koomt,
Dan fchuylenf' in het bed, en zijn geheel befchroomt;
Sy veynfen wel te zijn, om niet te zijn genefen,
Ontrecken haren pols, en wouden elders wefen;
Maer ghy moet, lieve ziel, niet fchricken voor de baer,
Maer neemt haer bootfchap aen, gelijck een blijde maer,
Wat heeft de werelt in? wat konje nieuws bejagen,
Wat vreughde wachtje noch omtrent uw lefte dagen?
Ghy, fpreeckt met vollen mont, en feght: Wie is'er niet
Die licht verhuyfen wil, wanneer hy beter Piet?
Wanneer'er yemant trouwt, en dat hem is gegeven
Om met een lieve vrouw fijn dagen af te leven,
Is die niet ftracx bereyt? pooght hy niet wonder ras
Te fcheyden uyt'et huys, daer hy te vooren was?
Sijn ouders af te gaen, fijn broeders daer te laten,
En alle die met hein aen eene tafel baten?
Hoe foet, hoe aengenaem, dat haer gefelfchap fcheen,
Hy fcheydt'er willigh af, en gaet blymoedigh heen;
Hy feyt, met vollen mont: Vaer wel geminde vrienden,
Die my tot heden toe voor lief gefelfchap dienden;
Ons foete tafel-praet, ons jocken heeft gedaen,
Iek vange nu ter tijt een ander leven aen,
En daerom dient van hier mijn affcheyt nu genomen,
Al wat ick heb gewenfcht, dat heb ick nu bekomen;
Vaert wel, vaert heden wel, iek wenfch u goeden dagh,
Iek weet een beter fact die my gebeuren magh.
Wel, gaen de faken foo, dat van ons vorigh weben
(Hoe foet, hoe aengenaem, hoe Peer by ons geprefen)
Wy afftant konnen doen, wanneer men is getrouwt,
Om dat een fwacke vrou ons dan gefelfchap houdt;
Hoe Pal het eeuwigh heyl, dat wy hier boven wachten,
Ons niet met blijden geeft de werelt doen verachten!
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Hoe fal ons ziele niet bereyt en willigh ftaen,
Wanneer wy uyt verdriet in vreughde fullen gaen!
0 laet my, lieve God, den hemel zoo gevoelen,
Dat ick blymoedigh ga uyt defe lage poelen,
En maeckt ontrent de doot mijn firmen onbevreeft,
Door voor -fmaeck aen de ziel van 't eeuwigh bruylofts-feeft.
Ach, niet als met geklagh van hier te konnen fcheyden,
En tot de lefte reys geen linnen aen te leyden,
Dat komt ons van het vleefch, en geenfins van den geeft;
De fwackheyt van geloof is oorfaeck dat men vreeft.
Want foo men voor gewis en feker korde ftellen,
Dat ons na defen tijt geen fleckten fullen quellen,
Geen leet, geen ongemack, geen druck of fware pijn,
Wie zou'er van de doodt afkeerigh konnen zijn?
Ja, foo men recht begreep de wonderbare faken
Die God fal, na de doodt, fijn kinders laten fmaken;
Wie doch en wenfchte niet, oock met de ganfche ziel,
Dat hem van ftonden aen het graf ten deele viel?
Elias fagh wel eer een wagen nederdalen,
Bedeckt met enekel vuur en vlam -gehjcke ftralen,
De paerden even foo, en des al niet-te -min,
Hy gaf hem na de koets, en fat'er willigh in.
Hy wifte, dat de vlam hein niet en foude treffen,
Maer dat hein 't heylfaem vuur ten hemel fou verheffen;
Dies was de man getrooft, en vreefde geen gevaer,
Maer liet fijn metgefel en aertfehe mantel daer;
Een pelt, of heete koorts, hiet dat Elias wagen,
Waer door een reyne ziel ten hemel wordt gedragen.
Mijn ziel, ontfet u niet wanneer u dit gebeurt,
Want als'er bhjtfchap naeckt, en dient'er niet getreurt.
Op, op tot onfen God, als met de gantfche krachten,
En feat in rechten ernft ten Hemel uw gedachten
Stelt valt in uw gemoet, en op een wisfen grout,
Dat ghy, om Chrifti wil, geen hinder lijden kont!
Dat u geen fwarte macht, geen poorten van der hellen,
Dat u geen tweede doodt is machtigh oyt te quellen;
Dat ghy verwinnen fult, oock in den laetften ftrijt,
Om datje door het Lam aen God verzegelt zijt.
Wie recht boetvaerdigh is, met afkeer van de fonden,
En ftelt fijn gantfchen trooft in Chrifti reyne wonden,
Die is God aengenaem, al is'er fwackheyt by,
En dit maeckt even felfs een treurigh herte bly.
Ofschoon de Duyvel roept: o menfch! ghy fijt verloren;
Wacht heyl van uwen God, hy heeft'et u gefworen.
Als uw boetvaerdigh hert tot uwen Schepper fucht,
Al is ons vyandt fterck, fijn befte leger vlucht.
Wat kan u, lieve ziel! of doodt of helle fchaden?
Siet op des Heeren bloet, een diepte van genaden!
Schoon datje gantfch befwaert, en vol gebreken fijt,
Soo ghy Hem recht genaeckt, Hy fchelt uw fonden quijt
Gelijck eens vaders hert is vaerdigh om t'erbermen,

471

Wanneer een treurigh kint tot hem beftaet te kermen;
God fiet oock even foo ons droeve zielen aen,
Ghy kondt niet ongetrooft van hem daer henen gaen.
Siet, die niet valt en ftelt, als met geheele krachten,
Dat God genadigh is, oock boven ons gedachten,
Ja, dat hy fondaers felfs fijn heyl en gunfte biedt,
Die kent den rechten aert van God den I-Ieylant niet.
Doch weet dit foet verhael uw geeft niet op te trecken,
Siet echter uw geloof geduerigh op te wecken,
Steunt vry op uwen God, want in fijn hoogen raet,
Daer neemt fijn Vadergunft de wille voor de daedt ' .
Verlaet dan uwen romp, en komt'er uyt getreden,
Als een die na fijn huys met vreughde komt gereden;
De fchult-heer is voldaen, verblijdt u, waerde ziel!
Want 't handfchrift is te niet dat ons verbonden hiel.
Soo lief had God den men fch, dat hy voor heeft genomen
Den Soon, fijn waerdfte pant, tot ons te laten komen;
Die is om onfent wil uyt fijnen throon gegaen,
Die heeft het kranck geftel, ons lichaem, aengedaen;
Die is tot onfen trooft, ja voor ons fnoode Ponden ,
Geboren uyt een vrouw, in doecken opgewonden,
En in een krebb' geleyt, gelijck een tanger kint,
Dat voor hem geen gemack, of bed', of wieg' en vint;
Die heeft, om onfent wil, veel leets en hoon geleden,
Veel fmaetheyt uytgeftaen, de pers alleen getreden,
Een harden dood befuert; niet als een menfche lijt,
Die uyt de werelt gaet op fijn befcheyden tijt,
Maer 't kruys, het fchendigh hout, dat heeft hy moeten dragen ,
Als hem eerft gantfch het lijf vol ftramen was gellagen ,
En 't hooft vol dorens (tack; in 't korte: loo geftelt,
Dat by als voor een vloeck van yeder was gemelt.
Slet, dit is 't fuyver Lam ten vollen wedervaren,
Doen wy van hem noch vreetut, en fijne niet en waren;
Wy fijn dan, lieve ziel! wy fijn door hem verloft,
Wy hebben Godes Soon fijn hertfens bloet gekoft.
Maer na dit foet gefpreck en dient'er niet gefwegen,
Wel bidt, ey lieve! 'bidt, om ftaegh een vafter zegen;
Segh: Heer, ick heb geloof, doch niet in volle maet,
0! kom mijn fwacke ziel in defen ancxt te baet.
Mijn treurigh hert getuyght, dat veelderley gebreken,
Oock van mijn jonckheyt aen, in defen boefem (teken;
Soo dat ick waerdigh ben van u te fijn verjaeght ,
Ja, met het eeuwigh vuer voortaen te fijn geplaeght.
Oock is my wel bekent, dat al mijn befte finnen
Niet konden, fonder u, mijn feylen overwinnen,
Niet dencken , niet beftaen, niet brengen aen den dagh,
Dat voor mijn groote fchult betalingh ftrecken magh ;
Dies fta ick gantfch verfielt, en waar oock buyten rade,
Indien ick niet en fagh den throon van uw genade;
Indien ick niet en wilt, dat ghy, te geener tijt,
Noch uyterlijck vergramt noch onverzoenlijek fijt;.

1) Obedientia Deo debits in affectu mais, quam in effeetu confiftit. D. Perkins in tract, Confolations for troubled confciences. Ex. Amb.
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Maer uw gefegent woort dat heeft ons leeren mercken,
Dat uw liefd' overtreft oock al uw hooghfte wercken;
En al dit is gegrondt op Hem die neder quam,
En ons geheele fchult tot fijnen lafte nam.
Dies als ick, lieve God, uw liefde ga bedencken,
En datj' oock fondaers felfs met fegen wilt befchencken,
Soo voel ick dat mijn hert als in den Hemel ftijght,
En, door uw foeten trooft, een ander wefen krijght.
Dies fie ick in der daet uw liefde tot de menfchen ,
Ja, tot mijn eygen ziel; hoe kan ick beter wenfchen?
Waer foeck ick ander hulp P Voor my, lek weet'er geen,
Want al mijn trooft beftaet in Uw genaed' alleen,
Ghy, die 't gekroockte riet noyt fijt gewoon te breken,
Wilt doch mijn flauwe vonck met heyligh vuer ontfteken ;
Ghy weet'et, lieve God! gelijck ick oock beken,
Dat ick, ellendigh rnenfch ! een nietigh fondaer ben;
Maer ghy, van uwen throon vrijwilligh afgekomen,
Hebt, uyt genaed' alleen, my fondaer aengenomen;
Dies wort ick nu gewaer, dat noyt gebroken hert'%,
Dat u met ootmoedt foeckt, van u verftooten wert.
Hoe foud' ick dan mijn ziel met wanhoop mogen quellen,
Dewijl ick mijnen trooft op u vermach te liehen ?
Ghy hiet een droeve ziel tot uwen throon te gaen,
En dat is voor de menfch des Hemels rechte baen.
Een heuvel, vaften bergh, een rots fou mogen wijcken,
Maer Uw onfeylbaer woort fal nimmermeer befwijcken;
Wat van U werdt gefeyt, en uyt uw lippen gaet,
Is vafter als de grondt daer op de werelt ftaet.
Siet, fchoon ons fonde waer loo roodt gelijck fcharlaken,
Hy heeft ons toegefeyt die wit te fullen maken.
Op, op, mifmoedigh hert! en recht uw fwacke kniên,
Ghy Pult, tot uwen trooft, den grootften Herder fier.
Wech Duyvel, Londe, doodt! ghy moet op heden wijcken,
Mijn ziel en fal voortaen niet meer voor u befwijcken,
Schoon dat te defer tijt mijn aertfche woningh breeckt,
Iek voele Godes trooft, die in mijn ziele fpreeckt.
Scho®n doodt of helle woelt, 't en fal my niet verfchricken,
Het bloet van Godes Soon dat fal mljn hert verquicken;
Al voel ick nu ter tijt de prangen van de doodt,
lek ben wel in verdriet, maer even buyten noodt.
Ghy fijt de waerheyt felfs, Uw mont fal nimmer liegen,
Uw' woort niet ijdel fijn, Uw' tonge niet bedriegen;
Dies ftel ick mijn gemoet op Uw' beloften valt,
0! weeft mijn toeverlaet, nu Hel en Duyvel baft.
Maer foo uw fwacke tongh niet langer weet te fpreken,
Of dat u, door de pijn, de woorden blijven fteken,
Neemt dan tot uw' behulp, het is een deftigh werck,
Een vrient, een heyligh man, een hoeder van de kerck.
Gebruyckt, alwaerje kont, gemeenfchap van gebeden,
En fehoon uw' kracht befwijckt; en al de buyten-leden,
1) Matth. 11. 18. 18.

Roemt noch des Heeren naem, oock met een vollen mont,
En fegllt, in rechten ernft, foo langh ghy Luchten kont:
„Verlosfer, eenigh heyl, en troofter aller zielen!
En laet in dit gevaer uw' fchepfel niet vernielen;
Ghy hebt in uw' gewelt de prangen van de doodt,
Verquickt mijn bange ziel in defen hoogen noodt.
Of fchoon mijn flauwe tough niet meer en weet te fpreken,
Laet my noch evenwel uw' gunfte niet ontbreken,
En als ick misfen La! 't gebruyck van mijn gefleht,
Weeft ghy dan, lieve God! mijn trooft en eeuwigh licht.
Oock als ick op het left geen ftem fal konnen hooren,
Soo fpreeckt door Uwen geeft tot mijn inwendigh' ooren,
En als mijn hert befwijckt, en my de kracht begeeft,
Soo maeckt dat Uwe geeft in my noch krachtigh leeft;
Laet in die bange ftondt Uw' lieffelijcke ftralen,
Laet Uw' genadigh oogh in mijn gewrichten dalen,
De trooft, die neder komt van Uwen reynen geeft,
Is als een voor -gerecht van 's Hemels eeuwigh feeft.
Laet Uw onwaerden knecht van hier in vrede fcheyden,
En doet fijn bange ziel tot uwen throon geleyden!
Mijn levens -tijt verloopt: Iek fie den (warten nacht,
Dies is 't Uw' heyl alleen dat ick op heden wacht.
Iek haefte, lieve God! en wil van hier vertrecken,
Maer Ghy hebt volle macht my weder op te wecken;
Dies fchoon ick heden fucht, en doe een bange reys,
Iek fal U weder lien, oock in dit eygen vleys.
Geen doodt, geen duyfter graf, geen machten van der Hellen,
Ja, niet dat eenigh menfch hier is gewoon te quellen,
Sal immer defe ziel van U verfcheyden, Heer!
Want lek fal Uwe fijn, en dat voor immermeer !
Wegh Satan, hels gefpuys! wegli Duyvel, ziel-verrader!
God, God fal eeuwigh fijn mijn goedertieren Vader;
Dit bidd' ick voor het left, dit wenfch ick aldermeeft.
U, U genadigh God! beveel ick mijnen geeft."
Als ghy dus hebt gefucht, verfcliuyft dan uwe Ponden ,
En plaetft uw gantfche ziel in Chrifti reyne wonden;
Houdt u daer vaft gefet, oock in den laeften noodt,
En lijdt dan met gedult de prangen van de doodt.
't Is maer een korte ftont die ghy noch hebt te ftrijden,
't Is maer een kleyne tijt die ghy noch hebt te lijden;
Houdt, dat Hy in den noot u niet verlaten fal,
Die noyt uw' ziel verliet in eenigh ongeval.
BESLUYT :
Nu gunt my, lieve God, terwijl ick u verwachte,
Dat ick van nu vooraen geen aertfehe dingen achte;
Vermeerdert mijn geloof, en geeft my recht gedult,
Tot datje defe ziel voor U ontbieden lult!

HOF GEDACHTEN,
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DAT IS

INVALLEN BY GELEGENTHEYT, OFT OP 'T GESICHTE
VAN

BOMMEN, PLANTEN, BLOEMEN, KItUYDEN, EN DIERGELIJCKE AER,DT- GEWASSEN,
VERWECKT, IN 'T BUYTEN -LEVEN VAN DEN SCHRIJVER,
OP

SORGH-VLIET.
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PRECES AD DEUM OPT. MAX.
Alme Parens, Deus omnipotens, Pater optime rerum,
Cui mare, cui tellus famulatur et ardua ceeli
Machina, et ad nutum cui tartara dira tremifcunt;
Ad te confugio fupplex et pectoris imi
Pando fores, fed tu taciti penetralia cordis,
Atque animi motus meque intus et incute nofti.
Alma dies veniat quae me de corpore mortis
Eximat, atque animam meliori fede reponat,
Et Chrifto infinuet, totis refoluta medullis
LTt mens pura Deuin fpiret, ccenoque relicto,
Nil nifi fumnia petat, clique perambulet axes.

Nee locus, auf fpatium, nee pars fluat ulla diei,
Quin prece te, Pater omnipotens, quin fupplice voto
Te venerer, gratoque feram fuper oethera cantu.
Non munus fit inane mihi, non funus Iefu,
Qui fe pro nobis ingentibus obtulit awls,
Et noftruin portavit onus, noxafque piavit,
Victima grata Patri magnoque falutifer orbi.
Gloria, laus, et honos tibi fit, Pater optime rerum,
Qui genus humanum tanto dignatus amore es,
Et miferam haue animam ccelefti lute beafti:
Adfis, vera Dei foboles, nofque infere ccelo.

AEN DE EERBARE, DEUGIIT-RIJCKE, KONST-LIEVENDE JONCK-VROUWEN

ELIZABETH, JANNETTE, MARIE, AMARANTE, ANNA,
DOCHTERS VAN DEN HEER CORNELIS VAN AERSEN, IN SIJN LEVEN HEERE VAN WERNHOUT, EN DROSSAERT VAN DE STADT EN
BARONNYE VAN BREDA, EN VAN ANNA CATS, MIJN OUDTSI'E DOCHTER: EN

JONCK-VROUWVEN

MARIE, ELIZABETH, ANNA, CATHARINA,
DOCHTERS VAN DEN HEER CORNELIS MISCH, IN SIJN LEVEN HEER VAN WAELSDORP, EN GRIFFIER VAN DE HO. MO. HEEREN
STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN, EN VAN ELIZABETH CATS, MIJN JONGSFE DOCHTER.

Hoort nichten, die in Sorrigh- vliet,
Bywijlen, foet vermaeck geniet,
Of als de Mey en Lente -tijt,
Met haer gebloemden wagen, rijt;
Of als hier al 't geboomte bloeyt,
Of 't ooft oock in het wilde groeyt,
Terwijl de fiere nachtegael,
Hier queelt met ftaêgh een nieuwe tael; —
Hoort, fegh ick, hoe men winterdagh
Oock hier iet foets genieten magh;
Te weten, als het onweêr raeft,
En wint uyt volle kaken blaeft;
Of als de vorft en koude bijt,
En in uw' teere wangen fnijt.

Begeeft u dan tot defen boeck,
En doet vry naerftigh onderfoeck,
Wat boom, en bloem, en plant, en kruyt,
En wat'er uytter aerden fpruyt,
Aen Inaeght, of vrouw', of deftigh man,
Voor foet bedeneken geven kan.
En wat geheym God heeft geleyt
In al dat by voor ons bereyt;
En hoe het op ons wefen paft,
Dat hier aen boom en kruyden waft.
Want fooje dit wel gade Aaet,
En dat'et u ter herten gaet,
Ghy fult'er vinden, fchoon het vrieft,
Al wat men in de kou verlieft.

AEN DE EERBARE, VERNUFTIGE, WELBESCHEYDENE JUFFROU

CORNELIA BAERS,
WEDUWE WIJLEN D. MATTHIAS IIAVIUS, GOUVERNANTE VAN MIJN HUYS-HOUDINGE OP SORGH- VLIET.

EERBARE JIJFFROU, WAERDE VRIENDINNE,
Siet hier een deel van Sorrigh-vliet,
Dat aen u defe prente biet,
Vermits ghy, met geftage vlijt,
Hier in geduerigh befigh zijt,
En acht'et voor geen kleyne vreught,
Dat ghy te famen brengen meught,
Uyt bloemen, planten, vruchten, kruyt,
En wat hier aen der heyden fpruyt,
Dat tot een nette tafel dient,
Ter eeren van een lieven vrient.
Dit wort foo wel by u bedacht,
Ja, net en konftigh uyt-gewracht,
Dat oock de grootfte van het landt
Het fchatten voor een edel pandt;

Ja, dat een Prins, een Koningin,
Genieten 't met een blijden fin.
Vriendinne, na mijn leite reys,
Die ick haeft doen fal uyt het vleys,
Sal dit hier voor een teycken ftaen,
Dat ghy mijn huys hebt wel gedaen,
Niet flechts hier in dit dorre faut,
Maer in het machtigh Britten-lant;
Daer hebj' in volle daet gefien,
Wat in de werelt kan gefchien.
Maer of je daer of elders waert,
Iek fagh geftaêgh uw' vromen aert,
Daer van ick hier getuyge ben,
Dewijl ick uw' trou herte ken.

I. OP 'T GESICHTE VAN KICKVORSSCHEN.
Hier fie ick hoe de kickvorfch fpringt,
Iek hoor' hoe dat het beetje fingt.
Iek lie het op het drooge lant.
Iek lie het op den water-kant.
Iek fie het in een diepe vliet;
Maer nat of droogh en fchaet hem niet.
Het is foo naeckt gelijck een pier,
En echter 't is een vrolijck dier:
Het is van vreught en blijfchap vol,
En liet, 't en hoeft geen hair of wol.

Al waer het komt, of henen gaet,
't En doet geen ander dieren quaet;
Niet eene wort van hem gewollt,
Want 't heeft geen tanden in den mont.
Een ftil, een vroom, een billick menfch,
Die vint fijn lult en herten -wenfch,
Oock in een flecht en kleyn bedrijf,
Al heeft'et weynigh om het lijf,
Al draeght by flechts een matigh kleet,
Met weynigh koffen uyt-gereet,
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Hy vint geneught en groot vermaeck,
Oock even in een kleyne faeck;
Men hoort niet, dat hy iemant bijt;
Hy leyt een leven fonder nijt,
Hy quetft geen menfch, al is hy boos;
Sijn mont die is als tandeloos.
In u alleen, o lieve God!
Bekoomt de menfch fijn hooghfte lot.
Alleen aen uwe rechterhandt,
Daer is het langh- beloofde landt;
Daer is het woonhuys van de ruft,
Daer is de volheyt aller luft.
Als ghy den menfch vernoegen geeft,
Of hy dan veel of weynigh heeft,
Sijn geeft is vrolijck en geruft,
Ja druck is hem als herten luft.
Wat danck ben ick u fchuldigh, Heer!
Wat eyfch, of wenfch, of wil ick meer!
De plaets daer ghy my hebt geftelt,
Die was eerft maer een fandigh velt,
Daer niet en ftont oft op en wies,
Als mofch oft maer een fchrale bies.
Nu zijn hier boomen over al,
En vry niet in een kleyn getal,
Niet fchoon alleen door jeughdigh groen,
Maer die oock anders voordeel doen:
Sy ftaen met vruchten overfchut,
II
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Soo dat de moeder dient geftut ;
Vermits het (door de gulle vrucht)
Schijnt, datfe van de fwaerte fucht.
Wat danck ben ick u fchuldi;h, Heer!
Wat is 't, dat ick hier niet en leer!
Wat vind' ick hier een hooge fchool,
Terwijl ick in de velden dool!
Wat vind' ick lesfen over-al,
Die my geen menfch ontnemen fal!
Wat vind' ick wonders, waer ick ga,
Waer ick het oogh maer nederfia!
Oock in het ftof en mulle zant,
Daer fie ick uwe rechterhant:
Daer fie ick kracht en hooch beleyt,
Dat my noyt menfch en heeft gefeyt.
Wat kruyt-boeck is'er oyt gemaeckt ,
Dat hier de rechte gronden raeckt!
Geen mout, of handt, of nette pen,
Die ick hier toe genoeghfaem ken,
Om uyt te drucken, door de kunft,
Des Heeren noyt volprefen gunft.
Een muys, een mol, een mugh, een mier,
Een kickvorfch, of een naeckte pier,
Een bloem, een gras, het minfte kruyt,
Dat roept uw groote wonders uyt:
Dat doet ons reyfen metten geeft,
Waer doot noch helle wert gevreeft.
120
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Wat danck ben ick u fchuldigh, Heer!
Waer ick my wend' of henen keer,
Ja wat ick doe, of maer en poogh,
Daer Ire ick, dat uw' gunftigh oogh
Geftaegh ontrent mijn faecken gaet,
En op mijn woningh ftille ftaet:
Ja, fchoori al treft my tegenfpoet,
Noch vind' ick al uw wegen goet;
En of 't mijn vleefch al tegenftaet,
Noch valt'et uyt tot mijner baet.
Daer 't niet en valt als ick het wenfch,
Daer heb ick 't als een Chriften menfch.
Wat danck ben ick u fchuldigh, Heer!
'k lEn wil geen ftaet of werelts eer,
'k En wenfch geen goet of groote fchat;
lek ben voortaen des werelts fat.
Het vleefch baert ons maer ongeval,
Geeft U aen my, en neemt'et al!
II. OP 'T GESICHTE VAN EEN DRUYVEN -TROS.
Left, daer iek aen een tafel fat,
Alwaer men fchoone fruyten at,
Gaf my de waert een druyven tros,
Verluftight met een fchoone blos,
Gefchildert met een aerdigh blau,
Doorluchtigh, als een klaren dau.
Maer t'wijl ick van de druyven eet,
En nu haer keeft en (make weet,
Soo vond' ick, dat het groot gewas
Noch fuur, en wrangh, en vinnigh was;
Maer dat de kleynfte druyven fijn
In geur gelijck als foete wijn:
Soo dat haer lieffelijcke fmaeck
Aen my en yeder gaf vermaeck.
Als ick dit onderfcheyt bemerck,
Soo dacht ick aen dit wonder-werek:
Iek dacht, de fon, gaend' over-al,
Befchijnt de vruchten van het dal
En al de druyven die men fret,
Doch fy en rijpt de grootfte niet.
Wat hoogh en opgefwollen ftaet,
Dat is 't dats' in fijn wefen laet:
Maer flechts het kleyn, ja minfte goet,
Dat rnaecktfe rijp, en fuycker foet.
Nu let, o ziel! op dit geval,
En fegh wat ick hier leeren fal:
Een herte niet verwaent of hoogh,
Maer nedrigh in lijn eygen oogh,
Daer woont des Heeren reynen geeft,
Daer is fijn zegen aldermeeft.
0 God! die lieft een fedigh hert,
Dat met geen pracht gedreven wert,

Laet my voor u gebogen gaen,
En vrijd mijn ziel van losfe waen;
Waer toe verheft Eich afch en ftof P
U Heer alleen, behoort den lof:
Op dat'er even defen dagh,
Uw' zegen aen beklijven magh.

III. OP ONGE-INTE BOOMEN.
Die uyt een gulle fchoot, oock van de befte boomen,
Bequame planten wacht, die bout op losfe droomen;
Kieft vry een keeftigh hout, oock in fijn befte jeught,
De boom, daer uyt gequeeckt, is van geringe deught.
De ftamme dient vernieut, met inten op te fetten,
En daer op moet voor al een geeftigh planter letten;
En wie dat aen een boom fijn eygen tacken laet,
Die maeckt dat het gewas fijn meefter niet en baet.
Ja, fchoon een keeftigh hout al inten heeft ontvangen,
En dat aen fijn gewaey oock fchoone vruchten hangen,
Indien men boomen queeckt, oock uyt het befte zaet,
De vruchten even-wel die fijn noch echter quaet.
Noch heb' ick dit gemerckt aen veelderley gewasfen,
Dat na den eerften houw haer tacken beter wasfen,
En 't graen, 'dat fuyver is, wanneer het wort gefaeyt,
En is noyt fonder kaf, oock als het wort gemaeyt.
't Gaet dus oock met de menfch: fijn wefen is bedorven,
't En zy hem van den Heer genade zy verworven.
Al wat van menfchen komt is noyt van goeden aert,
Tot dat'et Godes Geeft ten vollen wederbaert.
Siet, fchoon na Joodfehe wijs de vader was befneden,
Sijn kint had' even -wel cIe voorhuyt aen de leden,
En foo men in der daet oock onder ons bevindt,
De befte Chriften felfs die krijght een fondigh kint.
Ach! wat is van de menfch, wy zijn als buyten rade,
0 God! ons eenigh heyl beftaet in uw' genade.
Ghy fijt die ons vernieut, ja ghy en anders geen,
U zy dan eeuwigh lof, en prijs, en eer alleen!
IV. OP 'T GESICHTE VAN 'T AENKOMEN VAN
DE LENTE -TIJDT.
De ftrenge winter heeft gedaen,
De fchoone dagen komen aen.
Het water dat bevrofen font,
Dat wort gefien tot in den gront.
De boomen, van de fneeuw' bevrijt,
Beloven nu een foeter tijt;
En d'aerde, die gefloten was,
Vertoont ons groen en weligh gras.
Het bloempje, dat fcheen dood te fijn,
Verluftight door de forme-fchijn,
Ontluyckt fijn nieuw' en aerdigh blat,
En toont daer in een rijeken fchat.
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In 't korte, geen foo kleynen kruyt,
Of 't brenght een ander wefen uyt.
Dewijle dan het aertfche dal
Sich gaet vernieuwen over-al:
Mijn ziel, ghy dient oock foo te doen,
En wasfen, als het jeughdigh groen;
Ghy die den nieuwen tijt befiet,
En daer uyt foete vreught geniet,
Gaet, treckt eens uyt den ouden menfch,
Dat is de Lente, dien ick wenlch.
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O God, die uwen zegen ftreckt,
Op al dat nu den acker deckt,
Vernieut, o Vader! mijn gemoet,
Gelijck ghy nu de kruyden doet.
Geeft my, dat ick u dienen magh,
Tot aller uuren van den dagh,
Met lijf, en ziel, en moat, en pen,
Soo langh ick hier op aerden ben.
En heb ick yet ter werelt meer,
Maeckt alles nieuw tot uwer eer!

V. OP 'T GESICHTE VAN EEN MOL, DIE, UYT D'AERDE KRUYPENDE, VAN EEN REYGER,
OF DIERGELIJCKE VOGEL, WIERT OPGEGREPEN.

Left, doen ick in de groente fat,
Met veel gedachten opgevat,
Wert ick gewaer een fwarte mol,
Gekropen uyt haer duyfter hol.
Iek fagh, hoe daer een vogel quam,
Die in der haeft den kruyper nam,En
Die 't beeft met open klauwen greep,
En dapper in de lenden neep;
En die het, met een fnelle vlucht,
Gingh voeren in de blauwe lucht;
En, buyten twijfel, op het left,
Sou brengen in fijn grage heft.

Wel, peyfd' ick doe, wat fie ick hier?
Dat loos, dat ihm, dat liftigh dier,
Dat in het duyfter kunftigh wroet,
En wonder in der aerden doet;
Dat foo veel kromme gangen weet,
foo veel kleyne dieren eet;
Dat is gantfch blint, gelijck het blijckt,
Wanneer het na den Heinel kijckt:
't En kent niet eens fijn eygen noot,
't En let niet op fijn eygen doot;
't En weet niet hoe de faken ftaen,
Die hem tot aen het leven gaen.
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Wie diep in aertfehe dingen Riet,
Weet van den Hemel dickmael niet,
Hy is daer in, als fteke blint,
En onbewuft, gelijck een kint;
Hy foeckt na luft, of eer, of goet,
Siet, daer in wortelt fijn gemoet.
Daer fpreeckt hy van met vollen mont,
Daer fpreeckt hy van uyt 's hertfen gront,
Daer gaet hy breet, en wonder vaft,
Vermits het op fijn weten paft.
By lieve, wat is van de menfch!
Ach! fchoon hem, na fijn eygen wen Ich,
Ten deele valt luft, eer, en goet,
't Is maer in d'aerde dat hy wroet.
't Is ja, dat hem ter hellen drijft,
Soo hy daer aen verflingert blijft ".
0 Godt! maeckt ons gedachten vry
Van loo een dulle raferny,
Van foo een onbedachten fin,
En ftort'er uwen zegen in!
Laet onfen geeft inwendigh fien,
Wat eens hier namaels fal gefchicn.
Laet ons begrijpen, boven al,
Wat na dit leven weien fal;
Indien niet na de volle daet,
Ten minften na de rechte maet.
Wie maer een deel des Hemels liet,
En. acht de ganfche werelt niet.
.

VI.

OP 'T GESICHTE VAN EEN BOOM, WEYNIGH
TACKEN EN VEEL WORTELS UYTGESCHOTEN HEBBENDE.
Laetft was ick in een fchoonen hof,
Baer vond' ick vry geen kleyne ftof,
Om aen te fpreken mijn gemoet,
Wanneer het in der aerden wroet.
Iek fagh daer ftont een boom geplant,
Niet verre van den water -kant;
Een hovenier, die by hem quarr,
En floegh fijn oogen op de ftam,
Die fprack: dit hout en dient ons niet,
Vermits het lot noch tacken fchiet;
Vermits het toont een treurigh groen;
Iek ineen het heden uyt te doen.
De meefter, die ontrent hem was,

Die feyde: lieve, niet te ras!
Hoe, weet ghy niet den wijfen raet,
Die in het boeck des Heeren ftaet?
Melt eerft den boom, en beyd' een wijl,
Eer ghy gebruyckt de felle bijl.

'

Neen, feyd' terftont den hovenier,
Dit hout en is maer voor het vier;
Want hoop van vrucht uyt delen boom
Dat is maer waen en enckel droom;
Daer is voor hem geen metten aen,
Oock heb ick 't over-langh gedaen;
Hy is geen koft of moeyte waert,
Maer nut tot brandt-hout aen den haert.
Sijn heer die fweegh; dat was gefeyt,
Dat hy van fijn gevoelen fcheyt;
Dies pooght de knecht dien eygen ftont,
Den boom te rucken uyt den gront:
Maer neen, hy (tont hem al te valt,
Soo dat hy op geen trecken paft;
Hy (tont te diep, en was te fterck,
De fpa moet komen aen het werck.
Maer t'wijl de man dus ftaet en fpit,
Verneem ick en de ineefter dit:
Als dat de boom veel wortels hadt,
Geloopen midden in den padt,
En diep geveftight in den gront,
Soo dat hy valt, en feker ftont.
Hier fprack de meefter wederom:
Gewis, ghy zijt my wat te dom,
Soo af te keuren dit gewas,
Dat wel en diep gewortelt was.
't Is maer te Flimmer (feyd' de man)
Iek houd'er niet ter werelt van:
Een boom, die groote wortels fchiet,
En tack, noch vrucht, fijn meefter biet,
Die is voor al van Ilimmen aert,
En foo niet waert te zijn gefpaert.
Dit feyd' de vriendt, en tot befluyt,
Trock hy den boom met krachten uyt.
Maer als het hout ter aerden viel,
My docht het gingh my door de ziel;
Voorwaer, het scheen dat ieder tack
Op mijn bedrijf en leven fprack;

1) Och Heere' hoe is het met my P lek kan fien in aertfclie dingen groot onderfcheyt der faken, en als het my oock wat begint aen te gaen, ick kan daer over geweldigh beweeght wefen,
en over de geeftelijcke dingen ben ick noch loo blurt, foo ongevoeligh. weer is mijn gevoelen van de heerhekheyt uwer honger Majefteyt, vuyligheyt der fonde, van de lieflijekheyt uwer genade,
en de voortreflijcklieyt der Chnftehjckheyt? Ware dat ter dege by my; Lou dan oyt langer d'ydele nietige verganckelijeke beufelingen van dele tegenwoordige werelt my meer ter herten geen,
dan de hemelfcbe en Godhjeke dingen? Och Heere! geve doch, dat ick my hier over vernedere, en dat ick mijn ziele geen rufte en geve tot dat ick telex gebetert vmde. W. Teelmgms in
fijn Tijdtwinninge.
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My docht, ick fchoed' op defe leeft,
En foo bekeef ik mijnen geeft:
Wat hebt gy wortels uytgeftreckt
En ick en weet niet waer gereckt;
Hoe weynigh tacken in de lucht,
Die zijn bekwaem tot goede vrucht;
En echter uw' onvruchtbaer hout
Staet in het fchoonfte van het wout;
Staet noch, ja ftaet oock even hier!
0! danckt den grooten Hovenier,
Dat by u noch op aerden duit ,
Die fonder vrucht de plaetfe vult;
Ja, ftaegh uw dorre tacken lijt.
Mijn ziele! dient u van den tijt,
En denckt, hoe licht u kan gefchien
Het onheyl by ons nu gefien.
O groote planter van de menfch!
Vergunt mijn ziele defe wenich:
Dat ick niet in der aerden fijgh,
En daerin groote wortels krijgh;
Maer dat mijn tacken mogen gaen
Vry hooger als de doffe maen,
En dat ick vruchten dragen mach,
Gelijck een danckbaer herte plach;
En dat alleen ter uwer eer,
Om u te loven immermeer.
O groote Planter van de inenfch,
Vergunt mijn ziele defe wenfch!
VII. OP 'T GESICHTE VAN EEN HUYS-SLECKE.
Left gingh ick treden in een hof,
En leyde fware faeken of:
Maer t'wijl ick in het jeugdigh groen
Noch eenigh voordeel focht te rloen ,
Vernam ick daer een kleyne fleck,
Dies ging ick, met een ftillen geeft,
Befchouwen dit gewapent beeft.
lek feyde tot mijn dom gemoet:
Let, hoe dat fleckje wort gevoet;
Het eet van al het befte kruyt,
Dat op de vette gronden fpruyt.
Het kieft den dauw' voor lijnen dranck,
Het hoort geftagen vogel- 'angk;
Het wandelt foetj,ns in het groen,
Om wat, en niet te veel te doen;
Doch waer het fich oyt neder fet,
Het draeght fijn huys geduerigh met,
Soo dat het beesje fchuylen magh,
Wanneer daer komt een vuylen dagh.
II

Het fluyt fijn deurtjen wonder vaft,
En is bevrijt van overlaft,
Van miff en damp, en ongeval,
Want 't is geftooten over-al;
Geen milt, of onweèr kander in.
En des al echter niet-te -min,
Soo vind' ick dat het diertje fterft,
En in (lat vatte flot bederft.
Hoe menigh light'er in het fant,
Hoe menigh rolt'er over-kant,
Die, fchoonfe noch gefloten fijn,
Niet anders hebben als Glen fchijn!
Want, of men noch het huysjen tiet,
De weert eylaes en is'er niet.
Hoe iemandt na den regel leeft,
En fich om langh te leven geeft,
Hoe dat men op fijn voedtfel paft,
En fomtijts eet, en fomtijts vaft
Hoe dat men op de kunfte ftaet,
En nut geen fpijfe fonder raet,
En eet maer dat men dienftigh acht,
En voor ongure dampen wacht;
Hoe dat men vafte floten bout,
En fich daer in gefloten hout;
Hoe dat men fich in yfer fluyt,
En komt'er noyt fijn leven uyt!
Ey lieve, des al niet-te -min,
De bleecke doodt die raeckt'er in;
De bleecke doodt die doet haer werck,
En daer en baet gefont of fterck.
Sy dringht door gantfch het aertfche dal,
En hare zeyfen maeyt'et al.
Dit is van outs een (tale wet,
En daerom dient'er op gelet.
Wel, kan de doodt niet fijn gemijt,
Soo wacht de doodt tot aller tijt,
Soo wacht haer prickel over-al,
En fet uw' leden na den val:
Doch foeckt het leven in de doot,
Soo blijft uw' ziele buyten noot.
VIII. OP 'T GESICHTE VAN EEN MUGGE, BLOEDT
SUYGENDE ITYT 'S MENSCHEN HANDT.
Een Mugh quam vallen op mijn handt,
Daer ick fat in het kooren landt.
Iek fach het tanger beesjen aen,
Iek li ,t'et fonder leet begaen.
lek fagh, hoe dat fijn kleyne fnuyt
Ging op, en aen, en om mijn huyt,
Tot dat'et, met fijn teere mondt,
Aldaer een open gaetjen vont;
Een gaetje daer het tweet door vliet,
121
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Of daer uyt heete waesfem fchiet.
Daer (tack het dier fijn dunne pin,
Daer ftack het lijnen angel in;
Die ging'er deur, iek weet niet hoe,
Tot aen fijn teere lippen toe;
En t'wijl het dus fijn dingen doet,
Soo fagh ick, dat er enckel bloet
Quarr rijfen uyt een teere wont,
Tot in het diertjens kleyne mont.
Als ick dus op het beesje let,
En daer op mijn gedachten let,
Soo komt my veel bedenckens voor,
Dat my kan dienen tot een (poor:
Voor eerft, foo fie ick in het beeft,
Hoe Godt, die wonderbaren geeft,
Heeft in dat nietigh dier geplant,
Veel dingen boven ons verftant:
Hoe! is'et niet een wonder faeck,
Dat oogh, en oor, en reuck, en finaeck,
En beenen, en noch menigh lit,
Daer op het gaet, en neder fit,
Dat fnelle vleugels boven dien
Zijn in loo kleynen plaets te lien?
Ja dat, in foo een engh begrijp,
Is loo een fnuyt, of holle pijp;
Daer mede dat'et als trompet,
Al-eer het fich ter neder let:
En liet, het diertjen is loo (tout,
Het maeckt de meefter in het wout,
Ja treft oock wel een fellen leeuw,
Soo dat hy maeckt een vreemt gefchreeuw.
Voorwaer, het is een wonder-hant,
Die dit heeft in het dier geplant;
Die dit te famen heeft gewracht,
En in foo kleynen beeft gebracht.
O God! een mugh, en haer geluyt,
Die roept uw groote wijsheyt uyt.
Het tweede, dat ick hier bemerck,
Is al de vlijt, en al het werck,
Dat loo een kleyn gedierte doet,
Om fat te fijn van menfchen bloet.
Och! of ghy, ziel! loo naerftigh waert,
Te foecken fpijs na uwen aert,
Te trachten na dat weerde bloet,
Dat u alleen ten leven voet.
O Heere! (tort my in de borft,
En geeft my delen reynen dorft,
En geeft my voor mijn letten dach,
Dat iek mijn ziele laven mach.
Dit was hier voorinaels valt geftelt,
En 't fchijnt noch dat'et heden gelt,
Dat ghy, o ziel! niet steunen meught

Op bloet, maer op de ware deught.
Maer ick fegh, dat men fteunen moet,
Niet op de deughd, maer op het bloet.
IX. OP DE GELEGENTHEYT DAER IEMANT, MET
ONRIJPE MOERBESYËN DE FLECKEN, BY
DE RIJPE VEROORSAECKT, UYTWISCHT.
,

Left, als ick in een Boomgaert fat,
Alwaer de jonckheyt fruyten at,
Soo vond' ick daer een jonge Maeght,
Die van befmette wangen klaeght:
Vermits fy vruchten had' gepluckt,
En met haer vingers uytgedruckt.
Iek (egge vruchten van het hout
Dat noch in fich befloten hout,
Het bloet van feker jongh gefel,
Bedrogen in het minne-fpel:
Terwijl hy focht de fchoone Maeght,
Van alle Vrijfters noch beklaeght.
De jonghman, die ontrent haer !tont ,
En haer aldus begrommelt vont,
Gingh henen, met een fnelle vlucht,
En pluckte daer een fuure vrucht,
Die wrangh, onrijp, en vinnigh was,
Daer meed' hy hare feyl genas:
Want mits hy aen haer wangen ftreeck,
Vernam men dat de finette weeck.
Een ieder keurt de Vrijfter fchoon,
Dies komt de meefter om fijn loon;
En let de vrijfter in het groen,
En eyfcht van haer een heufche foen.
Ey liet, terwijl de jonckheyt lacht,
Stont ick hier over wat en dacht,
En feyde, met een Rille fin:
Gewis hier fteken kruymen in!
Al wat de foete vrucht helmet,
Dat maeckt de Eure weder net.
Voorwaer, verdriet en tegenfpoet,
Dat is de menfchen dickmael goet;
En fchoon dat ons de quade tijt
Vry dapper in de finnen fnijt,
Sy klaert en fuyvert ons gemoet
Van malle vreucht en dertel bloet
Maer wat tot luft en weelde ftreckt,
Maeckt dat de ziele fich bevleckt
Gelt, rijckdom, voorfpoet, minne-fpel
Dat heeft den Vorft van Ifraél
Vry aen de ziele meer gefchaet,
Als hem de wijsheyt heeft gebaet.
0 Godt! wy zijn ellendigh vleyfch,
Iek vinde meer als eene reys,
:

483

HOF-GEDACHTEN.

Ick vinde dat aan ons gemoet,
Het fuur is beter dan het foet.
X. OP 'T AFPLUCKEN VAN RIJPE, EN ONRIJPE
FRUYTEN.
Laetft, als mijn Hovenier onrijpe fruyten pluckte,
Soo kreegh hy weinigh oofts, fchoon hy niet krachten ruckte;
Maer als hy metter handt een rijpen appel greep,
Soo viel het mals gewas, eer hy de vingers neep.
Terwyl dat foo gebeurd', feyd' ick tot mijn gedachten:
Ey wilt op dit geval met rijpe (innen achten!
Siet, t'wijlje be(ich zijt ontrent het jeugdigh kruyt,
Soo treckt'er mijn gemoedt een rijp bedencken uyt:
Een menfch, die jaren heeft, dient ftaegh te zijn gevonden

Rijp, facht, en recht bequaem, om haeft te zijn ontbonden,
Met niemant in verfchil, maer ftaegh een effen Ilot,
Soo met fijn even menfch als ook met fijnen Godt.
Ick hebb', ó Godt! den wil, om foo te mogen wefen,
En 't is de befte ftaet daervan ick heb' gelefen.
Geeft my, al-eer ick koom tot mijnen leiten dagh,
Dat ick van uwe gunft dit heyl genieten magh.
Het is by my gemerckt, dat veel befcheyde menfchen
Een goeden levens tijt, en goeden uitkomft wenfchen.
Het een voldoetfe niet, fy willen 't beyd' gelijck,
Om in te mogen gaen het eeuwig Koninckrijck:
Maer 't eerft is my genoegh, Godt laet'et my verwerven,
Een die wel heeft geleeft, en kan niet qualijck fterven.
De fchakels zijn gevoeght, en aen malkander valt:
Een (chip met 't eerft alleen , dat heeft fijn vollen laft,

XI. OP HET BEDRIJF VAN SEKEREN EZEL IN OUDEN TIJDT.

Veracht geen dingen dieje fiet,
Veracht uw even menfchen niet;
Alwaer het oogh fich henen keert,
Daer wort geduerigh iet geleert.
Maer foo men op de velden treet,
En flechts maer van de vruchten eet,
En niet en voet fijn eygen geeft,
Wat doetmen anders als een beeft ?
De werelt is een felfaem boeck:

Daer is niet een foo kleynen hoeck,
Geen Rille vliet, geen' holle zee,
Geen woefte duyn, geen (teile ree,
Men vint'er niet foo fchralen hey;
Men vint'er niet foo dorren wey,
Men vint'er niet foo wilden kruyt,
Of yemant treckt'er voordeel uyt.
Oock is'er niet foo kleynen dier,
Tot aan de rough, en aan de mier,
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Daer is niet een foo plompen beeft,
Of 't kan ons baten aen den geeft.
Een yder houdt den Ezel plomp,
En fchier maer voor een rouwen klomp,
En efter heeft het beeft ontdeckt,
Dat ons tot nut en voordeel ftreckt:
De wijngaert, in den ouden tijt
Wies wonder rouw, en bijfter wijt;
Vermidts daer niet een menfch en quam,
Die haer het weligh hout benam,
Soo dat'er niet een menfch en was,
Die vrucht van hare rancken las.
Een Ezel vont een wijngaert ftaen,
Daer hy te water plach te gaen,
En die had' groot en machtigh loof,
Dat nam het beeft tot fijnen roof,
En at de gantfche tacken kael,
En dat niet eens, maer menighmael.
Na delen tijt, en jaer op jaer,
Soo wort men aen het hout gewaer,
Als dat'et gulle vruchten droegh,
En ftaegh als op fijn meefter loegh.
Men wilt in lange wijle niet,
Waer uyt dit wonder is gefchiet;
Een hovenier, een geeftig quant,
Ontdeckt den handel naderhant;
Hy Piet, dat juyft de wijngaert draeght,
Daer aen den Ezel had' geknaeght,
En dat aen d'ander niet en groeyt,
Die noyt van ienlandt wordt gefnoeyt.
Dies ftelt hy valt, en als gewis,
Dat weligh hout ondienftigh is.
Een Ezel leydt den eerften grondt,
Een Ezel wijft een nutten vondt:
Dat boom en wijngaert dient gefnoeyt,
Wanneer het hout te weligh groeit.
Wel aen dan, weet den Ezel danck,
Ghy die bemint den wijngaertranck:
Maer weet oock dat het Ezels zijn,
Die haer verloopen in den wijn.
;

Wilt ghy uw' boomen fien vol fehoone vruchten groeyen,
Ghy moets' op haren tijt, en na den regel fnoeyen,
Een die een dertel kindt laet na fijn wille doen,
Die pluckt noyt rijpe vrucht van al haer jeuchdigh groen.

Verloor fijn leven in een blom;
En vrienden , hoort doch eens waerom:
De ftrenge winter was voorby,
Dies was het beesje wonder bly;
Het wort gewaer een foete lucht,
Dies quam het, met een fnelle vlucht,
Gevallen in het groene velt,
Nu even tot de groe geftelt.
Het fach een bloemtjen open ftaen,
Daer is het vaerdigh ingegaen;
Daer vont het foo een foete fmaeck,
Daer vont'et foo een groot vermaeck ,
Daer vont'et foo een nieuwe jeught,
Daer vont'et foo een diepe vreught,
Dat, t'wijl het diertje dronck en at,
Het in het blompje Lich vergat;
Soo dat'et
daer het leven liet,
w
My docht het beesje wift'et niet.
Als iek dit heden ondervont,
Terwijl ick by de bloemen ftont,
Soo voeld' ick dat mijn ftille ziel,
Hier op in dit bedeneken viel:
Dit is een af-beeld van een man,
Die fach niet wederhouden kan,
Wanneer hy, door een Chriften plicht,
Sijn naeften en fijn ziele fticht
Wanneer hy met de (innen werckt,
En hooger dingen overmerckt;
Wanneer hy leeft, en denkt, en fchrijft,
En daer in loo geduerigh blijft,
Dat hy fijn eygen vleyfch vergeet,
En van de wereldt niet en weet;
Schoon dat fijn lever wert verftopt,
Sijn breyn en hert geduerigh klopt;
Ja, fchoon al wort hy wonder fwack,
Hy klaeght niet eens van ongemack:
Hy blaeft alfoo fijn leven uyt,
Gelijck een Byetjen in het kruyt.
0 duyfent-mael geluckigh menfch "!
De doot, die is uw's herten wenfch,
De fwackheyt is u geen gequel,
De wereldt is u kinder-(pel;
Ghy fcheyt van hier, tot uwer eer,
En gaet met vreughde tot den Heer.
;

XIII. OP EEN BROEY- NETEL.
XII. OP 'T GESICHTE VAN EEN BYE IN EEN
BLOM DOOT GEVONDEN.
Een Byetje, dat in 't wilde vloogh,
En honigh uyt de kruyden foogh,

Al wie een netel raeckt, maer fonder haer te drucken,
Die plach van ftonden aen, fijn handt tot hem te rucken,
Vermidts hy wert gebroeyt; maer een die harder taft,
Verdooft het bitfig kruyt, en lift oock geenen labt.

1) (ieluckigh is hy; ja, duyfent-mael over geluckigh, die den Heere als hy komt, alfoo doende vist. Mijn ziele moet fterven den doot der rechtveerdigen, ende mijn eynde worde als
defer

eynde. Num. 23. 10.
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Hoe dickmael fal de menfch fijns herten bloedt ontftellen;
Ja, tot het innigh mergh, in lijf of ziele quellen,
Om yet dat hem ontmoet; maer dat fijn_ herte krenckt,
Koomt hem, mits hy het werck niet recht en overdenckt:
Soo hy de moeyte deê van 't ftuck recht aen te taften,
't En zou met geen verdriet hem konnen overlaften:
't Is fonitijts maer een vloo, een ftroo, een beufeling.
Dat fwaer gelijck als loot hem aen den boefem hingh,
Wy lijden geen verdriet, als door ons eygen linnen,
En daer door is'et nut ons driften t'overwinnen:
't En is de fake niet, die ons den geeft ontftelt,
't is fwackheyt van gemoedt, dat ons van binnen quelt,
Men treurt veel om verlies van dees' of gene faken,
Mits wy te grooten werck van aertfche dingen maken;
Maer foeckje ware ruft, foo foeckt een vafter groat:
Acht weynigh, lieve ziel, dat ghy verliefen kont.
XIV. OP EEN STEKENDE, OF STRALENDE, BYE.
Voor defen heb ick veel gefien,
Dat my wel aenftont in de Biên;
Maer heb daer in nu wat bemerckt,
Daer op mijn geeft nu anders w erekt :
De bye, die is een neerftigh dier,
Maer dickmael uytter-maten fier:
Een die veel by haer woningh koomt,
Dient vry al wat te zijn befchroomt;
Want als haer iemant maer en raeckt,

4s5

Of dat hy 't beesje gaende maeckt,
Dan is'et (tracks geweldigh gram,
Ja, of men 't fchier het leven nam;
Het zy dan boer, of edelman,
Het fteeckt foo vinnigh als het kan;
Soo dat'et, eer het henen gaet,
Sijn prickel in de wonde laet;
Dit is de menfchen groote pijn,
Maer 't fal het dier meer hinder zijn :
Want is de bye haer angel quijt,
Soo fcheyt'et vaerdigh uytter tijt,
En 't kan dan namaels, in het groen,
Aen niemant leet of voordeel doen.
Siet hier uw' beelt, wraeckgierigh menfch!
Want alsje krijght uw's herten wenfch,
Dat is: wanneer uw' gram gemoet
Aen iemant leet of hinder doet;
Dan zijt ghy van Godts gunft ontbloot,
En dat zijn wegen na de doot.
Een die kan wreken als hy wil.
Maer doet het niet, en houdt hem ftil,
Die acht ick van een edel bloet,
Mits hy kan toornen fijn gemoet.
Ey lieve, ftelt aen Godt de wraeck;
Ja geeft aen hem uw' gantfehe faeck,
En ghy, S vrienden, pleeght gedult,
Soo krijghje wrake fonder fchult.

XV. OP 'T GESICHT VAN EEN VINCK-GETOUW.

1l
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Laetft ftont ick by een vinck-getouw',
Als iek my wat vermaken wouw';
Iek fagh hoe datmen vogels ving,
En hoe dat al den handel ging.
Iek fagh, wanneer men trock het net,
Als fich een vogel neder fet,
Wanneer de vinck, met fnelle vlucht,
Haer regel-recht gaf in de lucht,
Dat fy als-dan de flagh ontquam,
En hare vryheyt weder nam:
Maer alsfe wou ter zijden gaen,
En gaf haer uyt de rechte baen,
Soo was 't dat fy het lijf verloos,
Om datfe flimme gangen koos.
Mijn ziel, wat ick u bidden magh,
Ey, let doch eens op defen flagh!
En als'er oyt een liftigh net,
Om u te vangen, is gefet;
En dat ghy fijt in hooge noot,
Van fmaet, of druck, of van de doot,
En wilt geen kromme wegen gaen,
Maer houdt my ftaegh de rechte baen;
Die fal u leyden uyt de noot,
Die fal u vrijden van de doot,
Ja, vreughde geven op het left:
De rechte wegh is alderbeft.
XVI. OP ONGEBAENDE WEGEN.
Een padt dat eenfaem is, en weynigh wert bereden,
En met geen menfchen voet, als felden, wert betreden,
Bewafcht met feltfaem kruyt, en dat in volle jeught,
Maer 't is al meeftendeel dat niet te veel en deught.
Het is met ons gemoet oock even foo gelegen,
Gelijck het veeltijts gaet met ongebaende wegen:
Een die fijn innigh hert niet dickwils overgaet,
Die maeckt al menighmael een goed' 'gewisfe quaet.
XVII. OP DEN AERT EN EYGENSCHAP
VAN DEN ELSCII.
Men fnoeyt meeft al het hout, maer Elfch die fnoeyt haer felven.
0 mocht ick, lieve God! tot in mijn ziele delven,
En doen wat defen boom, uyt eggen aert, bedrijft,
Soo woud' iek noyt beftaen, wat vleefch of werelt ftijft;
Soo woud' ick even ftaegh mijn innigh wefen fnoeyen,
Ja, woud' in mijn gemoet geen onkruyt laten groeyen;
Soo woud' ick alles doen, na uwen wijfen raet:
0 ghy, die geeft de wil, verleent de volle daet!
XVIII. OP 'T GESICHTE VAN EYCKE-BOOMEN
IN 'T HAEGHSCHE BOSCH, AEN DEN
TOP VERDORT ZIJNDE.
Wanneer ick door het Haeghfche bos,
Van mijn beroep een weynigh los,

Of in de naefte velden dwael:
Soo vind' ick eycken, boven kael,
Doch elders groen en wel geftelt,
Gelijck de gaeffte van het velt.
Dit vind' ick vremt, dies vraegh ick dan,
Ja, vraegh hier gront, en reden van;
En 't gunt, tot antwoort, wort gefeyt,
Heeft (na mijn oordeel) goet befcheyt:
Men hout, dat als de wortel raeckt,
Daer fy een derry-gront genaeckt,
Dat ftracx een deel daer van vergaet,
En dat oock na de juyfte maet.
De boom, ontrent den hooghften top,
Vertoont een dorr' en kalen kop.
Als ick dit hoor en overpeys ,
Soo pas' ick 't op ons nietigh vleys;
Iek make (tracks een vaft befluyt,
Iek treck'er defen regel uyt:
Wort yemant dorr' of kael, of grijs,
Voorwaer, dat is een vaft bewijs,
Dat ons van binnen yet vergaet,
Daer op de gront des levens ftaet;
Dat yet ontrent de lever fchort,
Oft in de nieren wat verdort,
Oft dat misfchien de loos bederft,
Oft dat het tap des levens fterft,
Oft dat hem 't een oft ander quelt,
Dat hem de doot voor oogen (telt.
Wel ghy, die in den fpiegel fiet,
En vind' u vorigh wefen niet:
Maer wordt een rimpel hier en daer,
Of wort een grijfen baert gewaer;
Oft dat misfchien uw deufigh oor,
Verlieft een deel van fijn gehoor;
Oft dat'et oogh u duyfter wert,
Soo denckt dat, aen oft om uw hert,
Oft elders, eenigh dingh ontbreeckt,
Dat u als na het leven fteeckt,
Dat u, als in het oore, fey dt :
O vrient! ghy wort ter doot geleyt.
Ey fiet, hoe goedigh is de Heer,
Die fchier geen menfchen immermeer , ,
Hier uyt dit ydel leven treckt,
Oft in den grave neder-ftreckt,
Of by en heeft voor al gefeyt,
Waer hen de fnelle tijt geleyt,
En toont hun eerft, in vollen eyfch,
De broosheyt van het nietigh vleyfch.
Wat fijn'er meefters in de ftadt,
Indien men recht haer leere vat!
Wat zijn'er meefters in het wout,
Indien men van haer lesfen hout!
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Wat zijn'er meefters over-al,
Die ons voorfeggen onfen val!
Al wat men hoort, al wat men fiet,
Dat fpreeckt tot ons, al fpreeckt'et niet.
0 Godt! wiens hoogh, en wijs beleydt,
Ons foo veel nutte dingen feydt,

Ontfluyt ons oogli, dat wy het fien,
Wat ons ten goeden kan gediên :
Geeft ons, dat wy met dorr' en groen,
Niet anders dan ons voordeel doen;
Doch, onder al uw' milde gunft,
Soo leert ons doch de sterrif-kunft!

XIX. OP HET PLOEGEN, MISSEN, EN SPITTEN IN D'AERDE.

Laetft, als ick moede van de ftadt,
Ontrent gebraeckte landen fat,
Geviel 't dat daer een huysman wrocht,
En mis op lijnen acker brocht.
Oock was'er een, die met de ploegh,
Gantfch fnelligh door de veuren joegh.
Een ander, op het naefte lant,
Die maeckte greppen in het zant,
En haelde bagger uyt den grollt,
En wat by in het water vont:
En tiet, uyt riefe kleyne reys,
Soo quam my binnen dit gepeys:
Ilet aertrijck wort als ftaegh geterght,
En ick en weet niet wat geverght;
Wie is'er, die het niet en quelt?
Sijn fchoon gewafch dat wordt gevelt,
Het wort met flijck en dreck beftroyt:
Die wordt hein op het lijf gegoyt.

Dan wordt het, meer als duyfent-mael,
Door-fneden met het vinnigh ftael;
En noch foo leyt'et echter ftil,
En lijdt wat knecht en meefter wil.
Maer Piet, als na een langh gedult,
De tijt ten leften is vervult,
Dan fietmen , dat het lage rijck
Verflint fijn quellers al-gelijck:
Want alle vleefch fijght in het graf,
En niet een menfch en komt'er af.
Siet, die een ander heeft gequelt,
Die wort ter aerden neêr-gevelt.
Gedult, dat is een groote deught,
De befte dieje vinden meuglit.
Het lijden is de inenfchen beft,
Want too verwintmen op het left.
Een die maer ftil en fedigh leeft,
En Godt alleen de wrake geeft,
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Die is den hemel lief-getal,
En Godt is 't, die het wreken Pal.
XX. OP AFGEKAPTE BOOMEN.
Al kap ick boomen af, 't en kan my niet verdrieten;
Iek fegge: dit gewas dat fal eens weder fchieten,
Want als de Meyfehe dau fal vallen op het kruyt,
Dan fchiet het wederom fijn gulle botten uyt.
Maer als de levens -draet den menfch wort afgefneden,
Dan wort het lichaem dorr' door al de gantfche leden;
En fchoon de koele Mey ontfluyt haer groenen Echoot,
Wy blijven evenwel als eygen aen de doot.
Schoon dat wy fien de Pon als in het water dalen,
Haer licht fchijnt wederom, en toont haer guide ftralen:
Maer als ons kranck geftel eens in den grave fijght,
't Is feker dat het noyt fijn eerfte wefen krijght.
XXI. OP 'T GESICHT VAN OUDT BOOM- GEWAS.
Iek Fie een hoogen boom hier aen der heyden wasfen,
Die op geen langen tijt en fchijnt te willen pasfen.
't Is hondert jaer en meer, dat hy'er heeft geftaen,
En noch en is de ftam in 't minfte niet vergaen.
Hier denck ick nu ter tijt, dat d'oude diekmael klagen,
Om dat den Hemel geeft aen menfchen korter dagen,
Als aen het quaftigh hout of eenigh feltfaem beeft,
Die echter niet en zijn als fchepfels fonder geeft.
Sy meynen dat de menfch al langer dient te leven,
Als na gemeene loop hem dickmael wort gegeven;
Om dat hy op het left eerft wort een dapper man,
En datmen metter tijdt veel dingen leeren kan:
Maer al die met den geeft tot Gddt den Schepper rijten,
Die Pullen even hier fijn groote wijfheyt prijfen.
En fchoon een heydens menfch dit niet en kan verftaen ,
Het is volkomen goet wat Godt oyt heeft gedaen.
Godt laet wel menigh beeft of boomen ruymer leven,
Als hy aen eenigh menfch oyt is gewoon te geven;
Doèh als een boom vergaet, een beeft het leven fluyt,
Dan is'et met den boom, en met de beeften uyt.
Maer als ons levens -draet al fchoon is afgefponnen,
Dan is in ware daet ons leven eerft begonnen;
En heeft een, die nu fterft, geleeft tot Godes eer,
Hy Pal geluckigh zijn, en dat voor immermeer.
Swijght, werelt-wijfen, fwijght! het zijn onguure droomen
Te [eggen, dat de menfch is minder als de boomen.
Het kan geen hinder zijn, al is ons leven kort,
Als Godt ons na de doot met zegen overftort.
Hoe Pal ick oyt van Godt ongalijck konnen (preken,
Dat hy my ras verloft van alle mijn gebreken?
Dat hy my ras verplaetft uyt dit ellendigh dal,
En ftelt my daer ick hem ten vollen kennen fal.
Wel ziel, of ick nu fterf, het waer een grooten zegen,
Indien het God bevalt, ick ben'er toe genegen.

Iek wil geen aertfche vreught, geen ftaet, of werelts eer;
Neemt Godt mijn Ponden wech, ick wil geen leven meer.
XXII. OP EEN VIJGE-BOOM.
Of fchoon de vijge-boom noyt is gewoon te bloeyen,
Noch Piet men aen fijn hout bequame vruchten groeyen:
Die boom belooft als niet, en des al niet-te -min,
Soo brenght hy foet gewas voor fijnen planter in.
Mijn ziel, doet ghy iet goets, en wilt doch geenfins roemen,
Al wat uyt pracht gefchiet, verdwijnt in lósfe bloemen.
Men prees in ouden tijt, en 't is een goede faeck,
Geduerigh goet te doen, en even fonder fpraeck.
XXIII. OP 'T GESICHTE VAN SCHAPEN, GANSEN
EN BYEN, OP EEN EN DE SELVE LANTSTREKE.
Wanneer ick aen de heyden fie,
Een fchaep, een gans, een kleyne bie,
(Gelijck men dat wel licht ontmoet,
Wanneer men groote reyfen doet);
Dan is'et dat ick fta en denck,
Wat voor een fonderlingh gefchenck
Ons, van Poo kleyne fchepfels, daelt!
Daer van iet meer hier dient verhaelt:
Het Schaep, een on-ervaren beeft,
Dat noyt en was van (negen geeft,
En fchier geen ander dingen weet,
Als dat het hoy en kruyden eet;
Dat geeft ons aerdigh perckement,
Daer op men fchoone letters prent,
Daer op men groote dingen fchrijft,
En wat voor handel datmen drijft.
De Gans, die fchier geen breyn en heeft,
En door geen korft of wijfheyt leeft,
Maer anders niet en plach te doen,
Als aes te foecken in het groen;
Die fchenckt den menfch de rappe pen,
De befte gifte, dien ick ken.
De Bye, een kleyn en vluchtigh dier,
Dat (weeft nu gints dan weder hier,
En dat fijn voettel rapen moet,
Gelijck een fchamel menfche doet;
Dat brenght ons voort het edel was,
Dat ons tot zegels komt te pas,
Tot zegels die men, tot befluyt,
Hanght aen de brieven onder uyt,
Daer op een beelt of wapen ftaet,
Een teycken, dat het feker gaet.
Siet daer drie beefjens, fonder meer,
Onnofel, flecht, eenvoudigh, teer,
Die brengen, uyt het woefte velt,
Dat alle menfclien wetten ftelt,
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En als met kracht te faxen bint,
Wat handel eenigh menfch begint.
Ey lieve, mach ick bidden, merckt,
Hoe God hier op der aerden werckt:
Door flecht bedrijf, en kleyn belagh,
Soo brenght hy wonders aen den dagh.
De man, die Godes eygen volck
Geleyde door den rooden kolck,
En als een herder voor hen gingh,
Was maer een flechte vondelingh.
De groote Vorft van Ifrael,
Die was voor eerft een flecht gefel,
Een herder van fijns vaders vee,
Oock dickmael in de koude fnee.
Als Chriftus op der aerden quarr,
Wie waren 't die hy tot hem nam?
Geen edelluyden uyt het hof,
Geen Vorft of Prins van hoogen lof,
Geen wijfe mannen uyt den raet,
Maer flechts een visfcher, of fijn maet;
En dit bedrijf is recht bequaem
Ten prijfe van fijn hoogen naem:
Want die met kleyne tuygen werckt,
En efter groote dingen fterckt,
Die maeckt, dat niet het inftrument,
Maer dat de Meefter wort erkent;
Want liet, het goet dat hier uyt rijft,
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Maeckt dat men Godt den Schepper prijft.
Siet, alle vleefch is ydel ftof,
U Godt alleen behoort de lof!

XXIV. OP DEN AERT VAN DEN ABEEL-BOOM.
Als iemant recht bemerckt het wefen van Abeelen,
Die konnen uytter aert ons wijfheyt mede deelen;
De boom wort meeft gebruyckt tot fchuttingh van de wint,
Gelijck men menighmael in defe landen vint;
En 't hout liet, foo het fchijnt, waer toe fijn gulle ftruycken,
De meefter die het plant, na defen wil gebruycken;
Dies (treckt den gullen boom fijn wortels breeder uyt,
Als eenigh ander hout of al het naefte kruyt:
Hy doet gelijck een fchip, bevochten van de winden,
Dat weet een die het voert met anckers in te binden;
En daerom blijft het vaft, hoe feer het onweer raeft,
Oock fchoon de Noorden wint met volle kaken blaeft.
Dit fchijnt tot ons gefeyt: ghy moet uw ftaten wieken,
En na de tijt vereyfcht uw' gantfche leden fchicken;
Is dan misfchien uw' ampt een pack van grooten laft,
Maeckt datje naer het werck uw' breyn en leden paft:
Want een die fijn bedrijf met eere wil beleyden,
Die moet tot fijn beroep de linnen voor-bereyden;
Indien hy fonder dat tot fijne plichten treet,
Soo wort hy aengefien voor een die niet en weet.
123
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XXV. NOCH OP DEN SELVEN BOOM.
Gefellen, fooje vraeght, of weet'et iemant niet,
Waerom d'Abeele-boom foo diepe wortels fchiet?
De reden, na mijn dunckt, die is wel uyt te vinden:
Dit hout is over-al een fchutfel voor de winden,
Het moet aen alle kant het onweer tegen ftaen,
En daerom laet den boom fijn wortels dieper gaen.
Ach! waerom is de menfch tot voorfpoet foo genegen?
Siet, in het tegendeel is dickmael beter zegen:
Waer is'er eenigh man, gelijck hy wefen moet,
Die noyt en is beproeft van druck of tegenfpoet?
Waer vint men immermeer een (chipper recht ervaren,
Die niet als voor de wint gedurigh heeft gevaren?
De befte Chriften felfs en blijft de befte niet,
Indien het foet geluck hem (tage gunfte biet.
Ick mach het overluyt, en met de waerheyt (eggen,
Een ander dien het luft, die mach het overleggen;
Dit leer ick uyt de daet, en uyt dit eygen werck:
Uyt droefhey! word' ick bly, en in de fwackheyt fterck.
XXVi. OP 'T VERPLANTEN VAN EENEN BOOM.
Een boom die wert verplant, moet, even t'fijner baten,
Een deel van fijn gewaey en gulle tacken laten.
Een menfch van God vernieut, die beter dingen wacht,
Verlaet fijn out gelaet, en oock fijn eerfte pracht.
XXVII. BEDENCKINGE OP 'T GESICHTE VAN
SCHRALE DUYNEN, TUSSCHEN DEN IIAEGH
EN SCHEVENINGEN.
Schrale duyn, onvruchtbaer fant,
Daer geen els en is geplant;
Daer geen kerfe-boom en groeyt;
Daer noyt pers en heeft gebloeyt;
Daer geen moes en wert gepluckt;
Daer geen druyf wert uytgedruckt;
Daer noyt koeye, geyt, of lam,
Daer noyt osfe voetfel nam;
Schoon dat ghy foo dorre zijt,
Even in den Meye-tijt;
Schoon dat ghy geen vrucht en draeght,
Noch hebj' iet, dat my behaeght:
Want, als ick bywijlen dwael,
Of ick klim of nederdael,
Soo en vind' ick echter niet,
Waer oock mijn gelichte fchiet,
Dat mijn oogen-luft verweekt,
Of mijn firmen elders treckt.
Dat my ftoort in mijn gemoet,
t'Wijl het veel gedachten voet,
Soo dat noyt mijn befich hert,
Door het oogh, verruckt en wert.

Hier toe zijtje dan bequaem,
Hier toe wonder aengenaem,
Om den drift van ons verftant
Staegh te houden in den bant,
Om te geven ons gepeys,
Sijn beloop in vollen eys.
Dat iek geenfints weet te doen,
Als ick trede door het groen,
Als ick door een boomgaert ga,
Of ontrent de bloemen fta;
Want een fchoon en net gewas,
Laet de geeft niet daerfe was.
Maer noch prijs ick boven al,
Dat ick in uw' eenfaem ftal,
In den loop van mijn gebet,
Noyt of felden wert belet.
Maer, o dorr en vluchtigh zant!
Als iek keere mijn verftant,
Vind' iek aen u weder jet,
Dat en prijft mijn herte niet:
Want of fchoon des Hemels nat,
En de Tonne boven dat,
Op uw' dorre klingen daelt,
Op uw' lichte duynen ftraelt,
Ghy ontfanght'et altemael,
Maer ghy blijft al-even fchrael:
Daer een ander beter gront,
Als hem Godt den regen jont,
Stracx is danckbaer en beleeft,
Mits hy fchoone vruchten geeft,
Immers gras en jeughdigh kruyt,
Dat hein uyt den boefem fpruyt.
Maer ick bidde, mijn gemoet,
Stelt u op een ander voet,
En foo haeft als uw' bedrijf,
Uw' gemoet, of nietigh lijf,
Van den Heer gefegent wert,
Geeft hem ftracx een danckbaer hert;
Doet gelijck de vette kley,
Doet gelijck de klaver-wey:
Eert den Heer, en offert hein
Uw' gemoedt, en uwe item,
En uyt al uw's herten gront,
Watje goets bedencken kont.
Doch, 0 Heer! mijn's herten ruft,
Die my hier toe geeft den loft,
Geeft my doch volkomen kracht,
Dat U werde toegebracht'
Prijs en eere, lof en danck,
Al mijn leve-dagen langk;
Dat mijn hert, en mont, en pen,
Wat ick hebb', en wat ick ben,
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Uwen lof vermelden magh,
Even tot mijn leften dagh.
Maer Duyn, eer ick van u fchey,
En ga naer een groene wey,
Dient van u noch jet gefeyt,
Dat my in den boefeln leyt:
'k Houw' u voor een wonder-werck :
Ghy zijt fwack, maer echter fterck;
Schoon uw ftoffe niet en kleeft,
En met alle winden fweeft,
Noch foo moet den Oceaen,
Voor uw fwackheydt, Rille ftaen;
Schoon de wint al bijfter raeft,
En op u veel waters blaeft;
Want ghy houdt, als op een toom,
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Oock een ongebonden ftroom!
Of 't de Zee-godt bijfter fpijt,
Ghy blijft echter datje zijt;
En dat wordt men ftracks gewaer,
Even nu too menigh jaer;
Daerom, tot een kort befluyt,
Rijft'er dele leeringh uyt:
Datje niet en zijt geplant,
Door ons menfchen hoogh verftant,
Of uyt Dijckers fnege kunft;
Maer door Godes eygen gunft.
Hem zy dan èn lof èn danck,
Ons geheele ftrande langk!
Hy geeft dat'et dueren magh,
Even tot den jonghften dagh!

XXVIII. OP 'T GESICHT DAER HOOGE BOOMEN, EN GEEN LAGE KRUYDEN, VAN EEN
STORM -WINDT BESCHADIGHT WAREN ".

Daer was een groote ftorm in haeften opgerefen,
Die, na het fchijnen mocht, niet felder konde wefen;
Veel daken in de ftadt, en boomen op het velt,
Die wierden overhoop, en in het ftof gevelt.
Iek quarr, op delen tijt, oock in den hof getreden,
En die had van de windt geen kleyne noot geleden:
Voor-eerft zagh ick een olm, gewasfen aen de kant,
Die lagh tot aen den gront gefingert in het lant.
1) Het Franfch fpreeckwoort feyt: Qui fe veut garentir de la foudre, qu'il s'abaisfe.

Iek fagh een groenen efch, te voren hoogh verheven,
Die mede van den wint ter aerden was gedreven;
Iek fagh een dicken eyck gefpleten tot den gront,
Soo dat ick niet een boom in fijn geftalte vont;
Maer ick fagh daer ontrent verfcheyde gave kruyden,
En dacht hoe dat'et quam, of wat het mocht beduyden:
Iek fagh'er tijm, camil, en fijne faly ftaen,
En haer en was geen leed, of hinder aengedaen;
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En mits ik had bemerckt, hoe al de faken ftonden,
Soo heb ick, na my docht, de reden uytgevonden:
Dit fiet men over-al: het ftaet gemeenlijck vaft,
Wat laegh is van hein felfs, of in de laeghte waft.
Die van een grooten ftorm niet om wil zijn gedreven,
Die moet hem uyt de wint, en na de laeghte geven;
Want al wat op een bergh of hooge rotfen ftaet,
Dat fiet men, dat een ftorm of blixfem nederflaet.

XXIX. OP BLOEYENDE BOOMEN.
Hoe dickmael fie ick hier een boomgaert luftig bloeyen,
Een peer foo wit als fneeu, het appel-bloeyfel gloeyen;
Het fchijnt dat hier het fruyt foo menigh wasfen fal,
Dat niemant, wie het zy, fal weten haer getal.
Maer fiet, daer komt een rijp, een mitt, of fehrale winden,
En daer en is terftont geen bloeyfel meer te vinden.
En dit gaet by gevolgh, dat als de blom bederft,
Dat ftracks dan ook de vracht, als in de moeder, sterft.
Dit leer ick even dan van onfe groene boomen,
Noyt al te vast te ftaen op onfe loste droomen;
Wy beelden menighmael ons groote dingen in,
Een lieffelijck vermaeck, of wonderbaer gewin.
Maer' als men op het left de rekening fal lluyten,
Dan vint men in 't gemeen maer haringh fonder kuyten.
Ach! die eens adem blies gelijck een machtigh Prins,
Wat krijght hy menighmael? een handt-vol fchrale wins.
Hoe licht laet hem de menfeh van hoop of waen bedriegen.
Oock dat niet fpreken kan, dat fal ons dickmael liegen;
Beloften, fchoon gedaen oock by een machtigh vrient,
Heeft menigh edelman ten beften niet gedient.
Die meer tot fijn bericht wil uyt de velden trecken,
Die heeft op yeder kruyt fijn geeften op te wecken;
Want doet by over-al behoorlijck onderfoeck,
Voor hem fal ftoffe fijn, oock voor een deftigh boeck.
-

XXX. OP 'T UYTROEYEN VAN ONKRUYT.
Iek treck dit wiedt op heden uyt,
Vermits het al te weligh fpruyt,
En dat het, door het gantfche bedt,
Den aenwas van het moes belet;
Ja, dat'et aen het eetbaer groen,
Geduerigh hinder plagh te doen.
Maer fiet, dit onkruyt wech-geleyt,
Wort noch tot nutte mis bereyt,
Soo dat hier door 't onvruchtbaer zant,
Ten leften wordt tot draeglibaer lant.
Ghy blijft ons Vader, lieve Godt,
Al over-treet men uw gebodt;
Het onkruyt, dat ick heb' gevoedt,
Heeft nut geweest aan mijn gemoedt,
Niet t'wijl het in mijn hofjen ftont,
Maer doen men 't fcheyden van den gront.
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De fonde, die ick heb' begaen,
Heeft my by-wijlen goet gedaen,
Want doen het vleefch my had bevieckt,
Ben ick als van den doodt verweckt.
Siet, als ons Godt genadig is,
Soo wordt het onkruyt nutte mis,
Soo dat niet felden oock het quaet
Aen recht vermoeyde zielen baat.
Een menfch die eertijts gierih was,
E maer en foeckt een rij
rijcke kas;
En
En fchoon hy waeckt, of dat by diep,
Niet als om gelt en rijckdom riep;
Verliet fijn huys, en wijf, en kindt,
En voer, oft voor oft tegen windt,
Na eenigh verr' en feltfaem lant,
Daer hy maer wilde menfchen vant;
Ja, fpande ziel en lichaem in,
En dat alleen maer om gewin.
Soo hy ten leften wordt bekeert,
En beter na den geeft geleert,
Soo peyft hy op fijn eerften ftaet,
En fiet hoe nu fijn leven gaet.
Ja let, of hy te defer tijt,
Met foo een onvermoeyde vlijt,
Sijn plicht aen Godts-dienft kan begaen,
Als hy den rijckdom heeft gedaen;
En als hy dat foo niet en vint,
Soo is hy bijfter ongefint,
En let dan, hoe hy fijn gemoet
Mach brengen op een beter voet.
Of neemt een dwafen jongelingh,
Die eertijts aen een vrijfter hingh;
Oft om haer fchoon, of fier gelaet,
Oft om haer fangh, of foete praet,
Oft om yet dat haer titfi0 (tont,
Oft immers dat hy geeftig vont,
Die als de reden hein geneeft,
Befpot al dat hy is geweeft.
Want Eiende wat by heeft gedaen,
En wat by dikmaels heeft beftaen:
Hoe dat hy (fchoon al was'et laet)
Ging eenfaem dwalen achter ftraet,
Oock als de lucht was bijfter fuur;
Ja klom wel op een fteyle muur;
En dit in 't duyfter fonder licht;
Alleen maer om een kleyn gefacht;
Alleen maer om een drooghen lach,
Die 't meysj' hem misfchïen geven mach;
Soo dient hein fijn voorleden tijt
Niet anders, als tot enekel fpijt,
Dan is 't dat by wel deerlijck fehreyt,
En dus met heete tranen feyt:
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O ziel! bedenckt uw' dwafen tijt,
Gy hebt gefocht, geftreelt, gevrijt,
Een meysj', een wifpeltuerigh dier,
O wat een yver, wat een vier!
Ja, wat een brant, en heeten dorft,
Was doen in uw' ontftelde borft?
Wat deed'je niet om harent wil?
U bleef geen lijf, of tinnen ftil.
Sy was foo diep in , uw' gemoet,
Het fcheen, ghy fout uw leite bloet
Voor haer wel hebben uytgeftort;
Adi hoe veel komje nu te kort!
Hoe flau en lau is uw' gebet,
Als ghy u voor den Heere fet !
Hoe foel en koel is uw' gemoet,
Als ghy den Schepper hulde doet!
Het fchijnt voorwaer maer enckel fpot,
Als ghy genaeckt den grooten Godt.
Gewis ghy moet hier anders gaen ,
Of 't is niet u en my gedaen;
Want leght men hier geen beter grout,
Godt fal ons fpouwen uyt den mont;
En fooje maer eens recht bedacht,
De diepe wijsheyt, groote macht,
En hellen glans, en hoogh beleyt,
En d'onbegrepen majefteyt,
Die in Godts heyligh wefen is.
II
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Ghy foud't, o ziele, voor gewis
Ontfoncken door een foeten brant
In geeft, in leden, en verftant,
Om Godt te dienen over-al
In druck, in luck, in ongeval.
Siet, die van Jacobs maeghfchap lijn,
Gaen wel oock by den Philiftijn,
Om daer te wetten haer geweer,,
Een bijl, een mes, een ftompe fcheer;
Oock liet men, dat een heydens -wijf
Wel dienen kan tot huys -bedrijf,
Wanneer men haer de nagels kort,
En tot bequame plichten port;
Siet, hoe de fond', al isle quaet,
Oock aen vernieuwde fielen baet.
O Godt! van wien het nederdaelt,
Al wat een reynen geeft beftraelt;
Ey neemt ons, neemt ons lieden af,
Al wat'er fmaeckt na aertfchen draf,
Op dat oock fond' en haer fenijn,
Mach, U ter eeren, dienftigh fijn!
XXXI. OP HET AFDOEN VAN RIJPEN, OF
RUSPEN, IN DE BOOMEN.
Men vint meeft over-al een llagh van boofe wormen,
Dat in den fomer-tijt de boomen komt beftormen,
124
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De naera en is niet hier en elders even eens,
Maer alle flirr gebroet heeft veeltijts iet gemeens.
Daer is oock loosheyt by, het komt fijn vuyle netten,
Tot boven in den top van plant of boomen vetten.
En fiet, dit oolijck dier gebruyckt hier groot verftant,
Het, weet dat boven reyck fijn woningli dient geplant.
Is nu een hovenier na rechten eyfch bedreven,
Soo weert hy 't onguer zaedt, oock eer het komt te leven,
Want als hy niet in tijts het fchennis af en fnijt,
Soo gaet de fchoonfte bloem fijn blad en vruchten quijt.
Siet, 't is een goede les in alle boofe faken,
Van al dat qualick wil Eich haeftigh af te maken:
Een bafeliske dient vertreden in het 'ey,
De rufpen afgedaen, oock lange voor de Mey.
XXXII. OP 'T GESICHTE VAN VINCKEN,
DIE GEBLINT WORDEN, OP DATSE
SINGEN MOCHTEN.
Soo langh dè vinck haer oogen heeft,
En in haer woefte vryheyt leeft,
Soo maeckt de vogel geen gefangh,
Ja niet haer gantfche leven langh:
Sy doet niet anders danze pijpt,
Tot iemant haer ten leften grijpt,
Tot iemant haer krijght in het net,
En in een koy gevangen fet;
Als dan de vogel werdt geblint,
En fach als fonder oogen vint,
Dan queelt fy uytter -maten foet,
Dat aen fijn meefter voordeel doet.
Wie maer en heeft een aertfch gefleht,
Al fchijnt'et klaer, 't is fonder licht,
En fiet dan komt'er niet van hein,
Als Hechts alleen een domme ftem:
Oock heeft hy maer een woeften loop,
Gelijck des werelts wilden hoop.
Maer als fijn oogh, of aertfche loft,
Door Godes handt wordt uytgebluft,
En dat hy fijn gevangen wert,
Dan krijght hy eerft een ander hert,
Een beter ftem , een innigh oogh,
Dat ftijght dan uyter-maten hoogh ,
Soo dat hy binnen fick geniet,
Dat vleefch en werelt niet en feet.
Veel hebben in een duyfter kot,
Geffen den onbegrepen God.
XXXIII. OP AFVALLENDE BLADEREN VAN DORRE
BOOMEN, ONTRENT DEN HERTST.
Wanneer, ontrent den herfst, de groente van den boomen
Komt fijgen op het veldt, of in de naefte ftroomen,
En dat'er eenigh bladt noch hier en ginder hanght,

Soo vint men dat het volck na haren val verlanght.
Het loof is dan ontverwt, en toont een treurigh wefen,
En fiet, haer droef gelaet en kan men niet genefen,
Daer moet een ander tijt dan werden afgewacht,
Tot dat het weder fpruyt, en krijght vernieude kracht.
Indien my iemandt vraeght, waer toe ick wil gebruycken
Het loof, dat nederfijght van onfe dorre ftruycken,
Die fta een weynigh ftil, en hoore mijn gepeys,
Dat ick hier over kreegh oock meer als eene reys:
De bladers van den herfft, die wil ick vergelijcken
Met vrienden, eertijts lief, doch nu maer doode lijcken :
Hoe Peer men die bemint, het rif is voor het graf,
Men fcheyt'er met verdriet, maer echter willigh af.
De vrient, die, eer by ftorf, was geeftigh in de reden,
En wijs in fijn beleydt, en deftigh in de zeden,
Leyt nu gelijck een block, en even fonder fpraeck,
Tot fchrick veel eer bequaem, als eenigh foet vermaeck.
Siet, hier om fcheyt de menfch oock van fijn befte vrienden,
Die hem tot onderftant of foet gefelfchap dienden;
Hy fiet de dooden aen, en quelt fijn innigh hert,
Maer wil gelijckewel dat hy begraven wert.
Hoe lief dat Sara was, too haeft by was verfcheyden,
Soo liet haer waerde man een graf voor haer bereyden;
Hy wenfeht haer goede reys, uyt dit ellendigh dal,
Tot hyfe, gantfch vernieuwt, eens weder vinden fal.
XXXIV. OP 'T GESICHTE VAN ROSEN
IN DEN HERFST.
Hier quarr een deftigh man, en fach'er fchoone rofen,
Te midden in den herfft, noch fris en luftigh blofen.
Hy vraeghcl' den hovenier, waerdoor het wefen magh,
Dat hy om defen tijt noch verfche rofen fagh.
Tot antwoort wiert gefeyt, op fijn veymoedigh vragen:
Die plant heeft in de Mey niet eerie roos gedragen,
En daerom geeft de ftam nu defe bloemen uyt,
Schoon nu geen kracht en is ontrent het ander kruyt.
De vrient fweegh op het woort, en gingh het overmereken,
En liet een ftil gepeys op defe reden wercken:
Ten leften fprack hy dus: fiet Baer een finne-beelt,
Dat juyft en regel-recht op mijn gedaente fpeelt!
Iek hebb', en t'mijner fchandt moet ick het nu beklagen,
Iek hebb' ontrent de jeught my geenfins wel gedragen:
Iek hebbe dwaes geweeft, als met geheele kracht,
En oock, tot Godes eer, noyt vruchten uytgebracht.
Dies weet ick voor den Heer mijn danck niet uyt te drucken,
Dat my de bleecke doot niet wech en quam te rucken;
Doen ick uytfinnigh was, en in de Ponden fliep,
Ja fnelde na de doot, en na 'den afgrond liep.
Nu dient'er niet verfuymt, geen uytftel meer genomen,
Eer my een fnel verderf fal mogen overkomen;
Iek fie een dorren herfft ontrent mijn deure ftaen,
Soo dient'er nu volbracht, dat noyt en is gedaen.
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Het ware beft geweeft, had ick mijn jonge dagen,
De blom van mijne jeught, den Schepper opgedragen;
Maer nu ick ydel menfch dat niet en heb gedaen,
Soo moet ick immer nu op beter wegen gaen.
Wel-doen is noyt te laet, en Godt moet fijn geprefen,
Dat by my tijt verleent om goet te mogen wefen.
Hoe menigh duyfent man en is'et niet geluckt,
Die na den [warten poel fijn haeftigh wech geruckt.
Hier uyt wert ick geleert, dat oock geleerde luyden
Verwecken goede leer, oock uyt geineene kruyden
Voor een die leerfaem is, dient oock het minfte blat
Met nendacht ingefien, en naerftigh opgevat.
:

XXXV. OP 'T GESICHT VAN BYEN, HONIGH UYT
DE BLOEM TRECKENDE SONDER DIE
TE BESCHADIGEN.
Als ick, niet aendacht, overlie
Den gantfchen handel van de Bie,
En hoefe, door de velden, dwaelt,
En hier en ginder nederdaelt;
En hoefe, door de bloemkens, kruypt,
En daer uyt was en honigh fuypt:
En dat oock dan mijn befigh hert
Op dit geficht indachtigh wert,
Als dat men vaft en feker ftelt,
Dat al de dochters van het velt,
De roten, bloeyfels, en het kruyt,

En al wat aen der heyden fpruyt,
Blijft goet, en in fijn eerften ftaet,
Al haelt de Bye daer honigh-raet,
En dat geen bloem en wert bevleckt,
Schoon fy daer uyt haer voordeel treckt.
Dan is 't dat ick van herten wenfch,
Dat al den handel van den menfch,
Juyft op die wijfe mocht gefchien,
Gelijck liet fuygen van de Bien:
Maer liet, het gaet'er anders toe,
Het gaet'er, ick en weet niet hoe.
Waer is'er een die voordeel doet,
Daer niet een ander lijden moet?
Daer niet een ander fchade draeght,
En van den loofen handel klaeght?
Mijn ziel, o wat ick bidden mach,
Koom, ftelt eens valt, op defen dagh,
Belooft hier eenmael voor den Heer,
Dat ghy na defen nimmermeer
Soo iet in handen nemen Pult,
Waer door een menfch, tot uwer fchult,
Of leet, of nadeel lijden fal,
Of eenigh ander ongeval;
Maer dat ghy, met een reyn gemoet,
Sult trachten na het hooghfte goet.
O Godt! die hert en nieren kent,
En my dees' goed' gedachte fent;
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O Ghy! die alle dingen weet,
En onfe diepfte gronden meet,
Hier fta ick nu, voor uw gefleht,
En binde my aen dele plicht,
En binde my van nu voortaen,
Geen flimmen wegh te fullen gaen.
Iek wil geen luft, of 's werelts eer,
Iek wil geen ftaet, of rijckdom meer.
Mijn hoop, mijn treck, mijns herten wenfch,
Is goet te doen mijn even menfch;
Of goet t'ontfangen na den geeft,
My dienftigh voor het eeuwigh feeft.
0 ghy! wiens fchepfel dat ick ben,
Aen wien ick mijne fchult beken,
Geeft my dat ick, in dit gepey s ,
Ontbonden van het ydel vleys,
Met vaften fin volherden magh,
Van nu tot mijnen leften dagh,
Tot ick van hier eens fcheyden fal,
Want heb ick u, loo heb ick 't al.
XXXVI. OP 'T GESICHTE VAN EEN HOY- SCHELF.
Daer ick left op den velde gingh,
En lette vaft op alle dingh,
Sagh ick een hoy-tafch op het laut,
Die ick met Reen behangen vant;
Met fteen van bijfter grooten laft,
Die hingh daer aen een ftapel vaft.
Iek fagh een mis-hoop boven dat,
Geleydt gantfch dichte by het pat,
En daer op ftroo, en kaf geftroyt,
Of in het wilde wegh-gegoyt;
Dat was een fpeeltje voor de windt,
Een fpeeltje voor een boere kindt,
Of 't mocht misfchien oock dickmael zijn,
Een leger van een gortigh (wijn ;
Hier op loo bleef ick Rille ftaen,
En hebbe dit gefpreck gedaen:
Mijn ziel, neemt acht op datje liet,
En fcheydt hier fonder voordeel niet;
Let eens wat hier cje Bon-man doet:
Hy perlt, en druckt fijn befte goet,
Hy hangt'er fware fteenen aen,
En houdt'et loo gefpannen ftaen;
Maer nietigh ftroo, en ydel kaf,
Daer fcheyt hy vry wat lichter af;
Dat met hy los en onbelaft,
Nadien hy daer niet op en paft.
Nu fegh my doch, geminde ziel,
Wat u hier op in 't herte viel:
Wien Godt bemint, die wordt getucht,
Soo dat hy veeltijts deerlijck Lucht;

Maer wieder weent, of wieder klaeght,
Hy is geluckigh die 't verdraeght.
XXXVII. OP HET BEDRIJF VAN EEN WILDT
KONIJN, MET HUYS- KATTEN HEULENDE.
Hier was een jongh konijn gevangen op de klingen,
Om dat'et in der haeft niet wegh en wilt te fpringen;
Het wert ons t'huys gebracht, de kinders nauien 't aen,
Dies wert'et in een hock, of houte-koy gedaen;
Doch na een korten tijt, het wilt hem vry te maken,
Het beet de (porten af, en wift'er uyt te raken.
De kinders zijn bedroeft, vermits het wordt gemift,
Doch waer het wefen mocht, en werdt niet eens gegift:
Niet eene van 't gefin en kander anders weten,
Of 't beesje was gegaen, en van de kat gegeten:
Maer na een wijle tijts vernam men dat'et fat,
Niet op fijn vorigh hol, maer dichte by de kat;
En liet, die ftreelt liet dier gelijck haer eygen jongen,
Die (peelden onder een, en deden vreemde fprongen.
Daer rijft een felfaem fpel by-fonder in der nacht,
't Konijn is met de kat te famen op de jacht.
Nu, dat iek hier bemerck, fijn twee verfcheyde Laken,
En daer uyt na my dunckt, is dit befuyt te maken:
Een beeft van outs gewoon te weyden in het groen,
Gaet met een felle kat een drooge maeltijt doen,
En loo een fchromigh beeft dat voeght hem by de katten,
En klimt tot in het Back tot boven in de latten.
Ey, let gefellen, let, wat quaet gefelfchap doet,
En wat het is, <,f wel óf qualijck opgevoet.
Dit moet voor al een vooght, of goeden vader weten,
Gewoonte doet de jeught haer eygen aert vergeten;
Dies wilj' een aerdigh kindt gewennen tot de deught,
En lijf geen rouwen hoop ontrent uw' teere jeught.
XXXVIII. OP 'T PLUCKEN VAN RIJPE, EN
ONRIJPE MOERBESYÉN.
Laetft als ick befigh was te plucken van de vruchten ,
Die Tisbe, foomen houdt, eerft bloedigh heeft gemaeckt,
Als fy, niet groot verdriet, en na een angftigh vluchten,
Heeft nevens haren vrient Glen harden doodt gefmaeckt
Doen was 't dat ick vernam, hoe dat de rijpfte bramen,
Sich hielden aen den tack, en kleefden aen het hout;
Maer dat in 't tegendeel d'onrijpe neder quamen,
Een dingh dat anders gact door al het groene wout.
Siet, als een ouden menfch onwilligh is te fcheyden,
Of uyt het vleefch te gaen, wanneer lijn tijt genaeckt,
En dat hy lijn gemoet oock clan niet kan bereyden,
Soo heeft hy 't in de jeught niet al te wel gemaeckt.
;

XXXIX. OP 'T GESICHTE VAN DE BYEN, OP DE
VROEGE BLOEMEN VLIEGENDE.
Laetft, als de Maert haer loop begon,
Doen fcheen'er vry een helle fon,
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Die Echoot haer ftralen op het kruyt,
En lockte vaft de botten uyt;
Terftont foo wortmen, hier en daer,
Een bloeyfel of een bloem gewaer
Doch niet als in een kleyn getal,
En dat maer in een werrem dal.
Als ick hier over gingh beffen ,
Het woonhuys van ons kleyne biên ,
Soo vond' ick, met een blijden geeft,
Dat nu en dan een naerftig beeft
Quam (wieren met een fnelle vlucht,
Quam vallen uyt de blauwe lucht,
Met was beladen aen de poot,
Gefchildert met een geeftigh root,
Met blau, of groen, of aerdigh geel;
Maer defer was'er niet te veel,
Van thien of twintigh één misfchien
Hebb' ick aldus verciert gehen.
;

Als ick dit in den hellen dagh,
Als ick dit voor mijn oogen fagh,
Gevoeld' ick dat mijn ftille fiel
Hier over in bedencken viel:
Mijn hert, feyd' ick, wat leer ick hier?
Wat leer ick van dit vlijtigh dier?
't En is noch maer een dagh of twee,
't Landt was begraven in de fnee,
Het ijs lagh midden in de floot,
En alle kruyden fchenen doot;
En fiet, daer komt een fchoonen dagh,
Die geeft ons maer één foeten lagh,
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En lockt een bloempjen uyt den gront,
Dat gifter noch bevrofen ftont;
En (tracks Poo hebben onfe biên
Den aengenamen tijt gellen,
En vliegen in der haeften uyt,
En vallen op het jeughdigh kruyt,
Of fweven ftaegh door al het groen,
En konnen Poo haer voordeel doen.

O t'fy ons, die men menfchen noemt,
En die van wijfheyt zijn beroemt!
Wat fijn wy luyaerts na den geeft,
Geleken by dit naerftigh beeft!
Hoe laten wy den nutten tijt,
Die Poo geduerigh henen glijt,
Verloopen even fonder vrucht!
Eylaes! mijn ziel, ick beu beducht,
Dat ons de bie, in dit geval,
Eens leelijck overtuygen Pal!

O Heer! maeckt ons als noch bequaein,
Tot lof van uwen hoogen naem ,
Om, met een onvermoeyde vlijt,
Wel uyt te koopen onfen tijt,
En vrucht te rapen over-al,
Waer oyt bequaemheyt weben Pal.
Iek weet hoe weynigh dit beftaen,
Oock dat ick 't luttel heb gedaen:
Maer, des o vader! niet te min,
Stort my nu dele wijfheyt in,
Dat ick in daedt, niet in den fchijn,
Mach een van dele weynigh zijn!

L. OP 'T GESICHTE VAN DE BLOEM, HIER TE LANDE GENAEMT KEYSERS -KROON ')
De lomer heeft gedaen, ick wil mijn hofjen fluyten,
En wat geen vrucht en droegh, dat fend' ick heden buyten
Een boom doch boven al die weet ick grooten danck,
En wil het even doen, mijn korte dagen langk.
Die plant en haren aert, die wil ick niet vergeten,
Sy wordt hier Keyfers kroon, in onfe tael, geheten,
En Turfai by den Turck; de ftadt van Conftantijn,
Die wort van oudts gemeent haer voefter-moêr te fijn;
Dit edel bloem-gewas is waerdigh aen te mercken,
Het kan een leerfaem hert oock na den geeft verftercken.

Het geeft ons beter les, als menigh deftigh man
Ons eertijts heeft geleert, of heden geven kan:
Wanneer de plante bloeyt, dan heltfe na beneden,
En druckt haer ootmoet uyt, als met geboge leden,
Sy toont geen trots gelaet, al isle wonder net,
Ja, fchoon haer frisfe bloem met paerels is betet;
Maer alsfe rijper wert, dan is haer deftigh weben
Niet laegh, gelijck het plagh, maer hooger opgerefen,
Sy geeft haer in de lucht en Piet Glen hemel aen,
En blijft, oock alsfe fterft, in die gedaente ftaen.

1) Vidit inter alias ftirpes bane etiam novam plantarn noftra aetas, gnam Turfai, Turcico vocabulo, vocant, nam Conftantinopolr hue allata eft; alij Lilium Perfieum à natali folo; alij, ob
fimilitudinem, Coronam Imperialem appellant. Hic flos primo expaudrtur, ac plauè deorfum fleetitur, at quamprimum ut flaccesfere incipit, fuccedent illi fatis magna capita, quad excusro flora
ftatim furfam eriguntur. Joach. Camerar. lib. Emb. ex re herbar.
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Siet daer een finne-beeldt, daer in men vint belloten,
Al wat tot fijnen troop oyt Chriften heeft genoten.
Wat kander beter fijn als ootmoet na den geeft,
En voorfmaek in het hert van Godes eeuwigh feeft?
Waer toe, geminde ziel, foo veelderley gedachten?
Wilt na een fail gemoedt, en na den hemel trachten.

Dat is de befte fchat, ja, wat je wenfchen kondt,
En 't is geen ydel werck, maer van een vasten gront.
O Godt! beweeght mijn hert, en ftiert mijn gantfche (innen,
Dat fy geen aertfch vermaeck, maer u alleen, beminnen
Wech al dat ydel is, waer aen ick eertijts hingh,
Geeft my Uw' gunft alleen, en neemt my alle din h!

OP DE HOF-GEDACHTEN,
VAN DEN HEERE

JACOB CATS,
OP

SORGHVLIET.

De ridder afgeflooft van ftaetzorgh zoo veel jaeren,
Koos eyndelijck de ruft op Zorghvliet, door zijn hant
En zorgh zoo rijck vertiert, en naer den eyfch beplant,
Daer hy Godts zegekroon wachtte op zijn zilvre haeren.

De ftorm velt boomen neer met hooggekruinde toppen,
Terwijl hy bloemgewas en laege kruiden fpaert:
Hier zien wy 't ongeval dat ftaet en aenzien baert,
Wanneer een ftaetsorkaen valt op de grootfte koppen.

Hier ziet hy 't vorfchendom dat in den vyver fwemt,
Of op het drooge land zijn kikkerfangh laet hooren:
Die waternachtegael weckt zelf des dichters ooren ,
En teelt een zedenles, die op de zielen klemt.

Het onkruid in den hof is nocligh uitgewied,
Dewijl het hinder doet aen kruid en aerdgewasfen:
Maer 's dichters fchrandre geeft weet dit oock toe te pasfen
Op 't menfchelijk bedrijf, dat deught en ondeught hiet.

Dan ftaert hy op een mol, die door een kloecken vogel
Gevat word, en gevoert tot boven 't driftigh zwerck.
Dit brenght hy weder t'huys op 't Chriftenzedenwerck ,
En treft het waerelds hert als door een zwaerd of kogel.

Ziet hy een hovenier die rupfen, booze wormen,
Zelf noch maer in haer zaed, uit zijne boomen ftoort,
Flucks volgt'er op een les, een fpreuk, een leerzaam woord,
Hoe tijdigh men het quaed der zonde moet beftormen.

Herdenckt de ftaatsman wat een ezel voortijds deê,
Wanneer hy 't wijngaerdloof affnoeide met zijn tanden:
Stracks vindt het hoogti vernuft een zedenplicht voorhanden,
Hoe dat men 't dartel vleefch betemt en maeckt gedwee.

Sluit hy dan zijnen hof met eene keizerskroon,
Een bloem zoo fchoon in 't oogh, zoo wonderlijk in 't groeyen,
Zoo zeldzaem als zy ftaet in haere kracht van bloeyen:
Hoe raeckt de Christendeugd dan in haar glans ten toon!

Ziet hy een vinckgetouw met rappe handen trekken,
Waer door het pluimgedierte in 't net gevangen raeckt:
De ridder wordt niet flechts door dit gezicht vermaeckt,
Maer 't kan zijn leerzaem hert tot hooger zaecken wecken.

Zie daer iets uitgekipt, een ftael van Hofgedachten,
Die wy door 't kunftigh ftael hier vinden uitgebeeldt,
Terwijl de poëzy verftant en zinnen ftreelt,
En klaer den plicht aanwijft die ieder moet betrachten.

Befchouwt hy hoe men 't land met fpaê en ploegh omhaelt,
Dat noeftigh akkerwerck leert hem 't gedult befchrijven.
Ziet hy dan byën op haer goude vleugels drijven,
By fchaepen, ganzen, (tracks zijn veer van leeringh ftraelt.

Prijs, prijs den grooten man, die, door zijn zedendicht,
De boofheit gingh te keer, de waereld heeft gefticht!
F. HALMA.

AEN DEN HOOGH- GELEERDEN, WIJT-BEROEMDEN HEER

JACOB WESTERBAEN,
RIDDER, HEER VAN BRANTWIJCS FN GYBLANT;

OP DESSELFS ARCTOA TEMPE, TE WETEN:

OCKENBURGH SIJN WOONSTEDE.

God gaf in ouden tijd de nieuw' gefchape luyden
Een tuyn, by hem beplant niet d' alderbefte kruyden,
Met edel boom-gewas; wat kond' hy beter doen,
Als voor het jeughdigh volek te fcheppen jeughdigh groen?
Maer dit wierd haer vergunt, niet om te leggen flaepen,
Of niet met al te doen als appels op te raepen:
Neen, Godt, die altijt werekt en is oneyndigh wijs,
En wou geen ledigh volck, oock in het Paradijs.
't Was Adam opgeleyt den hof te moeten bouwen,
Om in het fchoon priëel den Schepper aen te fchouwen,
Te fien fijn hoogh beleyt en onbegrepen macht,
En wat hy voor den menfch in wefen had gebracht.
De bedden in den hof, beplant met groene boomen,
En fijn niet aengeftelt om daer te liggen droomen;
Die bedden fijn alleen, of dienen aldermeeft
Ten goede van de kunft, of voor een fwaren geeft.
Geleerde Wefterbaen, die ons ht buyten -leven
Niet Hechts na waerde prijft, maer geeftigh hebt beschreven;
Ghy toont ons metter daedt, dat oock een deftigh man,
Ontrent een fchralen hoeck, geluckigh wefen kan.
Uw' geeft die brenght te weegh, dat alle menfehen weten,
Hoe goet uw' fruyten zijn, oock diefe niet en eten.
Uw fijn gefneden pen, en wel gekoockten int,
Maeckt, oock die verre fijn, tot uwen hof gefint.
Geluckigh is de menfch, jae fchier gelijck de goden,
Die uyt een zedigh hert de werelt is ontvloden,
Die geld noch eerfucht broet; maer, buyten alle pracht,
Sijn affcheyt uyt het vleefch met ftille zinnen wacht.
Iek hebb' al overlangh dit wefen goet gevonden,
Nu ftaen wy, na my dunckt, als op gelijeke gronden;
Ons huyfelijck bedrijf, ons bloem- en keucken -hof,
Sijn van gelijcken aert en van gelijcke ftof.
't Is ons gemeen vermaeck, by wijlen wat te dichten,
En dat kan in den menfch een fwaren geeft verlichten;

Oock gae ick menighmael tot eenigh deftigh man,
Die ons noch wijfheyt leert, fchoon hy niet fpreken kan.
Wy zijn bey uyt het hof, en op het land gefeten,
En konnen evenwel den Haege wel vergeten;
Voor my, 'k wenfch met geen Haegh voortaen te fijn gemoeyt,
Als niet een haegh alleen, die hier by-wijlen bloeyt
Wy leven buyten forgh, wy flapen fonder vrouwen,
Wy ploegen ons gemoedt eer wy den acker bouwen;
Wy eten fomtijds vleefch, en dan eens weder vis,
Of die komt uyt de zee f uyt ons vyver is.
Ons taefels zijn verfien op velerhande wijfe,
Met voorkoft, fruyt, gebraedt, al ongekochte fpijfe.
Wy hebben oock mufijck, en fangers over mael,
De leeuwerck in de lucht, in 't hout de nachtegael.
Wy hebben boven dat verfcheyde confituren,
Die niet een kleynen tijt, maer jaren kunnen duren.
Invoegen, fchoon men krijght een vrint of buyten-gaft,
Men op geen Franfch gewas of Spaenfehe fruyten paft.
Hier by voegh ick de bye, die, uyt haer kleyne woningh,
Ons dient van edel was en oock van reynen honingh,
Ons dient van foete mee, die maeckt de kunfte klaer,
En fmaeckt ons menighmael, als of het nectar waer;
Maer tot een minder dranck foo laet men appels persfen,
Die konnen in de koorts een drooghe mondt ververfchen :
Daer by komt dan de melck, en oock het fchaepe wey,
Een goede medicijn ontrent de koele Mey.
Wat dient er meer gefeyt, men vint hier vergenoegen,
Indien men nae den eyfch de finnen weet te voegen.
Een lam uyt eygen ftal, een ey uyt eygen nett,
Dat fmaeckt hier op het land den meefter alderbeft.
Men pleeght hier goede trouw, en niemant wort bedrogen,
Als vifch die met het aes den hoeck heeft ingefogen.
Hier is geene felle krijgh, maer 't een en 't ander lam,
Dat (toot eens tegen een, en weder aen de main.
;
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Men hoort hier geen geraes van roepen, krijten, tieren,
Als dat hier over-al de vogels tirelieren.
Hier is geen fel gevecht, en niemant wert gewollt,
Als dat een blancke fpae hier quetft een harde gront.
Indien een flout konijn ons boomen komt te knagen,
Hier wort oock recht gedaen, het moet fijn ftraffe dragen;
Want 't hout dat niet en groeyt, vermits haer Ililn bedrijf,
Dat wordt een machtigh vier ontrent het fchuldigh lijf.
Doch, wijl ick boomen plant en fnoeye wijngaertrancken,
Soo denck ick om het huys, beftaend' uyt feeen planeken;

Het wout dient niet alleen tot lullen van de jeughd,
Het leydt oock menighmael de gronden van de deughd.
Het veldt heeft wonder in: de ftomme boomen fpreecken ,
Ja, dat noch hooger gaet, de domme beeften preêcken.
Niet een foo kleynen dier, niet een foo teeren kruyt,
Of 't roept, oock fonder ftem, den grooten Schepper uyt
Godt zy voor eeuwigh danck, ons hoven geven faken,
Die ons den geeft vernoeght, en vrolijck konnen maken.
Nu is mijns hertfen wenfch (Godt laet'et foo gefchiên!)
Dat wy in 't eeuwigh hof malkander mogen Fien.

Op Sorghvliet, den 10 Maert 1654.

LOF- GEDICHT, TER EEREN VAN

JUBAL,
SOAVE VAN LAMECH ENDE ADA, EERSTE VINDER VAN DE SANGH- KOKSTE EN SNAREN-SPEL, GEMAECKT TEN VERSOECKE
VAN DE HAERLEMSCHE MUSICATEN.

De vinder van de fangh is weert, met alle tongen,
De vinder van de fangh is weert te zijn gefongen:
Op, gaften! geeften, op! en al die fingen kont,
Gebruyckt hier fnaren-fpel, gebruyckt een foeten mont!
Gebruyckt het bey gelijck, en wilt te famen mengen,
Wat fangh en foet geklanck is machtigh uyt te brengen.
Wie nutter dingen vint, en aen de werelt biet,
't Is reden dat hy danck voor fijnen dienft geniet.
Maer feght ons, ouden tijt! wie heeft de foete gronden
Van fpel en van gefangh voor defen eerft gevonden?
't En is Apollo niet, en min de boxvoet Pan '',
Die hier uyt grooten naem of luyfter halen kan:
En fchoon al is wel eer een jonge maeght' geprefen,
Om datfe van het fpel een moeder fcheen te wefen,
En voefter van de fangh, 't is echter fonder gront,
't Is vry een hooger geeft, die eerft den Cyther vont:
't Is Jubal, die wel eer een liet beftont te quelen,
Die eerft de rouwe jeught op fnaren leerde fpelen,
Die eerft den trommel 1loegh, en op de fluyte blies,
En maeckte dat de kunft geduerigh hooger wies.
Want als liet eerfte paer uyt Eden was gedreven,
Toen leyde ganfch het volck een droef en anghfigh leven;
Want niemant at 'er broot, als door een hittigh fweet,
En al de werelt font als in geduerigh leet:
Maer God, die noyt den menfch van druck en laet verdwijnen,
Liet als een nieuwe fon op hare tenten fchijnen;
,

Daer komt een beter tijt, want Ada baert een kint 3 ',
Dat Adams faet verheught en foete dingen vint;
Het vint een aerdigh tuygh, geciert met guide fnaren,
En gingh het met een bom, en met een fluyte paren,
En met een helle Item; dat gaf een foet geluyt,
En joegh het fwaer gequel en droeve finnen uyt.
Daer qualn toen al het volck met wonder ingenomen,
En tracht ontrent het fpel, en by den helt te komen;
En wie hem maer en naeckt, die is gelijck vervoert,
Vermits de jongelingh foo ras de vingers roert.
Maer noch foo nam de jeught het meefte vergenoegen,
Wanneer hy by de klanck de fangh begon te voegen,
Vermits hy met de ftem nu rijft, dan weder daelt,
En uyt haer ftil geheym der menfchen zielen haelt.
Daer quarr van alle kant de gantfche werelt dringen,
En hoorde fnaren-fpel, en hoorde Jubal fingen,
Verdwellemt in de vreught; en fiet, op defe wijs,
Soo kreegh het treurigh volck een ander Paradijs.
Wel aen dan, wieje zijt, die met gevoegde Remmen,
De droeve finnen treckt, en doet in vreughde fwelnmen;
Erkent op defen dagh den vinder van de fangk,
Den vader van de vreughd' en van het foet geklanck.
Juyght Jubal, reyne jeught! juyght Jubal, kloecke mannen!
Juyght Jubal, al het volek! verdriet dient uytgebannen;
Die eerft het fingen vont, dient met gefangh vereert,
Maer juyght Hem boven al, die Jubal heeft geleert.

1) Apollo en Pan zijn by de Heydenen vinders van defe konfte geacht;
2) Cecilia daer na by andere volgende eeuwen.
3) Nota. De woorden in den orgineelen text, Gen. 4. 21. begrijpen fyuecdochice alle Mufijck inftrumenten, foo die geflagen worden (die Ariftoxenus by Athenaeum Eutapa noemt) als die
geblafen en niet de vingers of wint geroert worden.
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EERSTE NIEUW-JAERS GESANGH.
OP DE WIJZE: Sop/dc, Sophie, als ick u meer, &e.

O Jaren! o jaren!
Vry fnelder dan de baren,
Ghy leert ons, en ganfch het aertfche dal,
Dat eens dit machtigh werck ter neder Borten fal.
Ghy laet uwe krachten,
Op ons gedachten,
Soo nederflaen, oock heden op den dagh,
Dat eens het ydel vleefch uyt ons verhuyfen magh!
De tijden, de tijden,
Die ftaegh als poften rijden,
nut
tot aen het diepft der fiel,
Zijn ons
Soo maer ons dom verftant haer raedt in weerden hiel
Wat fijn'er menfchen,
Die voor haer wenfchen
Oock hondert jaer, indien het wefen kon,
En worden naauw één dagh befchenen van de fon!
De rofen, de rofen,
Die wonder aerdigh blofen,
Als haer glans is in haer eerfte jeught,
Die hebben evenwel maer Hechts een korte vreught;
Siet, hondert maeghden ,
Die eens behaeghden
Mijn ydel oogh, ontrent haer eerfte tijt,
Zijn al van nu af aen haer aerdigh waesjen quijt!
Getroude! getroude!
Die op uw' jonckheyt boude,
Siet nu eens recht, wat ghy te voren waert,
En leert den gront van uwen brofen aert ;
Het zijn de dagen,
Die u nu jagen,.
Soo tot de forgh als ander fwaer verdriet,
Dat hier ons domme jeught noyt recht te vooren fiet.
O Vader! o Vader!
En aller vreughden ader,
Mijn Heer, mijn God, mijn trooft, en vaften groat,
Die ons het nieuwe jaer op heden hebt gejont!
Sendt uwen fegen,
Op onfe wegen,
Op dat het Jaer, vernieut te defer tijt,
Ons en den ouden menfch ten vollen make quijt!
TWEEDE NIEUW-JAERS GESANGH.
Or DE WIJLE: 0 nidet, jaloufe nuiet, &c.

Godt danck, het nieuwe jaer is wederom begonnen,
De fon, die heden fchijnt, die brenght den eerften dagh;
Maer feght my nu, mijn ziel, wat feyl hebt gy verwonnen?
Wat deel van uw geuioet is beter als het plagh?

Wat deught heeft in uw' hert een beter plaets genomen?
Waer is in uw' bedrijf de werelt afgegaen?
Wat voorftel van den geeft is tot de daet gekomen,
Terwijl het voorigh jaer fijn gangen heeft gedaen?
't Is waer, ghy hebt gepooaht, veel dingen uyt te werken,
Die ghy in uw' gemoedt als feker had gefet;
Maer des al niet-te-min, naer ick het kan bemercken,
Zijt ghy al menighmael in uwen gangh belet.
De werelt en het vleefch die hebben vreemde grepen,
Die maken in den menfch al vry een hart gevecht;
Sy hebben groote macht een ziele wegh te fiepen,
Oock die om wel te doen haer wegen heeft gerecht.
t'Sa, laet ons nu met ernft ons hert eens gaen betreden,
Wy fien wat ons den geeft by wylen overftort ;
Ey lieve, doet een reys, oock door uw' diepfte leden,
En let aen allen kant, wat ons van binnen fchort.
Ontmoet u eenigh deel, dat over is gebleven,
En eertijts uyt het vleefch of uyt de werelt rees,
Het dient met kracht verjaeght en uyt te zijn gedreven,
Het is my nu een walgh wat ick te voren prees.
Als iemant in een ftadt verraders heeft gevonden,
Al vanght hy eenigh deel, noch is hy niet geruit;
Hy wil het gantfche rot aen ketens fien gebonden,
En foo wort eerft fijn angft ten leften uitgebluft.
Gaet, gaet uw' innigh deel, en al uw' geeften fiften,
En maeckt dat ghy de deur voor alle tochten (luyt,
Ontledight uw gemoet van alle fnoode driften,
Geen deught en koint'er in, of 't quaet dat moet'er uyt.
Nu God! mijn hoogfte goet, dit heb ick voorgenomen,
En 't is dat mijn gemoedt met groot verlangen wacht.
Het is van uwen geeft, en niet van my gekomen,
Ghy, brengt'et tot de daet, wat ick nu heb bedacht!
DERDE NIEUW -JAERS GESANGH.
Or DE vors. 0 lefttyh hof, 0 winckel vol gebreken, &c.

Het voorigh jaer dat is al weder henen;
Het is gegaen, het is geheel verdwenen:
Hoe fuel loopt oock de tijt!
Ons leven is gelijck een vluchtigh man,
Die nimmermeer in rufte wefen kan,
Maer ftaegh te pofte rijt.
De menfch ontdeckt veel dingen op de wegen,
Hier is een flot, en daar een rots gelegen,
En elders vruchtbaer landt;
Hier groent een wout, en daer is 't enekel hey,
En ginder volght een wel-begraefde wey,
En ftracks een dorre ftrandt.

NIEUW -JAERS GESANGI[EN.

Maer als de menfch, met afgemende leden,
Komt tot een dorp des avonts ingereden,
Of tot de naefte ftadt ;
Al wat hy fagh, een beeck, een wout, een boom,
Het fchijnt hem al gelijck als enckel droom,
Of ick en weet niet wat.

Iek danckte God, uyt mijn geheele krachten,
Dat hy my noch bewaert;
Iek roep hem aen, en bid hem om genade,
Dat hy, van nu voortaen,
Mijn ziel wil houden ftaen,
Vry van helfehe fchade.

Maer heeft de man aen boomen ofte fteenen,
Gequeft fijn arm, of hooft, of fwacke beenen,
Soo doet hy fijn beklagh ;
Dat blijft hein by, dat voelt hy alderbeft,
Dat is, eylaes! dat hem alleenhjck reft,
Van al het groot beflagh.

De fond' is oudt, die wil ick laten fterven,
Wat oudt is moet vergaen;
Iek fal van God een nieuwen aert verwerven,
Die ftaet my beter aen.
Dees nieuwe tijt, die eyfcht oock nieuwe linnen;
Daer toe ga ick terftont,
En legh een vatten gront,
Om 't jaer te beginnen.

In 't jaer dat nu van ons is wegh-genomen,
Zijn mijnen geeft veel faken voorgekomen,
Van alderhande flagh;
In eenigh deel bevont mijn ziel vermaeck,
Maer ick verloor van ftonden aen de fmaeck,
Oock voor den naeften dagh.
Doch wat'er quam, het was terftont verloren,
Het beelt vergingh, oock eer het was geboren,
Soo ydel is de menfch!
Soo ydel is al wat ons overkoomt,
Soo 't geen men foeckt, als dat men bijfter fchroomt;
Wat is ons herten wenfch!
Maer is mijn hert met onbedachte fchreden,
Of uyt'et fpoor of uyt den wegh gereden,
Soo dat ick my vergreep;
mijn geeft niet wel en heeft gegaen,
waer
Ach!
Dat quelt mijn hert, en hanght my dapper aen;
Siet daer een droeve neep!
Wel aen, mijn ziel! het jaer dat gaet beginnen,
t'Sa, maeckt u op, als met vernieude firnen,
En met geftage vlijt;
Al het gewoel en poogen van den menfch,
En baert geen vreught of luft of herten wenfch,
Als wel befteden tijt.
VIERDE NIEUW -JAERS GESANGH.
't Nieuw -jaer is ons nu weder toegekomen,
Door Godes milde gunft ;
Dies wort mijn ziel niet blijtfchap ingenomen,
En drijft my tot de kunft.
lek, ongewoon, o,n fchier iet meer te fchrijven ,
Neem evenwel de pen,
Die ick fchier niet en ken;
Wie kan'er ledigh blijven?
Iek danckte God, uyt alle mijn gedachten,
Dat hy my heeft gefpaert;
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Ghy, die het al gewoon zijt nieuw te maken,
0 Godes reyne geeft!
Wil tot mijn ziel met innigh vuur genaken,
Dat foeck ick aldermeeft.
Ghy zijt mijn wenfch, ach! kond' ick u bekomen,
Geen tijdehjck gequel,
Geen pijne van der hel,
En fal iek oyt fchroomen.
VIJFDE NIEUW -JAERS AENSPRAECK TOT DE ZIEL,
DIE DESE VERNIEUWINGH VERWACHT.
Het nieuwe jaer is nu gekomen,
Soo langh heeft God ons hier gefpaert;
Mijn ziel, wat hebt ghy nieus vernomen?
Of houje noch dien ouden aert?
Ach! wil doch hier niet blijven woelen,
In 't aertfche dal,
Hier zijn doch niet als vuyle poelen,
Vol ongeval.
Men tiet, dat nu fchier alle menfchen
Genegen zijn tot nieuwe dracht;
Maer, wat fy feggen, hopen, wenfchen,
Wat wort'er nieus in ons gewracht?
Ey, foeckt geen fnuf van nieuwe kleeren,
Als 't hof nu draeght;
Maer laet u 't innigh nieu vereeren ,
Dat Godt behaeght.
Wat baet ons 't nieu uyt vreemde landen?
Of 't nieu cieraet van ons gemaeckt?
Wat baet het nieu dat is voorhanden,
Wanneer de foete tijdt genaeckt?
Al 't nieu dat yemandt nieu kan hieten,
Is enckel wint,
Ten zy wy 't rechte nieu genieten,
Dat God bemint,

STICFITELIJCKE GEDICHTEN.

504

Men hoort veel nieus aen alle zijden,
Veel feltfaem nieus uyt Engelant;
Hier wil uien vrede, ginder ftrijden,
Het .gaet'er vreemt aen allen kant;
Maer wat voor nieus komt ghy my (eggen
Van uwen ftaet?
Laet ons dat nader overleggen,
In onfen raet:

Van nieus nu is verkregen,
Dat ick nu word' gewaer:
Danck moet ick U, God! bewijfen,
Dat ghy, in dit jammerdal,
My fondigh menfcli
Geeft herten -wenfch;
Maer recht kan ick U niet prijfen,
Eer ick by U wefen fal.

Het nieu daerna ons ftaet te trachten,
Dat is het nieu Jeruzalem;
Dat is het nieu, dat wy verwachten.
Het belle nieu heeft God in Hem.
0 ghy, die 't al eens nieu fult maken,
Treckt ons tot U!
Laet ons een nieuwen geeft genaken,
En dat toch nu!

Laet dan niet uyt te ftrecken
Uw' kracht en rechterhant,
Om my van hier te trecken
Naer 't ware vaderlant;
Daer is 't nieu aen alle zijden,
Daer is 't nieuw' Jerufalem,
En nieuwe lult,
En ware ruft,
Ja geftaegh en nieuw verblijden;
Heer, aenhoore doch mijn ftem!

Tot U, o Heer! is 't dat wy Luchten,
Befit alleen ons gantfche ziel.
Dan fal ick niet ter werelt duchten,
Schoon aerd' en hemel nederviel.
Laet ons voortaen niet meer beminnen
Ons ydel mal:
Maer woont in mijn vernieude finnen;
Soo heb ick 't al.
NIEUWE -JAERS LIET
OP HET JAER ONS HEEREN 1656.
Op de fle,nme van Gizde,ne

Mijn ziel is opgetoogen,
Mijn geeft is buyten my;
Mijn hert om -hooch gevloogen
Als van de werelt vry.
Ach! wat voel ick na van binnen,
Wat een ongewone luft!
0! reyne jeught,
En nieuwe vreught,
Ghy doorftraelt mijn ganfche finnen:
Want in God is 't dat ick ruft.
,

Iek heb my langh bekommert.
Met al dees' vreemden tijt,
Daer lagh ick in beflommert,
Al was 't my dickmael fpijt.
Ach! al die op aerden leven
Zijn noyt vry van ongeval:
't Is maer verdriet,
Dat men hier Piet;
Wat kan doch de werelt geven?
't Is maer onluft over al.
O welkom, nieuwen zegen!
Die in dit Nieuwe -jaer

Ick wenfch geen langer jaren,
Iek wenfch geen grooter eer,
Iek wenfch van hier te varen;
En niet en wenfch ick meer,
Als eens wegh te zijn genomen,
En ick wenfch geen langer dagli
Geeft my de faeck
Daer iek naer haeck,
En laet my ter plaetfe komen,
Daer ick U recht prijfen mach

;

GESANGH OP DE GEBOORTE ONSES HEYLAN'TS
EN SALIGHMAKERS JESU CHRISTI.
Oh de voys van den Lof fangli Suneons.

Op, Sions reyne jeught!
Bedrijft nu ware vreught,
Terwijl ons is geboren
Het kint, het wonderkint,
Daer in de ziele vint,
Dat eertijts was verloren.
Het was de droeffte ftont,
Wanneer Gods heyligh bont
Door Adam wiert gefchonden;
Het was de blijdfte dagh,
Die oyt de werelt fagh,
Als Chriftus wiert gefonden.
Hoe kond' het oyt gefchiên,
God in het vleefeli te fier
Had God niet uytverkoren,
Een uytgelefen kerck,
Als tot een wonder-werck,
Die anders was verloren!
,
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Als God is met den menfch ,
Dat is den hooghften wenfch,
Die yemant kan gewerden;
Nu fpreeckt dit heyligh pant
Tot al het gantfche lant:
Gods liefde fal volherden !

LIEDT
OP nF 'HJZE • Elorada

foo het wefen mach, &c.

Wel op, mijn ziel ontwaeckt, ontwaeckt!
Eer ghy in dieper flaep geraeckt:
Dit heb ick nienigwerven
Tot u gefeyt, met droeven fin;
Maer ghy, des niet-te -min,
En liet my niet verwerven.

GESANGH UIT DEN XLIIe° PSALM.
Gelijck een hart van herten hijght,
Wanneer het is vermoeyt van vluchten,
En begint te Luchten,
Mits het vreefe krijght,
En wenfcht dan om een koele beeck,
Soo ftijgh ick op, en, met een rechten ftreeck,
Ga ick tot U, o Heer!
Uw' gunft doch tot my keer!

Ghy waert, ick weet niet waer, verruckt,
En 't fcheen het was u wel geluckt;
Maer ghy waert als befchoncken :
Uw geeft, die als verfoopen lagh,
En was niet alsfe plagh,
Maer in een kuyl verfoneken.
Ach! 't is met u alfoo geftelt
Als iemant die in 't open velt,
Een haes heeft na-gereden;
En vindt daer na fijn befte paert,
Veel hondert kroonen waert,
Verminckt aen alle leden.

Mijn hert verlanght, mijn ziele dorft,
Uyt 't innigh diep van mijn gedachten
En geheele krachten,
Na des levens vorft,
Na U, o God! mijns herten wenfch;
Ach! wanneer doch fal lek, ellendigh nlenfch!
Voor U verfchijnen Heer?
Uw' gunft doch tot my keer!

En als hy fijnen vangh befiet,
En let met een op lijn verdriet,
Soo is hy ganfch verbolgen;
Om dat hy, uyt een dommen geeft,
Met loo een edel beeft,
Een haes heeft willen volgen;

Mijn tranen vloeyen even ftaegh,
En blijven, op mijn droeve wangen,
Als geduerigh hangen;
Om dat alle daegh
My wort gefeyt, uyt enckel fpot:
Siet, waer is nu fijn wijtberoemde Godt?
Maer ick ga tot U, Heer,
Uw' gunft doch tot my keer!

Een haes, die anders niet en heeft,
Als Hechts dat hem de Taufe geeft,
Die voor hem is te maken:
Het mager dier heeft dit gebreck,
't Wil fuycker, wijn, en (peck,
Al-eer het plagh te fmaken.
En of men fchoon al koften doet,
Het maeckt ons fwaer en drabbigh bloet,
Wanneer het wordt gegeten.
0 ziel! een fchoon en moedigh paert
Is beter dingen waert,
Als foo te fijn verlieten.

Ach! wat een dinck wort iek gewaer,
Dat ick hier voormaels plagh te treden,
Tot lof en gebeden,
Met een groote fchaer;
Toen wy eens namen onfen gangh,
En klommen op, met vreught en bly gefangh,
Tot uwen tempel, Heer,
Uw' gunft doch tot my keer!
Mijn ziel, hoe fijt ghy dus ontruft,
En fucht geftaegh met volle leden,
Als geheel t'onvreden
En ganfeh fonder luft?
Ey, laet eens af van dit geween,
En ftelt uw hoop op uwen God alleen;
Wel aen, loo doe ick, Heer,
Uw' gunft doch tot my keer!
II

,

Nu raed iek u, met alle vlijt,
Dat ghy doch let, na delen tijt,
Wat jacht u dient verkoren.
Ey fiet, dat ghy niet Efou flacht,
Die, raids hy gingh ter jacht,
Den zegen heeft verloren.
KLAEGH-LIEDT
OP T VERIIUYSEN EN SCHEYDEN VAN EEN SOET GESELSCHAP.
'

O luftigh hays, o fchoon gebouw!
Ghy wort gedreyght met fwaren rouw,
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't Is tijt, dat ghy u met fwart bedeckt;
Laet vry uw fteenen
Geduerigh weenen,
Uw luft vertreckt.
Uw' luft beftont hier, in 't gemeen,
Uyt foet gefelfehap onder een,
Dat tot hemelfche vreught fcheen als gemaeckt;
Dat gaet tot fcheyden,
Sich nu bereyden,
Siet wat u naeckt.
De foetfte, die ghy voor u feet,
De Nimphe, die foo menigh liet,
Met haer foete wont, hier heeft gequeelt,
Die wil haer leven
Gaen overgeven,
Een die haer fteelt.
Een, fegh ick, die haer herte wan,
Een jongh, een fris, eei vrolijck man,
Die haer fiel behaeght; maei fegh, och arm,
Wat kan 't u baten,
Ghy fijt verlaten,
Sy, in den arm,
Van die haer mint, finght nu een liet;
Dat maer en ftreckt tot uw verdriet,
Mits ghy haer nu mift, en eenfaem (tact;
Ey, laet uw deuren
Geduerigh treuren,
Waer door fy gaet.
O bloemtjes, bloemtjes! edel kruyt,
Dat in den hof foo geeftigh fpruyt,
Treurt nu, fchoon ghy eerft foo luftigh waert:
Uw jeughcligh bloeyen,
En geeftigh groeyen,
Heeft geenen aert.
Wel hoe, magh dan een vrye inaeght,
Niet kiefen die het haer behaeglit?
0 ja, 't is een eer te fijn getrout;
Wel moetje varen,
Die met haer paren,
De werelt bouwt.
Wel, als het immer wefen moet,
0 foetfte Nimphe, weeft gegroet!
En fehoon ghy nu fchijnt ganfch wel getint,
Laet uw gedachten
Noch op hem wachten,
Die u bemint.

HERDERS-LIEDT
VAN DEN OLDEN DAMON AEN DE JONGE GALATHEE.
or nF vors. Pumpe de vivre fans ai^ner, &e

O foetfte van het ganfche rijck,
Als ick aenhoor uw' reden,
Soo geef ick u in all's gelijck:
Ghy hebt te frisfche leden,
Ghy fijt te jongh en foet van aert,
Voor uwen Damons grijfen baert.
Alleen maer, om foo menigh liet,
Dat ick u plagh te fpelen,
Of op een fluyt of herders riet,
Dat noch de vrijfters quelen,
Soo gunt my doch, de kunft ter eer,
Een eerbaer kusjen fonder meer.
Hier mede, foete Galathée ,
Sal ick my vergenoegen,
Iek wenfch u groot en machtigh vee,
En landt voor hondert ploegen,
Iek wenfch u ftaegh een vruchtbaer bed,
Daer noyt de twift haer voet en fet.
Iek wenfch u beter als ick ben,
Een man van jonge jaren,
En mits ick uwe deughden ken,
Iek wenfch u wel te varen;
Iek wenfche, datje vinden meught
Goet, eendraght, liefd', en foete vreught.

MORGEN-GESANGH.
STEMME. 0 nutet,

jaloiefe nnnct, &c.

De nacht die is voorby, de Ion begint te rijfen;
Iek fie, hoe dat'et licht een nieuwe werelt baert,
Op, op, mijn logge fiel! wilt uwen Schepper prij fen ,
Die u op defers nacht en eertijts heeft bewaert.
O Vader van het licht! o Schepper van der fonnen !
U danck ick in den geeft, U groet ick met gefangh;
In Uwen foeten naem foo dient den dagh begonnen ,
In uwe vrees volherdt ons leven-dagen langh.
Iek heb een ruynien tijt in duyfternis gefeten ,
Verfchoven van den dagh en van het ware licht,
Laet ons te defer flout Uw rechte paden weten,
En leyt ons metter haut tot ons befcheyden plicht.
Ghy hebt in ouden tijt een woort alleen gefproken,
Toen nog een dicke nacht op al de werelt lagh,
En ftracx foo is het licht met krachten uyt-gebroken,
Soo dat men over al Uw groote daden fagh.
Spreeckt maer een enekel woort, mijn nacht die fal verdwijnen
En ick, een kint des lichts, fal nimmer fijn befchaemt;
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Laet Uw genade -fon my in het herte fchijnen ,
En ick fal lieden doen gehjck het my betaemt.
Wel op, mijn fwaer gemoet, ick voele my verftereken,
Iek voel in mijnen geeft een nieuwe fonnefchijn:
Al wie in Godes vrees fijn ampt foeckt uyt te wercken,
Daer is geen twijfel aen, God fal hem gunftigh fijn!
AVONDT-SANGH.
STEMME:

0 faux amant! o tanque menteuresfe!

Het licht is wegh, den avont is gekomen,
De nacht, die heeft den hemel ingenomen,
De werelt overheert;
Ons kranck geftel, dat krijght nu flapens luft,
En wat'er leeft begeeft hein tot de ruft;
Siet, hoe het al verkeert.
Almachtigh God, en Schepper aller dingen!
Wy gaen een liet tot Uwer eere fingen;
Ontfanght doch ons gefangck:
Ghy hebt, o Heer, tot heden ons gefpaert,
En ons verfchoont in onfen broofen aert,
U zy voor eeuwigh danck!
Ghy, die het lant met duyfter gaet betrecken,
Wilt doch voor al ons fnoode tonden decken,
Met Uw genaden -kleet;
En brenghtfe niet in Uw geftrengh gericht,
Want dat wy oyt verlieten onfen plicht,
Is ons van herten leet.
Schoon dat wy fien de fon met hare ftralen
Daer henen gaen, en in het water dalen,
Dat quelt ons niet te teer:
Behout ons flechts het licht van Uwen geeft,
Want dat verquickt de bange zielen meeft;
Gunt ons dat eeuwigh, Heer!
En nademael wy menfchen hier beneden
Sijn enckel ftof, en fwack in al de leden,
Soo haeft de fonne vlucht;
Soo geeft toch ruft aen dit ellendigh vleys!
Doch efter too, dat wy, met ons gepeys,
Noch blijven in de tucht.
Maer fchoon ick 's nachts al niet en konde flapen,
En even 's daeghs geen luft en wilt te rapen,
Dat eyndight met den menfch;
Geeft maer, o Heer! na mijnen leften dagh,
Dat ick by U eens rufte vinden inagh;
Dat is mijn hooghfte wenfch.
Als flechts mijn ziel haer Schepper rnagh genieten,
En dat fijn trooft op ons komt Wedervlieten,
Dan acht ick niet -met-al
Noch wat het vleefch of al de werelt heeft,
Noch-even-felfs al wat de Hemel geeft;
Want Godt die is'et al.

507

REYS-LIEDT.
srEMME:

C'ejt an amant, ouv^e In Porte.

Al die fach ftellen om te reyfen
Met varen, rijden, ofte gaen,
Die moeten neerftigh overpeyfen,
Wat dan behoort te fijn gedaen:
God dient voor alle dingh gebeden,
Eer dat men fach tot reyfen ftelt,
En als men vorder is getreden,
Soo dient fijn lof oock daer vernielt.
Die aen fijn paert laet haver geven,
En bidt den Heer wanneer by reyft,
Is daerom noyt te rugh gebleven,
Schoon dat het beyde tijt vereyft.
Wenft ghy dan (poet tot uwe faecken,
Siet ghy óf voordeel óf gewin,
Wilt God eerft met den geeft genaken,
Dat is in all's een goet begin.
Wel, vrienden, wy fijn uytgetogen,
Een yeder weet fijn eygen gangh;
Koomt, laet ons, naer ons kranck vermogen,
Den Heere groeten door gefangh:
0! die, in Uwen throon gereten,
Met geene plaets en fijt bepaelt,
En kondt ons doen en poogen weten,
Hoe verr' ons lijf of herte dwaelt;
Wilt ons met uwen geeft geleyden,
In al dat is of fal gefchien,
Wilt onfe faecken foo bereyden,
Dat wy oock Baer uw liefde fien.
Hoe liet ghy eens uw gunfte fmaken,
Toen ghy waert leyder van uw volck !
Des nachts waert ghy een vyerigh baken,
En op den dagh een helle wolck.
En als de wijfen quarren talen,
Of God de Soon was in het vleys,
Een fterre met haer guide ftralen,
Die was haer leytsman op de reys.
Uw kracht is heden niet vermindert,
Uw hand is heden niet verkort,
Geeft, Heer! dat ons geen quaet en hindert,
Maer op ons doen uw zegen (tort!
Geeft dat wy fpoedigh weder keeren,
Door Uwen geeft en gunft verblijt;
Soo fullen wy Uw' naem vereeren ,
Den gantfchen loop van onfen tijt.
-

NIEUW -JAERS GESANGH.
OP DE wiasE:

Jamais ure Dame fi belle etc.

O God! wy fien, dat onfe jaren,
Dat onfe tijt ftaêgh henen gaet:

508

S'CTCTITELIJCKE GEDICIfTI'N.

De jeught verloopt gelijck de baren,
Als wy dat leeren uytter daet.
Maer, Heer! Uw wefen ,
Noyt recht geprefen,
Dat blijft alleen in vaften ftaet.
Het oude jaer, dat is verloopen,
Het nieu dat neemt nu fijn begin,
Leert ons den tijt recht uyt te koopen,
Dat is voor-al een groot gewin;
0 Heer, wy wenfchen,
Als nieuwe menfchen,
Van U voortaen een reynen fin.
De gulde Sonn begint te rijfen,
De dagh die waft, gelijck men fiet:
Mijn ziel! ghy dient oock aen te wijfen
De gunft die ghy van God geniet.
0, laet uw finnen
Eens overwinnen
Al wat de fond' en 't vleefch gebiet!
Verlaet doch eens uw fondigh wefen,
Den ouden menfch dient uyt-gedaen,
Koomt met de Son om -hoogh gerefen,
En wilt geftaegh noch hooger gaen;
Wilt God uw leven
Ganfch overgeven;
Dat is tot heyl de rechte baen.
Wie weet of wy noch ander-werven
Eens fullen Fien het nieuwe-jaer;
Want out en jongh moet beyde fterven,
Wy leven al in dit gevaer.
Wel aen, mijn Pinnen
Die gaen beginnen;
Iek word' liet in den geeft gewaer.
ZIELS -VERHEI+'FINGE.
Or DE WIJSE: Rofemont, waerje vlael, en..

Op, eens! op, aerts gemoet!
Streckt u tot het hoogfte goet,
Klimt tot uwen God, gact tot lijnen throon,
Want Hy is alleen uw grootfte loon;
Hy is die de ziel, aisle tot hem rijft,
Sijn vader-gunft bewijft:
Maer het ydel hert, dat ftaegh na der aerden helt,
Dat wort met fehrick en anghft gequelt.
Wat is eer? wat is ftaet?
Niet als waefem in der daet.
Wat is machtigh gelt? wat is oogen-luft?
Ach! 't en maeckt de ziel moer ongerliit.

Daer is geen vermaeck in het aertfcbe dal
Of 't eynd' is enekel gal.
Denckt dit, o mijn ziel: wat ons 't vleys en werelt biet,
Is fchuym of fchijn en anders niet.
Wel dan Heer, eeuwigh God €
Iek ben langh genoegh befpot
Van het ydel vleys, van de losfe jeught;
Weeft ghy nu voortaen mijn hoogfte vreught,
Maeckt dat nu voortaen mijn vernieude borft
Niet als naer U en dorft;
Iek en wenfch niet meer, fnijt mijn aertfche leden af,
En leght my neder in het graf!
DANCK-LIET,
VAN IEMANT DIE VAN EEN SWARE SIECKTE VERLOST IS.
Or

DE WIJSE:

Jonckvrou, mijn hert, m?in ziel, mn fin, enz.

Mijn ziel, berft nu van vreughden uyt,
En ftaeckt uw fwaer verdriet,
Gaet, neemt ter hant uw foete luyt,
En finght een aerdigh liet;
Een liet, maer niet van lichte ftof,
Oock niet vol geylen fpot:
Maer enckel danck en enckel lof,
Tot prijs van uwen God.
lek was gebracht tot aen de doot,
Tot aen den fwarten poel;
Iek fagh nu Charons ouden boot,
En wonder groot gewoel.
Iek was geraeckt tot op den kant,
Daer my de fehare Riet;
Men drongh my naer een duyfter lant,
Maer daer en wild' ick niet.
Een koortfe, met een ftaegen brant,
Door-rende my de ziel;
Soo dat ick nimmer ruft en vant,
Maer ftaegh in flaeuten viel.
Geen meefter, die ontrent my quam,
Geen kruyt dat my genas;
Hoe dickmael, dat ick drancken nam,
Iek bleef gelijek ick was.
Ja fiet, de koortfe wies te meer,
hier op heb ick gelet;
Dies gingh ick vluchten tot den Heer,
En dit was mijn gebet:
O ghy, die 't leven en de doot
Hebt onder uw gewelt,
Koom, treckt my doch uyt delen noot,
Die my den geeft ontftelt.
Iek ben noch in mijn groene tijt,
Als in mijn dageraet,
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Geeft, dat de doot niet af en fnijt
Mijn teeren levens -draet;
0 Heer, neemt u doch mijner aen,
En hoort mijn droef geklagh,
En laet mijn fon niet ondergaen
Te midden op den dagh!
Weeft uwen dienaer 1) niet te (traf,
En treckt hem 2) uyt het ftof,
Men kan doch in het duyfter graf
Niet melden uwen lof.
Een jeughdigh lijf, een frisfche geeft,
Die isfer toe bequaem,
Die kan als in een ftaege feeft,
Verheffen uwen naem.
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Voor al de fonden,
In my bevonden;
0 gunt my dat!
lek fie, dat yeder gaet,
Daer ons verzegelt ftaet
Uw heyligh Bont,
Dat God deli Sone vont.
Maer 't fondigh wefen
Is binnen my
Gantfch hoogh gerefen;
Wilt dat genefen,
Soo wort ick bly.

;

Siet flechts mijn ziel eens gunftigh aen,
En ftracx ick ben gefont,
Mijn pijn en druck fal henen gaen,
En al in korten ftont;
Soo wil ick al mijn dagen laugh,
Dat adem in my fpeelt 3)
Uw naera verheffen met gefangh,
En doen wat ghy beveelt
,

Iek fie het Hemels broot
Daer toe ick ben genoot;
Spijs voor de ziel,
Die anders neder-viel.
Maer 't fondigh wefen
Is binnen my
Gantfch hoogh gerefen;
Wilt dat genefen,
Soo word' ick vry.

.

Het woort en was naeu uyt- gebracht,
Wanneer ick trooft ontfingh;
In my quarr ftracx een nieuwe kracht,
Soo dat de pijn vergingh.
Iek was gelijck het dorftigh kruyt,
Dat flaeu ter aerden zijght,
Maei dat in volle lovers fpruyt,
Als 't foeten regen krijght.
Wel op, wel op nu, lompe geeft!
't Is langh genoegh getreurt,
Gaet, heylight God een eeuwigh feeft,
Vermits u dit gebeurt.
Mijn tongh en fwijge immer ftil,
0 God, mijn toeverlaet!
Dus geeft my, Heer! den goeden wil,
Geeft oock de volle daet
!

De blijtfchap die ick eys,
En gaf noyt eenigh vleys;
Uw geeft alleen
Die maeckt ons haer gemeen.
0 laet ons leven,
Van heden af,
Sich aen U geven,
En nimmer beven
Voor helfche ftraf!
De veyheyt die ick wenfch,
En gaf noyt eenigh menich;
Uw trooft geeft lult,
En niemant is geruft,
Als die fijn krachten,
Met alle vlijt,
En fijn gedachten
Op U doet wachten,
En fonden mijt.

LIEDT,

Wel-aen, ick ben gefpijft,
Vermits dat in 1Tly rlj ft
Vermaeck in God,
En lult, tot fijn gebot,
Wat fal ick fchromen?
Des Heeren geeft
Op my gekomen
Heeft weg-genomen,
Al wat men vreet.

VOOR YEMANT, DIE SIC H STELT OM TOT DES HEEREN

AVONTMAEL TIE GAEN.

0 God, mijn hooghfte goetl
Daelt nu in dit gemoet,
En naeckt mijn hert
Op dat'et fuyver wert.
Uw reyne wonden,
Die fijn liet bat
1) Of Maget.
II

2) Of Haer.

3) Of: Gehjck u trouwe maeght.

4) Of. En doen wat u behaeght.
128
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'k En acht nu geen gevaer,
Al isfet bijfter fwaer;
Geen doot of hel
En doet my nu gequel;
Want Godes zegen,
Van nu voortaen,
Tot my genegen,
Sal my bewegen
Om wel te gaen.
NIEUWE -JAERS GEDICHT.
Het Nieuwe jaer is hier; het aertrijck gaet ontfluyten,
De botten puylen uyt, de boomen fullen fpruyten,
Het kruyt en veyligh gras fal kruypen wijt en breet,
De bloemkens fullen ftaen elck op fijn beft gekleet.
De tijt, de nieuwe tijt fal nieuwe jeught gaen bringen,
Aen bergen, bofch, en dal, aen alderhande dingen:
Al wat daer henen lagh, begraven in het ftof,
Sal Reken op het hooft, tot cierfel van den hof.
Den armen menfch alleen, met ouderdom bevangen,
En kan het oude vel niet uyt-doen, als de (langen;
Maer Bat's een kleyne faeck: wy zijn noch boom, noch beeft,
't Gunt in ons dient vernieuwt, dat is alleen den geeft;
Dit lijf is maer een romp, de ziel, van meerder waerden,
Dient, in dit nieuwe jaer, getogen uyt der aerden:
Waerom fond' onfen geeft fijn af-geheten huyt
Niet konnen leggen af, foo wel als 't dorre kruyt?
0 menfch! is alle dingh om uwent wil gefchapen,
En wert'et nu vernieut, fult ghy alleen ftaen gapen,
En blijven, dat ghy waert? fal dan, o lieve, fal
In u het nieuwe jaer vernieuwen niet met al?
Merckt ghy niet, dagh aen dagh, dat door de nieuwe jaren
Dit broofe lijf verout, tot dat wy neder-varen
In 't duyfter van het graf, en treden op de baen,
Die al des werelts vleefch voor defen is gegaen?
Wanneer de guide fon, met hare fnelle paerden,
Heeft al het jaer gerent rontfom den kloot der aerden,
Soo dat des hemels loop ons brenght den kortften dagh,
Begint fy weer van nieus, en rent gelijekfe plagh.
Wanneer de gulde fon, des avonds, hare ftralen
Heeft in den koelen fchoot van Thetys laten dalen,
Spant weer haer peerden in, en met het morgen-licht
Vertoont ons wederom de glans van haer gefleht.
't Gaet anders met den menfch: want, als de dicke wolken,
De (warte nacht des doots omringht het hooft der volken,
Dan ist'er mee gedaen; eylaes! men fijght ter neer,
Men finckt diep in der aert, en niemant keert'er weer.
Men leeft en fterft maer eens: de doot is van de faken
Daer feylen eens begaen, noyt weer fijn recht te maken:
Leert dan, uw leven laugh, leert doen, met vaften gront,
Dat ghy, uw leven langh, maer eenmael doen en kont!

HIER VOLGEN EENIGE MEDICINALE GRONDT REGELS, UYT HIPPOCRATES APHORISMEN,
DEWELCKE ALS VOOR GODS-SPRAKE VAN
OUDTS ZIJN GEHOUDEN GEWEEST.
Soo ghy, door loop van langen tijt,
Verfwackt en ganfch verhongert fijt,
Soo leert de reden, lieve vrient!
Dat u geen fpoedigh voedtfel dient:
Maer leedje korts maer hongers -noot,
Soo bijt dan veerdigh in het broot.
Uw' maegh is beft, om inetter (poet,
En niet met traegheyt zijn gevoet.
Ghy die een onreyn lichaem voet,
Weet, dat het u maer hinder doet.
Met dranek verquickt veeleer het bloet,
Als het door vatte fpijfe doet.
Leert hier den aert van alle koft:
Wat haeft verteert, wort haeft gelol't.
Een die, fijn jonge dagen langh,
Is hart in fijnen kamer-gangh,
Die wordt ontrent den ouden dagh
Vry weecker, als hy voortijts plagh.
En ghy, die jongh hartlijvigh waert,
Krijght oudt gewis een (achter aert.
Vraeght yemant, wat'er voor een man
Den honger beft verdragen kan:
Voor eerft, die na fijn eynde gaet,
Maer dan noch is in goeden ftaet ;
Daer na een, die niet meer en waft,
En fchaet'et niet, fchoon dat hy vaft;
Maer yemandt in fijn jeughdigh bloet,
Lijdt hinder als hy vaften moet;
Doch kinders van een blijden geeft,
Die fchaet'et vaften aldermeeft.
Wanneer de flaep een menfch vermoeyt,
Dan fchijnt'et dat de heckte groeyt;
Maer foo de ruft hem wel bekoomt,
Soo dient geen vorder leedt gefchroomt.
Slaept ghy of waeckt ghy boven niaet,
De kunft, die (chat het beyde quaet.
Een oudt menfch, tot verdriet gewent,
Die leet en fweet en moeyten kent,
Draeght vry al beter fijnen laft,
Als doet een jonck en weligh gaft.
Ons tijt is kort, de kunfte langh,
En kans neemt veerdigh haren gangh;
Oock heeft het proeven fijn gevaer,
Al leeft'er yemandt hondert jaer.

0RONDTREGELS.

En fchoon men yet met oordeel doet,
Noch vint men dickmael tegenfpoet;
Dies moet niet flechts de medicijn
In all's gefet en wacker fijn;
Maer oock de kranck' en fijnen vrient,
En wie hem in de fieckte dient,
Heeft ftaegh te letten op het (tuck,
Of hem genaeckt groot ongeluck;
Dan noch al wat van buyten koomt,
Is hier oock nut te fijn gefchroomt.
Te luttel of te veel gevoet,
En dede noyt het lichaem goet.
Gefellen! als het wefen moet,
Dat ghy verfwackte deelen voet,
Of ledigh maeckt een vollen darm,
Of maeckt verkoude leden warm;
Of yemant na den eyfch verkoelt,
Wanneer hy fich te brandigh voelt.
Ghy doet uw dingen niet te ras,
Want dat noyt yemant goet en was;
Maer wat men met gemoede doet,
Dat houd' men voor den beften voet.
Een koorts ontfteken in den herft,
Maeckt dickmael dat de menfche fterft;
Maer fieckten in de lente -tijt,
Die wordt men vry al lichter quijt.
In alle fieckten, kort of langh,
Is beft een fachte kamer-gangh.
Die fpijfe geeft een flecken vrient,
Die maer gefonde lieden dient,
Doet hinder aen den flecken man,
Daer hy een kloecken baten kan.

Als aen een vrou, die fwanger gaet,
De borft in haeft ter neder flaet,
Houdt vaft, dat om dit ongeval,
De vrucht haer niet belachen fal.
Die 's nachts veel nats te loofen plagh,
Heeft weynigh afgangh op den dagh.
Noyt prees ick al te vetten bruyt,
Vermits het vet de moeder fluyt.
IT dient een fchraelder, lieve vrient,
Wilt ghy van kinders fijn gedient.
Die van een Soontjen fwanger gaet,
Heeft veel een fchoon en bly gelaet;
Maer gaetfe van een Meysjen fwaer,
Soo is haer wefen niet te klaer.
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Veel te vreten, laugh te vaften,
Is noyt goet voor jonge gaften;
Wilje fijn in goeden ftaet,
Houdt in beyd' de middel-maet.

Als yemant eerft heeft bloet gefpout,
Soo hy dat namael weder hout,
En dat'er daerna etter koomt,
Soo wort'er eenigh quaet gefchroomt.
Ontrent het deel daer yemant fweet,
Daer fpreeckt de kunft: hier is'et leet.
Een ftage koorts ten derden dagh,
Niet (achter als'er voormaels plagh,
Sal naderhandt niet ftille ftaen,
Maer vry al harder wegen gaen:
Maer flijtfe met dien eygen tijt,
Soo is het quaet fijn angel quijt.
VOLGEN DOOTS VOORLOOPERS:
Dit is van outs een wijs befluyt:
Tot felle fieckten vinnigh kruyt.
Is yemant in het hooft gewont,
En dweept hem 't breyn dien eygen ftont,
Die wort in haeft fijn hooftfweer quijt,
Want hy verhuyft in korten tijt.

Als yemant langh den af-gangh heeft,
En die ten leften overgeeft,
Hy make ftaet, uyt dit geval,
Dat hem de loop verlaten fal.

Als eenigh menfch langh heeft gewaeckt,
En dan in -dweepery geraeckt,
En voorts met ftuypen is gequelt,
Houdt, dat hy na den grave fnelt.

Als yemant fwelt door water-fucht,
En dat hy daerna bijfter kucht,
Cefellen! maeckt dan vaften ftaet,
Dat hy te poft ten grave gaet.

Als een menfch begint te rafen,
En fijn buyck wordt opgeblafen,
En fijn nagels kout en blau,
Dan is't leven wonder flau.
Wanneer de menfch fijn tijt befluyt,
Soo vlieght de fiel allencxen uyt,
En dan is 't lichaem niet met al,
Als vleefch en bloet, en fnot en gal.
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OP DE VERDORVENTHEYT DES MENSCHEN,
WAER DOOR HY DE SIECKTEN, EN DE
DOODT SELFS, ONDERHEVIGH IS
GEWORDEN.
De menfch, het edel dier, by Godes handt gefchapen,
Was, om in ftage jeught fijn luft te mogen rapen,
Was in het fchoon priëel, en waer by immer gingh,
Daer was hy aengefien als heer van alle dingh.
Hy vont een fchoon gefleht, alwaer de boomen groeyden,
Hy vont een foet geluyt, alwaer de beken vloeyden:
Hy vont een beten reuck, alwaer hy neder fat,
Hy vont een foeten fmaeck, alwaer hy fruyten at.
Waer dat hy kwam gegaen, de foete vogels Tongen,
De visfchen waren bly, de wilde dieren fprongen,
Het fchaepjen met den wolf gingh fpelen in het groen,
En oock het felfte beeft, dat quarr hem hulde doen.
Hy wordt aen alle kant getroetelt van de winden,
En geen onguere lucht en was'er oyt te vinden;
Daar quarr geen felle vorft die in de leden fneet,
Daer blies geen Noordfche buy die in de wangen beet;
Geen koorts, geen vyerigh zeer, geen pelt of peper -koren,
Geen gicht, geen leelijck fchurft, en was'er noch geboren:
Geen damp, geen vuyle miff, en yielder op den menfch,
Men vont aen alle kant fijn vollen herten -wenfch.
Maer na dat hem de 1langh niet liegen had bedrogen,
En van fijn hoogfte goedt door liften afgetogen;
Doe was 't, dat hy terftont in alle qualen viel,
Niet met het lijf alleen, maer even met de ziel.
Eylaes ! het was verbeurt, al wat hy had verworven,
En hy vol ihm bejagh, en in den grondt bedorven;
In hem en is geen deel tot aan het minfte lit,
Daer in geen Ilini verderf en ftage kancker fit.
Soo is dan uytter aert geen doot in ons gevonden:
Maer fy is in den menfch een ftraffe van de fonden;
Van daer komt ons het quaet en al het fwaer verdriet,
Dat yeder menfchen-kint hier op der aerden fict.
Wilt ghy daerom een koorts, of ander quael, genefen,
Of foeckje langen tijt in goeden ftant te wefen,
Gaet eerft tot uwen Godt, en klaeght daer uwe pijn,
Soo kan het heylfaein kruyt uw leden dienftigh zijn.
UYT BARTAS:
Waer Adam niet verruckt tot ongeregelt mallen,
Den Schepper af -gegaen, den Duyvel toe- gevallen,
Sijn af-komft, fijn gefacht, fijn bloet en edel zaet,
Dat ware noch getont en in een blijden ftaet.
Maer nu het eerfte paer heeft, buyten alle reden,
Veracht den grooten Godt, fijn wetten overtreden;
Soo is de bleecke doot, en allerley gevaer,
Getreden in het perck, gekomen over haer.
De fond', het leelijck fpoock, die heeftet al bedorven,
En om dit ongeval foo is de menfch geftorven;

Van daer komt ons het quaet, van daer geftagen druck,
Van daer komt alle vleefch den gront van ongeluck.

OP DE SELFDE VERDORVENTHEYT.
Met dat de menfch begon hem tegen Godt te ftellen,
Soo voegkt fich alle dingh om hem te mogen quellen:
Want een, die uyt de gunft van fijnen Schepper raeckt,
Die heeft ftracks tegen hem al watter is gemaeckt.
De lucht gaf felle wint, het water ftuere vlagen,
Het aertrijck giftigh kruyt, de hemel donderflagen ;
Een yeder fpout den menfch als in het aengeficht,
En denckt voortaen niet meer aen hein te-zijn verplicht.
De fterren zijn vergramt, en laten droeve ftralen,
Door vreemt en naer beleydt, hem in cle leden dalen;
De maen verkout fijn breyn door vuyl en feltfaem vocht,
En fchiet hem in het lijf een ongefonde locht.
Hier rijft een harde ftorm, en treft verheven wallen,
Daer fchiet een blixem uyt, en doet de torens vallen,
En ginder blaeckt een vuyr dat uytter aerden koomt,
Daer voor dat yeder landt en al de werelt Ichroonit.
Ach! hoe was eens de menfch in hoogen ftaet verheven,
Doen hy mocht over-al geftrenge wetten geven!
Doen kond' hy met een wenck, of met een kleyne ftem,
Al wat fijn ooge fagh doen buygen onder hem:
Het fwijn, den oliphant, de leen, en felle beeren ,
Die ftilden haer gewoel alleen op fijn begeeren,
En waren ftaegh bereydt om hem ten dienft te ftaen
Nu komt •— een kleyne mugh en doet hem oorlog aen!
;

i1YT HESIODUS:
Na dat het grilligh wijf een misfagh had bedreven,
Soo was er'er al verdriet in dit ellendigh leven;
Want daer het eerfte volck mocht ruftigh hen en gaen,
Soo nam het aertfclie dal een ander wefen aen:
Want fleckte, moeyte, forgh, en duyfent ongemacken,
Die quarren uyt cle lucht op aerden neder-facken;
Siet daer, eylaes! den menfch in druck en ftagen noot!
En voor het lefte fpoock, Too quam de bleecke doot.
UYT EURIPIDES:
Soo haeft als eenigh menfch op aerden was geboren,
Soo fcheen by al het volck de vreught te zijn verloren;
Een yeder was bedroeft, en maeckte groot geklagh,
Om dat men voor het kindt niet als veldriet en fagh:
Maer als de bleecke doodt had yemant wegh-genomen ,
Dan fagh men enckel vreught als van den hemel komen:
Men nam het voor geluck, men is geheel verblijt,
Een menfeh te mogen fien van allen druck bevrijt.
UYT CRANTOR:
Wat leven dat de menfch oyt ftelt in fijn gedachten,
Daer is maer enckel druck en onluft in te wachten;
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Het gaet foo wonder vreetut hier in dit jammer-dal,
Men vint fchier anders niet, als druck en ongeval:
Is yemant hoogh in geeft, en deftigh in verftande,
Soo wordt hy metter daet een have van den lande;
Doet hy, gelljck een dwaes, fijn dingen fonder flot,
Soo hy is ftaegh veracht, en aller menfchen fpot,
Is hy van kloecken aert, en van gefonde leden,
Soo wil by ftaegh het vleefeh in vuylen luft befteden;
En by is veeltijts Beck, by 11jdt een ftage doot,
En is een arrem menfch, al is fijn rijckdom groot;
Leeft hy ontrent een prins, of krijgt hy groote ftaten,
Hy moet van ftonden aen fijn oude veyheyt laten:
Wie Lich in 't hof geneert, die ftelle defen voet,
Dat hy geringelt wordt, en efter dancken moet.
Indien hy lich bemoeyt alleen met eygen faken,
Dat is een Hecht bedrijf, hoe kan hem dat vermaken?
Is by een ackermin die kooren- landen bout,
Dat is een (tage forgh die nimmer op en hout.
Indien hy krijghfman wort, foo moet hy dickrnael moorden,
Oock Baer hy wordt onthaelt met gunft en foete woorden;
En too hy noyt en vecht, maer lieft de foete ruft,
Soo is hy maer een roof van die het maer en luft;
Indien by over zee verhandelt rijcke waren,
Soo lijdt by ftagen angft oock van de miefte baren;
Indien by binnen 'slants een ftillen handel doet,
Die geeft hem ftaegh bellagh, maer nimmer machtigh goet.
Indien by voorfpoet heeft, too wort fijn hert verheven,
Hy wort door foete waen en hoogmoet aengedreven;
En wordt hy heel befwaert met druck en tegenfpoet,
Wat is by als een worm, die in der aerden wroet?
Indien hy fonder gelt befoeckt de vreemde landen,
Soo treckt hem niemant aen, door feil van rijcke panden;
En reyft hy buyten 'slandts, en heeft by machtigh gelt,
Hy fal met groote vrees gecluerigh zijn gequelt;
Indien hy is gefint om noit te willen paren,
Geduerigh eenfaem zijn, dat noem ick droeve jaren;
Indien thy trouwen wil, hy wordt voor eeuwigh vaft,
En 't wijf , met haer gevolgh, dat is een (tage laft.
Indien by vruchtbaer is, en kinders komt te winnen,
Al was by eertijts bly, hy krijght bedroefde tinnen;
En foo by fonder vrucht den echten acker bout,
Sijn hays dat gaet te niet; wat doet de man getrout?
Trout by een fehoone vrou, fy baert hein duyfent plagen:
Hoe licht kan liaer gelaet een ydel oogh behagen!
En dat is (tage forgh. Neemt hy een leelijck wijf,
Soo heeft hy nimmermeer een eerlijck tijt -verdrijf.
Is 't wijf van machtigh goet, de man van kleyne renten,
Het wijf fal ftaegh verwijt hem in den boefem prenten:
En isle fonder gelt, fie daer een ftagen laft:
Want goet van eene zy is veerdigh opgebraft;
Is fy van fnegen aert, en leeftze wijle boecken,
Soo wilfe meefter zijn, en haren man verkloecken,
II
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Siet daer een twiftigh hays: indienfe niet en weet,
't Is fpijfe fonder zout, en niet een foeten beet.
Ten leften, is men jongh, de jeught is onbedreven,
En woelt als in een zee van dit ellendigh leven;
En wort'er yemant out, foo naeckt fijn hoogfte root:
Eylaes, fijn kranck geftel dat worftelt met de doot!
Wat dient'er meer gefeyt? wie kan hem nederftellen,
Of hem fal eenigh dingh in geeft of leden quellen:
Geen menfch is fonder druck, hoe vrolijck dat by leeft,
Dewijl oock even felfs een roosjen prickels heeft.
De blijdfchap even felfs die heeft een droevigh weten,
Want van geftage vreught en heeft men noyt gelefen.
Het is dan alderbeft, en ver de niinfte pijn,
Of noyt te zijn geteelt, of haeft een lijck te zijn,
WAT DEN MENSCH HET BESTE IS,
UYT METRODORUS.
Wat ftaet kan eenigh menfch op aerden overkomen,
Daer niet een foet vermaeck kan worden uyt genomen?
Noyt too verboften tijt, of too bedroefden jaer,
Of een die leven kan die wort'er vreught gewaer.
Heeft yemant kloeck verftant, too wort by ftaegh geprefen,
En voor een landt-juweel met vingers aengewefen:
En is hy fonder breyn, too is by fonder lalt;
Men tiet oock prinsfen felfs met gecken wel gepaft.
Is hy geduerigh wel, en fonder krancke duigen,
Soo is by recht bequaem fijn liften na te jagen;
En is hy fwack van aert, en dickinael niet te wel,
Schoon hem de doodt genaeck, 't en is hem geen gequel.
Indien hy in het hof met vorften wil verkeeren,
Hy kan fijn lagen naem en duyfter buys vereeren:
Indien hy ftilheyt foeckt, en maer het fijne doet,
Sijn eygen vooght te zijn, dat is geweldigh foet.
Staen hem de velden aen, en gaet hy landen telen,
Dat is een foet bedrijf, wie kan het oyt vervelen?
Wil by een koopman zijn, en zeylen van de ree,
O wat een machtigh goet ontftaet er uyt de zee!
Indien by winfte doet, Loo mach hy vrolijck leven,
IIy krijght clan menigh vrient, en meer als hondert neven;
En lijdt hy ftaegh verlies , by wordt een deftigh man,
Die al wat werelt hiet, met voeten treden kan.
Wil hy een krijghfman zijn, too kan hy dikwils maeyen
Daer hy noyt ploegh en fondt, en noyt en dede zaeyen;
En too hy d'oorlogh haet en lieft een ftillen geeft,
Soo is by wel getrooft, oock als een ander vreeft.
Verreyft hy buyten 'slandts, en kan hy wel betalen,
Waer dat by komen mach, men fal hem wel onthalen;
Of is fijn beurfe licht, hy draeght te minder laft,
Soo dat hy luftigh is, en op geen roover paft;
Indien fijn jeughdigh hert genegen is te trouwen,
Waer vint men foeter vreught als by de jonge vrouwen?
Of is by meer geneyght om niet te zijn gepaert,
129
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Soo is hy fonder forgh waer dat hy henen vaert.
Indien het echte bed hem kinders heeft gegeven,
Hy fiet, in hare jeught, gelijck een ander leven;
Indien hem uyt het bed geen echte vrucht en waft,
Soo heeft hy vrouwen -luft, en efter geenen lalt.
Trout hy een fchoone vrou, wat kan'er foeter wefen?
Sy kan fijn gulle jeught en heeten brandt genefen:
Of isle niet te moy, en keurt haer niet te naeu!
By nachte, lieve vriendt, zijn alle katten graeu.
Krijght hy een geldigh wijf, wat kan hy meer begeeren;
Op vrouwen machtigh goet daer kan men luftigh teeren.
Heeft fy in tegendeel maer weynigh bygebracht,
't Is feker dat het wijf hem des te meerder acht.
Indien fy geeftigh is, of heeftfe veel gelefen,
Sy kan, voor al het hays, gelijck een raets-heer wefen.
Of heeft fe geen verftant als van haer doecken-huyf,
De man leeft fonder twill by Loo een foete duyf.
Wat meer? is yemant jongh, dat fijn de befte tijden,
De jeught is enckel vreught en luft aen alle zijden;
Indien den ouden dagh tot fijnen haert genaeckt,
Siet daer de rechte tijt, die hem eerwaerdigh maeckt!
Het is dan fonder gront, dat veel onfoete menfehen,
Of noyt te zijn geweeft of korte dagen wenfchen;
Treet ghy in uw beroep met onbedachten fin,
In wan- genoegen felfs, daer is genoegen in!
WAEROM DE MENSCHEN IN DE EERSTE TIJDEN
VEEL LANGER LEEFDF^N ALS NU.
De menfclien, die wel eer hier op der aerden waren,
Beleefden menighmael de neaenhondert jaren,
Vol kracht en groene jeught; men vont geen droeve pijn,
Geen pelt, geen heete koorts, geen wreede flerecijn;
Maer nu de grijfe tijt is hooger op-gekomen,
Soo heeft de fnelle doodt de werelt in-genomen:
Gicht, fcheurbuyck, kugh, graveel, en ander ongeval,
Die vielen uyt de lucht, en vlogen over-al.
Geeft ieden, fangh- godin! De werelt eerft gefchapen
Liet uyt haer gulle fchoot een machtigh voetfel rapen,
IIet was of edel zaet óf wonder fchoon gewas,
Al wat met men uyt liet veldt of van de boomen las.
Geen menfch en wiert gefwackt door luft of gultigheden,
Maer yeder fpit het landt, en oeffent too de leden:
Men at geen leckerny, maer flechts gemeene koft,
En water uyt de beeck dat was hun foete molt.
De fterren, niet vergift met ongefonde qualen,
Die gaven enckel heyl, en niet als foete ftralen:
Maer, dat ick hooger acht, de menfche nu geplant,
Quarr eerft als uyt de vorm van Godes eygen hant.
Dat van den Schepper komt, hoe kan het licht bederven?
Dat uyt het leven rijft, hoe kan het haeftigh fterven?
0 groote Levens-vorft! o 'smenfchen hoogste goet!
Koom, woont doch binnen ons, doch meeft in ons gemoet!

UYT HOMERUS:
De dochters van het wont, de frisfche hoomgewasfen,
Zijn op bequamen grondt de menfchen toe te pasfen:
Haer groen, des fomers kroon, dat wort des winters roof,
En fiet, een jonger blat verdrijft het oude loof.
Wy groenen in der jeught, en hebben blijde dagen,
Maer worden van de doodt allencxen wegh- gedragen;
En t'wijl de tijt verloopt, en onfe vruchten leeft,
Soo wordt een nieu geflacht, dat wy eens zijn geweeft.
OP DE GESONTHEYT, EN HARE WEERI)IGHEYT.
Gefontheyt, edel dingh! van u is 't dat wy fchrijven,
Op dat uw foete licht by ons fon mogen blijven,
Op dat een yeder menfch mocht kennen uwen wert,
En hoeje dient geviert, en hoe te zijn bewaert.
Gefontheyt, fchoon juweel! voor alle dingte te prijfen,
Wie kan na rechten eyfch u eer genoeah bewijfen?
Ghy zijt een rijck gefchenck dat van den hemel daelt,
Dat als een guide fon hier op der aerden ftraelt;
Schoon yemant van het volck, tot hoogen ftaet verheven,
Magh, boven fijns gelijck, in glans en eere leven,
Getroetelt van een prins, oock na fijn vollen wenfch;
Soo ghy hens niet en ftreelt, wat is'er van den menfch?
Schoon yemant machtigh vee, door Godes milden zegen,
Schoon yemant groot beflagh van landen heeft gekregen,
Schoon yemants rijcke fchat vervult een ganfche zael,
Ach! fonder uw behulp, wat is'et altemael?
Schoon yemant voor hein fiet een tafel vol gerechten,
Die ftaegh wort aengedift met hondert fluckfe knechten,
Schoon yemant wort getoeft met alderhande wijn;
Sit ghy niet aen den difch, 't is al maer enckel pijn.
Schoon yemant hoort den Laugh van hondert foete keelen,
En hoort een geeftigh volck op gulde fnaren fpeelen,
Als ghy maer henen gaet en uyt de kamers vliet,
Soo is de ganfche vreught niet anders als verdriet.
Schoon yemant is geplaetft daer, met een aerdigh jocken,
Veel geeften befigh zijn om blijtfchap uyt te locken;
Eylaes, de foete praet bevalt de gatten niet,
't En zy ghy aen het volek uw foete gnnfte biet.
Schoon dat de fonne fchijnt, dat alle kruyden groeyen,
Dat al het boom -gewas ftaet luftigh om te bloeyen,
En dat de koele Mey ons brenght den foeten tijt;
't Is winter evenwel too ghy'er niet en zijt.
Schoon yemant heeft de keur van duyfent fchoone vrouwen,
En mach het puyckjen felfs van alle maeghden trouwen;
Godinne, fonder u en heeft'et geenen val:
Want al wat honigh fcheen en is inaer enckel gal.
Wat dient'er meer gefeyt van alle werelts faken,
Die niet gefont en is, wie kan hem vrolijck maken?
Wel aen dan, wieje zijt, gaet, foeekt clan aldermeeft
Gefontheyt aen het lijf, gefontheyt aen den geeft!
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UYT HORATIUS:
Het vat moet eerft gefuyvert zijn,
Of foete molt wort fuure wijn;
Wat baet doch rijckdom eenigh man,
Als hy die niet gebruycken kan?
OP DE BEWEGINGE DES GEMOETS IN 'T GEMEEN.
Soeckt yemant wel te zijn, die moet, voor alle dingen,
Sijn drift, fijn herts-gewoel, fijn binne-tochten dwingen;
Want als het innigh deel in goeden vrede ftaet,
IIet lijf en fijn gevolgh, dat wort'er deur gebaet.
Wel aen dan, Ichout verdriet, en nijt, en minne-vlagen,
En wilt te grooten vreught en hevigh bloet verjagen,
Drijft eer en gelt -fucht wegh, jaeght anghft nyt uwen geeft,
En maeckt dat ghy alleen den grooten Schepper vreeft!
'k En wil noch evenwel van yemant oyt begeeren,
Dat hy uyt fijn gemoet fal alle tochten weeren;
Een geeftigh hovenier befnoeyt het weeligh kruyt,
Maer roeyt noch evenwel geen ftam of wortel uyt.
Een boom van wilden aert die kan het enten baten:
IIy kan door goet beleyt fijn wrange vruchten laten.
Ghy inooght dan, fooje kont, verfetten uwe pijn,
Uw hert inagh evenwel niet ongevoeligh zijn.
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Dies wort haer killigh hert van droefheyt overwonnen,
Haer lijf is fonder verw, haer bloet dat is geronnen,
Haer oogen ftaen verfet, haer koude tough bevrieft,
Soo dat haer bleecke mont de fpraeck geheel verlieft:
Haer pols is fonder flagh, fy kan geen hooft bewegen,
Want dat blijft in den ftant gelijck het is gelegen:
Haer voeten worden vaft, haer ingewant verfteent,
Alleen dit blijft haer by, dat fy geduerigh weent.
Ten letten quam de wint ontrent haer leden fweven,
En heeft ze wech geruckt, en op een rots gedreven:
Daer ftaet het fteenen beelt, en wie het immer riet,
Verneemt een droevigh nat, dat van haer wangen fchiet.
THESEUS ZEGGEN, UYT EURIPIDES:
Een man van wijs beleyt die heeft my leeren deneken,
Wat my voor ongeluck voortaen fou mogen krencken,
En dus heb ick geleert te peynfen op de doot,
Op druck, op ballinghfchap, op alderhande noot.
En dit acht ick bequaem om waer te zijn genomen,
Om dat niet onverhoets my over mochte komen;
Want die te voren denckt wat hem gebeuren magli,
Outlet hem niet te leer, oock van een harden flagh.
PLATOOS RAET:

OP DE DROEFHEYT.
Laet ons wat dieper gaen, en in 't byfonder fpreken
Van al dit ziel-gewoel, en al de binne-(teken:
De droefheyt is voor eerft die ons de finnen quelt,
En menigh teer gemoet in vreemde bochten ftelt.
1 Iier tegen dient behulp en goeden raet gegeven,
Om fonder eenigh leet en (til te mogen leven;
Maer 't kruyt, dat aen den menfch in defe fieckte dient,
En komt niet uyt he velt, maer van een wijfen vrient.
Een woort, een trooftigh woort, te rechter tijt gefproken,
Dat heeft aen menigh hert dit onheyl afgebroken,
Dat is (le rechte zalf die fwacke menfchen helpt,
En drdeve finnen heelt, en heete tranen ftelpt.
Maer (,odes heyligh boeck in dit geval te lefen,
Plagte aen een treurigh hert een groot vermaeck te wefen;
Doch, boven alle dingh, tot God een reyn gebet,
Dat is de rechte trooft die een in rufte fet.
-

UYT SENECA'S HYPOLITES:
Is yemants druck niet al te groot,
Soo kan hy klagen fijnen noot:
Maer als het leet te vinnigh bijt,
Soo gaet de mont haer fprake quijt.
OP NIOBE, UYT OVIDIUS (METAM. 6.) :
Daer fit een bange vrou by vijftien droeve lijcken,
Die al daer henen gaen, en in het duyfter wijcken:
En hy die fy bemint, en niet haer is gepaert,
En wat fy van der jeught voor kinders heeft gebaert;

Een wifpeltuerigh hert, 't welck deaeyt na yeders blafen,
Dat mach men, ick bekent, wel ftellen by de dwalen:
Maer die ftaegh, als een muyl, gaet horten tegen God,
Verfehlt van d'eerfte feyl, loo veel als dul van lot.
Maeckt van de noot een deught, 't en helpt geen tegenftreven ,
Waer ons den Hemel drijft, daer moet men henen fweven:
Gevoegelijck te zijn, na Godes pant ons leyt,
Al is 't veranderingh, het is geftadigheyt.
UYT HORATIUS (4. CARM. 7.) :
Als yemant van de doot is uyt het licht getogen,
Wat fal dan edel bloet, wat fal het gelt vermogen ?
Hoe kan een kloecke tongh het monfter weder-ftaen?
Eylaes! het fpoock is doof, daer is geen leggen aen.
Geen Godfdienft kan den menfch oyt uyt den grave trecken,
Geen vrient kan uyt den flaep fijn dooden vrient verwerken:
Wie eens hier uyt het vleefch de lette reyfe doet,
Die is daer hy behoort, en daer hy blijven moet.
OP DE NIJT.
Iek kome tot den nijt, een van de flimfte tochten,
Die oyt met boos vergif op onfe finnen wrochten;
Daer is niet één gebreck of 't heeft ten minften wat,
Daer op het voor het volck een gront van onfchult vat:
De luft, al isle vuyl, die kan haer rancken prijfen,
Om dat'er foet vermaeck is uyt gewoon te rijfen;
De gelt-lucht wort gegront, ten minften na den fchijn.
Om in den ouden dagh in geen gebreck te zijn.
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Maer voor de (warte nijt en is niet eerie reden,
Waerom fy in de borft van yemant dient geleden:
Sy is haer eygen beul, en waer een ander lacht,
Daer Piet men dat het fpoock van enckel druk verfmacht.
Wel aen dan, wie ghy zijt, om defe pelt te mijden,
Weeft treurigh daer men treurt, en blijde met den blijden;
Ghy mooght niet een gepeys befteden aen den nijt,
Soo ghy, in eenigh deel, óf menfch óf Chriften zijt.
OP EEN WANGUNSTIGE.
Ach! hoe ellendigh is de man,
I)ie nimmer vrolijck wefen kan,
Dan als een ander is beducht,
Of in benautheyt leyt en f ucht !
Ach! hoe ellendigh is de menfch,
Die als een ander krijght fijn wench,
Van fpijt fijns herten bloat verteert!
O Heer! dees plaegh doch van ons weert!
AFBEELDINGE VAN DE NIJT, UYT OVIDIUS I.
METAM. XVI.
Sy is van bleecke verw, en mager aen de leden,
Haer tanden zijn begaet met duyfent vuyligheden,
Haer borft is groen gepleckt, door uytgeborften gal,
En noyt en fcheptfe vreughd, als uyt een droef geval.
Ilet fpoock is fonder ruft, en noyt gewoon te flapen,
Maer uyt eens anders druck genegen vreught te rapen,
Het is fijn eygen leet, en voedt fijn eygen finert,
Verteert fijn innigh mergh, en eet fijn eygen hert.
OP DE LIEFDE.
Maer dat ons verder treckt tot ongerufte tinnen ,
Is liefde, vuyle luft, en ongeregelt minnen:
Och! waerder eenigh menfch vervalt in dit gebreck,
Daer worden met der daet de wijfte lieden geck,
Haer krachten, haer verftant, haer wel gefonde leden,
Die worden af-geflonft, die worden af-gereden;
'k En weet niet, mijn vernuft, hoe menigh ongeval
Geduerigh oorfpronck neemt uyt dit ellendigh mal!
Wat raet voor defe plaegh? foo haeft de finnen hellen,
Om door een Ilim bejagh uw geeft te komen quellen,
Soo dient'er op gepaft, om dit vergiftight kruyt
Te dempen eer het groeyt, en flucx te rucken uyt.
Maer voelje door het quaet uw linnen overlaften,
Soo geeft u dan geheel tot bidden, waken, vaften;
Dit is een boofe geeft, die nimmer niet en vlucht,
Dan als men niet en eet, en tot den Heere Lucht.
UYT PLAUTUS:
Wat is de liefde, wat is de luft,
Als luchten, duchten, fonder ruft,
Als groot verdriet, en kleyne vreught,
Een rechte dool-hof voor de jeught,

Een hoop, een waen, een blijde druck,
Een trooft vermenght met ongeluck ,
Een fchoon gelaet, maer enckel fchijn,
Een droef vermaeck, een foete pijn;
Een dorft die noyt gelaeft en wert,
Een voetfel voor een yeder hert,
Een honigh-raet vol enckel gal,
Een heerlijck fpel, een deftigh mal,
Een fpoock dat niemant feggen kan;
Maer 't is genoegh, ick fcheyder van.
UYT PROPERTIUS (II. ELEG. I.) :
Wat fieckte dat een menfehe quelt,
Al is hy wonder vreemt geftelt,
Dat jaegt een dranck, een machtigh kruyt,
Dat jaegt een konftigh meefter uyt;
Maer brandt van liefd' en minne -pijn,
Die paft niet op den medicijn.
UYT PLAUTUS:
Het minnen is een feltfaem fpel,
Het brenght den minnaer in gequel,
Het is een losf' een loofe vont,
Het is een wefen fonder groat:
Al wat men aen de vryers raet,
Dat dunckt de jonckers enckel quaet,
Doch wat hun afgeraden wert,
Daer henen wil haer grilligh hert:
En wat men foo een lincker biet,
Dat wil hy doch fijn leven niet;
En wat hem niet gebeuren mach,
Daer haeckt hy na den gantfchen dach;
Roept yemant foo een vijfen quant,
Gewis die wijckt hem van der haut,
En fchoon hein yemant henen fent,
Hy is (tracks weder daer ontrent;
In 't korte, 't is een wreede pijn
In Venus hof verdoolt te zijn.
UYT OVIDIUS KONST DER MINNEN:
Gefellen, hoort een woort! Wanneer uw teere Linnen
Gevoelen eerft den brandt en hellen om te minnen,
Soo vint u metter daedt ontrent het weligh kruyt,
En eer het vorder gaet, too roeyt den wortel uyt.
Gelooft het, dien het raeckt: met langh hier op te wachten,
Soo wert de liefde fterck, en boven uwe krachten.
Dat eerft een beeckjen was, dat wert een groote ftroom:
Dat eerft een tackjen was, dat wert een grooten boom.
Een fieckte, die wel eer (tont haeft te zijn genefen,
Kan heden buyten raedt en fonder hope wefen:
Een die fijn tijt vergeeuwt, als hy wat goets vermagh,
Sal niet bequamer zijn oock op den naeften dagh.
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Wy zijn onachtfaeln volck, en fleuren alle faken,
En willen, als het dient, niet aen het zeer geraken;
Daer kruypt dan even ftaegh, daer kruypt de kanker voort,
Om dat het 11im vergif niet eer en was geftoort.
Voelt daerom eenigh menfch van liefde fach bevechten,
Die zy flucx in de weer, en laet hein onderrechten;
Maer doe het niet beleyt, en eer het vinnigh quaet
De linnen overloopt, en vaft gewortelt ftaet.
In qualen van den geeft, in fieckten van de leden,
Daer wijft de ftage daedt, daer leert de vafte reden,
Dat yeder raedt behoeft, en dat ter rechter tijt,
Al-eer het flirr bejagh tot in het herte glijt.
Daer zijnder onder u van foo verdraeyde finnen,
Die fonder voor-beraet haer ftellen om te minnen:
En als het flirr fenijn is aen het hert gegaen,
Dan fpreeckt men om behulp de befte vrienden aen.
Dit zijn, onwijfe jeught, dit zijn verkeerde dagen,
Ghy dient van eerften aen om raedt te komen vragen:
Het is van outs gefeyt: het licht dat voren gaet,
Dat geeft in alle chugh voor al de meefte baet.
UYT OVIDITJS:
Al wie door liefde queelt, en enfcht te fijn genefen,
Die moet in ftaegh bedrif, en nimmer ledigh wefen:
Door luy te zijn , foo waft het weligh Venus kint,
En daarom is het wicht hier wonder toe gelint.
Vraeght iemant hoe het komt, dat, na een dertel mallen,
Veel menfehen menighmael in vuyle luften vallen?
De reden is bekent: om datfe ledigh fijn;
Want dat is aen den geeft een wonder boos fenijn.
Indien het water ftaet, foo moet het ftracx bederven,
En jonckheyt fonder werck, die fal het licht verkerven:
Het yfer roeft terftont, indien het maer en ruft,
En wie daer ledigh is, die valt in vuyle luft.
UYT DEN ZELFDEN.
Ghy, die van minne -brandt begeert te fijn genefen,
En wilt geen dertel jock, of geen Poeeten lefen,
Al ben ick even felfs van dat gefelfchap een,
Noch fegh ick evenwel dat ick van herten ineen.
Wy dichters in 't gemeen befchrijven vreemde faken,
Die oock een eerbaer hert bywijlen gaende maken;
Wie leeft Tibullus werck, die niet en wert gewont,
Als hy fijn liefste prijft, en haren rooden moet?
Wie leeft Catullus boeck, die niet en wert ontfteken,
Als hy van liefde fchrijft, en van haer foete treken?
Ons rot is dertelvol, en lievers van den doeck;
Ghy, laet dien geylen hoop, en leeft een deftigh boeck!
OP DE EERGIERIGHEYDT.
Daer is een ander plaegh om onluft in te voeren,
Die komt, wanneer de menfch op eer begint te loeren,
11

Op ftaet-fucht is gefet; want dan is 't, dat de geeft
Voor ick en weet niet wat, voor alle dingen vreeft.
Siet daer een ftaegh gequel; de woningti van de fterren,
Die heeft men even felfs, die heeft men fien verwerren
By dit onruftigh fpoock, foo datier twift ontftont
Ter plaetfen daer men noyt als foete vreed' en vont.
Wel om dit grilligh bloat uyt oefen geeft te drijven,
Soo dient een yeder menfch in fijn gemoedt te fchrijven,
Dat God van alle tijt verwáende finnen haet,
En trotfe lieden ftraft, en met den donder flaet.
Wie dan met lijnen Godt in vrede foeckt te wefen,
Moet als een ftage les dit aen fijn herte lefen:
Ey, waerom dus gepooght tot eer en hoogen lof?
Wy zijn, hoe groot wy fijn, maer aerd' en enckel ftof.
UYT OVIDIUS (VIII. METAM. 3).
Soo haeft als Icarus een weynigh heeft gevlogen ,
Is hy tot aen de fon en hooger op- getogen,
Hy kreegh een moedigh hert, by maeckt' een fneile vlucht,
Het docht hein wonder moy te fwerven in de lucht.
Hy liet fijn vader daer, die won geen foniie raken,
Hy dacht in fijn gemoedt, hy woud'et beter maken:
Hy Piet dat fielder licht, en 't ftont hem wonder aen,
Hy wou, indien hy mocht, tot in den Hemel gaen.
Maer als de guide Son fijn vleugels quarr befchijnen,
Soo fmolt de bole was, fijn veeren die verdwijnen,
En hy is fonder hulp, fijn leden worden bloot;
Daer is van ftonden aen de vlieger in den noot.
Hy roept tot fijn behulp de vleugels van de winden,
Maer daer en is geen trooft in fijn verdriet te vinden;
Ach! t'wijl hy nederviel, en om fijn Vader riep,
Soo lagh hy metter duet te midden in het diep.
Daer liet de jongelingh fijn onvoorfichtigh leven,
En daer is maer alleen de bloote naein gebleven:
De naam van Icarus die nam het water ad; —
Siet daer een droef befluyt van onbedachte waen!
OP DE GIERIGHEYrl`.
De liefde tot het gelt heeft vry geen minder krachten,
Om tot een vreemt gewoel te rucken ons gedachten:
't Is wonder om te fiep wat dat het aertfche goet,
Poor al het gantfche landt, door al de werelt doet.
Wat is'er menigh menfch, die nachten en die dagen
Is befigh over-al met rijekdom na te jagen;
En fchoon hy 't eens verkrijght dat hy geduerigh focht,
Soo is hy maer alleen in meerder anglt gebrockt.
't Is oly in het vuur al wat hy heeft bekomen,
En fijn geltgierigh hert is dieper inàenomen
Het goet dat hy befit, dat is dat by ontbeert,
En hoe by meer verkrijght, hoe dat hy meer begeert.
Wat raet voor dit gebreck? Siet op uw vluchtigh leven,
Siet, wat een engen bnyck is aen den menfch gegeven
;
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Siet wat hy maer en hoeft, en, wilje fijn geruft,
Tracht niet tot meerder goet, maer mindert uwen luft
UYT HORAT. (I. SAT. 1.):
De bange Tantalus ftaet midden in de beken,
En pooght fijn dorren mont daer aen te mogen fteken;
Maer 't is om niet gelocht al wat de man betracht ,
Soo dat hy in het nat van enckel dorft verfmacht.
Waerom belachje dit? Al waren 't malle grillen,
Ey, leert wat onder dit de geeften leeren willen;
Gelooft'et, lieve vrient, verandert maer den naem,
De fabel is voor u, en uw bedrijf bequaem:
Uw buys is vol getaft met alderhande waren,
Vry meer als eens genoegh om wel te mogen varen;
Maer vrient, wat is'er van? Ghy leght'er op en flaept,
Ghy leght'er op en dut, ghy leght'er op en gaept;
Het fchijnt u heyligh broot, ghy mooght'et niet genaken,
En min tot uw vermaeck door mont of lippen fmaken;
't Is u maer als een beeldt gefchildert aen de want,
Deer in wel yemant waen, maer niemant wefen vent.
OP DE BLIJDSCHAP.
Maer ghy moet niet alleen verdriet en vreefe mijden,
Ghy mooght u boven dien niet al te Peer verblijden;
Want is in uw gemoedt de blijdfchap al te groot,
Sy leydt u menighmael tot aen (le bleecke doodt.
De geeften en het bloedt die komen op-gevlogen,
En worden van het hert geweldigh in-getogen;
Soo dat de levens-kracht, oock midden in de lult,
Wordt haeftigh overftolpt, en veerdigh uytgebluft;
Maer wat kan doch een menfcli op aerden over -komen,
Om met too grooten vreught te werden in-genomen?
Eylaes! wat hier vermaeck, geneught, of bl jdfchap fchijnt,
Dat fiet men, dat in haeft gelijck een roock verdwijnt.
't Is niet de pijne waert, om aertfche beufelfaken
Te roeren fijnen geeft, en groote vreught te maken.
Mijn ziel, fchoon ghy bequaemt luft, eer, en grooten fchat,
't Is al maer enckel droom; hebt of j'et niet en hadt!
OP ALPHONSUS, HERTOGH VAN FERRARE.
Soo haeft Alfonfus wilt dat Clement was geftorven,
En dat fijn befte vrient de fleutels had verworven ,
Soo werd hy too verheught, dat hy te bedde viel,
Ja, in het duyfter graf den Paus gefelfchap hiel.
Het wert, 't is waer, gelooft en over-al gefchreven ,
Dat, ja, de Prins, uyt rouw, verloor fijn dierbaer leven;
Maer vrienden, hoort een woort dat ick u (eggen derf,
Het was uyt enckel vreught dat onfen Hertogh fterf.
UYT HORATIUS (II. CARM. 3.):
Wanneer ghy werdt befocht met druck en tegenfpoet,
Soo ftijft u met gedult, en houdt een valt gemoedt;

En als het foet geluck op u komt neder-dalen ,
En fchijnt in uw vertreck als met vergulde ftralen,
Soo bindt den hoogmoedt in, en toont uw windigh hert,
In voorfpoedt weeft gefet, en lijdtfaem in de finert.
OP DE GRAMSCHAP.
Het fpoock, dat gramfchap heet, dient mede wech gedreven
Voor yeder die hem voeght om ftil te mogen leven;
Want die in fijnen geeft dit vinnigh monfter voedt,
't Is feker dat hy ftaegh in roere wefen moet.
Ghy, voor den beften raeclt, om dit gewoel te mijden,
Leert fpot, en fpijt, en fmaedt, met koele finnen lijden,
Leert onrecht, leert geweld verfetten met gedult:
En om dit wel te doen, too weeght uw eygen fchult.
Soo weeght in uw gemoedt den ftaet van uwe faken ,
En hoe ghy 't by den IIeer of elders plaght te maken.
Peyft datje menighmael voor delen hebt verdient,
Met fchimp te zijn onthaelt oock van uw beften vrient;
Spout hy dan gramme Tucht, gelijck als heete kolen,
Seght in uw ftil gemoedt: God heeft'et hens bevolen,
God geve my gedult! Dit, na den eyfch betracht,
Heeft menigte Chriften hert tot zachten aert gebracht.
UYT PERSIU S, IN SIJN DERDE SCHIMP-DICHT :
Wanneer de gramfchap komt, dan fchijnt het bloet te lieden,
Men kan fijn eygen hert, fijn geeften niet gebieden:
Men vier-ooght als een kat, de mondt die baert geluyt
Dat vremt, dat groufaem is, dat niet met al en fluyt.
UYT PROPERTIUS, VAN SIJN SELVEN:
Iek ben in (tagen angft, ick voele vreemde ftreken,
Oock in een vrouwen -kleet dunckt my een man te (teken,
Indien uw moeder komt, en u wat hertigh kult,
Soo ben ick metter daedt geweldigh ongeruft;
Uw fufter of uw nicht, indien het mocht gebeuren,
Dat fy ontrent uw flaept, doet my de finnen treuren;
Ja, fooder maer een vliegh ontrent uw leden koomt ,
Iek bender om ontfet, ick bender in befchroomt.
UYT OVIDIUS KONST DER MINNEN:
Indienje krijght een grain gemoet,
Wint tijt, dat is de befte voet:
Het ijs dat (melt door enckel tijt,
En too doet oock de wrange fpijt.
OP DE VREESE.
Iek kome tot den anghft en hare vreemde grillen,
Waer door ons menighmael de gantfche leden drillen,
En dat wel meeften -deel om eenigh ongeval,
Dat noyt fijn leven was en nimmer wefen fel.
Wie is'et niet bekent, dat even ftoute lieden
By wijlen fonder grondt en buyten reden vlieden?
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Men feyt ons van een prins, die noyt geweldt ontfagh,
Maer van een kleyne muys als dood ter aerden lagh.
Hoe dickmael wordt een flagh, oock tegen hoop, verloren,
Vermits een rasfche fchrick het leger quarr bekoren?
Wel, vrienden, leeft geruft, en ftilt uw bangen geeft,
De vrees is dickwils meer als datter wordt gevreeft.
Het befte dat de menfch hier over kan bedencken,
Is, dat hem buyten God niet machtigh is te krencken:
En waerom doch befchroomt voor druck of fware pijn?
Het quaet oock even-fells moet ons ten goede fijn.
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Soo dient dan oock de kunft hier regels in te ramen,
Want dranck en natte fpijs houdt lijf en ziel te (amen.
UYT HORATIUS (II. SAT. 3.) :
Stelt valt , dat u den ader-flach
Alleen maer weynigh dueren mach,
't En lij dat ghy, met goeden koft,
Van flaeu te worden haer verloft.
UYT BARTAS, OP DE KRACHT VAN KRUYDEN.

OP 'T ONDERSCHEYT DER PLAETSEN EN LANDEN
DIE 'T GESONTSTE SIJN.
Soo ghy misfchien een huys voor u begeert te bouwen ,
Soo let wel op de plaets, of 't mocht u wel berouwen;
Want die een quaet geweft tot fijne woningh kieft,
't Is feker dat hy veel van fijnen luft verlieft.
Indien ghy neder-flaet ontrent onguere poelen ,
Ghy fult als metter handt het ongemack gevoelen;
En loo ghy neemt verblijf ontrent een filtigh ftrandt,
Het fal u fchade doen, foo haeft de fonne brandt.
Die in een vochtigh dal fijn woon-plaets heeft genomen,
Hem fullen voor gewis veel fieckten overkomen ;
Maer die op hooge ftal haer tenten neder -flaen ,
Die fijnder in 't gemeen al vry wat beter aen.
Maer op dit gantfch beleydt is vry al meer te (eggen,
Ghy dient hier met verftant uw faken aen te leggen;
Doch, voor een korte les: fiet, datje neder-flaet,
Daer vocht en daer het droogh is in gelijcke inaet.
OP 'T VOETSEL, NOOTSAKELIJCKHEYT EN VER SCHEYDENTHEYT VAN 'T SELVE.
Daer is nu van de lucht en van de windt gefchreven ,
En wat daer aen de menfch door beyde wordt gegeven:
Hier dient nu door de kunft de keucken op-gedaen,
En hoe men met befcheyt aen tafel heeft te gaen.
Men vint.het in der daet, geen menfch en leert'er eten,
Om dat het yeder menfch en alle menfchen weten:
Maer hoe men evenwel ten beften dient gevoet,
Dat is het, dat de kunft de menfchen leeren moet.
De menfch is als een dijck, daer op de baren woelen,
En zooden alle daegh zijn befigh af te (poelen :
De menfch is als een pot, die aen den viere ftaet,
Daer uyt geduerigh vocht en (tage wafem gaet.
Indien'er niemant pooght ons dijcken aen te vullen,
't Is feker datfe korts geheel vervallen fullen;
En too men in den pot geen ander nat en doet,
't Is feker dat het (tracks gantfch ijdel wefen moet.
Daer is een edel vocht in onfe binne -leden ,
Dat ftaegh wert afgeteert, en van den tijt beftreden;
En too het niet geftaegh door voetfel wert geftijft ,
Eylaes! ons kranck geftel dat is terftont ontlijft.

Wat heeft de goede God, wat heeft hy fchoone kruyden
Gefchapen voor den menfeh, voor alderhande luyden!
Niet too een fchrale wey, niet foo verwoeften velt,
Daer niet een grooten hoop van planten wort getelt;
Van planten, wonder nut voor yeder aen te mercken,
Verfcheyden in het loof, verfcheyden in het wercken ,
Verfeheyden in de verf, verfcheyden in den aert;
Siet, wat een aerden klomp de menfchen wonders baert!
Laet yemant aert -gewas uyt tuyn en velden lefen,
't Sal defen heylfaem kruyt, en dien vergiftigh wefen;
't Sal yemant dienftigh fijn, oock in fijn hoogliften noot,
't Sal yemant hinder doen, en geven aen de doot.
Men vont wel eer een kruyt dat osfen dede fterven,
Maer maeckt' een ezel vet, en deed' hem bloet verwerven.
Daer is een ander kruyt, de fpreeuwen wonder goet,
Maer dat in haeft den menfch de leite pijne doet.
Een ander wederom dat fal den muyl vergeven,
En brengen aen den menfch een nieu en vafter leven,
Schoon dat hy is vergift. Let op den Aconijt,
Die ruckt als met geweldt de menfchen uytter tijt;
En delen onverlet, too wort'er niet gevonden,
Dat yemandt nutter is ontrent de felle wonden,
Die hem een flange fteeckt, of in de leden bijt,
Terwijl hy door het wout, of in de bosfchen rijt.
Siet, wat een vreemt gewas van ongefonde krachten,
Gantfch buyten ons begrijp, en boven ons gedachten
Het dood terftont een menfch, een vrou, een man, een kint,
Indien het geen fenijn in hare leden vint:
Maer is'er gif ontrent, het laet de inenfchen blijven,
En pooght met alle macht fijn vyandt uyt te drijven;
Het worftelt met het gif, het dwinght'et met geweldt,
Tot dat het op het left alleen behoudt het veldt:
En als het heylfaem bladt den vyandt heeft verflagen ,
En d'eere van 't gevecht ten vollen wegh-gedragen,
Soo fcheyt'et uyt het lijf, daer in de krijgh beftont,
En door haer beyder doodt too wort de menfch gefont.
Wat dient'er nicer gefeyt? waer yemant komt getreden,
Daer vint men diep geheym , en faken boven reden,
Daer vint men hoogh beleyt; en, tot een kort befiuyt,
Men vint den grooten God oock in het minfte kruyt.
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OP BROOT, PAP, BRY, KOECKEN, EN ALDERHANDE
KOREN -WERCK; AEN I. VAN BEVERWIJCK.
De tijt, beroemde vrient, begint u aen te manen,
Te fpreken niet befcheyt van alderhande granen,
Te fchrijven hoe men eerft het edel koren vont,
Ten diente van de maegh, en fmake van den mont.
De menfchen hebben eens alleen maer kruyt gegeten,
En vry een ruymen tijt geen beter kolt geweten;
Oock in het aert -gewas verneemt men vollen lult ,
Indien men hechts alleen den gragen honger bluft.
net was een guide tijt, wanneer de menfchen faten
Te midden in het velt, en niet als vruchten aten,
Met kleynen kolt gedient: het was een guide tijt ,
Als met een fchotel moes een prinsfe was verblijt;
Het was een guide tijt, wanneer een kudde fchapen
Gingh onder eenen boom met haren meefter flapen,
Of weyden door het wont èn voor èn nevens hem,
En fprongh ôf op het fpel óf op een blijde item;
Het was een guide tijt, eer oyt de lieden dachten,
Een os, een jonge koe, of ander vee te flachten,
En dat geen jarigh lam, met fijn onnoofel bloedt,
Haer monden had befinet , haer magen had gevoedt.
't Is nu een ander eeuw: het vee dat wordt verllonden
Ten diente van den buyck en van de grage monden:
Men wil geen kruyden meer tot fpijfe voor den noot,
Men wil de foete fmaeck van nieu- gebacken broot:
Men wil dat lecker is; wel, gaet dan vorder treden,
En taft hier in het graen als met de gantfche leden;
Doorgront den rechten aert van ro;g', en fpelt, en rijs,
En leydt ons van den luft, en tot gefonde fpijs.
UYT VIRGILIUS EERSTE BOECK VAN SUN
LANTBOUWINGE.
De werelt leed hier voormaels noot,
Men vont'er graen noch witte-broot,
Men at of kruyden uyt het Wout,
Of vruchten van het eycken -hout,
Of bramen van een wilden ftruyck,
Slecht voetfel voor een gragen buyck.
Maer doen quam Ceres in het landt,
Die cent den ploegh en kouter vant,
Die heeft den rauw en hoop geleert,
Hoe dat liet landt dient om -Bekeert,
En hoe men osfen t'famen-voeght,
En na de kunrt den acker ploegkt:
Siet, dus foo wies liet edel graen,
Dies had den eeckel ftracx gedaen.
OP MOES -KRUYDEN, SALAET, EN TOE-KRUYT;
AEN I. V. B.
Vermaerde BEVERWIJCK, hier is het nu geraden,
Te (trecken uwe pen tot alderley faladen:

Iek bidde, weygert niet; de grootfte van het lant,
Die hebben menighmael het edel kruyt geplant:
De Vorften even-felfs en wijt-beroemde luyden,
Die hebben onderfocht de krachten van de kruyden,
Die hebben na -gefpeurt tot aen de miefte bies,
Al watter in den hof of in de bosfen wies.
Al wat hier nadeel doet, of dienftigh is gebeten,
Is dienftigh, Hollandts volck, voor u te fijn geweten;
Want die hier qualijck gaet, en fonder kennis plackt ,
Heeft fich des levens draet niet felden afgeruckt.
Wel, leert dan na den eyfch de kruyden onderfcheyden ,
En even aen de beert ten beften toe-bereyden;
Want fooje dat begrijpt, en na de kunfle doet,
Het ftijft een fwacke maegh, en koelt onftuymigh bloat.
OP EETBARE WORTELEN.
Hier he ick, na my dunekt, een Vorft fijn knollen braden,
Hy eet met grooten lult, hy kan hem niet verfaden:
Hy wil geen rijck gefchenck, veracht het edel gout,
Vermits hy dit gewas in grooter waerden hout.
De wortels, lieve vriendt, die in der aerden groeyen,
En fijn niet voor het fwijn, of voor de grove koeyen ;
Maer fijn oock even-felfs gefchapen voor den menfch,
En menigh billick hert dat vint'er lijnen wenfch.
Veracht dan geen radijs, en min de foete knollen ,
Veracht geen hof-ajuin met fijn gehairde bollen ,
Veracht geen roode peen; maer leert het recht gebruick,
Men vintfe dickmael nut ten diente van den buyck.
Veracht geen cichorey, veracht geen paftinaken,
Sy konnen voor uw volek bequame fpijfe maken:
Siet, al dit wortel -tuygh heeft oock fijn voedtfel in ,
En die het wel gebruyckt , veracht het vuyl gewin.
UYT MARTIALIS (XXIII. EPIGR. 16.) :
Hoe, wilje dan geen werek van foete knollen maken?
Sy hebben menighmael oock prinsfen konnen fmaken;
Men feyt, dat noch de voift, die Romen heeft gebout,
Oock in den hemel felfs hier van fijn lnaeltijt hout.
UYT HORATIUS, EPOD. 3:
Een die lijn vader heeft gedoot,
Die eete loock uyt hongers-noot;
Dat acht ick hinnner kolt te zijn ,
Als dulle-kervel, 't (lim fenijn.
Hoe grof is oock den ticker-man,
Die 't hart gewas verdouwen kan!
UYT JITVENALIS, SAT. 5:
Men mach ajuyn noch loock hier breken met de tanden,
Want 't is een fchellem-ftuck door al d'Egyptfche landen.
Is 't niet een heyligh volck, en van een grooten lof,
Dat voor fijn Goden eert gewasfen van den hof?

LEDE- DICHTEN.

1JYT MARTIALIIS:
Al die oyt biefloock willen eten,
Behoeven defe les te weten:
Dat haer geen kus en dient genoten,
't En zy haer mout zy toegefloten.
OP AERT-VRUCHTEN.
Wy komen tot een vrucht gewoon om laegh te wasfen,
Daervoor een yeder menfch is noodigh op te pasfen:
Men fiet'et in 't gemeen, het is een feltfaem kruyt,
Wat langs der aerden groeyt, en noyt om hoogh en fpruyt.
Pompoenen, die bykans aen niemant oyt en fmaken,
Zijn echter gantfch bequaem om letters op te maken,
Ontrent haer groene jeught; want als de fchorfe waft,
Soo groeyt met een het fchrift, en ftaet ten leften valt;
Maer wilder eenigh menfch haer laffen aert verfchoonen,
Soo moet de keucken-meyt al vry haer kunften toonen:
Hier dient een goede fans van peper by te zijn,
Of anders, laet de koft tot voetfel van het fwijn.
Hem, die meloenen pluckt, is nut te fijn geweten,
Dat nau van duyfent een is nut te fijn gegeten.
Concommers, feyt de kunft, is van der maeghden aert:
Sy dienen haelt gepluckt, en niet te langh bewaert.
Een tragen hovenier die kan het hier verkerven,
Want beyt by wat te langh, de vrucht die fal bederven;
Sy dient als van de Reel te worden afgeruckt,
Sy dient èn jonck èn groen èn verfch te fijn gepluckt,
En verftb te fijn gebruyckt. Denckt hier op, goede luyden,
Die luft en (make foeckt ontrent de groene kruyden:
Maer druckt het boven al wel diep in uw gemoedt,
Indien ghy dochters hebt, of jonge maeghden voedt.
OP DE HEESTER-VRUCHTEN.
Bereyt hier, geeftigh man, een velt tot goede vruchten,
Voor menfchen die in braut en heete koortfen fuchten;
Denckt» om dit kleyn gewas, eer datje boomen plant,
Het dient oock ineniahmael ten dienfte van het lapt.
Al waft, het aerdigh tuygh alleen aen lage ftruycken,
Men kan het na den eyfch met grooten nut gebruycken;
De minfte dingen felfs en dienen niet veracht,
Sy hebben menigh menfch in beter ftant gebracht.
I)aer is een tijt geweeft, dat tot de wilde bramen
De jonckheyt niet alleen, maer alle menfchen quarren,
Als tot een rijck banket; men pluckte met vermaeck,
Men vont'er heylfaem vocht en even foete fmaeck.
De vrucht met fuyver waes en koelen dau behangen,
Wert by de grootfte felfs in grooten danck ontvangen,
Als hun die yemant fchonck. Siet, oock een flechten braem,
Gehandelt na de kunft, was prinsfen aengenaem!
Maer boven dit gewas foo vint men nutter dingen,
Die aen een fwack gefiel geen minder voordeel bringen:
II
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De kappers van den brem fijn lief-tal aen den mont,
En wie graveeligh is, die achtfe voor gefont.
De fuer-boom wel bekent in al de naefte dalen,
De beyers in haer verf foo root gelijck koralen,
De (warte krake-bey, en ander kleyn gewas,
Bevint men menighmael dat grooten brandt genas.
Hout ftille, fnelle pen, en blijft in uwe palen,
't En is uw fake niet hier verder in te dwalen;
Gefellen, watter meer tot defen handel dient,
Gaet, haelt dat uyt den mont van onfen weerden vrient!
OP DE BOOM-VRUCHTEN MET HARDE SCHELLEN.
Hier is een ander vrucht, hier is dat Amaryllis
Ten hoogften wel bevalt, en beft na haren wil is:
Komt hier, o Coridon, en brenght de lieve maeght
Een fruyt dat weynigh koft, en efter haer behaeght.
Het is een herders-gift, ghy kont geen beter kiefen,
Gaet, leghtet in de korf, gemaeckt van groene biefen:
En ciert dan uw gefchenck met woorden van de kunft,
Soo vinje voor gewis haer ongeveynfde gunft.
En foo ghy wenft het ftuck ten beften voor te ftelleri ,
Seght, dat het is een fruyt van bijfter harde fchellen;
Maer dat het evenwel is binnen wonder foet,
En dat by tegen u aldus oock wefen moet:
Dat by een lange tijt, met wonder harde ftreken
Uw liefde tot den gront fcheen af te willen breken;
Dat nu dien Regen aert dient af te fijn geleyt,
En eens tot uwen trooft, het foete ja gefeyt.
Komt op een ander tijt, en brenght haer ocker-noten,
En als ghy in haer fchoot de vruchten hebt gegoten,
Soo feght haer, dat het fruyt is dienftigh voor fenijn,
Maer dat'er by de noot oock ruyte dient te fijn.
En Piet, op dit beleyt is mede wat te feggen,
Dat ick niet voor en heb hier breeder uyt te leggen;
Ghy, voeght'er weder by den keelt van uwen mont,
En fiet, hoe ghy het ftuck te pasfe brengen kont:
Weeft ghy het boom-gewas, laet haer de ruyte weben,
En feght dat dit vermengh veel qualen kan genefen;
Seght vorder, lieve vrient, dat hier te feggen valt,
Maer fiet, dat uwe tough niet al te los en malt.
Spreeckt niet als na de kunft, en, om het wel te leeren ,
Soo maeckt tot defen boeck een vlytigh oogh te keeren;
Ghy Pult hier konnen fien, loo klaer gelijck den dagh,
Al wat het boom- gewas, en wat het kruyt vermagh.
OP APPELEN, PEEREN, EN ANDERE BOOMVRUCHTEN MET SACHTE SCHELLEN.
Komt hier, wie immer was genegen om te fnoepen,
Ghy wort hier tot een feeft van uwen aert geroepen;
Hier is bevalligh ooft, en aerdigh boom-gewas,
En wat men immermeer van gulle tacken las;
131
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Koom , pluckt nu metter handt, en eet met volle kaken,
Maer wilt'et niet te grof, of niet te gulligh maken:
Eet fruyten met befcheyt, en na de rechte maet,
En let wat hinder doet, en wat de leden baet.
Maer denckt oock boven dat, hoe Peer het is te fchromen,
Dat eens den appelman ftaet om fijn gelt te komen;
En daerom weeft befet, op datje niet en eet
Voor datje van het fruyt de ware gronden weet.
Ghy dient van al het ooft den rechten aert te weten:
De perfen fijn vergif door onvoorfichtigh eten;
De quee, de vijgh, de druyf, de mifpel dient gemijt,
't En zy men die gebruyckt op haren rechten tijt;
Den vroegen abrikock, den appel van granaten,
Kan defen hinder doen en genen weder baten;
De kunft gelt over al. En waeroni meer gefeyt?
Geen fake dient gedaen, als met een goet beleyt.
UYT VIRGILIUS 2. BOECK DER LANDTBOUWINGE,
OP LINTOENEN EN CITROENEN.
Uyt Meden is een vrucht in ouden tijt gefproten,
Die heeft een egger fap in hare fchors befoten ;
Daer kan geen beter dranck of nutter julep fijn
Voor nare fpokery of ander Ihm fenijn:
Want fchoon aen eenigh menfch door gif de leden fwellen,
Het fop dat fal het lijf in beter weten ftellen;
Het kan nicer bate doen als eenigh heylfaem kruyt,
Het is een vinnigh fuer, het bijt den fwadder uyt.
Dus als een (tief-moer pooght, door fellen haet ontfteken,
Haer voor-kint quaet te doen, en haer verdriet te wreken,
Of dat een fpoockfter grolt, en vreemde lagen brout,
Dit fap is dat de doodt niet krachten wederhout.
De tarn daer aen het waft is keeftigh opgerefen,
En fchijnt aen fijn geway een lauwer-boom te welen;
En foo men uyt den reuck geen onderfcheyt en nam,
Het ware ja den boom die eerft van Daphne quam.
En fchoon al ruyft de lucht met wonder harde flagen,
Het blad dat kan een ftorm en harde buyen dragen,
Het bloeyfel even-felfs dat houdt geweldigh valt,
Soo dat het op geen kou of ftueren wint en paft.
De Meden achten 't hoogh, en 't wort van hen geprefen,
Vermits het van den ftanck den adem kan genefen.
OP SUYCKER EN KRUYT.
Al wat men Hollandt noemt en fijn maer weynigh fteden,
En Hollandts vrienden felfs en lijn maer weynigh leden,
En al van kleyn begrijp: maer des al niet-te -rein ,
Daer fchuylen over-al verfcheyde wonders in.
Soo wie maer eens betreet den ringh van onfe kutten ,
Die vint een fchoon prieel vol alderhande luiten :
Al wat den hemel fendt, of uyt der aerden groeyt,
Dat komt ons met de zee ter haven in-gevloeyt.
God is gelijck een fon, (lie duyfent guide ftralen
Laet op ons kleynen tuyn geduerigh neder-dalen;

Wat oyt aen boomen hingh, of op den velde ftont,
Dat komt hier aen het volck gevallen in den mont.
Wat lijdt het heet Brafil op heden felle flagen,
Om aen dit verre laut lijn vruchten op te dragen!
Hier is geen fuycker -riet dat in de dalen watt,
En noch wordt hier de jeught niet fuycker overlatt.
Het Indifch rijck gewas van peper, foely, noten,
Wort hier, gelijck het graen, op folders uyt -gegoten:
Men pluckt hier geen kaneel, geen ander edel kruyt,
Wy deelen 't evenwel met gantfche fchepen uyt. ,
Bedenckt dit, Hollandts volck! bedenckt den hoogen zegen,
Die u door Godes handt foo wonder is verkregen :
In alle rijck gewas zijn uwe velden fchrael;
Ghy, die dit niet en hebt, die hebt het altemael.
Wil yemandt nu de kracht van heete kruyden weten,
En hoe veel in de fpijs is nut te fijn gegeten,
En waer toe gember dient, waertoe de safferaen,
Die leert uyt defen boeck den rechten gront verftaen.
OP D'OORSPRONCK VAN 'T SLACHTEN DER
BEESTEN, EN DAT'ET VLEESCII DE VOETSAEMSTE SPIJSE IS.
't En is, gelijck het fchijnt, noch heden niet geweten,
Wanneer dat cent het vleefch by menfchen is gegeten:
Het kruyt, gelijck men veel in oude boecken leeft,
Dat is een langen tijt de befte koft geweeft.
Nu wort het vleefch gefocht, tot nadeel van de beeften,
En dat is aengenaem in alle blijde feeften,
En na de kunfte leert, foo voet'et alderbeft;
Maer tiet, dat ghy den buyck niet al te leer en meft!
OVIDIUS 15. MET., VAN PYTHAGORAS.
Hier voormaels in den gulden tijt,
Doen was de menfch met kruyt verblijt,
Of wel niet ooft en foet gewas,
I)at yemant van de boomen las;
Maer niemant was'er foo verwoet,
Dat by vermaeck nam in liet bloet.
OP 'T ONDERSCHEYT EN VERKIESINGHE VAN
'T VLEESCH.
Het vleefch dient met befcheyt en onderfcheyt gegeten,
En dit is wonder nut voor u te fijn geweten;
Het is een groot verfchil waer fick een dier onthout
Of op een fchralen bergh, of in het groene wont;
En of'et heeft verkeert ontrent de dorre landen,
Daer yeder voelt de fon met heete ftralen branden,
Dan of'et in de kou geduerigh is gevoet,
En daer het in de fnee fijn Woningh hebben moet;
En of het kruyden eet, of anders harde baften,
Die maegh en ingewant geduerigh overlaften ;
En of men eenigh beeft ontrent den winter flacht,
Dan of men langer toeft, en tot den fomer wacht;
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En of het in het bofch fijn vryheyt heeft genoten,
Dan of liet in de koy plagh op te fijn gefloten.
Siet, dit loopt op het vleefch. Maer leert dit voor het left,
Is 't jongh, en kort, en mals, foo is het alderbeft.

Gewis, foo trouwen beeft en van foo goeden aert,
Was nut te fijn verfchoont, en waert te fijn gefpaert.

OP 'T VLEESCH DER TAMME VIER-VOETIGE
DIEREN.

Het wildt-braet dient gedacht, en hier oock plaets gegeven,
Vermits dat hedensdaeghs hier van de prinsfen leven:
't Gingh eertijts anders toe, want, na men elders leeft,
Soo is het tamme vee al mede wildt geweeft.
Hier van is ons de jacht in ouden tijt gekomen,
Die heden wel te recht veel menfchen is benomen:
't En is niet voor het volek , 't en dient een yeder niet,
Dat hy met honden jaeght of wilde dieren fchiet.
Laet heeren van het landt en groote prinsfen jagen,
Die konnen dat bellagh en (ware kotten draden :
't Is beter, dat het volck lijn fpijs in ftilte koopt,
Als dat het na het wildt in woefte bosfchen loopt.
Maer wat'er uyt de jacht is beft te fijn gegeten,
Dat kunje riet befcheydt van onfen fchrijver weten,
Wel, als ghy hebt een hart, een haes, een vinnigh fwijn,
Leert wat'er voor den menfch is beft genut te fijn.

Komt, leert hier, Hollandts volck , waerom dat aen de Joden
Het eten van het fwijn door Mofes is verboden,
En hoe liet dient genut, en hoe, na rechten eyfch,
Men eygent aen den mont het machtigh osfen-vleyfch.
Leert wijders dat het kalf is dienftigh om te flachten,
En dat geen wijfe koek het fchaep en moet verachten,
Geen boekje van gelijck, terwijl het beesje fuyght,
En na de geytemelck, en na den elder buyght;
Een harrel van een jaer wilt dien oock niet verfinaden,
Hy kan met natte fpijs een holle maegh verfaden;
Maer wat het lam belanght, het dient te fijn gefpaert,
En tot een ander tijt en meerder nut bewaert.
Maer fiet, 't onnoofel dier en kan het niet verwerven,
I Iet moet oock voor den menfch, gelijck fijn moeder, fterven;
O wreetheyt van het volek ! wat gaet de menfchen aen,
Een dier dat niemant let, een schaepje doot te flaen!
My dunckt het heeft befcheyt een fwijn te laten dooden,
En op fijn vetten rugh een gragen mont te nooden:
Het is een gullich beeft, en dat niets goets en heeft.
Terwijlen dat het wroet, en hier op aerden leeft.
Maer 't is een feltfaem werek een lam of fchaep te flachten,
Die geven ons de vrucht van hare ruyge vachten,
Die geven ons haer melek en daer uyt goede kaes,
En dat is aen den menfeh een nut en voedtfaem aes.
Maer des al niet-te -min, fchoon fy ons fchattingh geven,
Sy mogen evenwel by ons niet blijven leven:
Ons buyck is foo een wolf, ons mont foo grooten vraet,
Dat hem geen fachten aert, geen dienft te doen en baet.
-

UYT OVIDIUS, 1. FAST.
't Is Ceres eerft ge`veeft, aen wie het gulfich fwijn
Een offer plagh te fijn,
Om dat het vraetigh beeft den huyfman fchade doet,
En in het koren wroet.
VAN DEN OS, BY OVIDIUS 15. METAMORPH
Waer heeft doch oyt een os een boote daedt bedreven,
Dat hem foo licht de menfch gaet brengen om het leven?
Hy is een neerftigh dier dat onfe landen ploeght,
En ftaegh f jn trouwen hals tot (ware laften voeght;
De menfch die is onwaert te nutten vette granen,
Die beeften moorden derft, die ons den acker banen;
Den os heeft u gedient, en vry een lange wijl,
Moet hy voor lijnen loon nu vallen door de bijl?
Hy heeft een kalen hals in uwen dienft gekregen,
En kan oock even dat uw herte niet bewegen?

OP WILDT-BRAET.

VAN VISCH, SIJN GESTALTEINS, EN VERSCHEYDENHEYT.
't Is tijt, vermaerde vriendt, te komen tot de visfen,
Die eertijts menigh vorft fchier noyt en konde misfen:
Lucullus hold' een rots tot in de woefte zee,
Om visfen uyt het diep te locken aen de ree.
Een vifch heeft meerder prijs bywijlen moeten gelden,
Als fchapen uyt het ftal, als osfen uyt de velden
Ja, wat aen eenen vifch wel eer is uyt-geleyt,
Daer kan een groot banquet nu worden voor bereyt.
Maer wat van defen aert geduerigh plagh te woelen,
Of in een modder-floot of in vervuylde poelen,
Bant die van uwen dis: maer van een klare beeck
Vanght daer een goede foó, op 't eynde van de weeck.
De visfchen van de zee die werden hooghft geprefen,
En foo die fchubben heeft, daer kan geen beter wefen;
De vifen van defen aert, die houdt men wonder goet,
Doch meeft die Eich onthoudt ontrent den hollen vloet.
Is 't niet een felfaem dingh! een vifch gewoon te ruften ,
En die in ftilte woont als in geftage luiten,
Is grondigh, fonder keeft, en van een vreemden fmaeck,
En geen befette mondt en vint'er oyt vermaeck :
Maer die met harden ftorm geduerigh wordt gedreven,
En door het woefte diep gedwongen is te fweven,
Die heeft een beter vleys, en wort'er om gefocht,
En wort oock wel te recht om hooger prijs gekocht.
Het is hier met den menfch oock even dus gelegen,
Hem dient geen Mille ruft, maer eer een ftaegh bewegen;
Hem dient geen Rille zee, maer eer een holle vloet,
Want fonder eenigh leedt en is geen vreugde foet.
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OP DEN DRANCK VAN 'T WATER.

OP BIER.

Wy komen tot den dranck, de koelte van het leven,
Die kan een dorftigh menfch als weder adem geven;
Die kan een dorre ziel vernieuwen hare kracht,
Schoon datfe leyt en fucht , en van den dorft verfinacht.
Maer leert hier, Hollandts volck, eer dat wy vorder komen,
Wat vocht tot uwen dranck is dienftigh aengenomen;
Niet alderhande nat en dient tot dranck bereyt,
Dus maeckt in dit geval een noodigh onderfcheyt:
Het water was voor eerft een dranck voor alle menfchen,
En niemandt van het volek en konde beter wenfchen :
Het bier was onbekent, dat heden wonder doet,
En daer en wert geen druyf getreden met den voet.
Men wilt geen honigh-raet met water op te Eieden ,
Om voor een foeten dranck de gatten aen te bieden;
Neen, neen, een fuyver nat, gefproten uyt den gront,
Dat was genieenen dranck, en yeder bleef gefopt.
Doch na het eerfte volek van God is afgeweken,
Soo woont'er ihm vergif oock in de reyne beken:
Hier vint men felfaem vocht dat fuer of bitter fmaeckt,
En elders killigh nat dat dicke kroppen maeckt.
Ghy, wilje, na de kunft, gefonde waters kiefen,
Waer van haer fchoone verf noyt maeght en fal verliefen,
Noyt man fijn jeughdigh bloet; foo komt, geminde vrient!
En leert hier wat gekoockt, of rau gegeten dient.

Wie kander van het bier den rechten aert befchrijven,
En of het dienftigh is voor alderhande lijven?
Dewijl het wort gekoockt uyt alderhande graen,
En dat'er feltfaem kruyt oock onder wort gedaen.
De waters even felfs zijn niet van ééner krachten:
Het eene wort geput uyt ongefonde grachten,
Het ander uyt een beeck, of uyt een driftigh zandt,
Het ander uyt een poel, of uyt een filtigh landt.
Iek fal dan, Hollandts volck, in weynigh hier befluyten,
En op dit gantfch beflagh een korten regel uyten:
Maeckt, dat Eich uwen dranck in defe palen houdt,
Niet al te bijfter jongh, niet al te lijdigh oudt.

OP WIJN.
O wijn! o machtigh nat! 0 wij ngaerts foete vruchten!
Ghy doet de bleecke forgh, en alle droefheyt vluchten,
Ghy jaeght de vree[e wech, en geeft een blooden man,
Dat hy oock voor een prins veymoedigh fpreken kan:
Hy fchijnt hein vet te fijn, fchoon dat hy bijfter fchrael is,
Hy beelt hem rijekdom in, al is hy maer een kalis;
Hy pocht op fijn beleyt, en niemant fijns gelijck,
Een hooft vol foete rooft, dat is fijn koninghrijck.
Indien• een jonge vrou uw krachten koomt te fmaken,
Ghy felt haer gulle jeught, haer luften gaende maecken:
En alsfe boven maet haer met uw vocht begiet,
Sy kent haer eygen man, haer echten hoeder niet.
Ghy kont door uwe hulp een dommen geeft verlichten,
Ghy kont een traegh verftant een veersjen leeren dichten;
Ghy maeckt, dat menigh vorft fijn hoogen ftaet vergeet,
En als liet hem betaemt fijn plichten niet en weet.
Maer ghy noch evenwel, gelijck wy konnen mercken,
En pleeght niet over-al op éénen voet te wercken :
Hier wort een deftigh man door u gelijck een fchaep,
En daer een hoogh gemoedt gelijck een rechten aep:
En fooje noch een reys voor hem wilt laten tappen,
Hy fal in korter (tont gelijck een eater klappen:
En foo ghy vorder gaet: een menfch die wort een fwijn;
Siet daer, o foete jeught ! de krachten van de wijn.

JULIANUS SCHIMP -DICHT TEGEN 'T BIER.
Wie fijt ghy, lieve vrient? fout ghy wel Bacchus wefen ,
Van alle man bemint , van yeder een geprefen?
Van Jupiter geteelt? neen, die en fijt ghy niet,
Gelijck men aen uw verw en al uw wefen riet.
Ghy zijt van quaden reuck, en uwe dampen ftineken ,
0! 't is een ander nat, waervan de goden drincken;
Dat heeft een frisfchen geur, en vry al beter fmaeck,
My dunckt ick wort een Godt als ick het vocht genaeck.
Voorwaer, ghy zijt geteelt Baer noyt een druyf en groeyde,
En daer noyt ackerman haer gulle rancken fnoeyde;
Ghy kreeght uw wefen niet uyt 's wijngaerts edel hout,
Maer uyt een brouwers kuyp, en vunftigh gerften -mout.
OP DEN TABACK.
DE TABACK-BLASER SPREECKT:

Wat mach'er eenigh volck fpeck, vlees, of hammen wenfchen,
Al dat maeckt drabbigh bloet, en onvermeuge menfchen;
Voor my, iek weet een fpijs die ick al beter houw,
Die draegh ick in myn fack, of in mijn wijde mouw.
Kom, let op mijn bedrijf, 't en zijn geen flechte faken:
De koek dien ick gebruyck dat zijn mijn eygen kaken,
Mijn keucken is een pijp, een doos mijn fchapperae,
Die draegh ick altijt met waer dat ick henen gae,
Een blat is mijn gebraet. Van hier, o grage monden!
De fchoorfteen is mijn neus, is dat niet wel gevonden?
En roock dat is mijn dranck, wat pas ick op den wijn!
Iek kan oock fonder hein geruft en vrolijck zijn.
'k En hoef aen geen fervet mijn handen af te vegen;
Een kleyntje wel gebruyckt dat is een grooten fegen:
Wel, laeckt my dien het lult. Het is een ruftigh man,
Die met de minfte kolt hem vrolijck maken kan.
OP ZOUT.
Het zout is wonder nut, het moet'et al bewaren,
Wie kan'er fonder dat in verre landen varen?
Al wat den menfche voedt, al wat men zuyvel hiet;
En deught èf fonder fout if fonder pekel niet;
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Geen koek en kan beftaen, geen meyt en weet te koken,
Soo haeft als haer het zout of pekel heeft ontbroken;
En wie de tafel deckt, en zont daer op vergeet,
Die toont dat by fijn ampt in geenen deel en weet.
Zout dient outrent het vleyfch, het dient ontrent de visfen,
Dies kan men beter gout, als zout op aerden misfen:
Maer hier en over-al foo dient de middel-maet,
Want als men die vergeet, foo wort het goede quaet.
OP DE BEWEGINGE EN RÜSTE DES LICHAEMS
Een die gefontheyt wenfcht, die moet hem ftaegh bewegen,
Dat is den rechten gront van foo gewenfchten zegen:
Speelt, jonckheyt, met den tol of met den harden bal,
Of jaeght een vluchtigh wilt in eenigh luftigh dal:
Of roeyt een fchuytjen voort, of rijt op fnelle paerden,
Of opent met de fpae den boefem van der aerden,
Ter eeren van den hof, op hope van de vrucht,
Soo tijt het bleeck gefpuys, de heckten op de vlucht:
Soo wordt het innigh vuur, de gronden van het leven,
Verwackert, fris gemaeckt, en uyt den flaep gedreven,
Soo wort het lichaem fterck, en al de binne- kracht,
Indien het fomtijts flaut, in beter ftant gebracht.
Wel, vrienden, repje dan: want ftil en ledigh wefen
En wort noyt door de kunft de menfchen aengeprefen:
Het water als het ruft, dat wordt in korten vuyl,
En van een klare beeck ontftaet een modder -kuyl.
OP SLAPEN EN WAKEN.
Hoe kort is onfe vreught, en van hoe weynigh neren!
Al wat men blijdfchap hiet, en kan niet lange dueren;
Te midden in het fpel of in een blijde feeft,
Daer tiet men menighmael een lichaem fonder geeft.
Gaet, kieft tot uw vermaeck het puyckjen van de luiten,
't En is als geenen tijt, de finnen willen ruften:
Gefelfchap, foete wijn, gefangh en fnaren-fpel,
Een nacht-waeck fonder meer verkeert'et in gequel.
0 flaep! ghy zijt een falf voor alle droeve faken,
Ghy kont de finnen nieu en weder luftigh maken:
Ghy, fijght dan over ons, wanneer het licht vergaet,
Maer des al niet-te-min too doet het in de maet:
Te veel in rufte zijn, en al te langh te waken,
Dat kan ons allebey onnut en deufigh maken.
Gefellen, met één woordt: de maet gelt over-al,
En waer men die vergeet, daer baert'et ongeval.
OP 'T BEWAREN DER GESONTHEYT.
Treet dieper in de kunit, en leert gemeene gronden,
Die tot uws lijfs behoudt de reden heeft gevonden,
Leert, hoe men fpij s en dranck, en lucht gebruycken moet,
Ten eynd' in u ontfta een fris en jeughdigh bloet;
En om tot uwen dienft een weynigh hier te (eggen,
En tot het vorder werek de gront te mogen leggen,
II
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Soo leert van heden aen, als voor den beften raet,
In alle dingh te gaen na rechte middel-maet:
Geen menfch en zij te luy, geen menfch en moet de leden
Tot al te grooten werck en (tagen laft befteden:
Hebt niet te fchralen koek, oock niet te gullen keel,
En flaept niet al te langh, en waeckt niet al te veel:
Gewent u niet te licht, om op gefette ftonden
Te drincken machtigh nat, en valt te zijn gebonden
Aen regels van de kunft, en neemt geen drancken in,
Om ick en weet niet wat, en uyt een luchten fin;
Door vatten, ftil te zijn, en door geruft te leven
Wort dickmael fonder meer een koortfe wech-gedreven.
Weeft matigh, dertel volck! ghy kont, oock fonder koft,
Van pijn, van ongemack, van Reckten zijn verloft.
OP DEN DRANCK, SIJN MATE EN TIJT.
Van eten al genoegh: laet ons te drincken brengen,
Wilt nat met drooge spijs, maer na den regel mengen;
De maegh bemint de maet, het is een edel vat,
Het mortel datje maeckt, en dient niet al te nat;
Het mortel datje maeckt, dat moet de inneren bouwen,
Die 't lichaem en de ziel met krachten moeten houwen;
Die vrienden zijn gevoeght door foo een fwacken bant,
Ghy, doet dan even hier uw faken met verftant:
Wanneer men fpijfe nut, dan is'et belt te drincken,
Soo kan het droogh en nat te famen nederfincken;
Maer als ghy zijt vermoeyt, of uytermaten heet,
Soo drinckt geen killigh vocht, terwijl het lichaem fweet;
En als ghy na het mael tot Rapen wordt genegen,
Soo laet u tot den dranck niet op een nieu bewegen:
Oock maeckt u niet gewent te drincken in der nacht,
Want hierom wordt de maegh als uyt de zoo gebracht.
Maer wacht tot aller tijt de leden vol te fuypen,
Dat maeckt een grilligh breyn, en baert onguere ftuypen:
Hy quetft fijn befte deel al wie onmatigh giet;
Ghy daerom, Hollandts volck! verdrenckt uw ziele niet.
UYT LUCRETIUS, III. BOECK :
Wanneer een grage mout te gulfigh heeft gedroncken,
En dat alfoo de menfch ten leiten is befchoncken,
Soo wort het lichaem fwaer, de beenen wonder fwack,
Oock rijfter onverftant en ander ongemack;
De mondt is fonder Plot, het oogh begint te fwieren,
Men fchreeuwt'er over-hoop, gehjck als wilde dieren;
En fooder yeinant foeckt de gronden van het quaet:
Het koomt ons van den wijn gedroncken fonder maet.
OP D'OEFFENINGE EN RUST DES LICHAEMS.
Het lichaem, lieve vriendt, is niet alleen te fpijfen,
Iek wil u boven dat al naerder onderwijfen:
Indien een water-put geduerigh Rille ftaet,
Het vocht dat krijght een reuck, en wort ten leften quaet;
132
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Maer fooje wilt den born by wijlen ledigh maken,
Het nat fal klaerder zijn, en des te beter fmaken;
Dus gaet'et met den menfch: Hein dient geen ftage ruft,
't En is hem niet genoegh dat hy den honger bluft;
Geen lijf dient altijt ftil, het dient te zijn bewogen,
Maer dat oock met befcheyt; want is'et vol gefogen,
En met de koft belaft, foo dient'et niet geroert,
En Beenfins door gewelt met horten omgevoert.
Verwacht een beter tijt, of doet'et voor den eten,
Wanneer het edel gijl ten leiten is gefeten,
De wage fonder fpijs: gaet dan en roert het lijf,
Dat is voor alle man een noodigh tijt-verdrif.
Oock is in dit geval en diergelijcke faken,
Ja, meelt in alle dingh, een onderfcheyt te maken;
Want een die ledigh gaet, of die geduerigh waeckt.
En dienen niet gelijck in defen aengeraeckt :
Een wacker ambachts-man die magh de gantfche leden,
Oock dan wanneer hy fweet, in eenigh fpel befteden:
Maer die niet veel en doet, of by de boecken fit,
En dient maer op de maet en niet te feer verhit;
De tijt dient oock bemerckt, want in de winter- vlagen,
Soo dient er meerder kracht te dringen op de magen:
Maer als de fomer blaeckt met heete fonne-fchijn,
Soo moet het lijf geroert maer kort en matigh zijn.
één woordt noch tot befluyt: Al die geduerigh fpelen,
Die moet de weelde felfs in korten tijt vervelen
Een die geduerigh werckt, befuurt te grooten lalt;
De menfch dient alle dingh met beurten toegepaft.
OP SLAPEN EN WAKEN.
De nacht daelt uyt de lucht, en noot ons om te flapen,
Ghy, doet na fijn bevel, hy is'er toe gefchapen:
En fchoon dat u de geeft tot lefen is beluft,
Ghy des al niet-te -min begeeft u tot de ruft.
Doch eer ghy dat beftaet, too buyght uw fwacke leden,
En gaet tot uwen Godt, en offert hem gebeden;
Wit weet'er eenigh menfch, die heden flapen gaet,
Of hy fal mogen fien den naeften dageraet?
Ghy, neemt tot uw gerief een flaep van (even ueren,
Maer laet uw bedde-ruft voor al niet langer dueren:
Wie (even ueren flaept, die heeft fijn volle maet,
Het zy de jonckheyt rijft of datfe nedergaet.
Het gantfche lichaem fluyt, wanneer de fonne-paerden
Sich geven na de zee en wijeken van der aerden:
En hy weckt op een nieu de (innen uyt den droom,
Wanneer hy weder komt gerefen uyt den ftroom.
Verfet uw diep geheym, verdrijft de fware Torgen,
Maer laetfe weder toe ontrent den vroegen morgen,
Maeckt u dan veerdigh op, dat is de befte tijt,
Die van der aerden ftijght, en na den hemel rijt.
is u de fnelle pen genegen om te fchrijven,
Of wilje uwen geeft tot in den hemel drijven,

Of hebje diep gepeys, ten goede van den ftaet,
Daer is geen nutter tijt als in den dageraet.
Wanneer gy nederfijght, too wilt u matigh decken,
En pooght noyt al te Peer de leden uyt te ftrecken;
En leght niet op den rugh als ghy den flaep verwacht,
Dat maeckt u menighmael een ongerufte nacht.
Het ftopt de geeften op, en baert onguere clroomen,
Die, fchoon het u verdriet, ghy niet en kont betoomen;
En laet geen venfter op, en, too het wefen mach,
En flaept niet in de maen , of midden op den dach;
En wilt oock, alsje ruft, den mondt niet open fetten,
Dat fal u in der nacht den fchralen dorft beletten;
Want die in fijnen flaep de lippen niet en fluyt,
Die jaeght'er onverhoets de befte dampen uyt;
Oock too ghy zijt geneyght den acker van de vrouwen,
En onder dit geheym uw eygen huys te bouwen,
Dit is de nutfte tijt, nu dient het landt bezaeyt;
Het lichaem is geruft, de geeft die is verfraeyt.
Gelooft'et, raeuwe jeught, die echte vruchten telen,
Gaen tot een deftigh werck , en geenfints om te fpelen:
En doet het nimmermeer, het is een quaet gebruyck,
Of met een droncken hooft, of met' een vollen buyck.
VOOR DE MANIERE DES LEVENS VAN
OUDE LUYDEN.
Maer fchoon op ons bedrijf werdt neerftigh acht genomen,
Noch laet den ouden dagh niet over ons te komen;
Al ftaet de kaerfe ftil en buyten alle wint,
Men fiet dat eygen vuur ten leften haer verflint.
De doodt woont binnen ons, en defe fwacke leden
Die (nellen na het graf, en hellen na beneden:
Al wort een oudt gebou bywijlen eens vermaeckt,
Noch fiet men evenwel dat fijnen val genaeckt.
Wel, om dit kranek geftel te mogen onderhouwen,
So moet men na den eyfch verfcheyde dingen fchouwen,
Verfcheyde faken doen. Van beyde dient gewaeght,
Voor u die van den tijt en oude dagen klaeght:
Voor eerft, wilt uw gemoedt van alle tochten keeren,
En laet u nimmermeer van luften over-heeren
Al wat den geeft beroert, dat is geduerigh quaet,
Doch meeft, wanneer de menfch tot hooge jaren gaet.
Voort, hoet u van de fpijs die fwaer is om verteren,
En laet geen harde koft uw teere leden deren:
Siet oock, dat ghy voortaen u niet en over-braft,
Want voor een fwacke maegh en dient noyt fware laft.
Van tafel na het bedt: Vermijt kl van de vrouwen,
En laet de frisfche jeught den echten acker bouwen;
Het is een ware fpreuck: wie op fijn leerfen pift,
Dien is'et meer als nut, dat hy fijn boeltjen miff.
Of wel een fchoone maeght by David was gelegen,
De vorft en dede niet, dat jonge luyden plegen :
;
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Sy gunt hem jeughdigh bloet, doch bleef gelijckfe was,
Soo dat hy noyt een bloem van haren maeghdom las.
De vorft verftont het (tuck, hy wilt hoe deze faken
De krachten hinder doen, en fwacke leden maken:
De menfch is kout en droogh ontrent den ouden dagh,
Soo dat hy heet en vocht niet meer ontberen magh.
Wel, oeffent dan het lijf, maer door een facht bewegen,
En voet een langer flaep, dat is uw beften fegen:
Neemt noch tot uw behulp de geeften van den wijn,
Maer die moet evenwel naer eyfch gedronken zijn.
Betracht een open lijf, en dat met fachte kruyden,
Een vocht dat krachtigh ruyckt, en dient geen oude luyden:
Dat raedt de kunfte noyt, als in een hoogen noot,
Want aen een kranck geftel en dient geen harden ftoot.
VOOR DE GENE DIE EEN ONGEMATIGT EN
SWACK LICHAEM HEBBEN.
Wanneer de foete flaep van u begint te vluchten,
Dat, voor een bly gepeys, u quelt een anghftigh duchten,
Dat u geen koft en fmaeckt gelijckze voortijts plagh,
En dat geen jonge vrou u meer bewegen magh:
Of dat uw blijde verf nu krijght een ander weben,
Of dat een winter hair in u komt op-gerefen;
Of datje niet en looft dat van u plach te gaen,
Gelijckje menighmael voor defen hebt gedaen;
Soo ftelt'et voor gewis dat uwe faken hellen,
Dat uwe krachten gaen, uw leden haer ontftellen;
Dat uw bouvalligh lijf, en uw geheelen ftaet,
Niet meer en is geplaetft in haer befcheyden maet;
Om hier in wel te gaen, too dient'er waergenomen,
Hoe dat uw fnelle val magh werden voor-gekomen;
Koomt, leert oock dit geheym van uwen Beverwijck,
En wenfcht hem voor fijn loon het eeuwigh koningrijck.
VOOR DE GENE DIE VAN VERSCHEYDE SIECKTEN
GEDREYGHT WORDEN.
Wanneer uw ftant verfwackt, en dat de laetfte jaren
Ontrent uw kranck geftel haer krachten openbaren,
Soo dat'er dit en gunt aen maegh of lever fchort,
Of dat'er quellich vocht van boven neder -ftort:
En laet u niet terftont een dranck of pillen brengen,
En laet geen bitter fap met vreemde kruyden mengen,
Maer oeffent uw gedult, en houdt de leden ftil,
En let hoe dat'et gact, en waer het henen wil;
Gebruyckt maer weynigh fpijs , en tracht geruft te weben,
Dat kan oock menighmael een fware quael genefen:
Weet, dat een kranck geftel niet hart en dient gedruckt,
En dat een krachtigh touw niet ftijf en dient geruckt.

VOOR DE GENE DIE EVEN UYT EEN SIECKTE
OP-STAEN.
Hoort noch een korte les, u nut te fijn geweten:
Wacrt ghy noch onlancks fleck, foo wilt met oordeel eten;
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Maeckt, datj' het fwacke fterckt, en fachtjens henen drijft,
Dat u noch van de quael in maegh of lever blijft.
Zijt ghy laugh fleck geweeft, en metter tijt genefen,
Soo moet oock defgelijcks uw voetfel langhfaem weben;
Maer was uw fleckte kort, en waerje ras gefont,
Soo geeft in volle maet het voetfel aen den mont.
Ghy hebt nu weynigh bloets, en dat moet weder groet'en ,
Dus wilt u niet te ras met fware dingen inoeyen:
Gebruyckt meeft fachte koft, en tap van gulle j eught ,
Op datje buyten forgh uw faken redden meught.
't Is dienftigh even fells voor alle jonge vrouwen,
Haer jonfte tot den man met kracht 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, de wrange ftuerheyt foet,
Hier is het geven quaet, hier is ontfeggen goet.
Noyt dient'er eenigh vuur van vuur te fijn genomen,
Wanneer de guide vlam eerft uyt begint te komen:
Geen boom van pieus geplant en dient te fijn befnoeyt,
Tot dat het jeughdigh hout in volle tacken groeyt.
HOE VERRE DE VERHAELDE MIDDELEN DER
GESONTHEYT BY EEN YEGELIJCK MOETEN
WAER- GENOMEN WORDEN.
Het aengevangen werck, uyt enckel gunft befchreven,
Dat aen het vaderlandt uyt liefde wordt gegeven,
'Ten goede van het volck, dat krijght hier fijn befluyt,
En komt van pieus geciert gelijck een jonge bruyt.
Het brenght u fchatten met en alderley juweelen,
En wil, alwaer het koomt, de vrienden mede -deelen:
Ghy, leier, wieje fijt, ontfanght het edel pant,
En biet'et over-al uw trouwe rechter-hant.
Al fijn de regels veel, en wilt u niet ontfetten,
't En fijn niet al-te-nael gelijck als ftrenge wetten:
Al wie een kunft befchrijft, die geeft de volle maet,
Maer oordeel met befcheyt, dat brenghtfe tot de daet.
OP HET DRINCKEN.
Hoe fiet men menighmael, hoe fiet men lieve gaffen
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 koningh drincken,
Voor-al doch op het heyl van onfen vryen ftant,
En fiet, dit is het volck gelijck een dwingelant.
Daer is geen (eggen aen, 't en baet geen tegen -fpreken,
Het is een (tale wet, en daer om niet te breken,
De wijn moet uyt'et glas, en wort'et niet gedaen,
Het moet dan (too het fchijnt) de landen qualijck gaen;
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Noch is'et niet genoegh, men laet de deuren fluyten,
Men houdt de gaften in, en niemant kander buyten,
Al is de maegh gepaeyt, men hitfe tot den dorft,
Men brenght'er rauwe vis of heet gekruyde worft;
In plaetfe van de mont in rechte maet te laven,
Soo lijdt de wijn geweldt, de vrienden worden flaven;
Ey, wat een felfaem dingh! waer toe gedwongen drauck?
Of laet de vrienden t' huys óf laetfe buyten dwanek.
Wy woonen, foo het fchijnt, in vry -gevochte landen,
En leven evenwel in enge tafelbanden;
Wie maer een eerlijck man eens fpijft aen fijnen dis,
Die meynt dat hy een Heer van fijne vryheyt is.
Waer toe een vrient gepraemt met dele groote backen,
Die niet de maegh alleen, maer al de leden fwacken?
Ghy toetft hem aen het lijf, maer quetft hem aen den geeft,
Hy quam gelijck een menfch, by gaet gelijck een beeft.
Waerom het edel nat too gulfich uytgegoten ?
Waerom uw foete vreught met fotte pijn beloten ?
Wat godsdienft kan het fijn, te drincken fonder dorft?
Ey, foo ghy fegen eyfcht, too bidt voor uwen verft.
Vermijt doch uwen vriendt van reden af te leyden,
Want door befcheyt te doen, too wort men onbefcheyden;
Gefontheyt maeckt gewis de menfchen ongefont,
Wanneerfe met de wijn komt vloeyen in den mont.
OP DE KRACHT DER LIEFDE, UIT
PROPERTIUS II. 1.
Wat fieckte dat een menfche quelt,
Al is hy wonder vreemt geftelt,
Dat jaeght een dranck, een machtigh kruyt,
Dat jaeght een kunftigh meefter uyt;
Maer braut van liefd' en minnepijn
Die paft niet op den medicijn.
OP AJAX GRAMSCHAP, OVID. 13. METAM.
De vo!ft, die groote man, die legers dorfte tergen,
En oock aen Hector felfs een veldflagh plagh te vergen,
Die koude lijden kon, en fweet, en heeten brant,
En kan fijn eygen hert niet houden in den bant:
De grainfehap trock hem wech. Hy greep fijn eygen degen,
En fey: „dits immer mijn: geen menfch en heeft'er tegen,
Of 't moeft Ulysfes fijn', een Ilim en oilijck man,
Die niet, als met de tongh, den oorlogh voeren kan.
Wel aen, ick wil dit fwaert eens tegen my gebruycken,
Dies fal op lieden noch de doodt mijn oogen luycken."
Dit fprack de gramme verft, met ongemeene tael,
En eer het yemant dacht, foo viel hy op het ftael.
OP 'T FLERECIJN.
Godinne, die men noemt het pijnigh flerecijn,
Wiens moeder is de luft, wiens vader is de wijn,

O teinfter van het volck, dat uyt een volle weelde,
Met haer alwaerdigh vleefch en met de vrouwen fpeelde,
Of met een losfen hoop of niet een fris gelas,
'1'e midden inder nacht, bywijlen befich was;
Hoe wordje ftaegh gevyert, oock van de grootfte lieden,
Die u, waer datje komt, gemack en eere bieden;
Ghy wordt oock facht gekleet en leckerlijck gevoet,
Gelijck men in 't gemeen de grootfte prinsfen doet;
Ghy neemt meeft uw vertreck in rij eke lieden voeten,
Die foecken dan met ernft wat pijne mach verfoeten;
Daer wordje dan befocht byna van alle mau,
Soo dat u nimmermeer de tijt verdrieten kan.
Maer noyt en kander menfch fijn gaft aldus onthalen,
Als een die machtich is, en die het kan betalen;
En daerom fijt ghy wijs, en fneegh in uw bedrijf,
Dat ghy noyt fchrael vertreck en neemt tot uw verblijf.
UYT LUCIANUS 9. BOECK, EEN AENMERCKELIJCK
VOORBEELT.
Een vendrigh, in het heyr van Romen uytgefonden,
Heeft Eich eens by geval in feker wout gevonden,
Daer treet hy op een flangh, die aldaer Dipfas hiet,
En wort terftont geraeckt eer hy liet monfter tiet.
Het beeft op hem geftoort, dat heeft hem flucx gefteken ,
En is van ftonden aen in fijnen kuyl geweken;
I)e man voelt nauw den beet, oock refer geen gefwel,
Dies hielt hy dit geval alleen voor kinder-fpel.
Maer Piet, het ftil vergif dat kroop hem door de leden,
En nam fijn aders in van boven tot beneden,
Verfpreyt hem door het mergh en al het ingewant
Hy meynt dat hem de borft en oock de lever brant.
De drooghte fchijnt de tongh hem aen de raeck te binden,
En daer en is geen fweet in al het lijf te vinden,
Daer fijn geen tranen meer in fijn verdrietigh oorah ,
Al wat eerft vochtigh was, dat is ten volle droogh.
En mits den heeten gloet, in fijnen buyck ontfteken,
Sijn maegh is enckel vuur, fijn herte fchijnt te breken;
Al wat'er vleefigh is ontrent fijn ingewant,
Dat is geheel verdort, en niet als enckel brant.
Al mocht hy in den Nijl, of in den Tyber baden,
't En waer hem niet genoegh, 't en zou hem niet verladen,
Hoe meer dat Aulus drinckt, hoe dat hein meerder dorft:
Soo vinnigh is het gif ontrent fijn dorre borft.
By hem was geen ontfagh, wat Cato mocht gebieden,
Hy paft op geen bevel, wat prins of vorften rieden:
Hy loopt, hy woelt, hy fpringht, hy ftelt hem felfaem aen,
Hy goyt fijn degen wech, en flingert met de vaen.
Sijn fweert is hem een fpa, hy gaet hem kuylen graven,
En fpit in 't dorre zant, om hem te mogen laven;
Hy dronck oock modder felfs, en wat'er vochtigh was;
Maer niet dat hem vernoeght, of fijnen dorft genas.
;
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hin wacronl laugh verhael? by pleegkt verfcheyde faken,
Doch treft de gronden niet die hem de fieckte maken;
Maer hoort doch met een woort, wat by ten letten doet:
Hij fnijt fijn aders af, en drinckt fijn eygen bloet.

OP IIET GESPRECK VAN DEN HOOGHGELEERDEN EN
WEI,ACHTBAREN HEERE
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Iek vind een ftaet, een rijck, een werelt in den menfch.
Dus als mijn nietigh vleefch fal neder fijn gelegen,
En dat mijn aderflach fich niet en fal bewegen,
Soo fchenck ick delen romp, en dat uyt enckel gunft,
Ten goede van het volek, ter eere van de kunft:
Aen God geef ick mijn fiel, dat is mijn hooghfte wenfchen,
Maer wat'er overblijft dat gun ick aen de menfchen :
't Is nutter dat het vleefch noch iemant voordeel doet,
Dan dat het Hechts alleen de naeckte pieren voedt.

JOHAN VAN BEVERWIJCK,
ROEREINDE DE NOOTSAKELIJCKHEIT VAN DE ONrLEDINGE DES MENSCHEN -LICHAEMS,

Doorfoeckers van den menfch en al fijn diepfte leden,
Van hart, en hooft, en breyn, de woonplaets van de reden,
Van aders, been, en mergh, en wat'er is ontrent,
Komt, fiet wat u voor nieus de kunft hier weder lent;
Komt, fiet wat u voor nieus, in onfe laetfte jaren,
Een geeft van onfen tijt komt geeftigh openbaren;
Komt, fiet, indien uw geeft naer hooge faken dorft,
Wat geeft n geeftigh maeckt, oock uyt uw eygen borft.
Vermaerde Beverwijck! de krachten uwer pennen,
Die leeren aen het volck hun eygen wefen kennen,
Hun eygen wonders Lien, die leeren ons gemoet
Te klimmen uyt het ftof tot aen het hooghfte goet :
Die leeren met den geeft tot in den hemel rijfen,
En, om der Inenfehen wil, den grooten Schepper prijfen.
Hoe diep is dit geheym! hoe boven maten groot!
Wy vinden even fells het leven in den doot.
Wy kunnen onfen gront en groote dingen mercken ,
Wy vinden hoogh beleyt, en duyfent wonderwercken;
Wy vinden Godes handt, en dat in vollen eyfch,
Wy vinden fijnen geeft te midden in het vleyfch.
Wel, is dit aerde vat too waert te fijn geprefen,
Wat moet ons befte deel, wat moet de ziele wefen!
Wat maeckfel moet het fijn dat al wat lichaeni hiet,
Gelijck een machtigh vorft, in volle macht gebiet?
Ja, maer hy die het Al te famen heeft gebonden,
Soo dat er niet één menfch en weet de rechte gronden,
Wat is die, mijn gemoet, een wonderbare geeft!
0 waert te fijn gelocht, o waert te fijn gevreeft,
0 waert te fijn gedient! — o, Vader van de lichten!
Komt, daelt in ons gemoet, en woont in ons gewrichten ,
Gebruyckt dit gantfch geftel, gelijck een eygen fael,
Wie U te rechte kent, die weet het altemael.

OP HET GESPRECK VAN DE HEELKONSTE.
Heelmeefters, kunftigh volck! die, met getonde kruyden,
Zijt als een foeten dau ontrent gewonde luyden,
Die noyt let buyten hoop een afgebroken been,
Maer voegkt, naer rechten eyfch, de ftucken overeen;
Noch is het niet genoegh, ghy doet al grooter faken,
En kunt, wanneer het dient, oock nieuwe leden maken;
Want foo'er eenigh menfch fijn eerfte neus verlieft,
Ghy maeckt hem ander werek gelijck hy dat verkieft:
Uw kunft rees hooger op en kreegh een ander wefen,
Na dat ons Beverwyck haer krachten had geprefen;
Ghy (weeft tot in de lucht met fijn geleerde pen,
Soo dat ick heden fell uw vriendt geworden ben:
Een ander pluckt het kruyt, of leeft de frisfehe rofen ,
Om dat het luftigh groent, of dat fe geeftigh blofen;
Maer ghy taft dieper in en, met een fnegen geeft,
Genaeckt tot aen het mergh, en aen haer diepfte keeft.
Al wat'er neder komt uyt verr' gelegen palen,
Al wat ons China Pent uyt haer begaefde dalen;
Al wat den Indiaen voor heete vruchten leeft,
Dat is, dat hier het volck door uwe kunft geneeft:
Het flijm en boos vergif van flangen, padden, draken,
Dat kan ons dienftigh fijn, ghy kunt het heylfaem maken;
Ghy menght het naer den eyfch en op de rechte maet,
Soo dat het niet en quetft, maer alle menfchen baet;
Ghy treckt een machtigh tap oock uyt de miefte dieren,
Ghy lockt een rijcke falf oock uyt de miefte, pieren;
Uw kunft gelt over-al: wat op der aerden waft,
Dat wordt door uw beleyt den menfche toegepaft.
Iek groet u, geeftigh volck! ick wenfch u rijeke legen,
Iek wen Ich u grooten danck, en oock een gouden regen;
Ghy toont, wanneer de kunft fich met de reden paert,
Dat oock het minfte kruyt den Schepper openbaert.

EEN LIEFHEBBER VAN DE ONTLEDINGE,

OP HET BEELT VAN DEN HEERE

OM SIJNE GENEGENTHEYT TOT DESELVE TE BETOONEN,

JOHAN VAN BEVERWIJCK.

PLAGH DICKMAELS TE SEGGEN, ALS HIER, VOLGHT:

Als ick eens menfcher_ lijf mach grondigh onderfoecken,
Dan raep ick meerder luft dan uyt geleerde boecken;
Iek vind'er foet vermaeck, ick vind'er hertenwenfch,
I[

Al die van 1ieckten queelt en wenfcht te fijn gen den,
Die flae een gunftigh oogh op dit manhaftigh wefen:
Aen hem biedt Hollandt eer, en menigte ander rijck,
Hier fiet ghy in het kleyn den grooten Beverwijck.
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Ghy die in uw bedrijf wilt leven naer de reden,
Ey, ftelt op dit gefacht een weynigh uwe fchreden;
Hier is een korte les, een les, die menigh man
Tot rufte, tot vermaeck, tot vrede dienen kan:
Eerft, foo uw jeughdigh hert is vierigh om te minnen,
En valt niet aen het werck met onbedachte finnen;
Denckt, vraeght, feet, onderfoeckt, en pleeght gefetten raet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet;
Indien ghy fijt geneyght om haeftigh uyt te varen,
Hout als geduerigh wacht, en leert u foo bedaren,
Weeft vaerdigh in de weer, en dempt het eerfte quaet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet;
Soo haeft ghy quade Tucht voelt in de leden fpelen,
En ftelt geen faken uyt tot hert en longe quelen ,
Verdrijft de Zeeufehe koorts eer datfe verder gaet,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet.
Wat fal ick groot beflagh, en duyfent vreemde dingen,
Vermengen onder een, en hier te borde bringen?
Let, in uw ganfche doen, let op het eerfte fact,
Als 't paert is op de loop, dan komt de toom te laet.

LOFSANGH-LIFDT

(1634.)
STEMME:

Lufó van mijn herte, zreughl mijner finnen.

Nu, Heer mijn Schepper, licht van mijn leven!
Tot wien mijn ziele ftaegh wort gedreven,
Op wiens heyligh bont
Mijn hoop en heyl voor eeuwigh ftaet gegroet;
Laet vry uw dienaer nu gaen in vreden,
Naer uw woort, en naer ick heb gebeden;
D'wijl my nu ter tijt
Het foet gefacht mijns Heylandts heeft verblijt.
O licht vol luyfters, vol helle ftralen,
Dat van den hemel komt nederdalen!
Licht voor ieder menfch,
Maer aen uw volck een volle hertenwenfch !

INVALLENDE GEDACHTEN,
OP VOORVALLENDE

GELEGENTHEDEN.

INEEYDINGE
TOT DE INVALLENDE GEDACHTEN OP VOORVALLENDE GELEGEN'THEDEN.

De werelt (goet-gunftige lants- lieden) is een boeck vol hooft-letteren, die by vele gelten, by weynige gefpelt, by
fommige gelden, en by 't minfte deel recht verftaen worden: want al is'et loo, dat meeft alle dieren oogen hebben om
te lien, loo en zijn 't doch inaer de redelijeke, en, onder de felve, leerfame verftanden en God-foeckende zielen, die
recht voordeel kennen doen met het gene datfe fien; en fulex wort alleen te wege gebracht door innerlijcke overlegginge
van de werckende gedachten, en die mogen, wel te rechte, genoemt worden fonderlinge werck-tuygen, onfe wint-molens
in velen niet ongelijck, die èf graen moeten malen tot voordeel óf haer felf quetfen tot nadeel; en daerom dient een
yeder wel ernftelijck te letten op de rechtmatige beftieringe van fijn gedachten, als gront-ftucken van goede of quade
gevolgen, die uyt de felve haren oorfprongh nemen. Want gelijck daer is een Jacobs-ladder na den Hemel leydende,
Loo zijnder oock blinde trappen dickmaels (oock ongevoeligh) na den afgront nedergaende, waer toe veeltijts elcke fporte
meer ende meer verwijderingh inbrenght. Uyt voorvallende gefichten plagh wel voor eerft ons lichtelijck iet vleefchelijck
voor te komen (na 's menfchen verdorventheyt) en daer uyt een aenlockende vermakelijckheyt, ende flucx daer na een
ftilfwijgende bewilliginge, en voorts een fchierlijeke dadelijckheyt, en eyndelijck een plichtelijck gebruyck, met een roem dragende ftijf-finnigheyt, een vollen trap ten verderve. Om al 't welck oorfpronckelijck te vermijden, loo is (na den raet
van de Godfalige) te beforgen, dat onfe eerfte beweginge op alle voorvallende faken dadelijck ten goeden eynde mochte
worden beftiert, om het befte van dien ons innerlijck toe te eygenen. De byen weten uyt flechte en ongeachte bloemen
honigh en watch te verfamelen, 's menfchen mage uyt de ingenomen fpijfe goet en getont voetfel te trecken, de
Alchumiften uyt grove ftoffen fonderlinge genees -drancken te bereyden. Iek hebbe gemerekt, dat weet -gierige en leerfame
vernuften gewoonte maken met voorvallende faken op gelijcke wijle haer voordeel te doen. De wijfte verft Salomon vind'
ick dit fonderlinge in achtinge te hebben genomen, ende loo uyt groote ende kleyne fchepfels, oock uyt groote ende
kleyne voorvallende faken, menighte van leerfame bedenekingen te hebben getogen, als uyt fijn nagelaten fchriften wel is
af te nemen. Wat kan de menfche (dat is een reden -gebruyckende Schepfel) beter pasfen, als gebruyck te maecken van
het gene, dat hem eygentlijck van beeften onderfcheyt? Mens is een Latijns woort, en beteyckent in die tale het befte
ende verftandigfte deel van de ziele, het welcke by de beeften niet te vinden en is. Iek hebbe noyt verftaen, dat yemant
voor delen ons Nederlantfch woort Mens van 't Latijns Mens fijn oorfpronek heeft foecken te geven. Evenwel dunckt my,
dat fulcx als noch te doen niet ongerijmt is. Want onfe Nederlantfche menfch (als oock andere) kan fonder het Latijnfche
Mens den naem van menfch niet behouden; maer foude nootfakelijck fonder dat Amens of Demens (dat is uytlinnigh)
genoemt moeten worden; en daerom fegh ick hier ter materie, dat, wil iemant fijn naem menfch behouden, dat by liet
Latijnfche Mens al-omme heeft te gebruycken. My dunckt hier wel ter materie te dienen, dat de Propheet feyt: Die na
II
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den Heere vragen, mercken op alle dingen, van welcke dan felf de kleyne niet worden nytgefoten; nadien de groote
God felf ontrent de geringfte niet en laet te wercken. Ende is aenmerckens waerdigh, dat onfe Salighmaker, de Heere
Chriftiis felf, dickmaels uyt kleyne dingen (tot kinder-(pelen toe) hooge bedenckingen is gewoon te trecken, ja wort veel
bevonden (door gelijckenisfe van geringe faken ontleent) krachtelijck tot den volcke gefproken te hebben. De propheet
Jeremias, van Gode gefonden tot een potbackers werckhuys, wort uyt dat gefichte geleert, het huys Ifraëls by den
Almachtigen te wefen als leem in de handen van foo een onbegrijpelijcken werck-meefter. Auguftinus en liet niet, niet een
droncken bedelaer, niet een hagedis vliegen vangende, met een fpinne muggen in haer net omwentelende, fijn voordeel
te doen, en even ten felven tijde met den geeft tot den Almachtigen op te ftijgen. De wijfte van de heydenen hebben
foodanige oeffeningen al mede niet ongebruyckt gelaten. Seneca, acht hebbende gellagen op het woelen ende op en neder
loopen van de mieren, berifpt, by die gelegentheyt, d'ydele beficheyt van de menfchen, die veel herwaerts en derwaerts
gaende, met fchijn van groote faken uyt te rechten, dickmael niet en weten watfe gedaen hebben. Een van de vier
Koningen, die Socrates in fijn karos had doen fpannen, in plaetfe van paerden: ick fie (feyd' hy) defe wielen door een
geftadigen ommegangh haer ftant veranderen, dat boven was raeckt onder, dat onder was komt boven; dit past' ick op
mijne jegenwoordige gelegentheyt. Cicero, in achtinge nemende het afplucken van rijpe en onrijpe vruchten, treet in
aenmerckinge van 't af-fterven van oude en jonge luyden. Themiftocles, Velt -overfte van de Atheniënfers, by gelegentheyt,
en op 't gefichte van 't vechten der lianen (dat in Griecken-lant eertijts, als nu in Engelant, gebruyckelijck fchijnt
geweeft te zijn), nam oorfake fijn krijghfvolck deftelijck aen te manen, om haer mannelijck voor 't Vaderlant, en tegen
den vyant te dragen, doende dienthalven een treffelijck gefpreck, bekleet met redenen van de moedigheyt der voorfz. hanen
ontleent; het welcke, wel en geluckelijck zijnde uytgevallen, heeft oorfake gegeven, datter jaerlijcx te Athenen op een
gefetten dagh, een hanen -gevecht is ingeftelt. De Godfalige en wijtberoemde D. Jofephus Hal (die van wegen de gemeene
kercken van Engelant op de Synode, anno 1618 gehouden tot Dordrecht, is verfchenen) heeft met een rijcker hant in
dit werck getaft, en oock mildelijck ons des deelachtigh gemaeckt, daer toe ick my gedrage. De tijt is (feyt een Godfaligh
man van onfe eeuwe) als een geweldige riviere, wiens ftroom niet alleenelijck opwerpt fchuym en vuyligheyt, als de
woelende zee, maer oock koftelijckheden van grooter waerde, ende wy inwoonders der aerde ((lie daer woonen als aen den
oever van defen moedigen ftrooin) dienen Blek neerftigh by de wercke te wefen, om aen te halen, niet den haeck der
voorfichtigheyt, al wat koftelijck en goet is, om al het felve onfe byfondere gelegentheden toe te pasfen:
Indien ons innigh hert ten goede wift te keeren
Al wat het ooge fiet, wat zou men konnen leeren!
Maer als ons befte deel niet goets Baer uyt en treckt,
Dan is'et, dat liet oogh ons menigh quaet verweekt.
't Schijnt by fommige een wonderfprake, dat de Heere Chriftus Matth. 5. 28. duydelijck feyt, dat'er overfpel bedreven kan
worden, alleenlijck niet gedachten. De Rechts -geleerden hebben wel voor een gront-regel, dat gedachten om eenigh fchelmftuck
aen te rechten (felfs in faken van gequetfte majefteyt) na de wetten niet ftrafbaer zijn, 't en ware fake dat'er eenige
uytwendige dadelijckheyt by waer gekomen. Oock zijn (na het gemeyn (eggen) gedachten tol-vry te rekenen, maer in de
fchole onfes Salighmakers wort fnlex geheel anders opgenomen, en valt-geftelt: dat eens menfehen herte alleenlijck by ftille
overlegginge wort gefeyt een fmisfe van fonden te wefen; want uyt het fierte worden aldaer gefeyt voor te komen boofe
bedenckingen, doodlagen, overfpelen, hoereryen, enz.; 't welck dan alfoo zijnde, foo heeft een yeder (fijn ziele in
waerden houdende) wel forge te dragen, om fijn gedachten ten goeden te beftieren, volgens 't gene de groote moralift
Paulus krachtelijck aenmaent: Wat waerachtigh is, wat eerlijck is, wat rechtveerdigh is, wat reyn is, wat lieffelijck is,
wat wèl lugt, foo claer eenige deught en lof is, dat bedenckt. Wy bidden wel te recht, dat onfe oogen foo beftiert mogen
worden, datfe geen ydelheyt mogen fien, dat is: datfe niet tot aenleydinge van ydelheyt en mochten aenfchouwen; want
om geen ydelheyt met allen in der daet te fien, foo diende men of uyt de weerelt te gaen èf blint te wefen, nadien
al 's menfchen doen veel na ydelheyt helt; doch foodanigen ydelheyt t'onfen beften te gebruycken, en daer uyt felfs iet
goets te trecken, kan gewisfelijck niet anders als voor een vruchtbare oeffeninge gerekent worden. Adderen -vleefch (foo
wy verftaen) wort felfs tot heylfame genees-middelen gebruyckt: fommige naukeurige ouders van den ouden tijt worden
gefeyt fomwijlen een droneken flave in fijne vuyligheyt hare kinderen voor oogen geftelt te Jlebben, om aen de felve de
foberheyt in te fcherpen. Men hout, dat de fpinnen haer fenijn zijn gewoon te fuygen even daer andere dieren iet
heylfaems uyt plachten te trecken, en daerom is het by eenige wel gefeyt, dat iemant, door de waerelt rijfende, de byer €
ende niet de (pinnen heeft na te volgen. d'Alderwijfte Koninck, op 't gefichte van een domme jongelingh, en het bedrijf
van een vleyende overfpeelfter, heeft een gantfch deftige vermaninge, by die gelegentheyt, ons nagelaten, regelrecht gaende
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tegen het gene dat'er gemeenlick uyt het gerichte van quade dingen gepleeght wort. Iek, 't gunt voorfz. is, onder andere
oeffeningen, nadenckende, ende lettende dat de menfchehjcke gedachten uytter aert foo gantfch na ydelheyt hellen, heb
geooght over de gelegentheden, my dagelijcx voorvallende, mijn gedachten foo te laten gaen, dat de felve, van de
ydelheyt afgefondert, iet goets my ten beften mochten inbrengen; ende dit felve heb ick oock in mijn buyten-leven op
Sorgh- vliet, door het befchouwen van allerley aertgewasfen, fomwijlen gepoogt in 't werck te (tellen, ende den nytllagh van
foodanige voorvallende faken in eenige korte veerfen te befchrijven, om my alfoo dieper indruck daer van te doen hebben.
Wint, geblafen door d'engte van een trompet of fchahney, wort bevonden fcherper uyt te fchetteren, dan of de felve in
de ruyme lucht ware uyt-geafemt.
Tot befluyt, waerde Vrienden en Lantfgenoten! ghy fief hoe gemeenfaem ick met ul. ben geworden, dewijl ick aen de
felve mijn invallende, ja fchielijcke gedachten deelachtigh make, niet wetende wat invallende gedachten ghy op defe mijn
invallende gedachten fult mogen hebben: Dit weet ick onder dies, dat mijn recht voornemen daer in is geweeft, my
felven en andere hier door wat goets in te doen vallen, biddende den alleen goeden God, daer toe fijnen genadigen zegen
te willen verleenen. Ende daer mede eyndigende, ben ick ende blijve
[JE. dieuftwilligen Vrient en vrieutwillenden Dienaer,

J. CATS.
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I. OP DE GELEGENTHEYT VAN EEN SCHEVENINGS VROUTJE, DAT EEN BENNE MET VISCH OP
IIAER IIOOFT DII,AEGHT, ENDE SPREI CKT ALS VOLCII'1':

Mijn hant wint my de koft, foo fpreeckt men alle dage,
Mijn hooft wint my de koft, dat feyt men in den Hage;
Iek fegh het alle boy, de noot leert ons den voet,
Hoe dat men, na den eyfch, de leden reppen moet:
Een paert dat voert den man, een osfe weet te ploegen,
Een ezel kan den rugh tot (ware facken voegen;
Geen beeft gebruyckt het hooft tot dienft van fijn bedrijf,
Máer wat'er is te doen, dat doet'et met'et lijf.
Iek hebbe met'et hooft geleert den koft te winnen,
Doch wat ick buyten doe, dat doet een ander binnen;
Maer des al niet-te -min foo ben ick echter vry,
Maer des al niet-te -min foo ben ick echter bly;
Maer des al niet-te -min foo fpringh' ick aen de ftrande,
Iek etc van den vifch, en fpele met de mande.
Al is ons moeyte groot, al is de winfte kleyn,
Iek lijde wederom geen prangen in het breyn,
Geen pramen aen de ziel. Al koom ick in den Hage,
't Is maer de bloote koft, al wat ick daer bejage;
Al hijgh ick in het Fant, het is gewilligh (weet,
Want daer vernoegen is, en is geen herten leet.
Vaert wel dan, Haegfche pracht, ghy kont my niet bekoren,
Soo als ick lieden gae, foo gingh ick oock te voren;

Vaert wel dan, hoofs priëel, hoe fehoon ghy zijt beplant,
Iek vinde meerder ruft oock in het dorre fant ".
II.

OP HET SLAPEN GAEN.

Als yemant dapper heeft gewoelt,
Soo dat by moede leden voelt,
Invoegen dat fijn noeft bedrijf
Hem 't (weet doet rollen over 't lijf,
Die dnyt het geenfins tot verdriet,
Als by den dagh ten eynde fiet,
Maer toont hem bly en wel getint,
Om dat de Rille nacht begint;
En dat, vermits fijn gantfche lu(t
Nu maer en (treckt tot foete ruft.
Hoe blijde ben ick menighmael,
Als ick in 't bedde neder dael;
Om dat my dan een ftilder tijt
Van Inoeyt' en 's werelts woel bevrijt,
En dat ick, na een (waren dagh,
Ten leiten eenmael ruften magh.
Mijn ziel, ick teile tfeftigh jaer,
Die ick niet fonder diep gevaer,

1) By defe gelegentheyt dient aengemerckt, dat alhoewel d'Inwoonders van Schevenmge liet fober koftlen feer bekommerlijck rapen, dat defehe gelilekewel noyt, ofte immers feer weymgh,
worden bevonden hale kinderen te brengen in de rucke en ermogeude huyfen to den nage, om in dienfte van de groote gebruyckt te worden, verktefende voor defelve haer kleyne, maer
vrye gelegentheyt.
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Niet fonder moeyt', heb doorgebracht,
Seght, dient ons niet op ruft gedacht?
Wel, of de doodt op heden quarr,
En ons eens by de flippen nam,
En ftaende voor een open graf,
Sey: leght hier al uw' moeyten af:
Wat dunckt u, fou 't ons fware pijn,
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Sou 't u verdriet of hinder zijn?
Voor my, ick fpreke dat ick meen,
En fegh, met voller. monde: neen!
Neemt my, o Heer! de fonden af,
En leght my neder in het graf,
Daer fal ick ruften met gedult,
Tot ghy het al vernieuwen fult.

III. EEN MELCK - MEYSJE SPREECKT:

Al fchijn ick met een juck belaen,
Noch mach ick vry daer henen gaen;
Want mits het op mijn leden paft,
Soo ftreckt het my tot geenen lalt;
Iek draegh' het na de rechte maet,
Gelijck men hier te lande gaet;
Iek trede met foo rappen voet,
Gelijck een hoffche juffer doet:
En waerom ben ick niet foo vry,
En waerom niet foo wel als fy?
Iek draegh het jock van mijn bedrijf,
En fy een yfer om het lijf.
Hoort, kinders, hoort een ruftigh woort,
En feght het vry de buuren voort:
Wil yemant dragen eenigh pack,
En dat oock fonder ongemack,
Die grijp' het wel van aenbegin,
II

En draegh'et met een luchten fin;
Want al wat yemant willigh doet,
Al is'et Euer, foo wort'et foet.
IV. OP 'T GESICHTE VAN YEMANT DIE VEEL
TE SCHRIJVEN, EN MAAR EEN ENDEKEN
KAERS OVER HEEFT.
Een jongh gefel, die voor my fchreef,
(Als ick hem tot fijn plichten dreef,
Die ick hem doen had opgeleyt)
Heeft my tot antwoordt dit gefeyt:
Wat kan by my nu zijn gedaen?
Mijn kaerfje ftaet om uyt te gaen:
Ey, fiet hoe weynigh dat my relt:,
Dees kleyne neuck die is het left.
Iek : ftaet uw' kaers om uyt te gaen,
Soo moetje geenfins ftille ftaen;
135
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Want dit gebiedt u meerder fpoet,
En feyt, dat ghy u haeften moet.
Wie maer een weynigh levens heeft,
En nu by na is uytgeleeft,
Behoort met alle vlijt te fpoên ,
Om fijne taeck wel af te doen.
Dit fprack ick tot een jongh gefel,
Maer 't paft op oude lieden wel,
En daerom nam ick dit vermaen ,
Als voor een les aen my gedaen.
Iek ben bedaeght en over -rijp,
Soo dat mijn kaers brandt in de pijp.
Mijn ziel, doet haeft wat u betaemt,
Wilt ghy niet floffigh zijn genaemt,
En fchrijft wat u te fchrijven ftaet,
Eer dat ons licht ten eynde gaet;
Schrijft doch voor eerft uw' laetften wil,
't Zy teftament of codicil:
Gedenckt uw' knecht, en meyt, en vrient,
En die u vlijtigh heeft gedient,
En dan foo dient oock goet gedaen
Aan die met armoe zijn belaen.
Maer wieje geeft, of watje fchenckt,
Siet, datje Godt voor al gedenckt.
Maeckt hem voor al uw' befte deel,
Dat is uw' ziel, dat groot juweel.
Wat noot, al gaet uw' kaersjen uyt?
't Is goet, al wat men wel befluyt.

Een aep, uyt al te grooten min,
Die douwt fijn jongh de ribben in;
Een lange, ftage, ftoute gaft,
En hout men niet, als voor een laft.
Siet, goet te doen en is niet goet,
Dan als men 't na de mate doet;
Dus kuft geen vrient foo aen den mont,
Dat ghy hem aen het herte wont 'l.
VI. OP 'T GESICHTE VAN EEN JONGEN,
WILLENDE MET EEN STOCK DWARS
DOOR DE DEUR DRINGEN.
Een kint, noch in den langen rock,
Dat ftont en fpeelde met een ftock,
Het wou fich dringen door een deur,
Maer niet-te -min het bleef'er veur;
Want Piet, de ftock die was te langh,
En 't kint dat gingh een quaden gangh;
't Was overdwars al wat hy ftiet,
En daerom baet fijn moeyte niet;
En wat'et worftelt, wat'et doet,
Het vordert echter niet een voet.
Ten leften wiert het jongfken gram,
Vermits hy niet te recht en quam:
Maer een die wijfer fcheen, als hy,
Die fagh het aen en quam'er by;
Die nam het ftockjen metter hant,
En draeyd'et fachtjes overkant,
En ftierd'et recht ter deuren in ,
Doe had'et kint fijn vollen fin;
Want dat fijn ingang had' belet,
Was fachtjes uyt de weegh gefet.
Hoe dickmael wort er, in de ftadt,
Een fake qualijck opgevat;
Maer foo'er quarr een handigh man,
Die Ilimme wegen rechten kan,
Siet, dickmael na een kleynen keer,
En vont men (tracks geen hinder meer.
Befiet, hoe (lat de werelt gaet:
Groot voordeel uyt een kleynen raet ;
Een greyntje van een goet verftant
Kan nut zijn voor het gantfche lant.

V. OP 'T GEVOEL VAN EEN NAGEL IN DE
VOET, DIE IN 'T VLEESCH WAST.
De nagel is ontrent de voet,
Gelijk een rand of koorde doet,
Gelijk een ftoot-kant aen een kleet,
Dat is: een afweer tegen leet.
Maer foo de nagel vorder gaet,
En niet en houdt de rechte maet,
Maer dieper in de teenen waft,
Dan is het pijn en overlaft;
Want fy doet nadeel aen de voet,
Die fy tot voordeel dienen moet.
Dat ons dit foo gemeenlijck gaet,
Dat voelt men dickmaels metter daet;
Maer laet ons zien in dit geval,
Wat dat men hier uyt leeren fal:
Hebt ghy een oom, een neef, een nicht,
Befoecktfe vry, maer niet te dicht;
Noyt menfch en is'er wel gedient,
Met al te vriendelijcken vrient.

VII.

OP DEN HANDEL DIE MET INDIANEN
OF ANDER VER GELEGEN VOLCK
GEDREVEN WORT.
Als ick verftae wat yemant doet,
Die fich na verre landen (poet,

1) Het Hebreeuws fpreeckwoort feyt: Hebt ghy een vrient, die foo foet als fuycker is, en eet hem evennel niet op. Het gemeen fpreeckwoort feyt • Men moet geen orient foo aen de mont
kusfen, dat hem 't herte daer af mee doet
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Het zy die na den Indiaen,
Of vry noch verder is gegaen;
Dan treck ick uyt dien handel wat,
Dat voor my dient te zijn gevat:
Iek hoore dat men menfchen vint,
Tot ick en weet niet wat gefint,
Een glas, een krael, een beufelingh,
Dat is haer als een wonder dingh;
Een veertje van een papegay,
Is in haer oogen wonder fray;
Ja„ wat flechts moy is in den fchijn,
Dunckt hen een heele (chat te zijn.
Den Indifch-vaerder lijckewel,
En achtet maer voor kinder-fpel;
Maer foeckt een rijcke diamant,
Of peerels uyt een helle ftrant,
Of zijdewaer, of enckel gout,
Of ambregrys, of edel hout,
Of immers eenigh dierbaer pandt,
Dat nut is in fijn vaderlandt;
Wat anders hem wordt toegebracht,
Hoewel men 't daer ganfch dierbaer acht,
Dat laet hy voor den rouwen hoop,
En fluyt daer over geenen koop.
Een die na voordeel plagh te ftaen,
En foeckt niet, dat den Indiaen,
Of ander wildt gefelfchap acht:

Maer wat hein beft is t'huys gebracht;
En wat'er, in fijn vaderlandt,
Erkent wordt voor een edel pandt.
Wel, houdt een koopman defen voet,
Dat hy aldus fijn voordeel doet,
Ben ick dan niet een rechten dwaes,
Dat ick, ontrent een vyfe-vaes,
En om des werelts apen-fpel,
Mijn hert en gantfche finnen quel,
En dat ick aen het befte pandt,
Dat fiet op 't ware vaderlandt,
En dat ick aen het hoogfte goet
Niet op en drage mijn gemoet?
O wat een dwaesheyt, lieve Godt!
Van yeder waert te zijn befpot.
Mijn ziel, foo ghy het wel bedacht,
Ghy focht niet, dat de werelt acht,
Maer dat u (na dit aertfche dal)
Hier namaels voordeel geven fal.
Ey, blijft niet aen het ftof verpandt,
Den hemel is uw' vaderlandt!
O Vader! opent mijn verftant,
Dat my het eeuwigh vaderlant
Soo diep mach in de finnen ftaen,
Dat my de werelt mach ontgaen,
En dat al wat oyt ooge fagh,
Iek flechts als leuren houden magh.
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VIII. OP DE GELEGENTHEYT VAN EEN JAGER,
DIE (OM EEN NAES TE VANGEN) SIJN BESTE
PAERT TE BERSTE RIJT, EN DUS SPREECKT:
Eylaes! wat heb ick nn gedaen?
Wat dwaesheyt heeft mijn geeft beftaen?
Iek had een fchoon en moedigh paert,
Wel duyfent Franfe kroonen waert,
Soo geeftigh als men vinden kan,
Een paerel voor een edelman;
Hiermede reed ick heden uyt,
Het had een tret gelijck een bruyt,
Het droegh een veder op den kop,
Schier yeder een die fag'er op.
Maer als ick in den velde quarr ,
En daer een fnellen haes vernam,
Doen rend' ick wat ick rennen mocht,
Het fcheen ick fweefde door de locht;
Iek gaf het beeft de ftage fpoor,
Soo dat een yeder my verloor,
Alleen maer Snel, mijn beften hondt,
. Die was'et, dat ick by my vondt.
Dit duerde vry een langen tijt,
En 't was gelijck een ftage ftrijt,
Tot dat den haes niet meer en nach,
En uytgeftreckt ter aerden lach;
Snel greep het beeft, en bracht'et my,
Dies was ick uytermaten bly;
My docht, dat al myn innigh hert
Met blijdfchap overgoten wert:
Maer fiet, mijn paert dat ftaet en hijght,
Tot dat'et doodt ter aerden fijght.
Eylaes! nu roep ick overluyt,
En fpreeck mijn eygen vonnis uyt:
Voorwaer ick ben een rechten dwaes;
Ey fiet, ick vingh een dorren Haes,
Maer ick verloor mijn befte paert;
Dies beu ick fpot en fehande waert.
My deert de man, my deert het beeft,
My deert de men fchen aldermeeft ,
Die doen gelijck de jager deed,
Als by fijn paert den hals af-reedt.
Wat is'er menigh in het lant,
Die aen 't gewin foo zijn verpant,
Dat fy, als met haer gantfch gemoet,
Gaen jagen na het aertfche goet,
Soo dat haer ziel, dat fchoon juweel,
Dat edel pant, haer befte deel,
Verruckt wert, ick en weet niet ivaer,
In d'hoogfte noot, in doods gevaer.
0 God! o, Vader van het licht!
Ach! opent, opent mijn geficht,
Laet my niet doen als Efau deê;

Die (als hy om te jagen ree,
En gaf fijn paert een ftage fpoor)
Sijn zegen onder dies verloor;
Die hem noyt weder wiert gétirocht,
Hoewel hy die niet tranen focht.
Maer geeft my, heden op den dagh,
Dat ick toch wijfer worden mach;
Iek bidde, treckt uyt mijn gemoet
De liefde van het aertfche góet,
De liefde van het vuyl bejagh,
Dat ons de ziel befwaren magh.
Een opflagh van uw' gunftigh oogh,
Daer op ick hoop, daer na ick poogh,
Is foeter aen mijn innigh hert,
Als al dat hier gewonnen wert.
IX. OP 'T GESICHTE VAN 'T NESTELEN VAN EEN
OYEVAER.
Left als ick op een plaetfe ftont,
Daer ick my ftil en eenfaem von t,
Soo wierd' ick op het huys gewaer,
Een langh-gebeenden oyevaer;
Die maeckte daer een groot gebou ,
Te midden op de keuckenfchou.
Wat brenght het beeft een groot beflagh,
Wat brenght'et dingen aen den dagh!
Wat brenght'et ruyghte, ftroo, en mofch!
Wat brenght'et tacken uyt het 1 ofch !
Wat brenght'et rijfen uyt het wont,
Al-eer het neft of wooningh bout
De keuckenmeyt wordt dit gewaer,
En maeckt terftont een groot gebaer;
Sy roept, dat hy den regenback,
Sy roept, dat by het gantfehe dack,
Dat hy de keucken-fchou bederft,
En fiet, daer is'et al verkerft:
Het ganfch gefin, dat wordt gevraeght,
Of by niet wegh en dient gejaeght.
Maer fiet, juyft onder dit getier,
Soo fie ick daer een minder dier,
Iek fie een mulch, die, foo ick merck,
Is doende met het eygen werck;
Maer vry niet op dien eygen voet,
Gelijck die groote vogel doet;
Iek vinde daer groot onderfcheyt,
Dat my tot dees' gedachte ley t :
Wat heeft den grooten. oyevaer,
Voor hem en voor fijn weder-paer,
Wat heeft de vogel al van doen!
Hy raept en graept het dorr' en groen,
Hy treckt en fleept, iek weet niet hoe,
Hy taft en alle kanten toe,
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IIy timmert uytermaten hoogli ,
Maer dit verweekt een nijdigh oogti;
Dat ftelt den vogel in gevaer,
Gelijck men heden wordt gewaer.
Maer, lieve vrienden! koomt eens hier,
En fiet de inufch, een tanger dier,
Hoe ras bekoomt'et fijn gerijf,
Voor hem en voor fijn kleyn bedrijf,
Indien het maer een enge fpleet,
Een gat, een hol, of fcheurtjen weet,
Of in de muer f in liet dack,
Dier vint'et beefje fijn gemack,
En raept een veertjen fes of acht;
En als'et die heeft t'huys gebracht,
Soo is het kinder-bed' bereyt,
Daer in het wijf en jongen leyt;
Daer in het ruft en ftilte vint,
En vreeft niet voor een harden wint;
En vreeft geen koek of keucken-meyt,
Die yet tot fijnen laffe feyt.
Een yeder fegge dat hem Luft,
In kleyne ftaet de meefte ruft:
De grootsheyt is een wichtigh pack,
En kleyn te wefen is gemack;
Want hoe dat yemant hooger bout,
Hoe dat fijn timmer minder hout,
Hoe dat hy, met een ftager fpoet,
II

Meer voor fijn huys bejagen moet,
Hoe dat by meerder wordt benijt,
En even meerder aenftoot lijt;
Iek houw'et voor een handigh man,
Die kleyn en vrolijck wefen kan.
X. OP HET SWEETEN MY DAGELIJKS OVERKOMENDE.
Myn fiel, al klaechje van het vleys,
En dat vry meer als eene revs,
Vermits dat ghy geduerigh voelt,
Hoe dat'et in uw' leden woelt,
Nochtans foo heeft'et echter vat,
Dat noodigh is te fijn gevat:
Geen nacht, die met de Lou verdwijnt,
Geen dach, die van den hemel fchijnt,
Of ick gevoel yet in het bloet,
Dat my de leden open doet;
Dat my verweekt een hittigh fweet,
En maeckt mijn gantfche leden heet;
En dit heeft foo een (tagen gangli
Ten minfte wel een uere langh.
1VIaer als het fweeten heeft gedaen,
Dan mach ick weder henen gaen,
En ben dan fris en wel gefont,
En hebbe ftracx een verfchen moat;
Maer als geen fweet daer henen vliet,
136
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Of damp uyt mijn gewrichten fchiet,
Soo ben ick dof en fonder lult,
Als of mijn geeft waer uytgebluft.
0 let, mijn fiel! in dit bedrijf,
Hoe nu dit lomp en nietigh lijf
Sich kuyft ontrent den dageraet,
En ftelt fich in een beter Itaet;
Soo koopt oock uyt, niet alle vlijt,
Soo koopt oock uyt den nutten tijt;
Vernieut al wat'er is ontftelt,
En wat uw treurigh herte quelt;
Want fooje dat geftadigh doet,
Soo klimje tot het hooghfte goet:
Noyt knaeght'er worrem in uw' hert,
Daer lijf en ziel gefuyvert wert.
Xh OP 'T GESICHT VAN EEN UERWERCKMAKERS WINCKEL.
Laetft was ick by een man geraeckt,
I)ie veel uerwercken had' gemaeckt,
Oock wyfers gaende met de fon,
Want 't was het ambacht dat liy kon;
Soo dat men hier van groot beflagh
Ontrent fijn winckel hangen fagh,
Niet flechts alleen by hem gewrocht,
Maer oock van elders daer gebrocht;
Waer van hy een wel dapper prees,
Als die gewis en feker wees
De (ton den van den gantfchen dagh,
Soo wel men cenigh vinden magli.
Iek ftont een wijl ontrent het kraeni,
En focht'er een voor my bequaem;
Haer wefen vont ick menighfout:
Het eene blonck als enckel gout,
Het ander lagh in Criftalijn,
En fcheen van grooten prijs te fijn ;
Het derde gaf een hel geluyt,
En riep de tijt by deelen uyt.
Na ick een wijl daer hadd' geftaen,
Soo fprack ick dus den Meefter aen:
„Van al dees' wyfers, lieve vrient,
Vint ick niet eene dat my dient,
Want al uw' tuygh, na ick bemerck
En is maer flecht en leure-werck."
De man, na dit gefproken woort,
Scheen, na my docht, al wat geftoort,
Dies fprack hy, met een gram gemoet:
„Mijn Heer, dees' winckel is foo goet,
Als eenigh in het gantfche landt,
En 't is alleen maer onverftant,
Dat ghy uw' gadingh niet en vint."
lek: „vrient, en weeft niet ongerint,

Men fal u naerder doen verftaen,
Waer op dat my de finnen gad;
Iek hebb' wat anders in het hooft,
Als ghy misfchien van my gelooft:
Iek woud', indien het mocht gefchiên ,
Een wyfer, daer ick konde tien,
Wanneer een menfeh verhuyfen , fal
Van hier naer 't onder-aertfche dal,
En op wat uere van den dagh
Hy dan geen uer meer hebben magli."
De meefter ftont gelijck verbaeft,
En fey: „nu fie ick datje raeft,
Of meenje dat ick fpoken kan?
Neen, vrient, ick ben een eerlick man;
Al fochtje gantfch de werelt deur,
En hadt van all's de volle keur,
Noch vondtje foo een wyfer niet,
Daer in men yemandts doodt voorfret,
Of daer men oyt uyt leeren magh
Den ftondt van yemandts fterref- dagh
En wilje dit of diergelijck,
Soo reyft vry na een ander rijck;
Want foo een wyfer vint hy niet,
Oock die in alle winckels fit."
De reden, die de man ontviel,
Die gingh in my tot aen de ziel:
God heeft den tijt van yeders doot
(Hy is dan kleyn of machtigh groot)
Begraven in een diepen nacht,
En ftelt ons men fchen op de wacht,
Om uyt te Gen, wat ongeval
Ons uyt de werelt rucken fal.
Ëén, één dagh is voor ons bedeckt,
Om ftaegh te worden opgeweckt
Op alle dagen acht te flaen,
Om wel van hier te mogen gaen.
0 God! bestier toch mijn gemoet
In voor en oock in tegenfpoet,
Op dat ick mynen leiten dagh
Geftaegh voor oogen hebben magli,
Op dat ick rechte wijsheyt krijgh,
Eer dat ick in der aerden fijgh.
;

XII. OP 'T GESICHTE VAN EEN VRO UWE DIE
MET BEULINGEN TE SIEDEN BESIGH WAS.
Laetft, als ick in de keucken ftont,
En daer een beulingh-ketel vont,
Die aen den beugel hingh en foot,
En ftage bobbels henen fchoot,
Vernam ick daer een oude vrou,
Die op de worften letten fou;
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Die fat geftaegh daer op en keeck,
En gaf valt hier en daer een fteeck,
Ja, dickwils vry een harde prick,
Soo haeft een beulingh wiert te dick,
Of al te grof en al te vol,
Of dat by van de winden fwol;
Hier op foo vraeghd' ick aen het wijf
De reden van dit haer bedrijf.
Sy fprack: „den beulingh, die ghy feet,
En quets' iek fonder reden niet,
Want als de worft komt aen het vier,
Soo maeckt by wel een groot getier;
Hy bobbelt op en rijft en fwelt,
En is, ick weet niet hoe, geftelt;
Gewis, foo ick niet toe en (tack,
Men fagh hier niet als ongemack:
Het kruyt, het vet en al het gort,
Dat wierd' voorfeker uytgeftort,
En niets en bleeffer voor den weert,
Als flechts alleen een vuylen beert;
Maer prick ick in dit windigh vel,
Soo Ilinckt terftont het los gefwel."
Mijn hart bewoogh tot in den gront,
Soo haeft ick dit bericht verftont;
Iek trat daer op ter zijden af,
Daer ick my defe lesfe gaf,
Iek fprack, maer echter fonder tael:

O Heer! ghy doet'et menighmael,
Dat my hier onder d' oogen valt,
Wanneer mijn weeligh herte malt;
Iek hebbet vry al veel geproeft,
Dat ghy mijn zinnen hebt bedroeft,
Dat ghy (wanneer het dertel vleys
Nu fcheen te krijgen lijnen eys,
En dat mijn los en windigh vel
Nu was genegen tot gefwel) ,
Dat ghy dan in de bobbels ftaeckt,
En foo mijn quade driften braeckt ,
Dat ghy, door pijn en fwaren druck,
Door finerte, leet, of ongeluck,
Dat ghy, door ramp en tegenfpoet,
Deedt nederfineken mijn gemoet,
Deedt weder Ilineken mijn gefwel.
0 Godt! ghy doet mijn ziele wel;
Want fchoon het valt den vleefche fwaer,
Uw gunft is echter openbaer:
Ghy weet, o Heer! wat my ontbreeckt;
Wel, fteeekt dan, lieve Vader, fteeekt
Met druck, of pijn, of ongeval,
Als 't my van nooden wefen fal;
Alleen, als ghy my raken Pult,
Soo ftijft mijn ziele met gedult,
En even midden in de fmert,
Soo geeft my doch een lijtfaem hert!
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XIII. BEDENCKINGEN, WANNEER MEN EEN
AENSTAENDE ONWEDER IN EENIGH DEEL
VAN 'T LICHAEM GEVOELT.
Wanneer de lucht werdt omgeroert,
Een oorlogh uytten Noorden voert,
Of dat een koud' of ftrenge wint
Een open floot te famen bint,
Dan is mijn lijf, dit kranck gefiel,
Gemeenlijck mede niet te wel;
Het wordt gevoeligh hier of daer,
Het wordt het ongemack gewaer,
Soo dat het lichaem, voor gewis,
Gelijck een kleyne wereldt is.
0 Godt! nadien, fchier alle reys,
Mijn aertfche deel, mijn nietigh vleys,
Verneemt wat, in dit lage dal,
Voor onweer zijn of komen fal,
Laet doch mijn ziel, het befte pant,
Dat ick ontvingh van uwer hant,
Oock dan vernemen in der daet,
Hoe dat het in den hemel ftaet,
En wat ghy daer hebt toebereyt
Voor die Itch van de wereldt fcheyt;
Schoon dat het onweer bijfter raeft,
Of dat de wint geweldigh blaeft;
Hoe dat het hier beneden gaet,
Noch fal het zijn in goeden ftaet;
Want is'er yemant boven wel,
Die voelt hier onder geen gequel.

De man die fprack: „ick ben verblijt:
Al ben ick gelt en tanden quijt
En echter foo ontken ick niet,
Soo my dit eertijts waer gefchiet,
Dat ick my fou om dit gewelt
Vry qualijek hebben aengeftelt;
lek had' geroepen: tant om tant,
En lidt om lidt, en hant om hant.
Iek had' my aen de man ontgaen,
En ick en weet niet wat gedaen;
Maer heden is 't een ander faeck,
Iek ben verblijt om defe braeck,
En hoort de reden, lieve vrient,
Die u met een geweten dient:
Dit been was my een weerdigh lit,
Het belle deel van mijn gebit,
Maer feet, een Him en vinnigh nat
Dat maeckte daer in menigh gat:
Het quarr my zygen uyt'et hooft,
En 't heeft my menighmael berooft
Van fpijs en dranck, en foete ruft,
Ja, fchier van alle werelts luft;
Want at iek kout of lau, of heet,
't En was my niet als enekel leet,
Soo dat ick met verlangen focht,
Wie my hier van verlosfen mocht.
Wie my mocht weeren defen tant,
Voor my wel eer een waerdigh pant."
Mu t'wijl de vriendt dit tot my feyt,
Hoort, waer fijn woordt mijn (innen leyt:
Siet, dacht ick, door den ftagen tijt,
Soo wordt men yet geduerigh quijt,
Oock dat men eertijts heeft hemmt,
En daer ons hert op was geent
De menfch is aen de werelt va(l,;
Hy is'er wonder mee gepaft;
Want als de werelt hem belacht,
Dan is 't dat hy dit leven acht,
Daer toe is fijn begeerte groot,
Hy fchrickt al noemt men Ilechs de (loot
Maer als Godt (die ons feylen kent)
Sijn roeden tot ons overfent,
En dat het lichaem over-al
Wordt fwack door fieckt' of ongeval;
Soo wordt ons tegen even dat,
Waer door het vleefch den geeft befat;
Dies wenfcht men (mits de (tage pijn)
Eens los en vey te mogen zijn.
Men wenfcht (geprickelt door den noot),
Men wenfcht oock wel een fnellen doot,
En 't geen eens was als fuycker foet,
Dat is nu gal in ons gemoet.
;

,

XIV. OP 'T GESICHTE VAN YEMANT DIE
HEM EEN TANT LAET UYT TRECKEN.

De man, die ghy Piet voor u ftaen,
Liet lieden om een meefter gaen,
Een meefter, die hein metter handt
Trock uyt den mondt een grooten tandt
Een tandt, die vaft gewortelt (tont,
Gelijck een boom in vetten groat;
En als de pijn geleden was,
Soo greep hy noch een ronde tas,
En heeft den meefter aengetelt
Een goet deel van fijn befte gelt,
En dit noch al met grooten danck,
Voor nu, en al fijn leven lanck.
Wel, dacht ick, dit 's een vreetut bedrijf,
Een been te rucken uyt het lijf,
Een tant te breken uyt een kies,
En gelt te geven voor 't verlies!
Wel, goede vriendt! beftaeje dit,
En fpeelje foo met uw gebit,
Iek fegh: 't is feldfaenl aengeleyt,
't En zy men ons de reden feyt.
:

:
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Wel let, o let, geminde vrient!
Waer toe ons druck en finerte dient:
Die eens om langer leven bad,
Wort op het left des levens fat.
Iek danck u , Heer, Almachtigh Godt!
Dat iek nu met de werelt fpot;
Mits ghy, door druck en (ware finet,
Hebt dwee gemaeckt mijn fondigh hert;
Want fchoon het valt den menfche f^vaer,
Iek word' uw' gunft hier in gewaer.
Ey, fiet des Ileeren wonder-werck:
In 'fwackheyt wordt de ziele fterck
N.V. OP EEN UYTGETROCKEN TA'1'.
Iek hadde left een hollen tant,
Maer nu geflingert in het fant;
De meefter had dien eygen ftont,
My die getogen uyt den mont;
En als ick na der aerden fagh ,
Gelijck het been ter neder lagh,
Doe feyd' ick in mijn herte, dit:
0 tant! ghy waert mijn eygen lit,
Een deel van dit mijn kranck geftel,
Ja, als myn eygen metgefel.
Maer fiat, nu zijt ghy maar alleen
Een vuyl, een hol, en nietigh been,
Dat niet en roert, en niet en leeft,
II
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Mits u de doodt omvangen heeft.
Hoe na ben ick in Charons boot!
Een deel van my is heden doot,
En als een deel is voor gegaen ,
Hoe kan 't geheel dan lange ftaen?
Soo leer ick dan op heden dit,
Dat ja, de doodt hier binnen fit;
En hier op dient te zijn gepaft,
Want 't is een onverfoende galt.
NVI. OP EEN UYRWERCK.
MIJN JONGSTE DOCHTER SPREECKT:

I)it tuygh ,, gefpelen, datje fiet,
Was onlanghs noch mijn eygen niet,
Mijn waerde vader gaf liet my,
Dies was ick uytermaten bly.
Ily fprack: fiet, kint, dit aerdigh werck
Dat geef ick u, met dit gemerck :
Weet, dat het is van foo een aert,
Daer noyt geen vlijt dient aen gefpaert,
Want op een yder fonne-fchijn,
Soo moet'et opgetogen zijn;
Of anders fal het Rille ftaen,
En niet een radt en fal'er gaen;
De wyfer, niet fijn helle kloek,
Die fal daer liggen als een block.
Ghy, let dan hier op even ftaegh,
137

546

INVALLENDE GTDACIITLN.

En wint'et hooger alle daegh;
Maer alsje foo geduerigh doet,
Slaet dan een oogh op uw' gemoet,
En weet, dat yeders menfchen hert
Hier mecle vergeleken wert:
Want 't is voorwaer een aerden klomp,
Ja, fomwijl als een dooden romp;
Het is geftaegh (men weet niet hoe)
Gefogen na der aerden toe.
Dus foo ghy dat niet op en treckt,
En ftaegh als uyt den flaep en weckt,
Ghy fult'et fien 'k en weet niet waer,
Ja 't fal vervallen in gevaer,
Om ftaegh te liggen in het ftof,
Gantfch fonder prijs, en fonder lof.
Wel, tot befluyt, mijn waerde kint!
Soo dickmaels als de dagh begint,
Soo ftelt het tuygh gelijck het dient;
Maer weeft voor al uw' eygen vrient:
Treckt op uw finnen boven al,
En hanght niet aen het aertfche mal;
Maer ftiert na boven uw' gemoet,
Dat is uw' deel en hoogfte goet.
Laet dit, op yeller fonne-fchijn,
Voor u een nieuwe lesfe zijn.
Iek nam in danck dit waerde pant,
lek nam het van mijn vaders haut;
Iek nam oock aen (al ben lek fwack)
Te doen gelijck mijn vader fprack.
0 Godt! ó gront van alle goet!
Iek bidde, ftijft mijn teer gemoet!
Ghy zijt de leyder mijner jenght,
Geleyt my tot de ware deught!
XVII. OP 'T GESICHTE VAN SCITOONE
SCHEPSELS.
Hoort doch een woordt, beminde ziel!
Op 't geen my jongft voor oogen viel:
Wanneerje fchoone dingen fiet,
Vergaept ti aen het fchepfel niet;
Oock wilt daer op niet blyven ftaen,
Maer laet uw' (innen verder gaen.
Ey! klimt, 0 lieve, klimt om hoogti,
En metten geeft èn mettet oogh,
En Piet, dat ghy tot hem genaeckt,
Die al wat fchoon is heeft gemaeckt;
Gaet tot den fchepper, naedert hem,
En met den geeft èn met de ftem,
Denckt ja, denckt wat hy wefen moet,
Die foo geftage wonders doet,
Die foo veel fchoone dingen fchept,

Die ghy oock nu voor oogen hebt;
Sluyt met uw' finnen dit verbont,
En fchrijf'et in uws herten grout,
En pleeght'et na den rechten eyfcli,
Soo hebj' een breydel voor het vleyfeh;
Uw' oogh en fal noyt ydel fijn,
Uw' herte fonder binne-pijn,
Uw' geeften fonder quade luft,
Uw' finnen in geftage ruft.
0 Godt! beftiert doch mijn gemoet,
Om ftaegh te gaen op defer voet,
Bewaert mijn hert en mijn gefleht,
Op dat'et, uyt een reyne plicht,
Al wat ick fie of immer fagh,
In u alleen beminnen magh !
XVIII. OP 'T GESICHTE VAN EEN KROMME
STOCK OF RIJS, DOOR OVER-BUVGEN
RECHT GEMAECKT.
Als leftmael feker vriest was vaerdigh om te rijden,
Soo gingh hy van een boom een wacker rijsjen fnijden,
En mits de groene ftock in vreemde bochten ftont,
Sagh lek wat voor een greep de man hier tegen vont:
Hy nam het teer gewas, al fcheen het tegen reden,
Hy boogti het met gewelt en met de gantfche leden,
Hy boogti het niet alleen foo ick het dienftigh vont,
Maer tot het, anders om, in nieuwe bochten ftont
En eer dat by het rijs liet tot fijn wefen komen,
Soo had'et (als ick fagh) een beter ftant genomen;
Hy boogh het noch eenmael, en deed'et wederom,
En ftracks too bleef het recht, al was'et eertijts krom.
Als ick in mijn gemoedt dit gins en weder keerde,
Soo dacht my dat ick yet uyt dit gefichte leerde,
Iek feyde tot my felf: fiet daer een ganwen treck,
En 't fchijnt een nut behulp voor menigh flirr gebreck:
Die los en quiftigh is, en niet en weet te fparen,
En niet in voorraet heeft, en niet en kan bewaren,
Dient eerft gantfch vilts te fijn, al fchijnt'et yemant quaet,
Dat brenght ten lefton uyt de guide middel -maet.
Die vreck is uytter aert, en niet en plagh te geven,
Die tracht oock boven reyck om ruym te konnen leven;
Siet, omrnaet leyt hem aen, en wijft den rechten voet,
Hoe dat hy fpaerfaem fijn, of quifigh wefen moet.
Een die licht gaande wordt ontrent de jonge vrouwen,
Moet niet alleen haer praet, maer haer gefelfcbap fchouwen;
Al fchijnt hy dickmael fluor, ja bijfter onbeleeft,
Het breeckt een vuyl gebreck dat aen de ziele kleeft.
Ons Heylandt heeft gefeyt, dat macht van Helfche fpoken
Door bidden niet alleen, maer vaften wert gebroken:
Dit is de waerheyt felfs: een out en Ihm gebreck,
Dat hanght den menfchen ten gelijck het taye peck.
;
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Wel hier op dient gelet, het fijn de rechte wegen, Men fegge wat men wil, de menfch is foo geftelt,
Waer door in ons gemoedt veel rulle werd verkregen;Men dwinght geen flim gebreck, als door een hart gewelt.
XIX. OP 'T GESICHTE VAN EEN VERCKEN, DAT NEDERGEWORPEN WERT VAN DEN SLAGER.

LaetCt in de flach-tijdt fagh ick wat,
Mims oordeels, waert te fijn gevat:
Daer was een man, die dreef een (wijn,
Dat vry niet mager fcheen te fijn;
Het beeft gingh treden door de ftadt,
Het greep, het beet, het Poop, het at
Al wat'et op der aerden vont ,
En ftaegh het ooge na den gront,
Eu clat foo lange tot het quarr,
Daer ick een ander (pel vernam :
De flager of fijn siede -maet,
Die ftont daer vaerdigli op de [tract,
Die napi het dier, dat lompe [tuck,
En leyd'et op fijn vetten ruck,
En fat'er vaerdigh boven op,
En greep het by fijn ruygen kop;
Daer fchreeuwd' het dier geweldigh nyt,
En gaf een wonder vremt geluyt,
Maer 't ]eet alleen een korten tijt,
Het was fijn item en leven quijt.
0! dacht ick, Gocit van hemelrijck!
Hoe is de menfch een (wijn gelijck!

Want als 't geluck hem gunfte biet,
Dan paft hy op den Hemel niet;
Maer als de faken qualijck gaen,
Dan Piet hy eerft den Hemel aen;
L)an roept hy luyt, dan bidt hy God,
En (treckt het oogh op fijn gebodt.
Nu, Heer! het ga my foo het mach,
In 't ydel vleefch en aertfch bejach,
Laet flechts mijn aendeel niet beftaen
In iet, dat eenmael [al vergaen!
XX. INVALLENDE GEDACHTEN TEN TIJDE VAN
EEN HEETE KOORTSE.
Gelijck een driftigh hert, nu moede van te vluchten,
En door den heeten dorft gedwongen om te fuchten,
Hijght na een koele born of klare water-beeck,
Soo is't dat ick tot Godt mijn droeve klachten fpreeck:
Iek hijgh na ITwen trooft met al de gantfche krachten,
Op U is dat mijn hert, en al de finnen wachten;
Iek legh hier in de koorts, als op het vuur gerooft,
En wenfche maer alleen om Uwen foeten trooft.
Ach! feet mijn lijden aen, en hoort doch mijn gebeden,
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En wilt met Uwen knecht niet in het oordeel treden:
Wout ghy, almachtigh Godt, met ons te rechte gaen,
Eylaes! geen levend' vleefch en fou voor U beftaen
XX[. IN ALLE TEGENSPOET TE SEGGEN: OOCK
DAT TEN GOEDE.
Mijn ziel, danckt uwen (lodt, en dat in alle dingen,
Wilt hem geftagen lof uyt reyner herten fingen,
En dat niet Ilechts alleen in eenigh nieu gehick,
Maer danckt hem even felfs te midden in den druck;
Den Schepper eere doen, om heyl of rijeken zegen,
Dat liet men over-al oock domme lieden plegen;
Maer Gode danckbaer zijn te midden in de fmert,
En komt niet van het vleefch, maer uyt een beter hert;
Het filtigh tranen-nat, dat goede zielen weereen,
En is foo bitter niet, gelijck de lieden meenen;
Sy vinden in 't verdriet al dickmael meerder vreuglit,
Als vleefch en werelt heeft te midden in (le jeught.
Wie Godt van herten kent, fal niet onmatigh treuren,
Hy weet dat hem van daer geen quaet en kan gebeuren;
Indien hy misfen moet, dat hy wel hebben wou,
Hy weet dat, waer het nut, het Godt he in geven fore.
Geluckigh is de menfch, die oock het bitter lijden
Kan dragen niet gedult, en fonder tegen -ftrij den;
Want 't is een wisfe peyl, Baer uyt de ziele eint,
Dat hy geen baftaert is, maer Godes echte kuit.
XXII. OP 'T GESICHTE VAN DE MUTGGEN
De mugge, 't is bekent, die kan een leeuw befpringen,
Die kan hem tot gefchreeuw, en oock tot vluchten dwingen;
Sy vlieght hem in liet oogh, en doet hem wat gequel,
Sy kruypt hem in den neus, en maeckt hem feltfaem fpel;
Dies als het moedigh dier is uyt het velt gedreven,
Soo is de rough verblijt, en geeft haer oni te fweven
Doch mits fy niet wel op al haer wegen paft,
Soo raecktf' aen eenigh raegh of fpinne -webbe valt.
Het nét is bijfter fijn, men kan het nau beinercken,
Noch bint het evenwel de triumphante vlercken.
Siet, dat, een felle leeuw in haeften overwon,
Wort naderhant verftrickt met dat een diertjen fpon.
Een helt, die machtigh is den vyant wegh te drijven,
Of wiens verheven breyn het lant vermagh te ftijven,
Wort menighmael verftrickt en in den geeft gevat,
Of door een vrouwen hayr of ick en weet niet wat.
Een bant, die menigh oogh niet eens en wilt te vinden,
Kan in een deftigh man de befte geeften binden.
Men liet niet wat'er fchort, geen menfch verneemt het net,
Noch wort een hoogh gemoet in fijnen gangh belet.
XXIII. OP 'T GESICHTE VAN EEN MAN MET EEN
BRIL; ENDE SPREECKT, ALS VOLGHT:
Iek die een wacker oogh, niet onvermoeyde ftralen,

Liet eertijts in het licht, en om de werelt dwalen ,
Heb nu een dof gelicht, en fchoon ick niet en wil,
Iek voel mijn neus gepraemt in defer engen bril;
Dit is voor my een les, gantfch waerdigh aen te mercken,
Men hiet het duyfter glas een peyl van oude kereken.
Siet, als de fchaduw' valt en lieh ter aerden ftreckt,
Dan naeckt de fwarte nacht, die al de werelt deckt:
Wanneer ons Helgeficht verlieft fijn eerfte ftralen,
Dat is een wisfe peyl, dat wy ten grave dalen:
Wanneer ons licht verfwackt, en dat men brillen moet,
Soo weet, bouvalligh vleefch! dat ghy ten grave fpoet.
Maer ghy noch, waerde fiel! en wilt u niet verfchricken ,
Of fchoon de bleecke doodt op u beftaet te misken ,
En dat haer fwarte fchicht it kortlingh wonden fal,
Die wonde maeckt u vry van druck en ongeval.
Hoewel dit nietigh lijf moet in het graf verrotten,
Ghy fult noch met de doodt en haren angel fpotten;
Ghy fult eens weder fijn, en vry in beter Rant,
Wanneer dit wonder Al fal rijCon nyt den braut.
Mijn oogen nu vermoeyt ons fonden aen te fchouwen ,
Die fal dan op een lieu de Schepper weder bouwen,
En die en Pullen noyt ontftelt of moede fijn
Voor eeuwigh aen te lien een hellen fonne-fchijn.
Mijn ooren, mi gequelt, en menighmael befprongen
Met geesfels van de mjt, met gif van boofe tongen,
Die fuller fijn verheught door wonder foet geluyt,
Ter eeren van het Lam, en fijn beminde Bruyt.
Mijn tonge, nu gewent van bitter leet te klagen,
Sal dan, niet diepe vreught des Heeren lof gewagen,
En in een groote fchaer van hondert duyfent man
Verheffen 't heyligh liedt, dat niemandt hier en kan.
Wel, laet dan vry de doodt haer pijlen vaerdigh maken,
Mijn fiel heeft nu een walgh van alle werelts fuken;
Iek wil geen hoogen ftaet, geen lull, of rijckdom meer,
Neemt eerft mijn fonden wegh, en dan mijn leven, Heer!
't En waer my geen verdriet, al molt iek lieden fterven ,
Godt toont my fijne gunft, ja lieft my duyfent werven,
Meer, als ick even felfs mijn lijf en fiele doe.
Hy fal mijn troofter fijn tot in den grave toe;
O Godt! hoe menighmael is my uw' gunft gebleken,
Schoon dat mijn ydel hert van u was afgeweken,
Schoon dat ick mijn gemoet gingh ftellen in gevaer,
Noch wierd'ick in 't verdriet uw' foete gunft gewaer.
Hoe dickmael heeft my Godt yet laten overkomen,
Dat tot het diepfte mergh mijn ziele dede fchromen,
Dat my den geeft veriloegh, foo dat'et dickmael fcheen,
Dat my de gantfche kracht, eil alle trooft verdween;
Maer als ick naderhandt het (tuck gingh overmereken ,
Dan vond' ick Godes hand en diepe wonderwercken.
Iek fagh tot mijnen trooft, dat my het quaet genas,
En dat ick, door het loot, inwendigh beter was.
Wel, Godt! mijn eenigh heyl, ick geef u defe leden,
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lek fchenck u defen romp van boven tot beneden,
Snijt, brant, fnoeyt, hackten kerft, tot mijnen leften dagh,
Maer geeft my recht gedult, dat ick het dragen mach;
Vergunt my flechts een tongh , om U te mogen prij fen,
Soo kan geen leet te hoogh in defen boefem rijfen ;
Gunt my dat ghy begeert, en geeft dat ghy gebiet,
Soo vreeft mijn befte deel voor Hel en Duyvel niet.
XYIV. OP DE GEDACHTE DAT OVERKOMENDE
VERDRIET BY VERSCHEYDE MENSCHEN
VERSCHEYDENTLIJCK VERSET WORT.
Wanneer men valt in fwaren druck,
Of raeckt tot eenigh ongeluck,
Dan foeckt den menfch gemeenlijck yet
Tot laeffenis van fijn verdriet;
En waer men rijt, of waer men vaert,
Een yeder heeft fijn eygen aert;
Een yeder lantfchap kent de vreught,
Die beft een droeve ziel verheught:
Een Frans-man, in fijn droefheyt, finckt,
Een Duyts, om bly te worden, drinckt;
Een Engels-man, in fware quel,
Verfacht fijn hert met fnaren-fpel ;
Een Spangiaert fit in huys en weent,
En 't fchijnt dan wort fijn leet verkleent;
II

En wie te Romen droevigh wert,
Die (tilt met flaep fijn treurigh hert;
Een Haegs kin t, in een droef geval,
Gaet in het Bofch, en flaet den bal.
Maer als een Chriften treurigh fit,
Die vint geen trooft, dan als by bidt,
En dat verheught hem alderineeft,
En brenght hem tot een blijden geeft;
En 't is tot vreughd' de belie vont,
Want die gaet in tot 's herten gront.
Siet, Jubal vont het fnaren-fpel,
En dat beviel de menfchen wel;
Maer Enoch nam een beter voet,
Die leerd' hoe dat men bidden moet;
En dat was -boven al bequaein,
Want Godt die nam 't voor aengenaem.
Het eerfte gingh de werelt aen,
Het tweede kan vry hooger gaen;
Het eerfte was maer losfe vreught,
Het tweed' een grontftuck van de deught.
O Godt! als ghy mijn fware fchult
Met kruys en druck kaftijden fult,
Al koom ick dan in hoogen noot,
Ja tot de fchaduw' van de doot;
En Pent my noyt foo bangen dagh,
Of geeft, dat ick noch bidden magh!
138
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XXV. OP 'T GESICHTE VAN EEN JONGEN,
DIE YET UYT DE KRAEM VAN EEN
APPEL-WIJF NAM.
Laetft als ick aen het volck mijn (innen wou befteden,
Soo quam ick in den Haegh tot op de mart gereden,
Hier fagh ick boom-gewas, en menigh aerdigh kruyt,
En trocker foet vermaeck, en nutte leeringh uyt.
Een vrou, wiens kraem beftont in appels van orangicn,
Die ons Bifcayen Pent, of wel het machtigh Spangicn,
Die hadde na de kunft haer manden opgepronckt,
Soo dat ineeft al de jeught op hare fruyten lonckt;
Maer 't wijf is onder dies gantfch befigh om te nayen,
Soo dat fach van den naet haer oogen niet en drayen;
Haer fin die fpeelt'er op, haer geeft is daer gelet,
Soo datf' in geenen deel op hare fruyten let.
Maer tiet , een Ilimme guyt, ontrent de kraem gekomen,
Heeft uyt haer volle korf een app ei wegh genomen,
En noch een boven dien, en dat too byfter ras,
Dat niemant fchier en fagh waer 't fruyt gebleven was.
Nu hoort, wat ick hier leer: wil yemant lof behalen,
Die blijve met den geeft in fijn befcheyde palen;
Die vremde dingen foeckt, en fijn beroep verlaet,
Heeft veeltijts groote forgh, en niet als kleyne baet.
XXVI. OP DE BEWEGINGE VAN
'S MENSCHEN HERTE.
Als ick mijn handt legh op mijn hert,
En voel hoe dat gedreven wert,
En hoe mijn levens-ader flaet,
Terwijl het op en neder-gaet;
Soo komt my binnen dit gepeys,
En vry al meer als eene reys:
Siet, als dit lidt fal ftille ftaen,
Dan is'et met den menfch gedaen,
Dan is'et dat fijn herte fluyt,
En 't is dan met fijn leven uyt.
Nu denckt, ja denckt, o mijn gemoet!
Hoe ras ons leven henen fpoet,
Hoe licht ons hert, oock delen dagh
In eenigh deel ontftellen magh.
Hoe licht too weecken dingh vergiet,
Dat in een hoopjen vleefch beftaet.
Siet, yder klopjen, dat'et geeft,
Terwijl het op en neder fweeft,
Dat is een deel van onfe tijt,
Die ftaegh en vaerdigh henen glijt,
Die noyt (gelijck de daedt ons leert)
Die noyt tot yemant wederkeert.
Ghy dan, o ziel! mijn waertfte pant,
Prent dit wel valt in uw' verftant,
Ja, laet'et doch niet fonder vrucht
Verdwijnen in de dunne lucht.

Denckt vry, dat Loo een (tage flagh
U leyt tot uwen leften dagh;
Denckt, too wanneer uw woeligh hert
Dus af en aen gedreven wert,
Dat yeder keertjen, dat'et doet,
Is als een klop aen uw' gemoet;
Is als een aenspraeck van de Boot,
Die u tot hare feeften noot;
Ja, roept: wel aen, bouvalligh vleys!
Bereyt n veerdigh tot de reys:
Maeckt oock, dat ghy noyt ooren ftopt,
Als God dus aen uw deure klopt.
Het tweede nut, uyt dit gewoel,
Is, dat ick als met handen voel,
Dat niemant in dit aertfche dal
Sich oyt in rufte vinden fal,
Maer dat ons 't hert moet ftille ftaen,
Eer wy tot rufte fullen gaen.
Dit wij ft en leert my alle daegh
Een meefter, dien ick niet my draegh,
Een meefter, die geen ruft en heeft,
Wanneer men na den vleefehe leeft;
Een meefter, die gecluerigh feyt:
De tijt verloopt, dus zijt bereyt
Wel, heb ick meefters over-al,
En vry niet in een kleyn getal,
Soo ben ick quaet, ja fonder eer,
Als ick niet ftaegh yet goets en leer.

XXVII. OP GEMEENE SWAERMOEDIGHEYT, EN
NEERSLACHTIGHEYT DES HERTEN.
Hoe is mijn hert dus bijfter fwaer,
Als of 't vol loots gegoten waer?
Hoe is mijn geeft aldus bedruckt,
En ftaegh in droefheyt wegh geruckt?
Hoe is mijn geeft dan wederom
Gelijck een verfch ontloken blom?
Ja, fweeft, als met een volle vlucht,
Oock hooger als de blauwe lucht!
Koom, fegh ons, too het yemant kan,
Koom, fegh ons hier de reden van,
Waerom men fomtijts is befwaert,
En weder van een blijden aert,
Segh, waerom ons de ziele woelt.
En fomtijts niet als vreughd en voelt.
O Heere! waer toch iriijn gemoet
Verheelt aen U, mijn hoogte goet!
Waer ick uw vriendt en trouwe knecht,
Aen U gevoeght, in U gehecht,
Dan Lou mijn tijt eerft leven zijn,
En al mijn leven fonder pijn;
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Maer nu ick in U niet en ben,
En U, o God! niet recht en ken,
Ben ick mijn eygen ziel een pack,
Ja, niet als enckel ongemack;
Ben ick voor my een (tage laft,
Oock Baer geen druck of lijden paft.
De blijtfchap, die my dient beweent,
De droefheyt, die ghy my verleent,
De welftant, die my dient befchreyt,
De weedom, die my tot U leyt,
De vreught, die binnen my ontfpringht,
De nutte pijn, die my bedwinght,

Zijn eeuwigh tegen een gekant,
En vechten om de overhant.
En ick weet flau, in dit geval,
Wie dat'er ftaen of wijcken [al.
Iek fie, dat mijn geheelen tijt
Hier niet en is, als enckel ftrijt,
Hier niet en is, als (tage krijgh;
Dies ick in ootmoet nederfijgh,
En roepe ftaegh in dit gevecht:
0 Godt! bewaert doch uwen knecht,
En [tort hem in, dat ghy gebiet;
Soo fchaet my druck of b]ijtfchap niet.

XXVIII. OP 'T GESICHTE VAN HOUTSAGERS.

Iek fie hier voor ons op de ftraet
Een zager met fijn mede -maet;
Iek fie, met wat een groote kracht,
Dit ambacht hier wert uytgewracht.
Nu koomt, mijn ziel! ey fegtet een reys,
Wat hier door, als een foet gepeys,
U in het herte nederfehiet,
Terwijl ghy clefen handel fiet:
De zager deylt liet eycken hout,
Daer van men fchoone kamers bouwt;
Men fiet het tuygh geduerigh gaen,
Maer niet als in de rechte baen.

Doch wat het doet, en hoe het werekt,
Soo wort van yeder een gemerckt,
Hoe dat de faegh geduerigh gaet,
Maer niet en tracht tot eygen baet;
Het blijckt, dat fy gantfch niet en hout,
Van al dat haer was toe betrout.
Sy laet'et al, en fcheyt'er af,
Tot aen het mulle fagel -kaf,
En blinckt dan klaerder als'et plagh;
Van eygen voordeel geen gewagh.
Komt hier een weynigh, goede vrient,
Die ftadt, of ftaet, of prinsfen dient,
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Komt, let op defen ambachts-man,
En liet u wat hy leeren kan:
Iek wenfchte, dat fijn blancke faegh
U dickmael in de finnen laegh,
En datje veeltijts befich waert,
Om na te botfen haren aert;
Dat ware dienftigh over-al,
En fteld' u buyten ongeval.
Hebt ghy geduerigh by der hant
De faken van het vaderlant,
Of zijt ghy rechter in het hof,
En trachtje na den waren lof,
Soo gaet my recht, en hout den voet,
Juyft too gelijck de Eager doet;
En alfje treet in eenigh werck,
Soo neemt hier op een ftaegh gemerck,
Dat noyt geen menfch u iet en fchenckt,
Dat uwen eedt of trouwe krenckt.
De glans en eer van uwen ftaet,
Dat is alleen de rechte baet;
Het is alleen de ware vreught,
Die ghy hier uyt genieten meught.
Ghy, fchout dan al onwettigh goet:
Uyt reyn gewin, een ftil gemoet.
XXIX. OP TEGENSPOET OF VREEMDE GEVALLEN.
Mijn Godt! hoe wonderbaer fijt ghy in uwe wegen!
Ontrent het meefte leet daer vind' ick dickmael fegen;
Ghy fendt my fomtijts vreught, oock midden in den ron,
En hebt my goet gedaen, oock als ick niet en wou.
Iek was in groot gewoel, en hadde veel gedachten,
Maer uwen raedt beftont, en was van meerder krachten;
Als ick uw dienaer wiert, doen was ick eerftinael vry,
En als ick treurigh fat, doen was ick eerftmael bly.
Ten tijd' als eertijts Saul lijn vaders ezels lochte,
't Is feker dat hy noyt om kroon of fcepter dochte:
Oock pleeghd' een ander Saul een wreedt en bloedigh werck,
Als hy met alle kracht verftoorde Godes Kerck;
En Godt heeft evenwel den eenen too verheven,
Dat hy een machtigh rijck hem over quam te geven;
De tweede wierd den Heer een uytverkoren vat,
Oock doen hy om het ampt den Heere niet en bat;
0 Godt! hoe wonderbaer fijt ghy in uwe wegen,
Ghy fchenckt oock in den druck een onverwachten fegen.
Het ga my too het wil, maeckt flechts mijn hert bequaein,
Oock in mijn lette flick, te loven uwen naem!
XXX. OP EEN VOGEL, DIE I)ES MORGENS
MET DEN DAGH, GELUYT MAKENDE, UYT
HAER NEST VLOOGH.
Als ick was eertijts in den Haegh,
Gebeurd'et fchier meeft alle daegh,

Dat als het eerfte licht begon,
Oock voor den opgangh van de fon,
Een vogel gaf een hel geluyt,
En vloogh alfoo ten neften uyt;
En vloogh, gelijck ick gisfen mocht,
Tot boven in de blauwe locht.
Als ick dit nu al dickmael hoor,
Het gingh my dieper als het oor,
Het gingh tot in mijn droeve fiel,
Die hier op in bedencken viel.
Iek dacht: wat is dees vogels wit?
Of waeroin doet'et beesjen dit?
Is 't, dat'et dier fijn gaeytjen groet,
Om dat'et van haer fcheyden moet,
En dat'et met een fnelle vlucht
Sijn koft gaet rapen in de lucht?
Of geeft'et beeft niet dit gefangk
Aen lijnen grooten Schepper danck,
Vermits hy geeft een hellen dagh,
Daer in het Eich verquicken mach,
Daer in het klaer en open fiet,
Wat gunft dat hem den Hemel biet?
Maer hoe het gaet, of wat'et fy,
Het is een nutte fpoor voor my:
Iek ligh hier fachtjens in het bedt,
Als fick het dier tot vliegen let
Waerom niet vaerdigh opgeftaen?
Waerom niet yemant goet gedaen?
Waerom niet, met een nette pen,
Befchreven wat ick heden ben?
En wat ick dickmael voor gewoel
In al mijn ganfche leden voel;
En hoe my God fijn gunfte toont,
En uyt genade my verfchoont?
Maer als ick hier op nader docht,
En 't ftuck wat dieper onderfocht,
Soo riep ick tot mijn dommen geeft:
Wordt beter even door een beeft!
Want delen vogel, voor gewis,
Ons tot een les gefonden is.
Heeft niet het kraeyen van een haen
Aen Petrus heyl en deught gedaen?
Ja, too hem aen de borft geklopt,
Dat hem den mond is toegeftopt?
Dat hy geen grouwels meer en fprack;
Maer dat'er uyt fijn oogen brack
Een filtigh nat, een tranen vloet,
Een teycken van een droef gemoet;
Soo dat fijn recht vernieude fiel
Aen God, den Heiland wel beviel?
Maer neen, dit quam niet van den haen,
Die heeft dit wonder niet gedaen;
;
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Het was de Heer, die op hein fagh ,
Doe hy ter neer gevallen lagh;
Die heeft hem, door fijn hel gefacht,
Geleyt tot lijn befcheyden plicht;
Die heeft fijn duyfter hert doorftraelt,
En uyt den dooden opgehaelt.
Heer Jefu, o mijns herten wenfch !
Siet oock op my, ellendigh menfch !
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Laet uwe kracht, met defe klanck,
Met defen vroegen vogelfangk,
Soo kloppen aen mijn dom gemoet,
Dat ick, ja, met een tranen vloet,
Beweenen mach mijn fware fchult,
Tot ghy ons eens vernieuwen Pult;
Tot ghy ons, na een korten druck,
Sult eeuwigh kroonen met geluck.

XXXI. OP 'T GESICHTE VAN JONGENS OP DE STRAET TEGEN MALKANDER VECHTENDE.

Iek fagh eens, op een tijt, twee kleyne jongens vechten,
Die gingen tegens een, als krijghs-verwoede knechten;
Maer ftracx quam daer een man, die op den eerften keef,
En even van de ftraet met flagen henen dreef;
Den tweeden raeckt' hy niet. Dit moet de vader wefen,
Die loo een harde les den vechter heeft geleien,
Sprack hier op al het volck, dat by den handel ftont,
En 't oordeel (na my docht) en was niet fonder gront;
Dies gingh ick dit geval wat naerder overwegen,
En vont een foete leer daer in te zijn gelegen:
Iek vont dat even Godt dien vader is gelijck,
Eer Hy fijn kinders brenght tot fijn beftendigh rijck.
Godt (traft dien hy bemint, en even dele flagen
Zijn teyckens van de gunft, de fijne toe-gedragen;
Des werelts woeften hoop en treckt Hy geenfins aen,
Maer laet het grilligh volck in hare wegen gaen.
II

Wel laet ons, lieve ziel, geen traf maer zegen hieten,
Als Godt een harde pijl op ons fal komen fchieten;
't En is geen tegenfpoet, 't en is geen ongeluck,
Al is een vrome ziel gebeten in den druck;
Oock rekent dele niet voor Godt-beminde menfchen,
Die ftaêgh haer wille doen, en hebben datfe wenfchen:
Hier is, beminde ziel, hier is een groot verfchil;
0 Godt! en laet my niet tot mijn verkeerden wil!:
XXXII. OP 'T GESICHTE VAN EEN LEEUWERCK,
OP EEN SOOTJEN IN DE •KOY SITTENDE.
Dit dier, dat in het open wont,
Dat onlanghs in het jeughdigh hout,
Dat in fijn foete vryheyt was,
En fpeelde door het luftigh gras,
139
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Dat onlanghs gantfche beken had,
En daer in volle luften fat,
En daer uyt met vermaken dronck ,
En dan eens op der heyden fprongk;
Of na de groene l^osfen toogh,
Of fchier tot aen den Hemel vloogh,
Dat heeft nu maer een weynigh gras,
Dat heeft nu maer een kleyn gelas,
Dat heeft nu maer, ick weet niet wat,
Een engh, een flecht, en aerden vat;
Daer uyt het, als gevangen, eet,
Ten zy dat het de meyt vergeet;
Dat fit nu, in een koy gebrocht,
Gebannen uyt de vrye locht,
Gebannen uyt het luftigh velt,
Dat voor hem open was geftelt,
Dat eens was als fijn eygen gront,
Wanneer het fich in vryheyt vont.
En echter toont het vrolijck beeft
Oock even daer een blijden geeft,
Het fucht, het ducht, het treurt'er niet,
Het geeft noyt teyckens van verdriet;
Maer laeft oock daer fijn heeten dorft,
En finght een deuntjen uyt de borft,
En voedt fich, na de rechte maet,
En voeght fich na fijn kleynen ftaet.
My dunckt dat ick hier Zeno fie,
Die al fijn goet op een getie,
Die al fijn waren achter liet,
En Eich daer aen niet eens en ftiet.
Hy (tont en keeck ontrent de zee,
Hy fagh veel Ichepen op de ree,
Maer fagh oock daer een droef geval:
Sijn fchip ontrent de lager -wal;
Sijn fchip, eylaes! fijn eenigh fchip,
Gedreven op een harden klip,
Soo dat de last daer henen dreef,
Of in de zee verdroncken bleef;
Daer ftaet de man van all's berooft,
En hy en fronft niet eens het hooft,
Maer toont noch al een bly gelaet,
Oock daer hy aen den oever ftaet.
Iek ben (feyd' hy) na delen tijt,
Iek ben voortaen dien Ilommer quijt;
Iek ben ten leften onbelet,
Iek ben ten leften vry geiet,
Om even, met een ftil gemoet,
Te trachten na een hooger goet,
Te pogen na een beter ftaet,
Daer aen geen wint of zee en fchaet.
Het is een kloeck en deftigh rnenfch,
Die eertijts had fijns herten wenfch

In laut, in Fant, in vruchtbaer velt,
In goet, in haev', of machtigh gelt,
In vette weyden , weligh vee,
Of groote fchepen op de zee,
En die eens door een quaden tijt,
Gaet al het kraem te famen quijt;
Die (fegh ick) als hem dit gebeurt,
Sich niet en quelt, en niet en treurt:
Maer voelt vermaeck in fijn gemoet,
Vermits hy fiet een beter goet;
Dat is voorwaer een deftigh man,
Dien ick met reden prijfen kan.
Wel aen, mijn fiel, mijn befte pant!
Peyft hier op met een rijp verftant,
Bedenckt'et vry al menighmael,
En leert oock fpreken mannen tael.
Hebt ghy oyt goet of grooten fchat,
Gaet, denckt of ghy het niet en hadt;
Befit'et of ghy 't niet befaet,
Dat is des Heeren eygen raet.
Wie aen den rijckdom niet en kleeft,
Noch aen het geld fijn herte geeft,
Maer ftaegh op beter dingen fiet,
Verlies van goet en deert hem niet;
Ja, fpreeckt veel ftouter, mijn gemoet!
Verlies van goet, dat is hein goet.

1

1

XXXIII. OP DE SINGENDE, SPRINGENDE EN
SPELENDE VOGELKENS, IN 'T REYSEN BY
MY ONTMOET, EN AENGEMERCKT.
Eens op een fchoonen dagh, geen langen tijt geleden,
Soo quam ick na den Haegh in haeften' opgereden;
Ick was dien eygen ftont bedroeft im mijn gemoet,
Gelijck ons nietigh vleyfch fijn droeve laymen voet.
Iek hoorde door het velt de foete vogels quelen,
Ick faghfe door het groen en in de boomen fpelen;
Sy woelden onder een, en fweefden in de lucht,
Dan ftil op haer gemack, dan weder op de vlucht.
Iek dacht in mijnen geeft: zijn dele kleyne dieren,
Die, buyten alle forgh, hier in de groente fwieren,
Niet van een beter ftaet, als ick of eenigh menfch,
Die noyt in fich en vint fijn vollen herten wenfch?
Ja die geduerigh voelt, oock in fijn befte dagen,
Veel drucx en ongemacx, en duyfent harde Hagen;
Soo dat hy nimmermeer loo wel en is geftelt,
Of Baer en hapert yet, dat hem de finnèn quelt.
Iek gingh hier verder in, en fiet, my quam te voren,
Of 't ons niet beter waer, óf niet te zijn geboren,
Of, als de vogels doen, hier wat te zijn verblijt,
En dan (gelijck als fy) te fcheyden uytten tijt,
Te fijgen in het gras, en daer te leggen fterven,
Tot dat het altemael te farcen fal bederven,
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Te keeren tot het ftof, te worden enckel as,
En worden even foo, gelijck het eertijts was.
In dit onguer gepeys vont ick mijn (innen dwalen,
Voeld' ick een langen tijt mijn geeften liggen malen;
En als mijn treurigh hert hier op geduerigh viel,
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Soo fprack ick op het left tot mijn bedroefde ziel:
Heb ick maer recht berou van mijn onguere fonden,
En wort'er recht geloof in defen geeft gevonden,
Soo hoef ick geen berou, dat ick gefchapen ben,
Vermits ick mijnen God, en mijn Verlosfer ken ').

XXXIV. OP 'T GESICHTE VAN EEN KREUPEL MET SIJN KRUCKE SICH BESCHERMENDE.

Een man, die kreupel was, quam met befwaerde fchreden
Ontrent een bleyckers hof al fachtjens aengetreden;
Hy fagh het aerdigh tuygh, hy fagh het linnen aen,
En wiert met een beluft wat dieper in te gaen:
Maer hy en had' bykans het hecken niet ontioten ,
Daer komen tegen hem veel honden uytgefchoten,
Eel, vinnigh, ongefint, verhit op menfchen bloet;
Het fchijnt dat hy terftont haer proye wefen moet.
De man was eerft verbaeft, want hy was fonder wapen,
Oock wift hy daeromtrent geen fteenen op te rapen;
Wat ftaet hem dan te doen? hy nam fijn houten kruck,
Die was hem als een fwaert, en dient hem tot geluck.
Hy dreygt, by wenekt, hy fchermt, hy doet de rekels wij cken,
Tot dat'et yemant hoort, en uyt beftont te kijcken;
Siet, wat den man gebeurt: ten waer fijn kreupel been
(Na ick het (tuck begrijp) hein bleef'er heden geen;
Hy lage nu gevelt, en in het (tof gesmeten,
Sijn leden opgefcheurt, fijn kuyten afgebeten,

Sijn neus ('t kon zijn) mifmaeckt, fijn wangen afgeruckt,
Of wel, hy ware doot en in het graf gedruckt.
Hoe vremt, almachtigh Godt! hoe vremt zijn uwe wegen!
Uw' roede menighmael die wort ons enckel zegen;
Ghy (traft ons aen het lijf, op dat de waerde ziel
Niet in een fwaer verdriet, of in de doot en viel.
XXXV. OP DE VIJSE EN ONGERIJMDE
DROOMEN, EN HET NACHT -GESANGH
VAN DE NACHTEGAEL.
Mijn ziele, wat is dit gefeyt?
Dat als dit lijf ter neder leyt,
En in de werelt niet en woelt,
En niet en Piet, en niet en voelt,
Soo dat'et u niet meer en quelt,
Of in verkeerde bochten ftelt,
Dat ghy dan, o mijn befte deel!

1) Wat bayght ghy u neder, o mijn ziele, en zijt onruftigh in my? Hoopt op God, want ick fal hem loven voor de verlosfinge fijns aengefichts. Pfahn 42. 6.
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Mijn lieffte pant, mijn hals -juweel!
Dat ghy dan, fegh ick, fit en malt,
En in bekaeyde droomen valt?
Ghy zijt dan buyten Ilaverny,
En van 't gewoel des werelts vry,
Ey geeft u met een fnelle vlucht
Oock hooger als de blauwe lucht;
Om van geen drift te zijn geraeckt,
Als die na geeft en Hemel fmaeckt.
Maer dit, eylaes! en doeje niet,
En dat is my geen kleyn verdriet.
Het maeckt my dickmael ganfch bevreeft,
Ja fet my prangen in den geeft:
Dit heb ick langen tijt gefeyt,
En oock met droefheyt overleyt;
Ja heb'et menighmael beklaeght,
Oock boofe luymen wegh gejaeght:
Maer ghy blijft echter fooje waert,
En hout als noch uw lompen aert.
Men feyt ons, dat de nachtegael
Geduerigh waeckt, en t'eenemael
Is fonder ruft, ja noyt en flaept,
Maer ftaegh in 't fingen vreughde raept.
Iek wenfch, dat ghy van eenen aert
Met defen kleynen vogel waert,
En voeld in u een heyligh vier
(Gelijck dit kleyn en wacker dier)
Om God te loven met gefangh,
En dat geheele nachten langh,
Dan fouje noyt, als fonder toom,
U geven tot een losten droom;
Maer wefen als die niet en fliept,
En ftaegh door hert en aders liept;
Om 't oogh te flaen op alle dingh,
En letten wat daer omme gingh:
Maer nu neemt ghy te gulle ruft;
Het fchijnt uw' licht is uytgebluft,
En al uw' macht en hoogh gebiet
Is fonder klem en enckel niet;
Dies is 't, dat ick een vreemt gewoel
Oock in mijn befte deelen voel;
Voorwaer 't en is'er niet te pluys,
My dunckt de meefter is van huys.
Siet, wie'er heerft in ftad of flot,
Geeft, eer hy 1laept, een ftaegh gebot,
Hoe dat fich yeder dragen moet,
In voor- en oock in tegenfpoet,
En als die order voren gaet,
Soo blijft'et al in goeden ftaet.
Iek bid u, ziel, al eerje llaept,
Maeckt dat fich niemant hier vergaept;
Houdt ftaegh uw (innen in den toom,

En hoet ons voor een geylen droom;
Of anders acht ick uw gebiet,
Voor kinder-fpel, of enckel niet.
Nu Godt, mijn trooft en eenigh heyl!
Iek fie mijn flaep is los en geyl.
Mijn droom, en al mijn nacht-gepeys
Is dickmael niet als enckel vleys:
Laet doch mijn firnen hooger gaen,
Als ghy aen Jacob hebt gedaen,
Te weten, na den Hemel toe,
Want ick ben d'aertfche grillen moe.
Dus ghy, die mijn Verloster fijt,
Geeft dat mijn fiel tot aller tijt
Mach fien uw macht en hoogh gebiet,
Gelijck ghy my geduerigh fiet;
Op dat ick defen aertfchen draf
Mach neder leggen in het graf;
Doch ghy verplaetft, mijn weerde ziel,
Daer niemant oyt in flaep en viel,
Maer daer men geeft volkomen luft,
En daer men fonder flapen ruft;
Op dat ick u, met reyn gefangk,
Betalen mach mijn vollen danck.
XXXVI. OP 'T GESICHTE VAN EEN BOUVALLIGH
HUYS, DAT MET EEN SCHAL [EN DACK
VAN NIEUS VERSIEN WIERT.

I

Daer ick left op den velde gingh,
En floegh het oogh op alle dingh,
Sagh ick voor my een woningh ftaen,
Daer groote koft werd aengedaen.
En fchoon het huys bouvalligh was,
De venfters oud, en fonder glas,
De gevel krom, de mueren fwack,
En kreegh doen noch een cierlijck dack.
Dit werd berifpt by feker man,
Die fprack'er vry wat leppigh van;
Vermits hy niet als onverftant,
In dit ontijdigh cierfel vant.
Als ick dit naerder overdacht,
Heb ick het woord op my gebracht:
Mijn dochter was, met groote vlijt,
Juyft befigh op dien eygen tijt,
Om my te maken feker kleet,
Na mijn gevoelen, wat te breet,
Doch met dat ick het wierd gewaer,
Soo docht my dit, en feyd'et haer:
Een huys dat fchier ter aerden neyght,
En als fijn eygen meelter dreyght;
Vermits de muer is fonder kalck,
De folders fwack, en fonder balck,
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En hoeft geen net, of cierlijck deck,
En min een fraey gefchildert heck ;
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Want dat niet langh en heeft te ftaen,
En dient geen koft te fijn gedaen.

XXXVII. OP 'T GESICHTE VAN KINDEREN HAER SPEELTUYGH ONDER EEN SERCK SOECKENDE.

Daer fpeelden jongens in de kerck,
En daer lagh doen een groote ferck,
Waer onder dat een tol of koot
Van dit gefelfchap henen fchoot.
De jonge, wiens het fpeeltuygh was,
Die liep'er toe, en bijfter ras
Soo fteld' hy gantfch het lijf te werck,
En keeck èn om en aen de ferck,
Waer tol of kote liggen mocht,
Dien hy met vlijt en moeyte focht.
Een, die op defen handel fagh,
Ontfingh het met een droogen lach,
En nam het voor een kintfche gril;
Maer ick (tont voor een wijle ftil,
En liet'et tot mijn herte gaen,
En fprack mijn domme (innen aen:
Mijn ziel, dit eygen kinder-fpel
Beftaen oock oude lieden wel,
Wy zijn, eylaes! te bijfter mal,
Wy hebben noch ons koot of bal,
Wy ftaen als dichte by het graf,
En wie leyt vleefch en werelt af?
II

Het fpel dat ons wel eer beviel,
Dat kleeft ons noch tot aen de ziel;
Wy fijn daer op als gantfch verfot,
Dies roep ick tot U, lieve Godt!
Iek ben ganfch dichte by de ferck,
Ey, leyt my tot Uw' eygen werek !
En mits ick ben ten vollen grijs,
Maeckt my ten langen leften wijs,
Op dat ick op mijn ouden dagh
Geen kinder-fpeeltjen plegen magh.
XXXVIII. OP 'T GESICHTE VAN EEN DIEF,
DIE GEGEESSELT WORDT, ENDE ROEPT:
HEEREN GENADE.
Laetft quam ick daer een dief fijn ftraffe moefte dragen,
Na dat, men tegen hein het vonnis had gevelt:
Iek fagh dat hein het lijf met roeden wierd geflagen,
En dat fijn gantfche rugh gantfch deerlijck was geftelt.
Dies bad hy menighmael de rechters om genade:
Genade! riep hy ftaegh, mijn Heeren, 't is genoegh!
My docht, hy fprack alfoo uyt voor-bedachten rade,
Vermits hy niet en bad die hem met roeden floegh.
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Iek gingh, dat ick hier fagh, in ftilheyt overleggen,
En dacht, wat uyt dit werck voor my te leeren (tont,
En na een korte wijl begon ick dus te feggen:
Men leert bywijlen goet oock uyt een quaden mont;
De menfch, die heden lijt, al krijght hy droeve flagen,
Hy fiet geen harde beul, geen fellen hencker aen,
Hy gaet fijn bitter leet alleen den rechter klagen;
Want die gaf aen den beul de macht om hem te flaen.
0 Godt! als eenigh menfch mijn fiel beftaet te quellen,
Met nijt, met achterklap, met moeyte, met verdriet,
Iek wil op fijn bedrijf mijn oogen geenfins ftellen,
Al fchijnt hy yet te doen, gewis hy doet'et niet.
Ghy fijt'et, lieve Godt! wat menfch fal ick het wijten?
Ghy die my, wel te recht, een harde ftraffe fendt,
Van u quam hem de macht om my te mogen fmijten,
En daerom is mijn oogh alleen op u gewendt.
Kan ick maer uwe gunft eens wederom verkrijgen,
Iek fal in korten (tont in beter wefen ftaen,
Mijn leet fal over fijn, mijn haters Pullen fwijgen:
Als Godt ons gunftigh is, ons vyant heeft gedaen.

XXXIX.

OP 'T GESICHTE VAN EEN SPINNE -KOP,
HAER WEBBE WEVENDE.

Als ick befie dit feltfaem net,
Hier onder defen boom gefet;
Een net geweven van de fpin,
Soo valt my dit bedencken in:
Dit beeft doet immers grooten vlijt,
En dient fich neerftigh van den tijt;
Het loopt, het woelt, het rij ft. het daelt,
Het (pint, het weeft, het treckt, en haelt;
Iek fie het, al den ganfchen dach,
Soo befich als het immer mach;
En hier uyt rijft een konftigh werck,
Getogen rout, gelijck een perck;
Ey fiet, hoe is'et uytgewracht!
Hoe geeftigh over-een gebracht!
Hoe wel gebonden om den draet,
Hoe net getogen op de maet!
Hoe effen en hoe wonder fijn,
Vry meer als onfe webben zijn.
Waer vint men doch een ambachts-man,
Die foo een netjen weven kan?
Maer, defen efter onverlet,
Wat koomt'er van dit konftigh net?
't En is maer raegh al wat men fiet,
Tot vifch te vangen deught'et niet,
't En mach geen baggernette zijn,
Vermits de ftof is al te fijn;
En voor de vogels op het velt,
En dient'et immers niet geftelt;

Het minfte vinckjen maeckt een fcheur,
Het kleynfte mufchjen vlieght'er deur;
Een bie, of horfel, isfe fterck,
Ontftelt oock licht het ganfche werck;
Dies vanght dit net maer kleyn gefpuys,
Maer niet dat nut is voor het huys.
Maer al wat oyt de fpinne breyt,
Is niet als moeyte voor de meyt,
Die met een befem even ftaêgh
Verbreeckt het dun gefponnen raegh.
Maer laet ons toch wat blijven ftaen,
En 't oogh hier op wat nederuaen:
Mijn ziel, als ick dit ganfche werck
Met Rille finnen overmerck,
Soo dunckt my, dat ons ganfch bedrijf
Heeft mede weynigh om het lijf.
Ja 't heeft voorwaer niet beters in,
Als 't loos geweeffel van de fpin.
Men is hier befich alle tijt,
En dat met onvermoeyde vlijt,
Om eer, om gelt, of ander goet,
En 't is dat fchier een yeder doet.
Maer fchoon men wort al groot of rijck,
't Is al maer 't fpinne-web gelijck,
Indien men op het eeuwigh fiet;
Want dan is al de werelt niet.
Och! als my Godt dus befigh eint,
En feyt: keert weder, menfchen kint!
Soo moet ick immers henen gaen,
Want niemant kan het tegenftaen
Of ick dan veel of luttel heb,
't Is al maer als een fpinne-web.
Och Heere! die ten vollen weet,
Hoe ick mijn jaren heb befteet;
Hoe ick veel tijts heb omgebracht,
Dat ick niet goets en heb gedacht;
Hoe my veel maenden zijn ontgaen,
Dat ick niet goets en heb gedaen;
Ghy doch, o Godt, die 't al doorfiet,
Gedenckt mijn dwafe jonckheyt niet!
't Is waer dat ick, geminde ziel,
U veeltijts foo wat befigh hiel,
Maer fiet ons doen wat naerder in,
't Is al maer weeffel van de fpin;
Al enckel moeyte fonder vrucht,
En 't is nu d' oorfaeck, dat ick fucht,
Dat ick van ganfcher herten klaegh,
Dat ons bedrijf was enckel raegh;
Dat ick mijn dagen heb gequift,
En ftaêgh het rechte wit gemift.
Ontwaeckt mijn ziel op heden noch,
En mijt voor al het flim bedrogh,
;
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Dat ons het vleyfch voor oogen fet,
En fcheyt ons van dit ydel net!
't Is niet genoegh, o mijn gemoet!
Dat ghy bywijlen moeyten doet,
Dat ghy niet ledigh fit en gaept,
En niet als na behooren flaept;
Dat ghy veel groote faken pleeght,
Oock die de werelt hooge weeght :
't Is nut en noodigh boven dat,
Te pogen na een beter fchat;
Te pogen na het hoogfte lot,
Ter eeren van den grooten Godt.
Ghy daerom , wat ick bidden mach,
Stelt als verloren uwen dach,
En hout den tijt voor u vergaen,
Als ghy niet goets en hebt gedaen.
XL. OP 'T GESICHTE VAN EEN JONGEN MET
DE BLASE SPELENDE.
Iek fagh eens leftmael op de ftraet
Een kinder-fpel, een malle daet;
Maer evenwel, dat icker fagh,
Onthiel ick meer als eenen dagh;
En 't heeft my heden goet gedacht,
Dat ick'et hier te pasfe bracht,
Op hope, dat een kints geval

Aen my (nu man) eens baten fal:
Een jongen had' een groote blaes,
En maeckte daer met vremt geraes;
Hy gingh, hy ftont, hy fprongh, hy liep,
Hy fprack, hy fweegh, hy fongh, hy riep ,
Hy fey, dat niemant in de ftadt
Soo fchoonen blaes als hy en had.
Maer t'wijl hy dus wijtmondigh tiert,
En hier en gin der henen fwiert,
Een ander, die het fpeeltjen fagh,
En 't mal geraes niet lijden magh,
Quarr toegeloopen met een fpel,
En trof daer med' het windigh vel;
Daer vlieght terftont de fchrale wint,
Daer flinckt de blaes, daer fchreyt het kint;
En fiet, van al het groot gefwel,
En bleef'er maer een ydel vel,
Dat niemant wil, dat niemant acht,
Al waer'et hem fchoon t'huys gebracht;
Daer geeft de jeught een grooten jou,
Als of een yeder (eggen wou:
Ey, fiet hem die foo weligh fprongh,
En fchier de gantfche buerte dvvongh,
Die ftaet nu als een wicht en krijt,
Want fiet, de wint, die is by quijt!
Hier uyt ontftont my dit gepeys:
Siet hier een les voor alle vleys!
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Hoe blaeft, hoe raeft, hoe ftoft de Wienfeh,
Wanneer hy krijght fijns herten wenfch,
Het fchijnt hy is foo grooten man,
Dat niemant by hein dueren kan!
Siet, wieder draeght een hoogen moet
Op eer, of ftaet, of machtigh goet,
Of eenigh ander werelts dingh,
Die vaert als defe jongelingh:
Daer komt, in haeft, men weet niet wat,
Dat niemant oyt en heeft gevat.
Daer niemant op en heeft gedacht,
Dat niemant oyt en heeft verwacht,
En fiet daer breeckt het moye fpel,
Want 't is voorwaer een kranck geftel!
Een menfch, die (mits fijn overvloet)
Meynt langh en wel te zijn gevoet,
En roept: mijn ziel! ey, weeft geruft,
En neemt uws herten volle luft,
Denckt om geen droefheyt of gevaer,
Ghy hebt genoegh voor menigh jaer;
Dien wort in haeften aengefeyt,
Terwijl hy vaft in 't breede weyt:
Wat mooghje roemen, rechte dwaes!
Uw' leven is maer enckel waes,
Weet dat oock even defen nacht,
(Al is 't u bijfter onverwacht)
Uw' ziel van hier verhuyfen moet;

Fy, wat is dan uw machtigh goet?
Een Koningh van de Franfche kuft
Sagh eens veel Ridders uytgeruft,
Ja, fchier geheel de Franfche jeught,
Gantfch afgericht tot gulle vreught.
Maer fiet, een puntjen van het ftael
Dat brack de blijtfchap altemael,
De Koningh kreegh een harde fteeck,
Soo dat fijn leven henen weeck;
Siet, daer had al de blijdtfchap uyt,
En enckel rouw' was haer befluyt!
De vorft, die Babel heeft gebout,
Door weeld' en voorfpoet wonder ftout,
Die gingh gelijck een trotten haen,
Als op een hooge mif hoop ftaen:
Ey, fiet mijn Babel! riep hy uyt,
Geeiert, gelijck een Koninghs bruyt,
Die heb ick door geduchte macht
Tot foo een hooghte uytgebracht!
Die menfche fprack, gelijck een Godt,
En hy wiert aller menfchen fpot,
Dat moedigh hert en hooge geeft
Wiert hem vernedert tot een beeft.
Siet, wie hem oyt tot roemen gaf,
Dat liep gemeenlijck qualijck af.
Wel vrienden, wie oyt roemen wil,
Die roem' in Godt, of fwijge ftil.
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XLI. OP 'T GESICHTE VAN EEN BOOT OF SCHUYT, DIE TEGEN STROOM WERT OPGEROEYT.

Ey, wat is van den menfch, en fijn ellendigh leven!
I Iy wordt met ftaegh gewoel geduerigh afgedreven;
En fchoon hy fomtijts tracht te dempen fijn gebreck,
Het vleefch is al te fterck, en van te (tegen neck.
Sijn lult om wel te doen, is van te kleynen waerden,
Sijn tochten al gelijck die hellen na der aerden;
En of hy menighmael fijn Ilimme wegen recht,
Het gaet, eer langen tijt, hem weder even hecht.
De fiel is als een boot, die met ons ganfch vermogen
Wort tegen ftroo n geroeyt, en krachtigh opgetogen;
Gewis, foo ons de riem maer eenmael ftil en ftaet,
't Is feker dat de fchuyt in haeft te rugge gaet.
De ftroom die rucktfe wegh, en drijftfe na beneden,
En d'oorfaeck is de ruft, en al te ftille leden.
Ach! hoe is 't datmen (weet, en dat de roeyer hijght,
Eer hy met ftagen vlijt fijn hooghte weder krijght?
Gewis, de gantfche loop van dit ellendigh leven
Gehjckt een fnelle ftroom, die neder wordt gedreven;
Dus foo men niet geftaegh op alle plichten let,
't Is feker dat de geeft te rugge wort gefet;
't Is feker dat de fiel haer voordeel wordt benomen ,
Dat fy in langen tijt niet weder fal bekomen.
Wel, Piet dan datje noyt uw reyne plichten ftaeckt,
-

Maer roeyt tot aller tijt, en, mach ick bidden, waeckt!
Iek neem op heden voor, als met de gantfche krachten,
Te letten evenftaegh op alle mijn gedachten,
En wat mijn innigh hert voor ftille gangen doet,
En wat het ydel vleefch voor fnoode nucken broet:
En als ick yet bemerck, dat helt na quade treken,
Soo wil ick, wetter daet, fijn eerfte gangen breken,
Soo wil ick mijn gebed gaen voegen tusfchen bey;
Een Bafilifcus dient vertreden in het ey.
0 Godt! doet my de gunft, dat ick mach eeuwigh waken,
En vatten met den geeft dat my kan beter maken;
Op dat het ydel vleefch en alle Ililn bejagh
Mijn fluymerigh gemoet niet meer verrucken magh.
XLII. OP 'T GESICHTE VAN MOLS-HOOPEN.
Geleerde Lauwrenbergh , ghy wijft ons nutte vonden,
Hoe dat een fnoode mol kan worden ingebonden
Of uyt een hof gejaeght, maer wat ick heb getracht,
't En heeft, de konft te fpijt, niet goets te weeg gebracht:
Het dier woelt over-al, ick kan het niet beletten,
Het roert de kruyden om tot aen de violetten;
Dies peys ick nu alleen, hoe my het ongeval,
Met oordeel aengemerckt, ten goede dienen fal;

1) Een geleert man, te weten, D. Petrus Lauwrenhergius, heeft onlanghs uytgegeven een treffehlck boeck, op 't ftuck van hoveueren, daer in by onder andere verfcheyde middelen
aenwijft, waer door de mollen uyt de ho^ea verdreven of gedoot konnen worden; het boeck is gedruckt Anno 1652. Francofurti ad M enum. Sumptib. Matthaei Marioni.
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Waer ick nu mollen fie, daer fpreeck ick tot my felven:
Dit beeft dat fchijnt een graf voor my te willen delven,
Want mits het over-al, en too geduerigh wroet,
Dat is tot my gefeyt, dat ick haeft reyfen moet.
't En is dan geen verlies, wanneer oock hollen fpreecken ,
Ja, 't is veel eer gewin, wanneer de mollen preêcken;
Dies fegh ick, als ick fie het aertrijck opgebult:
Dit ftaet van delen romp haeft op te zijn gevult.

XLIII. OP 'T GESICHTE VAN EEN SPREEUW,
HAER NEST MAKENDE.
't Was leftmael, op een fchoonen dagh,
Iek ftont op onfe plaets en fagh:
Op 't huys daer fat een gauwe fpreeuw,
Die maeckte wonder luyt gefchreeuw,
Die maeckte fchier een ftaegh gekrijt;
My docht de vogel was verblijt,
Vermits hy daer veel potten vant,
Gehangen boven aen de want;
En fiet, dit bleeck in korten ftont,
Gelijck ick in der daedt bevont,
Mits 't dier daer hoy en ruyghte bracht,
En lijnen neft daer binnen wracht.
Doen ick nu fagh dit vrolijck beeft,
Viel dit gepeys my in den geeft:
Wel, docht ick, fpreeuwtje, lieve inaet,
Is dit voor u al wijten • raet,
Zijt ghy hier in al wel bedacht,
Dat ghy dees plaets foo waerdigh acht,
Dat ghy daer in uw' woningh bout,
En al uw broetfel toebetrout:
My dunckt ghy fout al beter doen,
Uw neft te maecken in het groen,
Of in een boom, die weligh groeyt,
Of in een haegh, die luftigh bloeyt,
Of elders in een open bofch,
Daer zijn uw gangen vry en los;
Of in een ftil en eenfaem velt,
Daer u geen ftoute lecker quelt;
Daer niemant aen uw eyers roert;
Daer niemant op uw jongen loert,
En daer ghy, in uw wilde vreught,
Gantfch onbekommert leven meught.
Maer neen, ghy prijft geen groene wey,
Ghy wilt niet woonen in de kley,
Ghy wilt geen laegh, geen aerden huys,
Maer 't fchijnt, ghy laet dat voor de mays.
Ghy wilt een fteyl en hoogh gebouw,
Maer dat fijn gronden van berouw;
Want als ghy vrolijckft weten Pult,
Soo moet ghy lien met ongedult,

Dat yemant, met uw' gantfche broet,
Sal doen als met fijn eygen goet.
En tiet, voor u, o lieve fpreeuw!
En blijft niet over als gefchreeuw.
Wat is'er oock al menigh man,
Die wel en eerlijck leven kan,
Die vry en feker wonen Lou,
Indien hy maer wat buygen wou;
Indien hy, buyten hooffche pracht,
Maar op fijn eygen wefen dacht;
Indien hy in een lagen dal,
Wou mijden druck en ongeval.
Maer neen, fijn trots en moedigh oogh
Dat wil, dat fal, dat fwiert om• hoogh,
Hy prijft een trots en machtigh lot,
Een matigh huys is hem een kot;
Hy wil, hoe dat'et immer gaet,
Hy wil voor al een grooten ftaet,
En dus gebeurt hein menighmael,
Juyft dat ick van de fpreeuw verhael:
Hy wordt, wanneer hy 't minft gelooft,
Van eer, van ruft, en goet berooft;
Hy wordt een fpot voor al het hof.
Dies, fegh ick, tot befluyt hier of:
Maeckt, vrienden! wie ghy immer zijt,
Dat ghy de fteyle torens mijt;
Een laegh, een vry, een ftille neft,
Is voor uw' jongens alderbeft.
XLIV. OP DE AFSLACH VAN VISCH TOT
SCHEVENINGEN.
Ey liet, al dit befchubde vee
Heeft tot fijn huys de woefte zee,
Drinckt niet als brack en filtigh nat,
Doch wordt noyt van het zout gevat;
Maer blijft too vers gelijck de vis,
Die in de foete beecken is.
Voorwaer, dit is een wonder Ruck!
Wie heeft'er immer dit geluck,
Dat hy ftaegh in de werelt leeft,
En van de werelt niet en heeft?
Siet, Adam viel, als gantfch onwijs,
Te midden in het Paradijs,
En in de geeften quarr gebreck,
Al was den Hemel haer vertreck.
Hoe fal, o Godt! hoe fal doch hier
Een ydel menfch, een nietigh dier,
Hoe fal hy blijven fonder vleck,
Hier onder in den aertfchen dreck!
Eylaes! geen vleefch en kan beftaen,
Wilt ghy'er met te rechte gaen.
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Wy roepen daerom, wel te recht,
Wanneer de Duyvel ons bevecht:
Ons trooft is uw genaed' alleen,
En fonder die en is'er geen.
0 Godt! ghy weet, en ick beken,
Dat ick diep in cle werelt ben,,
En dat ick haer onguer gewoel
Geduerigh binnen my gevoel.
Ghy daerom, Heer! geeft, dat in my
De werelt immers niet en zy!
LV. OP HET ZEE-COMPAS.
Als ick het zee-compas bemerck,
Soo vind' ick daer een wonder-werck :
Iek fie, hoe dat de naelde draeyt,
En altijt gins en weder fwaeyt;
Iek fie hoe feltfaem datfe maelt,
En altijt fonder eynde dwaelt;
En hier en daer en ginder gaet,
En noyt gefet of ftille ftaet,
Tot fy de rechte ftreke treft,
Baer haer de fchoone Eter verheft:
De [ter die tot den fchipper feyt,
Waer hem het machtigh water leyt;
En waer en hoe hy Itieren moet,
Te midden in den hollen vloet.

Wel, feght ons nu, o leerfaem hert!
Wat hier tot ons gefproken wert,
En wat ick uyt het zee-compas,
En wat ick uyt het ronde glas
Kan trecken voor een goet gepeys,
Ons dienitigh voor de werelt-reys:
Iek neem de naelde voor de meiifch,
Die noyt en heeft fijn's herten wenfch;
Die altijt gins en weder fweeft,
En nimmer recht vernoegen heeft,
Tot dat hy met een vatte wet,
Tot dat hy eens fijn herte fet
Op Godt, de Noordt-fter van de fiel;
Want fchoon of dat het grilligh wiel
De gantfche werelt ommedraeyt,
Sijn innigh wefen is gepaeyt.
Wat is van gelt, of ftaet, of eer?
Geen luft, of ruft, als in den Heer.
O Godt! die onfe Noord-fter zijt,
Waerom fie ick niet alle tijt
Uw' wefen, macht, en hooch gebiet,
Gelijck ghy my geduerigh Piet.
Och, opent doch mijn blint gefacht,
En (tort er in Uw' fuyver licht!
Laet oock mijn hert niet van U gaen,
Noch in der aerden neder flaen;
Maer, door een onvermoeyde vlucht,
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Geduerigh fweven in de lucht,
Tot dat ick, uyt dit lage dal,
Eens in der hooghten ftijgen fal.
XLVI. OP 'T GESICHTE VAN KOREN-MOLENS.
Wy fien de molens ftaen, die, van den wint gedreven,
Een fonderlingh gemack aen alle menfchen geven;
Doch overmits het volck dit als gedurigh fiet,
Soo acht men in 't gemeen de nutte vonden niet.
Dit heeft een geeftigh hooft eens weten uyt te rechten,
Dies zijn, door fijn beleyt, de winden onfe knechten,
En, is'et niet genoegh, ftelt hier het water by,
Dat is oock voor de menfch een ftage flaverny.
Een vliet door haren ftroom, doet groote raders draeyen,
En too doet oock de wint, als die beftaet te waeyen:
De wint noch boven dat, die faeght oock dickmael hout,
Daer van men floten fticht, en fchoone kamers bout.
Siet, wat men dickmaels let, dat hoort men weynigh achten,
Dies wert een prins geleert fach des te moeten wachten;
Veel luyden, wel geleert in laken van den ftaet,
Die geven over-al aen vorften delen raet;
Maer too de jonge lien hier op mijn oordeel vraeghden,
Soo gaef ick dele les aen al de jonge maeghden:
Hoort, vrijfters! boje wilt doen achten uwen ftaet,
Weeft fedigh, waerje zijt, en houdt u van de ftraet.

XLVII: OP 'T GESICHTE VAN EEN MOEDER

MET HAER KINT SPELENDE.
Wanneer ick fie een aerdigh kint,
Dat hier fijn leven eerft begint,
Dat noch geen reden uyt en fpreeckt,
Maer 't woort gelijck in ftucken breeckt;
En dat ick daer benevens merck,
Hoe dit al vorder gaet te werck;
Hoe dit de moeder gantfch vermaeckt,
Ja, fchier tot aen de ziele raeckt;
Soo ga ick met een diepen fin,
En fie het ftuck wat nader in:
My dunckt voorwaer, dat dit vermaeck
Geen gront kan hebben in de faeck;
Want die heeft al te flechten fchijn,
Om daerom bly te konnen zijn:
Daer is yet anders, boven dat,
Dat veeltijts niet en wert gevat;
Dat is een zegen voor gewis,
Die in het ftuck verholen is;
Een zegen die van boven daelt,
En in des moeders herte ftraelt;
Want fchoon het wicht een kleynen tijt,
Ja, fomtijts gantfche nachten krijt,
En doet de moeder groote pijn,
Van 's avonts tot de Tonne-fchijn ,
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Als flechts het kint maer eens en lacht,
Der moeyten wordt niet meer gedacht.
Hier leer ick, dat een menfchenhert
Niet daerom fris en vrolijck wert,
Vermits het goede dingen heeft,
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Maer om dat Godt daer zegen geeft;
Maer bm dat Godt de (innen treckt,
En die tot foete vreught verweekt,
Op gronden, die men niet en feet,
Maer die men in den geeft geniet.

XLVIII, OP 'T GESICHTE VAN EEN HOUT, DAT IN HET MIDDEN BRANT EN OP 'T EYNDE
WATER UYTGEEFT.

BY WELCKE GELEGENTHEYT MARIA MAGDALENA, OF EEN

ANDER BOETVAERDIGH SONDAER OF SONDARESSE, MACH

Mijn tranen vallen neer, mijn ziele rijft omhoogh:
Waer vuer is in het hert, is water in het oogh.

S

VERSTAEN WORDEN ALDUS TE SPREKEN:

Iek fit hier aen den haert, ick fie het brandt-hout gloeyen,
Iek fie dat uyt een block geftage tranen vloeyen;
Iek fie het met verdriet, doch echter met vermaeck,
En fegge tot my felfs : Siet dier ons eygen faeck !
Is 't niet een wonder dingh, het voer kan water geven,
Het wort'er uyt geperlt, of krachtigh uytgedreven,
En van dit feltfaem werck wift ick de reden niet,
Voor dat'et even my ten leften is gefchiet!
Iek, die in geyle vreught voor defen plagh te mallen,
Laet nu met droeven geeft mijn tranen nedervallen,
Het lidt, dat eertijts gaf een ingangh tot den lult,
Geeft nu een heylfaeni vocht, dat vuyle tochten bluft.
'k En wil geen vliegend' oogh na defen meer verdragen,
Maer in een vlietend' oogh daer heb' ick mijn behagen
II

XLIX. OP HUYSELIJCKE, EN DAER NA
VERWILDERDE DIEREN.
De plaetfe menighmael verandert ons manieren,
Dit leer ick uyt de daedt, en even van de dieren:
Een kat, al isfe tam, die my wert t'huys gebracht,
Paft, na een korten tijt, maer op de knijnen-jacht;
Sy vanght geen ratten meer, fy let niet op de muyfen,
Maer krijght een ander luft, ja gaet terftont verhuyfen;
Het beeft dat hier alleen tot huys-dienft was geftelt,
En blijft niet onder 't dack, maer kieft het open velt.,
Het was maer opgevoedt tot huyfelijcke dingen,
Nu vind' ick menighmael de katten op de klingen;
't Gefelfchap en de plaets heeft wonderbare kracht:
Het goede dient gefocht, van 't quade dient gewacht.
Het fchijnt (lat yeder rijpk heeft eygen-landts gebreken,
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Het zy die in de lucht of in de gronden fteken;
En waer dat eenigh menfch de voeten nederfet,
Die wort dan in 't gemeen van eenigh vuyl befinet.
Hier is het dertel volck genegen om te fpelen,
En daer een groot getal genegen om te ftelen;
En ginder zijnder veel genegen tot den dranck,
En elders tot vermaeck van eenigh vuyl gefangk.
Nu weder, die geftaegh in verre landen draven,
Vernemen inenighmael al mede nutte gaven,
Oock dienftigh voor de jeught, om t'huys te zijn gebracht,
Indien men met befeheyt op alle dingen acht.
Nu als op dit geval mijn ziel begint te peyfen,
Soo vind' ick hier een les voor al die verre reyfen,
En dies beuuyt ick dus: Vermijt het quaetfte deel,
Maer kielt, al waerje gaet, het hefte van 't juweel.
L. INVALLENDE GEDACHTEN NA
VOORGAENDE BLIJDSCHAP.
Wanneer men yet ter handen treckt,
Dat ons tot luft en vreughde ftreckt,
Daer onder veeltijts dingen zijn,
Die namaels baren droeve pijn;
Soo fchijnt'et, dat de fnelle tijt,
Gelijck een poft daer henen rijt,
En dat het in der haeft verdwijnt,
Al wat ons luft en blijdfchap fchijnt.
Siet, als ick koom uyt eenigh feeft,
En ga dan in tot mijnen geeft,
En dat ick in een (til vertreck
Hier over mijn gedachten ftreck;
Dan fegh ick dickmael: lieve ziel!
Al wat het vleefch foo wel beviel
Is als een roock voorby gegaen,
En is inner droom of enckel waen.
Ey! waerom voor foo korten vreught
Een neep gegeven aen de deught?
Kom, lieve, feght my doch een reys,
Waer hadj' oyt blijdfchap in het vleys,
Daer van ons geeft niet qualijck voer,
En als ten nagels uyt en fwoer?
De wijfte vorft heeft wel gefeyt,
En 't dient ons aen 't hert geleyt:
Wanneer men in het treurhuys gaet,
Dat brenght den menfch in beter ftaet,
Dan als men komt daer yeder lacht,
En daer men volle roomers wacht.
Hoort, mijn gemoet! een feltfaem woprt,
En feght'et vry een ander voort:
Al fchijnt'et u een vreemde faeck,
Uyt droefheyt rijft een groot vermaeck;
Vermits ons los en ydel hert
Door rouw' en treuren beter wert:

Ach! 't is niet dienftigh voor den menfch
Dat hy geniet fijn's herten wenfch.
Dit moet ons dienen tot een fpoor,
En daer op neem ick heden voor
Niet meer te poogen na vermaeck,
Dat eyndight met een wrange fmaeck;
Of koom ick daer men vreughde pleeght,
En dickmaels groote roomers leeght,
Soo wil ick letten even ftaegh
Dat my geen fonde wegh en draegh;
En dat ick, midden in den wijn,
Mach ftaegh mijn eygen meefter zijn;
Op dat my noyt onguere vreught
Magh leyden tot de ware deught.
Veel lichter draeght men (ware pijn,
Als fonder dwaefheyt vrolijck zijn.
De leeuw, een fel en moedigh beeft,
Dat fchier de gantfche werelt vreefi ,
En dat met lift en groote kracht
Nan by ons yonder wort gebracht;
Dat wort ontdaen, o feltfaem dingte!
Alleen door foete kittelingh;
Want vlieght een rough hem in den neus,
Dat machtigh beeft, die felle reus,
Loopt als uytfinnigh door het velt,
Vermits dat hein het joockfel quelt;
En fomtijts is liet oock gebeurt,
Dat hy fijn backhuys open feheurt.
Had hein een jagers pijl gewont,
Of 't bijten van een fellen hont,
Hy waer gebleven, als hy was,
Een heerfcher van het jeughdigh gras:
Maer nu, door kittelingh gequelt,
Soo leyt hy fonder flagh gevelt.
Siet daer een faecke, lieve vrient!
Die meeft de jeught geweten dient.

LI. OP 'T GESICHTE VAN SEKERE SONDERLINGE
KOPER-MOLEN, BUYTEN DORDRECHT, BY
SR.. HEUFT DOEN MAKEN.
Een koper molen ftaet hier buyten aen te fehouwen,
Een Hooft, een geeftigh hooft, die heeftfe laten bouwen:
Men Piet het gantfche tuygh met paerden ommegaen ,
En des al niet-te-min de paerden blijven ftaen.
Als ick dit met befcheyt gingh dieper overmercken,
En liet op dit gefacht mijn ftille finnen wercken,
Soo floegh mijn bange fiel, foo joegh mijn innigh hert,
Soo dat ick na den geeft bedruckt en treurigh wert:
Ach! feyd' ick tot my felfs, ick doe als dele paerden!
Iek wou gelijck het fchijnt, my lichten van der aerden,
En ftijgen na de lucht, maer des al niet-te -min,
Iek blyve daer ick was, en voele geen gewin.
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Iek nenle dickmael voor mijn tochten af te breken,
En niet een enckel woord tot ydelheyt te fpreken,
Oock aen de tafel felfs te fpenen mijnen mont,
En met mijn innigh hert te maken een verbont;
Iek dwinge mijn gemoedt van luft tot aertfche faken,
En wou, indien ick kon, mijn finnen beter maken,
En ftygen na de lucht, too veel iek immer kan;
Maer na too veel gewoel, eylaes ! wat koomt'er van?
Ben ick niet too ick plagte? En is mijn ydel leven
Niet, too het eertijts was, op heden noch gebleven?
Wat fal ick (eggen, Heer? eylacen! ick beken,
Dat ick ellendigh menfch een nietigh fchepfel ben,
En blijf noch onvernieut. Hoe Lucht ick menigh werven,
Dat iek mijn kranck geftel gedurigh voele fterven,
En dat iek niet-te -min het vleefch en fijn gewoel
Soo krachtigh in mijn hert, en al de leden, voel?
Waer fal iek recht behulp voor dele quale vinden?
Wie fal eens van het vleys mijn fondigh hert ontbinden?
Voor my, ick wil geen luft, geen gelt, of ftaten meer,
Geeft my Uw eygen felf, dat ftel ick boven eer,
En boven alle vreught en alle werelts faken;
Weeft ghy doch maer alleen, o Heere! mijn vermaken!
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Weeft ghy mijn vaften burght, mijn trooft en toeverlaet,
Van dat de fonne daelt tot aen den dageraet;
Befit tot aller tijt mijn hert en mijn gedachten,
Befit mijn gantfche ziel, oock al de langhfte nachten,
Of in mijn diepfte flaep, of als mijn oogh ontfluyt,
En jaeght het ydel vleefch en fijn gebreken uyt.
Geeft, dat mijn innigh hert en mijn vernieude finnen
Al wat na werelt fmaeckt eens mogen overwinnen,
Dat ick hier niet en foeck, en niet van herten meen,
Als U, o lieve Godt! en uwen dienft alleen.
Dat mijn vermoeyde ziel, en al haer ganfche krachten,
Tot U geduerigh gaen, op U geduerigh wachten,
In U geduerigh zijn, en dat voortaen in my
Oock niet de minfte luft tot aertfche dingen zy.
De (pits van ons gemoet, gelet op werelts faken,
Kan noyt in ware daet mijn herte vrolijck maken;
Want fchoon het fomtijts fchijnt van blijtfchap opgevat,
Het eyndight met verdriet, of iek en weet niet wat.
Maer ghy zijt al in all's. Ey! leyt mijn loste gangen,
Daer na mijn treurigh hert en droeve ziel verlangen.
lek wenfche, lieve Godt, die my den wille gaeft,
Dat ghy, eer ick verhuys, mijn ziele beter laeft.

LII. OP 'T GESICIITE VAN DE ZEE TEGEN EEN ROTSSTEEN AENGEDREVEN.

Wanneer de woefte zee, gedreven van de winden,
Dan ftuyft'et water op, dan ftijght'et in de lucht,
Komt tegens haren ftroom een harde rots te vinden,Soo dat de klippe dreunt, en al den oever Lucht:
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Maer is de ftrande vlack, en effen heen geftreken,
Dan fpeelt de groote zee gelijck de kleyne beken;
Haer ftroom gaet fachtjens op, haer ftroom is wonder ftil,
Het fehijnt als of de golf den oever ftreelen wil.
Men kan, na mijn verftant, uyt dit gefacht bemereken,
Wrat op een korfel hooft beleefde leden wereken;

En hoe een vinnigh woord ontrent onftuymigh bloet
Is als een harde rots te midden in de vloet.
Leert grilligh onverftant en rauwe (innen vieren,
Ghy fultfe tot befcheyt , en na de reden ftieren;
Maer die met fel gebaer haer gramfchap tegen ftaet,
Geeft oorfaeck, dat de twift geduerigh hooger gaet.
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ROERENDE SEKER BEDRIJF VAN DE VLOO EN LUYS.
Een vluchtigh dier, een rappe vloo,
Doortrapt en uytermaten moo,
Die had haer woonplaets eens gefet
In Phylis facht en cierlick bedt;
En als de maeght te bedde quarr,
En daer haer foete rufte nam,
Soo plagh het dier van ftonden aen,
Na onfe Phylis toe te gaen,
En foogh dan uyt de jonge maeght,
Al wat haer graege luft behaeght;
En als fe wel gefogen hadt,
En nu was uytermaten fat,
Soo gingh terftont de rappe vloo,
I Iaer neder leggen in het ftroo,
En fliep daer tot den lichten dagti,
Tot fy niet langer flaepen magh.
't Gebeurd' als eens de Juffer liep,
Dat onfe vloo daer hellen liep,
En niet bekommert, niet belet,
Gingh dwalen oni het gantfche bedt;
En t'wijl fy wandelt hier en daer,
Soo wordt fy daer een luys gewaer,
Een luys, die fy geweldigh haet,
Om datfe foeckt gelijcke ftaet;
Want, die van éene neeringh zijn,
Houdt die maer vrienden in den fchijn;
Maer des noch echter niet-te-min,
Sy groet de luys en roept haer in,
En fpreeckt het beeftjen fachtjes aen,
En feyt: en wilt niet verder gaen,
Maer komt, o wijtberoemde lays!
En feet toch eens mijn luftigh huys;
-

Dat is een moye ledekant,
Een net juweel, een edel pant,
Daer op een fchoone Juffer flaept,
En hare luft by nachten raept;
En t'wijl fy fachtjens leyt en. ruft,
Vind' ick aen haer mijns herten luft:
Iek bijt, ick fuygh, ick drinck, en eet,
Soo dat ick fchier mijn flaep vergeet;
Gelooft vry, dat het maeghden-bloet
Is mals en uytermaten foet;
En ghy die nu komt van de reys,
Komt, voeght u by dit Juffer-vleys,
My dunckt, dat ghy langh hebt gevaft,
Komt hier en weeft mijn avondt-gaft!
De luys, een plomp en lompigli beeft,
Dat noyt geen flimme lagen vreeft,
Gelooft de vloo al wat te ras,
En denckt niet datf' haer vyant was.
Hoort, lieve vrienden, wieje zijt,
Een ouden vyant dient gemijt,
En of by fchoon al foetjens praet,
Ghy, denckt noch om fijn ouden haet!
De luys die komt dan in het bedt,
En heeft haer by de vloo gefet,
En als de Juffer neder lagh,
Nu moede van een heeten dagh,
Soo komen beyd' de gaften aen,
Als ruyters die ten roove gaen.
De vloo wijft aen de lays den pat,
En waer de Juffer dient gevat;
Sy wijft fe tot haer teere borft,
En feyt: lefcht daer uw heeten dorft,
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En vult oock vry uw leege maegh,
Want ghy zijt uytermaten graegh:
De borfjens zijn van 't foetfte vleyfch,
Daer krijght ghy licht uw vollen eyfch,
Daer krijgh je, dat een edelman
Oock dickmael niet genieten kan.
lek laet voor u dat aerdigh deel,
O vrient! dat is voor u geheel;
En ick fal dan het ander lijf
Gebruycken tot mijn tijt-verdrijf.
Soo haeft de vloo dit had gefeyt,
Is 't datfe van haer macker fcheyt,
En kielt voor haer een feecker lit,
Daer fy gewis en feecker fit,
En echter voor haer drooge mont
Al vry genoegh te fuygen vont;
Daer gingh de maeltijt dapper aen,
Maer 't rijck en kan niet lange ftaen;
Een prins die al te vinnigh bijt,
Die heeft een rijck van korten tijt:
Want onfe Phylis, niet gewent
Van foo een beeft te fijn gefchent ,
Noch van loo onbefchoften galt
Soo hart te worden aengetaft; —
(Een fchrale luys bijt wonder fel,
Sy gaet vry dieper als het vel,
Sy gaet tot aen het innigh bloet,
En drinckt' er af in overvloot) —
Iek fegge Phylis, dus geraeckt,
Is hier door uyt de flaep ontwaeckt;
Sy voelt dat (pits en vinnigh dier,
En roept daer op haer kamenier:
Ja, feyt, dat fy, met fnelle fpoet,
Een kaersfe met haer brengen moet.
Siet, ieder flirr en liftigh wicht,
Dat haet de fon, en fchouwt het licht;
i y Piet, terftont dit boos gefpuys,
Maer boven al de trage luys,
Is uyttermaten zeer beducht,
Dies tijt een ieder op de vlucht,
En ftelt het aen met alle vlijt,
Om van gevaer te zijn bevrijt.
Maer fchoon de vloo daer henen fprongh,
En in een duyfter hoeckjen drongh,
De luys en wifte geenen raet,
Gelijck haer rappe mede -maet;
Want mits fy was loo bijfter fat,
Soo was fe metter daet gevat.
Daer wortfe, van de fnege meyt,
De blijde juffer voor geleyt.
Daer pleeght men raedt op dit geval,
Hoe dat men 't monfter ftraffen fal:
;
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De juffer wil dit leelick dier,
Doen leggen midden in het vyer,
Op dat haer nu geleden fchant
Tot asfche mochte zijn verbrant:
Want fy is uyttermaten gram,
Dat foo een fmaedt haer over duam.
De meyt gaet vry al beter aen:
Sy wil het dier te pletten flaen,
Sy wil het fetten op een rat,
En hier en weder ginder wat,
Gelijck men groote moorders doet,
Bevleckt met Princen edel bloet,
Op dat noyt meer een ílimmer luys
Genake tot dat edel huys.
Al dit gefpreck dat hoort de vloo,
En fat gedoken in het ftroo;
En feyde, met een ftillen mont:
Is dat niet wel een moye vont?
Is dat niet wel een brave neep?
Is dat niet wel een loofe greep?
Daer leyt hy nu die grage vraet,
Die ick van oude tijden haet;
Want hy en fal, van nu voortaen,
In mijnen oeft geen fickel flaen.
Nu, vrienden, leert uyt dit geval,
Waer dat dit dienftigh welen fal,
Te weten: als een vyandt ftreelt,
En u fijn gunfte mede-deelt,
Maeckt, dat ghy dan uw finnen wet,
Want hier op dient te zijn gelet.
Een vyandts ftreelen is fenijn,
(
Want 't is bedrogh en enckel fchijn;
Maer harde reden van een vrient
Is balfem, die ten goede dient.

I

VAN DEN LEEUW EN MUYS.
't Is onlanx dat een kleyne mays,
Gekropen uyt haer duyfter hays,
Quam loopen in een luftigh dal,
En daer ontmoet haer dit geval:
Sy, en haer mackers wel gevoedt,
Die fprongen met een bly gemoedt,
Die fprongen hier, dan weder daer,
En maeckten wonder groot gebaer.
Een fpronck'er op een moedigh beert,
Dat oock by menfchen is gevreeft,
Een dier dat dieren koninck hiet,
En over al het wilt gebiet;
Een leeuw, al lagh hy vaft en fliep,
En in de ruft vermaken fchiep,
143
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Wert door het dertel fpel geweckt,
En fchoon al lagh hy uytgeftreckt,
Soo was hy echter bijfter gau,
Hy greep het muyfjen met de klau,
Hy neep het met fijn felle poot;
Siet daer het beefjen in den noot,
En t'wijl het beefjen leyt en fucht,
Zijn al fijn mackers wech gevlucht;
Het dier dat niet en kan ontgaen,
Dat leyt'et op een bidden aen:
0 Prince van het gantfche wont!
Al waer fich eenigh wildt verhout,
Iek heb mifdaen, en ick beken,
Dat ick de doot u fchuldigh ben:
Maer 't is geen eere voor een vorft,
Dat hy naer bloet en wrake dorft;
Dies bid ick: laet my weder gaen ,
Iek fal tot uwen dienfte ftaen,
Iek fal u prijfen over al,
Waer dat ick immer komen fal:
Oock is het fomtijts wel gefien,
Dat even maer geringe liên,
Dat fomtijts oock een flechten bloet,
Aan groote Princen voordeel doet.
De leeuw, die fagh het beefjen aen,
En dat fijn oogen treurigh ftaen,
En dat het droeve tranen fchreyt,
En dat het foete dingen feyt;
Dies, fchoon al is by wonder fier,
Bewogen door het kleyne dier,
Ontfluyt fijn poot, en laet'et uyt;
Daer loopt het muysjen in het kruyt,
En huppelt door het jeughdigh gras,
Vermidts het foo ontkomen was.
't Geviel als geenen tijdt hier naer,
De leeuw die quam in groot gevaer :
Hy werdt verftrickt in feker net,
By fnege jagers uytgefet;
Dies is het beeft geheel bedruckt,
En fchier als in het graf geruckt:
Maer hoe de leeuw te feller woelt,
Hoe dat hy meer de ftricken voelt,
Daer hijght, en tiert, en fucht de leeuw,
En maeckt een bijfter vreemt gefchreeuw,
En huylt byna een ure lanck,
Tot Echo gaf een weder-klanck;
Maer niemant quarr het dier te baet,
En daerom weet hy geenen raet.
De muys, die door de bosfen liep,
En in het groen haer vreughde fchiep,
Verneemt ten leften dit getier,
En na het feheen, fy kent het dier;

Sy quam daer fy den handel fagh,
En hoe de leeuw gevangen lagh,
Ja, over al foo valt gefet,
Gelijck een mugh in 't fpinne-net;
De muys des echter niet-te -min,
Die komt'er by en fpringht'er in,
En knaeght met foo een ftage vlijt,
Dat fy de leeuw, in korten tijt,
Maeckt van de ftrenge banden vry;
Dies was het beeft geweldigh bly ,
En feyde: muyfje, grooten danck!
Iek fal, mijn leve dagen lanck,
U houden voor mijn hefte vrient,
Want ghy hebt gunft aen my verdient.
De mugs die feydt hem weder dit:
0 vorft! die al het wont befit,
Leert nu van my op defen dagh,
Dat oock een muys u baten magh;
En mits ghy defen handel Pet,
Veracht de kleyne dieren niet!

VAN DE QUACKEL EN HARE JONGEN.
Een quackel van een fnegen aert,
Met fijns gelijcken wel gepaert,
Hadt midden in het luftigh velt,
Voor fijn gebroet een nett_ geftelt,
Een velt daer weligh koren wies,
Soo dat geen wint daer in en blies.
Het jaer dat dede fijnen gangh,
En fiet, de vruchten wierden langh,
En al de groene velden geel,
En al de granen kregen meel;
De vogel wierdt hier in beducht:
Hy fagh de rijpte van de vrucht,
Hy denckt, dat licht een wacker man,
Daer om te maeyen komen kan,
En rooven foo fijn lieve neft,
By hem met voordacht daer geveft.
Hy daerom, eer hy van den hil,
Om koft te foecken, vliegen wil,
Soo fprack hy dus fijn jongen aen:
Ghy liet het rijpe koren ftaen,
En ick, beducht voor uw behout,
Ga vlieden door het gantfche wout,
Ga vlieden door de blaauwe locht,
Op dat ick aes bekomen mocht.
Ghy, t'wijl ick fweef èn hier èn daer,
Soo neemt met al de finnen waer,
Wie dat'er komt hier in het dal,
En wat hy doen of (eggen fal,
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Het zy dan knecht, of vrouw, of heer;
En als ick tot u weder keer,
Soo feght my watter omme -gaet,
Op dat ick plege goeden raet.
De vogel is nau wech gegaen,
Daer komt terftont de bouwer aen;
En als by fagh het geele velt,
Soo ftont de goede man verftelt,
Dies is 't dat hy fijn trouwe knecht,
Met dele woorden onderrecht:
Kijck, Lubbert, 't is hier maeyens tijt,
Ghy daerom, gaet, met alle vlijt,
En fpreeckt de buuren algelijck,
Die wonen op den Kinder-dijck,
Dat yeder my fijn gunft bewijft,
Soo haeft de naefte fonne rijft,
Dat yeder kome wel voorfien,
Om flux dit koren af te fniên ,
't Is meer als tijt te zijn gevelt,
En dient niet langer uytgeftelt.
Met dat de vogel weder quam,
En na het ganfche ftuck vernam,
Zijn al de jongen gantfch beducht,
En willen veerdigh op de vlucht;
Vermits de buurte was gevraeght,
Vermits de buurte was gedaeght,
Te poogen niet haer gantfch gewelt,
Den oeft te krijgen van het velt.
De quackel geeft fijn jongen moet,
En fey: niet al te ras en fpoet,
Maer luyftert even delen dagh,
Al wat'er yemant (eggen magh.
En daer op vlieght de vogel heen,
Tot dat het klare licht verdween,
En 's avonts quarr hy met het aes,
En vraegd' al weder na den baes,
Én wat'er vorder ommegingh.
De jongens feggen alle dingh,
Te weten: hoe de meefter quam,
Maer dat hy niet een menfch vernam,
Oock niemant die een dienaer font,
Soo dat hy fich bedrogen vont ;
Dat hy daer over was ontftelt,
En font Jan Lubbert uyt het velt;
En feyd' hem: gaet met ( eilen fpoet,
Gaet vaerdigh tot mijn eygen bloet,
Mijn oom, mijn neef, mijn fufters man,
Daer wacht ick vry wat anders van;
Want dele lieden weten raet,
Wanneer den oeft voor oogen ftaet.
De knecht, die nam het aen te doen,
En trat wel happigh door het groen;

Dies blijckt het, dat het ongeval
Ons haeftigh overkomen fal,
't En zy dat ons wert toegeftaen,
Op heden wech te mogen gaen.
De moeder loegh om dit verhael,
En feyde, met een foete tad:
Ick bidde, kinders, ruft uw hooft,
Ons nett en fal niet zijn berooft,
Laet my flechts met het ftuck begaen,
Iek fal u wel ten beften raên ;
Let maer en feght ons met befcheyt,
Wat hiervan namaels wert gefeyt.
Soo haeft men tiet den naeften dagh,
De quackel vloogh gelijck fe plagh,
Ock quain de meefter in het velt,
Maer was tot in de ziel gequelt;
Want too hy gins en weder fagh ,
Van neef of (wager geen gewagte.
Daer ftont de man alleen en keeck,
Gelijck een poelfnip op een kreeck;
Hy riep ten letten : na ick merck,
Met buuren is'et leure werck,
Met vrienden is'et even too;
Het graen fal druypen uyt het ftroo,
't En zy ick gae tot goede liên ,
En doe hier nader in voorfien ,
Want neef, en broer, en eygen oom,
Voorwaer 't en is maer enckel droom.
Ghy, knecht, mijn foon, en al 't gefin,
En ick noch echter niet-te -min,
Die moeten hier, met eyger handt,
Den oeft gaen halen van het landt;
Want die op buurt of vrienden tiet,
Hoe luyd' hy roept, hy vordert niet.
Soo haeft de guide fonne daelt,
En nil maer op de zee en ftraelt,
De quackel komt en, voor het left,
Genaeckt haer ongeruften neft.
Daer hoortfe wat'er is gefchiet,
En wat de man fijn dienaer hiet,
En dat hy op fijn eygen daet,
En niet op buur Of vrienden ftaet.
De vogel, als hy dit verftont,
Die feyde met een vollen mont:
t'Sa, kinders op! 't is heden tijt,
In aller ijl, met alle vlijt,
Te fcheyden van dit koren -velt,
Eer ons de ftrenge meefter quelt.
Die yet wenfcht ras te zijn gedaen,
En laet'et op geen ander ftaen,
Want niet en maeckt too rasten fpoet,
Dan als een man fijn eygen doet.
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VAN DE MUYS EN KICKVORS.
Hier voortijts reef'er groot verschil,
Ter faecke van een groenen hil,
Die in het water was gegront:
Maer dichte by den oever ftont.
1)e velt-muys feyde menighwerf,
Dit was fijn goedt, fijn eygen erf;
De kickvors ging'er tegen aen,
En dreyght den muys daer uyt te !Iaen;
Hier daeght de muys den kicker uyt,
Te vechten in het groene kruyt.
De kicker pluckt een lange bies,
Die by of aen den oever wies,
De veldmuys is oock geenfins blot,
Sy maeckt een lans van rogge ftroo,
En nam een meer -bladt tot een fchilt,
Een teycken dat fe vechten wilt.
Daer gingh de krijgh geweldigh aen,
Doen gingh het wacker op een flaen :
Nu, fcheen het, hiel de muys liet velt,
Dan was de kicker meerder helt;
Men twijffelt door het gantfche dal,
Wie dat verwinner blijven fal.
Maer in het heetfte van de ftrijt,
Als yeder toont fijn meefte vlijt,
Ey fiet, een wouw, met fnelle vlucht,
Gevallen uyt de blauwe lucht,
Die greep de vechters by den kop,
En viel'er met de klauwen op,
Ja, bracht fe, fonder laugh gedrael,
Haer jongens tot een middagh-mael.
Wel let, o Princen al gelijck!
Een yeder op fijn eygen rijck:
Ey, neemt uyt onbedachte waen,
Geen hart verfchil of oorlogh aen;
Krijght oock met uw gebueren niet,
Want dat baert veeltijts groot verdriet;
Want yemant grooter daer ontrent,
Aen Wien uw onmacht is bekent,
Kan hem licht voegen in den ftrijt,
Als ghy verfwackt en moede zijt,
En vallen u dan op het lijf,
En nemen al tot tijt-verdrijf,
Ja, nemen 't uwe bey gelijck,
En voegen 't by fijn machtigh rijck,
Soo datje niet alleen en mitt
Al dat, waerom ghy hebt getwift,
Maer oock uw eygen boven dien;
En dat is meer dan eens gefien.

Nu, vorften van het Chriften-rijck !
Ghy wordt gebeden al gelijck,
Niet meer te krijgen onder een,
Maer pays te maecken in 't gemeen;
Op dat het jock van Mahomet
Niet breeder uyt en wert gefet,
Gelijck, door enckel onverftant,
Soo menigh rijck en machtigh laut.
Het Christendom is afgeruckt;
Want 't heeft den Alcoran geluckt,
Om dat men hier gedurigh vocht,
En hem geen afbreuck doen en mocht.
Nu Godt, de rechte vrede-vorft,
Die na geen bloet oyt heeft gedorft,
Die gev' u een eendrachtigh hert,
Op dat het namaels beter wert

VAN EEN POMPOEN EN EYCKE.
Een boer, in feker thuyn gegaen,
Vont daer een deel poempoenen ftaen;
IIy fagh, hoe dat het bol gewas
Gantfch dick en opgefwollen was,En dat het loof, en yeder tack,
Was teer en voos en bijfter fwack
Hy fagh tot fijner rechterhant,
Daer ftont een eycken boom geplant,
Die geen foo (ware vruchten droegh,
Maer kleyn gewas dat niet en woegh.
Hier vaert de man geweldigh uyt:
Siet daer een dinck dat niet en fluyt!
Een vast, een dick, een machtigh hout,
Wel 't hardtfte van het gantfche wont,
Dat ftijght tot boven in de lucht,
Draeght maer alleen een kleyne vrucht;
En fiet, een kruyt van geender macht,
Dat brenght ons voort foo fwaren dracht!
Terwijl hy dit in gramfchap feyt,
En met den hemel ftaet en pleyt,
Een eyckel, boven uyt den top,
Die valt den kinckel op den kop,
En maeckt een put in fijnen hoet;
Des foo verfchiet fijn innigh bloet,
En hy feyd' : Godt, vergeeft'et my!
Iek Ipreke los en al te vry,
Iek fpreke tegen uw beleyt,
En dat ick fegh, heeft geen befcheyt;
Want had'et na mijn fin gegaen ,
Het ware nu met my gedaen;
Eylaes! mijn onbefuyfde hooft,
Dat ware van fijn breyn berooft;
Iek lage met de neus in 't zant,
Alleen door enckel onverftant.
;
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De menfch is dickmael foo geftelt,
Soo wel in ftadt als op het velt,
Dat hy verfcheyde dingen fiet,
En 't meerendeel en prijft hy niet;
Het fchijnt, indien hy fcheppen mocht
De hemel met de gantfche locht,
En 't aertrijck en het jeughdigh groen,
Hy foud'et vry al beter doen.
Ghy, ftof en afch! ghy, aerden pot!
Ghy, oordeel vellen over Godt!
Die noyt ter deegh heeft ondertaft,
Een hayr dat aen uw leden waft.
Ghy, fegh ick, die noyt kleyne mier,
Noyt hebt doorgront het minfte dier,
Soudt ghy berifpen Godes werck?
Het minfte dinck is u te fterck.
Ey lieve, 't is een quade flagh,
Die noyt een menfche plegen magh.
VAN HET RIET EN EYCKEN-BOOM.
Een omgewayden eycke-boom,
Quam drijven met een fnellen ftroom,
Quam drijven in het groene riet,
Gewasfen aen de gulle vliet,
En fiende, dat het dun gewas
Niet van den windt befchadight was,
II
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Soo fprack terftont dit eycken hout:
Iek ben getlingert uyt het wout,
Iek ben getrocken uyt den gront,
Hoe vaft dat ick gewortelt (tont ,
Iek ben met krachten neêrgedruckt,
En in der haeft daer heen geruckt;
En ghy, een fwack een tanger kruyt,
Dat hier ontrent den oever fpruyt,
Staet fris en weet van geen verdriet;
Ey! fegh my doch hoe dit gefchiet.
De riet-bos loegh om dit gefpreck,
En feyd': ick weet een beter treck,
Als hooge boomen uws gelijck,
En dat alleen vermits ick wij ck ,
Vermits ick buygh, en duyck, en nijgh,
Tot dat ick beter weder krijgh;
Maer ghy zijt hart en bijfter trots,
En ftaet gelijck een ftege rots.
En of al fchoon een Noorden wint
Op aerden fijn gewelt begint,
En dat hy fel en vinnigh blaeft,
En door de groene bosfen raeft,
Ghy paft niet op fijn groote macht,
En toont dat ghy hem niet en acht;
Er. daerom wordt hy bijfter gram,
En valt dan op uw dicken ftam,
144
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En fchudt uw tacken met gewelt,
Tot hy u plat ter aerden velt:
Daer light dan uw verheven boom,
En wort een fpeeltje voor de ftroom,
En krijght daer op een fchamper jou,
Vermits hy niet eens bucken wou.

Ghy, vrienden, wie je wefen meught,
Weeft buyghfaem, 't is een nutte deught,
En als het dondert in de lucht,
Soo dat fchier al de werelt fucht,
Dan buyght u, buyght gelijck een riet,
Soo valt op u het onweêr niet.

KONINGKLIJCKE HARDERIN

ASPASIA,
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VERTOONT OP D'AMSTERDAMSE SCHOUBURG, 1655.

AEN D'AENSCHOTJWERS.
Die meynt, dat d'Oppermacht, hier boven ons gefeten,
Niet kan het ganfch beleyt van aertfehe dingen weten,
Maer hout dat ons bedrijf, en dit geweldigh Al,
Maer Ilechts_daer henen fweeft als op een los geval;
Die koom een weynigh hier, men fal aen hem vertoonen
Een krans van bloem-gewas verkeert in hooffche kroonen,
Een herders boeren-tuygh verandert in een ftaf,
Die aen een flechte maeght geheele rijeken gaf.
Hoe kan een herders kint, geboren aen der heyden,
Die niet en heeft geleert als hare fchapen weyden,
Oyt klimmen op den top van eenigh prachtigh hof,
't En zy door hoogh beleyt getogen uyt'et ftof?
Als God beflooten heeft yet Ponders uyt te wercken,
Soo buyght'et altemael om dat te mogen ftercken,
Ja, gantfch de werelt-kloot wort om en om gewent,
Op dat'et voortgangh hadt wat God op aerden Pent.

Baer is van alle tijt, daer is een hooger wefen,
Wiens macht is onbepaelt, als boven al gerefen,
By niemant oyt door-gront; daer is een wonder Geeft,
Oneyndigh, machtigh, wijs, en waert te zijn gevreeft.
Die ftuert dit wonder Al, en watter fal gefchieden,
En (tort de menfchen in al wat by wil gebieden,
Die treckt een rijs om hoogh, en velt een ceder-boom,
Die maeckt van Fant een beeck, en dempt een hollen ftroorn.
Hy let de Princen af, en doet de werelt drillen,
En gaet dan wederom de felle baren ftillen;
Ja, recht'et weder op, dat plat ter aerden lagh,
Soo dat men over-al fijn wefen kennen magh.
Nu hoort met aendacht toe, al die hier zijt gekomen,
Dit fpel behoort met ernft te worden ingenomen,
Ghy kunt hier, met vermaeck, den loop des werelts fien;
Dus, vrienden, wilt het werck een gunftigh oore biên.

PERSONAGEN.
DAMON, een Herder.
PHILOS, DAMONS vrient, mede een Herder.
ASPASIA, een Herderinne.
CYPRYNE, oock een Herderinne.
PHOt BAS, een Koolman.
LODIPPE, een Spoocklter.
LEPANTE,
Hooft-mannen.
MILONOR,
ALEXIS, Vader van AsPASIA.
PALEMON, een bedaeght Huyfman.
AULICUS, een Hovelingh.
EUTRAPEL, een Ridder.
PHRYX, de Schalck -nar van 't Hof.

CELER, een Page.
CYRUS, de Keyfer.
THEON, een van 's Keyfers ontfangers.
PANCASTE,
CHARICLEA,
Hooffche Jonck-vrouwen.
PHRYNE,
.MGLE,
PARISATIS, 's Keyfers Moeder.
MOJOMBE, een tweede Spoockfter.
PHAON, 's Keyfers Heraut.
CUPIDO, in een Vertooningh.
Eenige ftomme Perfónagen, 's Keyfers Edellieden en
Trouwanten.
Het Tooneel is te Babyloniën.

INHOUDT.

Afpafia, een bevallijcke herderin, alhoewel by verfcheyde jonge herders, van haer gelegentheyt, bemint, en ten
huwelijck verfocht, is van alle foodanige verfoecken af-keerigh. Damon, een herder, onder anderen, gants innerlijck op haer
verlieft, en geen weerliefd konnende verwecken, neemt toevlucht tot een fpoockfter, om door de toverkunft tot fijn voornemen
te gheraken. Van de felve wederkeerende, en fich inbeeldende door fulcke middelen tot fijn wit te komen, krijght tij dinge
dat fijn beminde Afpafia, door eenige hooffche Afgefanten van den Koningh Cyrus, in der haeft wegh genomen, en naer
't Hof gevoert was. Hy, daer over ganfch mifmoedigh, verfoeyt de tooverkunft, en begeeft zich naer de ftadt, om recht
te vernemen hoe 't werek in der daet mocht wefen. Hy daer komende, verneemt dat fijn beminde aen den Koningh heel
wel geviel, ja boven alle hooffche jonckvrouwen liefgetal was. 't Welck met nijdige oogen by de Perfiaenfche Hofjonckvrouwen ingefien zijnde, ramen met den anderen een bedriegelijcken aenflagh, om de herderin in 's Koninghs oogen
hatigh te maken, gebruyckende daer toe niet alleen de geringe gelegentheyt van Afpafia, maer ftrooyden oock uyt datfe
niet al te fuyver was: Vinden wijders oock goet Parifatis, moeder van Cyrus, te gebruycken, om door redenen en
middelen, als voren, den Koningh van de herderin afkeerigh te maken. Doch alfoo eene van die hooffehe jonckvrouwen,
uyt dien aenflagh felfs, 't geheele befcheyt, foo het lagh, den Koningh, die oock alreede door de liefde tot Afpafia te
feer ingenomen was, geopenbaert had, (tiert den Koningh fijn moeder grammelijck te rugge, haer onder andere te gemoet
voerende, dat by volle kennis van 't ganfche werek had, felfs door eenen van den geheymen Raet: Dies Parifatis, om uyt
te vinden wie die klappey mocht wefen, en fulcx uyt de bekentenis der jonckvrouwen niet trecken konnende, ontbiet
een 1poockfter, die, haer gelatende offe tot dien eynde een fneegen geeft fou befweeren, ontdeckt wort, dat fy de
gedaente van die geeft felfs had aengenomen, waer door fy ten Hove wort uytgelachen, befpot, en door Phryx, den
Hooffchen Schalck-nar, qualijck gehandelt. De Koningh, over 't bedrijf van die jonckvrouwen mifnoeght, fielt hein aen,
of hy'er een befchaemtelij eke ftraffe fou willen aen doen; doch, door Afpafia verfproken, vergeeft'er 't aengeftelde bedrogh,
mits voor fijn beminde een voetval doende. Damon, de verliefde herder, van den Koningh treffelijck vereert zijnde,
maeckt van de noot een deught, en keert weer na huys, en Afpafia blijft by den Koningh, die Baer, met alle
heerlijckheyt, Koningin van al fijn rijcken kroont.
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EERSTE BEDRIJF.
DAMON, ALLEEN UYTKOMENDE, SPREECKT:
Daer heerfcht een felfaem fpoock in mijn ontroerde finnen
Dat my onfeker maeckt wat dat ick fal beginnen:
Mijn ziele fuyfebolt, mijn geeft is op de loop,
Mijn tochten zijn ontftelt en woelen overhoop.
Iek, alle daegh gequelt van defe bange kueren,
Sprack left een herders wijf, de wijfte van de bueren,
En klaeghden haer mijn noot, ten beften dat ick mocht,
En fey, hoe dat mijn geeft in my geduerigh vocht.
Sy, na het ganfche ftuck te hebben overwogen,
Heeft my wat van het volck ter zijden afgetogen,
En fey ten leften dus: onnoofel herders kint,
Men fegh u wat men wil, iek (egge datje mint;
Iek fie, hoe n de geeft en binne-krachten wereken,
Iek kan het aen uw pols en uw gefichte mercken.
De tijt heeft my geleert, de kunft heeft my gemelt,
Hoe dat een brandigh hert van binnen is geftelt.
't Is liefde datje quelt. Iek ftont gelijck verdagen ,
En wat doch liefde was, begon iek haer te vragen,
En feyde boven dat: wat is'et voor een quael,
Daer op ick nachten langli bywijlen ligg' en mael?
Het wijf dat ftont en loegh, doe fy my hoorde fpreken,
En heeft met fchamper jock aldus my door geftreken:
Ghy vraeght my datje felfs èf weet óf weten moet,
Of feker, weetj' 'et niet, foo zijtge maer een bloet.
Daer gingh ick ongetrooft vaft dwalen aen der heyden,
Mits quam Afpafia haer witte kudde weyden;
En mits ick haer vernam, foo floegh mijn gantfehe ziel,
Soo slat ick in het gras oninachtigh neder iel.

En hier uyt leerd' iek eerft, wie datfe mochte wefen,
Die mijn miftrooftigh hert van pijne kon genefen.
Iek front ten leiten op, en gaf my tot de maeght,
En heb aen haer mijn noot en diepen anext geklaeght
Eerft door gemeene praet, en in bedeckte reden,
Doch klaerder naderhant, en als in volle leden:
Maer fy heeft mijn gefpreck behendigh afgeleyt,
Als ofze niet en wilt, wat minnen was gefeyt.
Dit heeft nu langh geduert; maer wat ick heb begonnen,
Iek heb nu, naer ick merck, noch niet met al gewonnen.
Sy blijft al even koel, maer niet voor my alleen,
Sy handelt even foo de vryers in 't gemeen.
Sy heeft wat anders voor, fy wil al hooger fweven,
Haer geeft vint vreught noch luft in al ons buiten-leven,
Maer janckt na ftadt en hof, niet na een fchape fal,
Meent dat een machtigh Vorft haer noch eens vrijen fal;
Is echter hier in 't wout zoo wel als ick geboren,
Wat magh haer, flechte maeght, tot fuleken pracht bekoren?
'k Docht menighmael die waen te drijven uyt'et hooft;
Maer heeft my, wat lek zey, tot heden niet gelooft.
En foo iek feker wift, dat haer niet fou verveelen,
Iek gingh noch defe nacht een aerdigh deuntjen fpeelen,
En ftreelden na de kunft haer toegeflooten deur,
En melden, door het fpel, hoe ick geduerigh treur.
Iek heb van feker vrient een deuntjen laten maken,
Dat paft op haer bedrijf, en haer geheele zaken;
Licht brenght'et meer te weegh, dan wat ick immer fprack
Wel flucx nu, Damon, op, het fluytjen uyt de fack!

;

;
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Maer Philos dient'er by, die fal het luftigh quelen,
En ick fal op een fluyt, of op de moefel fpelen.
Hou Philos, zijtge t'huys, Loo komt eens voor den dagh
PHILOS.
Hoe gaet'et, lieve neef ?
DAMON.
Gelijck het eertijts plagh,
Iek quarr hier wederom om trooft te mogen winnen,
Maer fonder uw behulp en kan ick niet beginnen.
Kom, voeght u neven my, en finght dit aerdigh liet.
(Hier geeft Damon 't liet acn Philos.)

PHILOS.
Hoe Loud' ick dat beftaen? ick kan de wijle niet;
Maer neurt my doch een vers, ick wil tot haerder eeren,
En [al (na dat my dunckt) het deuntje veerdigh leeren.
DAMON.
Wel aen, ick wil het doen; ghy, luyftert na het (pel.
(Hy neurt een veerfjen )

PHILOS.
Swijght, herder, 't is genoegh, ick ken het deuntjen wel
Geeft my het nieu gefangh, ick [al het eerftmael lefen,
En dan van (tonden aen tot fingen vaerdigh wefen.
(Hy leeft het liet.)

Wel aen, ick heb'et liet als in mijn breyn geleyt,
Begint, als 't u belieft, voor my ick fta bereyt.
Voys: Hal que le ceel eft contraire a ma use.

Hoe kan een menfch na goede dagen trachten,
Die in den geeft met eerfucht is befinet?
Hoe is'er ruft of ware vreught te wachten,
Soo laugh fijn hert op hoogheyt is gefet?
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
p wel geluckigh wout!
Wat voor een luft, wat vreughde kan by rapen,
Die met geen dienft van Prinsfen is belaft!
Die fachtjens gaet, en leyt fijn eygen fchapen,
En op geen pracht, of hooffche rancken paft!
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gotit?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wout!
Kom, fiet het gras en alle boomen groeyen;
Kom, fiet het vee gaen fpelen op het velt;
Kom, liiet het kruyt aen alle kanten bloeyen,
En feght my doch wat ghy hier tegen (telt?
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wont!
Siet ghy in 't Hof een kamer vol tapijten,
Siet ghy het leer, dat kunftigh is vergult,
Ghy fiet het niet dat yeder plach te bijten,
Oock fonder grout en buvten fijne fchult.
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Wat baet den menfch Of eer Of jnachtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wout!
Het vlas, het zaet, de bloemen aen der heyden ,
Het appelhout, dat op het bloeyen ftaet,
Het aerdigh groen, gemengelt tusfchen hey den
Is meerder luft dan al het Hof-cieraet.
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wont!
Wat is mufijck of diergelijeke faken?
Wat is een luyt, of cyter, of een veèl?
Of hoe het zy, 'k en vinde geen vermaken,
Dan als ghy finght, en ick een deuntjen queel.
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wont!
Laet aen een Prins fijn opgepronckte tafel,
En vult hem op met alderhande wijn,
Iek prijs een ftruyf, of diep -geruyte wafel,
In verfche melck en vint men geen fenijn.
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wont!
O vrije lucht, en onbekommert leven!
0 hoef, o lant, o foete buyte-vreught!
Geen Hof en kan de ziel vernoegen geven,
Want daer en is geen woonplaets van de deught.
Wat baet den menfchOf eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wont!
Nu, tot befluyt, o bloemtje van der heyden!
Vergeet het Hof, daer is no y t ware ruft.
Komt nevens my uw teere fchaepjens weyden,
Hier is vermaeck en enckel herten-lult.
Wat baet den menfch Of eer Of machtigh gout?
Hy leeft naer wenfch, die uwe velden bout,
0 wel geluckigh wont!
DAMON.
Nu Philos, 't is genoegh, laet ons van hier vertrecken,
Laet haer dit nieu gedicht als voor een lesfe ftrecken.
Een lesfe van een vrient, die haer ten betten raet.
PHILOS.
is
een
lof-gedicht
Dit
voor onfen. vrijen ftaet;
Maer laet my dit gefangh, op dat ik 't uyt magh fchrijven,
Het [al my tot een pant van onfe vrientfchap blijven.
En 't is een aerdigh liet, dat my ten hoogliften dient.
DAMON.
Die broot voor vrienden fluyt en is geen ware vrient;
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ASPASIA,

Neemt daer, dat ghy begeert, maer laet'et weder keeren,
Iek moet'et onfen vrient Menalcas oock vereeren,
Het is hem toegefeyt.
PHILOS.
Het fal alfoo gefchien,
Maer ick ga mijnes weeghs, en na de fehapen fien.
DAMON.
God fpaer u langen tijt, en wil u oock geleyden,
En geef u hooy in ftal, en klavers op de weyden,
En altijt verfchen melck, en altijt vetten room,
En midden in de nacht voor al een foeten droom.
Siet daer een herders wenfch.
PHILOS.
Noch hebje wat vergeten.
DAMON.
Wat is dat voor een dingh? ick bid u doe 't my weten.
Segh wat'er noch ontbreeckt.
PHILOS.
Een vrijfter in den arm;
Dat maeckt een herders kirrt by koele nachten warm.
DAMON.
Ja, vrient, dat is'et al; maer ront en klaer te fpreken,
Het heeft mijn herderin haer leven noyt geleken.
Sy wil geen rouwen praet, ick moet behendigh gaen,
Of al mijn vrijery die waer terftont gedaen.
PHILOS.
Wel, Damon, weeft gegroet, ick magh niet langer blijven,
Iek moet van ftonden aen de fchapen elders driven;
Maer ghy doet even ftaegh, gelijek een vrijer plagh,
En fpraeckt wel van het lief op 't midden van den dagh,
Of tot den avont viel, ja midden in de nachten.
DAMON.
't Is niet dan al te waer, loo vliegen mijn gedachten.
Siet, wat een felfaem dingh! al fchijnt'et ongeval,
Een foete dwepery is minnaers lief-getal.
De vrijers al gelijek, en wie daer immer minden,
En weten menighmael haer geeften niet te binden,
Soo maelt haer innigh breyn, dewijl het eeuwigh werekt;
En dus verloopt de tijt, oock eer het iemant merckt.
PHILOS.
Ghy geeft my weder (tof en reden om te praten,
Maer des al niet-te -min, ick moet het daer by laten;
lek ga tot mijn bedrijf.
(Philos gaet bienen )

DAMON.
Wel, als het weben moet,
Soo weeft van my bedanckt en andermael gegroet.
Nlaer ginder, na my dunckt, fie ick de Nimphe komen,
Die mijn vervoerde ziel heeft krachtigh ingenomen.
Sy is vol diep gepeys, na ick aen haer bemerck,
En dat is in 't gemeen verheve liinnen werck.
Iek wil hier onder 't loof een weynigh my verfteken,
Sy fal misfchien een voort tot haer gedachten (preken,
-

Een woórt, dat mijnen geeft fal dienlligh mogen zijn,
En brengen eenigh heyl aen mijn benaude pijn.
ASPASIA.
Hoe wort een jonge maeght bywijlen aengebeden,
Om dat men vreugde foeckt ontrent haer teere leden!
Hoe wortf' in tegendeel met driften omgevoert,
Terwijl een vierigh oogh op haer geduerigh loert!
Wat is'et voor een gril, die, in de jonge lieden,
De krachten van de ziel volmachtigh kan gebieden?
En waerom kieft een man, in fijn verdraeyt gemoet,
Een die hem tegenftaet, en ftagen oorlogh doet?
En waerom kieft een maeght, als met geheele pinnen,
Een die haer niet en meynt, oock niet en wil beminnen?
En waerom hoortfe niet een droef en vierigh hert,
Dat met geheele kracht tot haer gedreven wert?
Daer zijn hier in het wont verfcheyde jonge lieden,
Die my haer echte -trou uit liefd' ootmoedigh bieden;
Maer ick ben uytter aert afkeerigh van de min,
Veel fweeft'er om mijn hert, maer niemant koint'er in.
Maer wat is dit gefeyt? fal rek Diana flachten,
En uyt het echte bedt geen foete kinders wachten?
Sal ick mijn gulle jeught vertreuren fonder man,
Daer rJhirfis anders wil, en ick wel anders kan?
Dit wit, dit aerdigh tuygh, is dit om niet gewasfen ?
En bon in defen arm niet wel een vrijer pasfen ?
Voor my, ick (egge ja, het kroos is my loo goet,
Als 't of aen Galathé, of Amarillis doet.
Maer fchoon rek dit gevoel, mijn afgekeerde (innen
Door vrijen noch gevley van vrijers zijn te winnen.
Daer is, ick weet niet wat, dat my onfeker houdt,
En dat mijn grilligh hert de jonge lieden fchout.
Veel herders hier on! rent, en uyt de naefte vlecken ,
Die pogen defe borft tot hare min te trecken:
Maer wat oyt iemant doet, het raeckt mijn herte niet ,
't Is mis en fonder vrucht al wat Cupido fchiet.
Dus fchoon al Hylas komt ontrent mijn deure fpelen,
Of Thirfis in der nacht een deuntjen plagh te quelen;
Iek wil geen boere praet, ick wil geen herders liedt,
Al leende Pan haer felfs een nieu-gefneden riedt.
Mijn geeft wil elders heen, en vry al hooger fweven,
En dit is my geftaegh als in de borft gefehreven.
Wat is dit voor een drift, of voor een malle pracht,
Dat ick op hooger ftaet, en groote vrijers wacht?
Iek ben een herders kint, geboren aen der heyden,
En wat ick heb geleert, is niet dan fchapen weyden;
En des al niet-te -min, loo wil mijn ydel oogli
Gantfch boven mijn bedrijf, en uyt'er maten hoogh.
't Is wat het weben mach, ick kan het niet beletten;
Iek weet mijn vluchtigh hert op herders niet te fetten:
Het is een feldfaem dingh, het is een vreemde gril ,
Dat niemant lijnen geeft beftiert gelijck by wil;
Maer dat rek mijn gemoedt van herders heb getogen,
,
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Daer ben ick door een droom noch onlangs toe bewogen,
Niet die by nachte komt, maer als de dageraet
Den hemel open doet, en uyt haer kamer gaet:
Het is van outs gelooft, dat foo een nacht-gefichte
Is van een diep geheym, ja van een groot gewichte,
Om dat'et voor gewis als van den Hemel koomt,
Het zy het dient gewenft, of dat'et dient gefchroomt.
Het fcheen, daer quam tot my een machtigh prins genaken,
Terwijlen Coridon en ick te famen fpraken;
IIy nam my metter handt, en fagh my gunftigh aen,
En ftiet den herder wech, en heet hein henen gaen.
Ik had een fchoone krans, van bloempjens net geweven,
Die my een herders kint te voren hadt gegeven,
Die nam de koningh wech, en feyde: 't is genoegh,
Eens waerje voor het vee of voor een rouwe ploegh,
Nu is een machtigh vorft tot uwe min genegen;
En liet, daer quam een kroon my op het hooft gefegen:
Niet als een herderin of als een boere maeght,
Maer als een inachtigh vorft of koninginne draeght.
En Piet, het fchoon juweel fcheen my foo wel te pasfen,
Als of'et met'et hayr was uyt mijn hooft gewasfen.
En 't was geen menfchen hant die my de krone gaf,
Sy quam, na dat my docht, als van den hemel af.
My docht, daer byen oock ontrent mijn lippen vlogen,
En leggen in den mondt wat by haer was gefogen
Uyt tijm en roofmarijn, uyt bloem, of rofeblat,
Soo dat ick, fonder pijn, den foeten honingh at:
Want fchoon ik in bewoogh, en oock beftont te fpreken,
De byen hebben my noch echter niet gefteken,
Sy vlogen in het veldt, en keerden uyt het groen,
En 't fcheen alleen gedaen om my vermaeck te doen.
Stracks hoord' ik daer ontrent veel hondert duifent Wienfehen
Die my van alle kant geluck en zegen wenfehen,
En mits 't ontelbaer volck met luyder kele riep
Ontfprongh ick uit den droom, foo dat ick voort ontfliep.
Iek gingh van ftonden aen tot wijtberoemde luyden,
En oock by feker wijf dat droomen kan beduyden,
' Daer wert mijn doe gefeit (o vienit en feltfaem dingh')
Als dat my over -'t hooft een kroon en scepter hinah ,
Ja, dat my voor gewis iets groots fou overkonien,
Dat my door geen bedroch fou werden afgenomen.
Dit heeft my nu een wijl gefworven door liet hooft ,
En 't fchijnt dat mijn gemoet al veel hier van gelooft.
Of dit nu Goden zijn, of onder-aertfche fpoken,
Die dit verholen vuur, in mijn gedachten, Roken,
Is my noch onbekent; maer foo veel is'er van,
Iek wil noch Coridon, noch Damon tot een man.
Iek wil dan voor een tijt in defen fin volherden,
Tot dat ick nader fie wat hier van fal gewerden.
In al wat trouwen raeckt, daer moet men fachtjens gaen;
Want die fi;.h hier mifgrijpt, die is'er qualijck aen.
Maer ginder uyt het wont fie ick een herder komen,
11
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Wiens geeft is over my gantfch vierigh ingenomen.
Iek wil hier ftille ftaen, en hooren wat hy feyt,
Ik weet dat fijn gemoedt door my in rofen leyt.
(Damon vertoont fich, en genacekt Afpafia.)

DAMON.
Godinne van het wout en alle groene velden,
Die, waer ick henen ga, van uwe fchoonheit melden,
Doch mijn onruftigh hert noch verre boven al;
Iek heet u wellekom in dit gefegent dal.
Mach ick hier eenmael lien, o trooft van mijn gedachten
Daer op mijn dorre ziel, en al mijn linnen wachten?
Iek heet u wellekom, o trooft van mijn gemoet!
Die met uw oogh my ftreelt, en met uw mont my voet.
Soet nimphje, geeftigh dier, o blompje van der heiden,
Mocht ick beneffens u mijn teere fchapen weyden!
Ach! mocht ick in uw arm eens leggen in het groen,
'k Woud' u, als Venus felfs, daer dienft en hulde doen,
Ja, wou mijn gantfche kracht tot uw vermaeck befteden.
ASPASIA.
Wel, dat is wel gevrijt, en al in korte reden.
Maer fachtjens, lieve vrient, 't en gaet'er niet foo breet.
DAMON.
Iek (weer u, lieve nimph, ja met een dieren eet,
Iek wond' uw dienaer zijn, en woud'et eeuwigh blijven,
Ja, in mijn trouwe hert uw zoete name fchrij ven.
Iek woud' al watje wenfcht u koopen in de ftad,
Ja, (torten in uw fchoot al wat ick immer hadt.
lek woud' u, waer ick gingh, gedurigh mede leyden,
Geen doot of ander ramp en fond ons konnen feheyden.
Neemt my ten leften aen, en fpreeckt het trooftigh woort.
ASPASTA.
Iek ben noch, lieve vrient, foo verre niet bekoort.
DAMON.
Wel, laet my dan een reys uw rooden mondt genaken.
ASPASIA.
Ghy fult'et al te grof, en my te grimmigh maken.
DAMON.
Wel, is'er dan geen trooft voor mijn benaude borft,
Die naer uw gunft alleen, en uw genade dorft?
Staet my een kufjen toe.
ASPASIA.
Waer gaen uw losfe liinnen ?
Bedaert u toch, mijn vrient, men kult geen velt -godinnen.
Men viert die maer alleen met reuck en offer-werek,
Of op een hoogen troon, of in een fchoone kerck.
Leert beter, rouwe galt , uw dienft en plichten weten.
Denckt aen den ouden tijt, die niet en dient vergeten,
En wat eens overlangh Actaeon ovèrquam ,
Doe hy in dit geval te grooten vrijheyt nam.
DAMON.
Ey, fegh eens, geeftigh dier, veel foeter om te minnen,
Als of men Pales mind' of al de veldt-godinnen,
146
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ASPASIA,

Ey, waerom fpanj' uw geeft foo krachtigh tegen my,
Die 't al aen u bemint, tot aen uw flaverny?
Heb ick hier in het dorp mijn leven oyt gevochten,
Hoewel het menighmael de rauwe gatten fochten?
En ben ick niet foo ftil, en van foo koelen bloet,
Gelijck ons ouden vrient Alphefibeus doet?
Kan ick niet na de kunft een aerdigh deuntjen fpelen?
Kan ick niet op een riet of op een moefel quelen?
Ben ick niet foo gefint, en wel foo rap te voet,
Gelijck de Boxvoet Pan of uwe Thyrfis doet?
En wat de fchoonheyt raeckt, ick moet'et u verklaren,
Ick heb my gifter noch gefpiegelt in de baren,
Juyft als het niet en woey; en feker, ick bevont
Dat mijn gelaet niet Hecht, maer hups en geeftigh ftont.
Ey! fegh, wat fchort'er dan, wat is aen my te laken,
Dat ghy my niet en wilt uw vrient en dienaer maken ?
Dat ghy my dus verftoot, en niet eens letten wilt,
Hoe veel een geeftigh quant van onfe mop verfchilt?
ASPASIA.
De reden van mijn doen en kan ick niet verfinnen,
U kan ik onder dies, o herder! niet beminnen;
Iek weet, ghy hebt vcrftant, foo wel als iemant doet,
Iek vind' u heus in tael, en in gefelfchap foet;
Dat ghy beleefder zijt als and'ren, is gebleken,
En weet gehjck het dient, een vrijfter aen te fpreken:
Maer echter, lieve maet, ick voel voor u geen min,
Geen plaets of eenigh heyl in mijn verdraeyden tin.
God geve watje doet, het kan my niet bekoren,
Iek ben, na dat my dunckt, voor herders niet. geboren,
Iek ben niet voor een dorp. Dus, fooje my gelooft,
Laet my voor die ick ben, en ruft uw deufigh hooft.
DAMON.
O wat een droevigh woordt, en wat een harde reden!
Het treckt my door liet breyn, ja, door de gantfche leden.
Waer heb ick dit verdient, dat guy foo vinnigh fpreeckt,
En met een ftuur gelaet mijn luft en herte breeckt?
lek doe u wat ick kan, met hert en gantfche finnen,
Noch heb ick evenwel op u niet konnen winnen.
Mijn geeft is immers ftil waer dat ick henen ga,
En echter krijgh ick niet het langh gewenfchte ja.
Waer dat ick eenfaem ben, daer gae iek overdencken,
Iloe ick iet vinden fal dat ick u mochte fchencken :
Al wat de Lente geeft, al wat de Somer draeght,
Al wat de Winter fent, 't is voor u, fehoone maeght.
Soo haeft de Mey genaeckt, ick ga terftont verkiefen
Een koitjen voor een mufch, gebreit van groene bieten ;
Iek lette waer een vinck, of waer een putter broet,
En fchenck u dan een neft, een pant van mijn gemoet.
Soo haeft de gulde fon is hooger opgerefen,
En dat'er eenigh fruyt van boomen is te lefen,
Of dat'er oyt een roos is vroeger alsfe plagh,
Iek maeck dat ick'er krijgh foo vaerdigh als ick mach,

En als ontrent de Herfft de vroege druyven rijpen,
Iek weet'er metter vaert een trosjen uyt te grijpen,
En 't wordt u toegebracht, eer dat'er eenigh man
Een vrucht van defen aert om gelt bekomen kan:
En fchoon de Winter raeft, ick laet my noyt verdrieten
Een vogel op het ijs of in de fnee te fchieten.
In 't kort, is 't heet of kout, de velden dor of groen,
Iek weet gedurigh iet om u vermaeck te doen;
Maer noch en baet'et niet. Eylaes! uw koele finnen
En zijn door foet gevley of gaven niet te winnen.
Wat ick u fegh of doe, ghy blijft gelijckje waert,
Dies klaegh ick wel te recht van uwen harden aert.
Wel magh iek dan, eylaes! van u geen trooft verwerven,
Soo moet ick voor gewis, in korte dagen, fterven.
Iek fal voor uw gefleht verdwijnen als de fnee,
Tot leet en groot verdriet van al mijn weeligh vee.
Maer fchoon ick nederdael tot in de nare katten,
Daer Caron ftierman is, en al de zielen ruften,
Daer noit geen Eter en is, geen maen of fonne-fchijn,
Noch zulje nimmermeer van my ontfiagen zijn.
Want mag'er oyt een geeft, na dit ellendigh leven,
Eens komen uyt'et graf, en op der aerden fweven,
Soo wil ick even ftaegh u woelen om het lijf;
U geven over-al een droevigh tijt- verdrijf,
U blaten in het oor, u trecken by de vlechten,
Daer mede ghy de jeught met minne kunt bevechten;
U (toren in den flaep, u quellen in den droom ,
Oock daer ghy rufte foeckt ontrent een groenen boom.
In 't hoffte van den nacht, als alle minnaers flapen,
Of loon van trouwe min by haer gefelfchap rapen;
Dan tal mijn bleecken geeft u fnorren om den kop,
Tot u het grilligh breyn fal draeyen als een top.
En als ghy roept om hulp, dan fal ick ftracks verdwijnen,
Maer op een oogenblick u wederom verfchijnen;
Dus waer ghy eenfaem zijt, in bos of eenigh dal,
Weet, dat ick even ftaegh uw (innen plagen bal.
Mach ick, terwijl ick leef, geen troost van u genieten,
Soo hout'et voor gewis mijn doot fal u verdrieten;
Mijn lijveloofe geeft fal u een ftraffe zijn,
Om dat mijn jonge ziel moeft quellen in de pijn.
ASPASIA.
Wat mooghje, rechten bloet, al vreemde kuuren drijven!
Gewis, al watje feght is klap van oude wijven.
De menfch, die eens het lijf hier in den grave liet,
En vint men naderhandt hier in de werelt niet.
Sijn tijt is clan geweeft, hy kan geen menfehen quellen,
Hy vaert ten Hemel op, of onder in der Hellen.
Hy keert noyt weder hier, wier hy oock weren magh,
I)e boom blijft daerfe valt of alsfe neder lagh.
Ghy zijt een hups gebet, en weet oock gauwe treken,
Een vrijfter (weeft geruft) en kan u niet ontbreken,
Gaet, treet maer in het werek, gelijck een vrijer pl:tgh ,
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Ghy Pult haeft zijn verfelt, misfchien oock delen dagh.
DAMON.
Hoe loud' ick op een dagh u geeftigh beeldt vergeten!
Iek Page van de wolf my liever hier verbeten
En oock mijn befte fchaep, eer met too losfen fin
Te laten in mijn hert een nieu bedachte min.
Soo langh de koele windt fal op der aerden waeyen,
Soo langh den feven-fter fal om den hemel draeyen;
Soo langh de klare ton fal geven haren fchijn,
Soo langh, o friste bloem! fal Damon uwe zijn.
ASPASIA.
Wel, herder, 't is genoegh; ick weet, dat mijne fchapen,
Die ginder aen den bergh, of in de laeghte flapen,
Haeft dienen t'huys geleyt; ghy feet, den avont valt,
En feker, na my dunckt, het is genoegh gemalt.
Ghy, gaet dan uwes weeghs, 't is tijt van hier te fcheyden,
DAMON.
Princesfe, weeft geruit, ick fal u gaen geleyden,
Ter plaetfe daerje wilt.
ASPASIA.
Neen, dat en wil ick niet,
Maer dank u evenwel dat ghy my gunfte biet;
Doch gaet, 't is mijn bevel.
DAMON.
Het [al dan foo gefchieden;
Maer, nimphje, laet ons doen gelijck de heufche lieden:
Een kufje fonder meer.
ASPASIA.
Iek fegge, weeft geruft,
Iek heb mijn leven langh geen herder oyt gekuft.
DAMON.
En laet my dan alleen aen u een kufjen geven,
Het fal my zijn een fall voor mijn verdrietigh leven.
Wel, too ick niet en mach genaken uwen moat,
Uw' hant is my genoegh.
(Aspasia w e3 geit)

ASPASIA.
Ghy maeckt'et al te bont;
Gaet wech, of ick vertreck.
DAMON.
Uw woorden zijn geboden.
Iek acht u, fchoonfte maeght, meer clan de grootfte Goden,
En t'wijl ghy dit bevel aen Damon hebt gedaen,
Soo kult hy noch de grondt daer op ghy hebt geftaen;
Maer lieve, noch een woort, hoort doch uw dienaer fpreken.
ASPASIA.
Hey Damon, 't is genoegh, het zijn uw oude treken.
Iek fpeure watje foeckt, ick ken uw rancken wel,
Ghy pooglit na tijt-verdrijf, en foeckt maer enckel fpel.
DAMON.
Princesfe van het wout, van duyfent uytgelefen,
Voorwaer iek fal voortaen niet meer uw vrijer wefen,
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Nadien het u mifhaeght, en mits uw hoogen moet
Siet op een ander wit, als hier een vrijfter doet.
Iek fal het laten gaen, wil yemant u verhoogen,
Laet ick maer fijn uw vrient, ick fal noyt vorder pogen,
Maer blijven als ick ben.
ASPASIA.
Hoe! wat is dit gcfeyt ,
Een vrijer of een vriendt is dacrin onderfcheyt?
DAMON.
Ja trouwen, foete maeght, iek tal 't, belief 't u, (eggen:
Een vrijer fal de gront dus van fijn faken leggen,
Hy pooght door trouwen dienft, daer hy 't verftant op wet,
Te krijgen metter tijt gemeenfehap in het bedt.
Een vriend gaet anders toe, en wil maer liefde dragen,
En haer, dien hy bemint, in alle dingh behagen,
Ja dienen waer hy kan, en daer op ftaet hy ftil;
Siet daer een ander werck, als dat een vrijer wil.
Al dat een vrient bedrijft, dat heeft gefette palen,
En over heusfe guntt en wil hy nimmer dwalen;
Sijn kus heeft geen gevolgh, geen dieper oogti-gemerck,
Maer eyndight even fells in dat ellendigh werck;
En, met een woordt gefeyt, hy doet gelijck een broeder
Sijn broeder liefde toont, of als een teere moede'
Haer dochter fomtijts kult, wanneer fy van haer fchey t ,
Of als een aerdigh kint bywijlen foentjens vleyt.
Princesf' op dele voet wil ick mijn faken ftellen,
Om foo uw geeft niet meer door mijn gevry te quellen;
Iek wil uw broeder fijn, of wel uw' trouwe vrient.
Gedooght op delen gront van my te zijn gedient.
ASPAS IA.
Voor my, ick fpreke ront, het zijn onguure menfchen,
Die niet een grooten hoop van goede vrienden wenfchen ;
Men heeft die noyt te veel.
DAMON.
Ey, laet dan heden toe,
Dat ick met u voortaen als met een fufter doe.
ASPASIA.
Iek ken uw vroomen aert, oock wil iek u betrouwen,
Dat ghy met reynen geeft Pult heufche vrientfchap houwen;
Ghy, doet dan als een vrient, en let doch uyt uw fin
De rancken van der jeught, en grillen van de min.
Voor al tot dertel jock en toont u niet genegen,
Maer heus en recht befet, gelijck als vrienden plegen;
En als ghy van my feheyt, of anders my begroet,
En raeckt my anders niet dan als een moeder doet,
Of als een broeder plach; maer vorder iet te pogen,
En [al mijn fuyverheyt van niemant oyt gedogen.
Uw gunft moet eerbaer zijn, in wil en in der daet,
Dus wacht u nu voortaen van dertel ongelaet.
Indien ghy nu belooft dat ghy slit na Pult komen,
Soo wordje my tot vriendt op heden aengenomen.
Geeft my daer op uw handt.

ASPASIA,

584

DAMON.
Wel, dat'et fuyver zy;
Ontfanght dan, tot bewijs, een heusfchen kus van iny,
Soo als het ons betaemt.
(ITy kuft vry wat anders als broederliek,
haer wat langh vaft houdende.)

ASPASIA.
Is dat nu fuyver kusfen?
My dunckt, ghy gaet te werck gelijck de kriele musfen;
Neen, vrient, dat fchaf ick af, 't en is geen broeders ben,
Het fchijnt ghy trecke -beckt, gelijck de duyven doen.
Nu heeft die vriendfchap uyt; ghy bleeft niet in de palen,
Daer over mijn verlof geen macht en gaf te dwalen.
DAMON.
Genade, foete nlaeght, het was myn eerfte reys,
Iek wil het beter doen en na den rechten eys.
ASPASIA.
Meen, lincker, 't is genoeg, ghy kunt geen vrientfchap vieren,
Dat fpel dient niet gepleeght ontrent de jonge dieren.
DAMON.
Maer fegh my doch een reys, wat quaet is u gefchiet?
Een rooden mont gekuft, verlieft haer blofjen niet.
Iek neem, tot meerder blijek , de byen tot getuygen ,
Die uyt een friste roos haer was en honigh fuygen;
En 't fchaet de bloemtjens niet , haer glans blijft even fchoon
ASPASIA.
Het geen ghy vriendfchap heet, dat acht ick niet een boon;
Ghy hebt'et at verbrot met uw doortrapte grepen,
lek ben door uw bedrijf nu fijn genoegh genepen,
Mijn beckj' is niet too geel gelijck het eertijts plagte,
Doen ick uw ihm beleyt al fiende niet en fagh,
Siet, die my eens bedrieght, al bid hy menighwerven,
Ja wil, gelijek liet fchijnt, uyt liefde voor my fterven,
Iek geef hein geen geloof, dat fpeeltjen heeft gedaen,
Hy mach wel Rille zijn, en ghy mooght elders gaen.
(Binnen )

DAMON.
Ach! 't is nu al verkerft, wat fal ick nu beginnen?
Voorwaer ick ben te plomp een aerdigh dier te minnen.
Iek had een mooy begin, een goede groat gelegt,
En my was herten-lult, en foete vreught bereyt.
Had ick maer facht gegaen, gelijck ick had begonnen,
Daer was geen twijfel aen, de vrijfter was gewonnen;
Mijn liefde was vermomt met vrientfchaps heufchen fchijn,
Daer op kreegh ick een kus, hoe kon'et beter zijn?
Ach, plompert als ick ben! ick bleef met groot verlangen,
Iek bleef haer aen de mondt, en aen de lippen hangen,
En toen was 't al verbrot; fiet, hoe te grooten (poet
Noyt aen een jongh gefel, noyt yemant voordeel doet.
Maer fegh eens, brandigh hert, wie lou dit anders maken?
Kan yemant killigh zijn, als hem de leden blaken?
Kan een die dorftigh is, te midden in den wijn,
Sich houden van het vocht, en fonder drincken zijn?

Voor my, ick (egge meen. Mijn ziel wort aangedreven,
Mijn herte lagh en joegh, om haer een kus te geven,
En als ick had verlof, kon ick, in fuleken ftaet,
De langh gebeden kus bepalen na de maet?
Kond' ick mijn heeten luft, mijn tinnen wederhouwen,
Doen fy haer foeten mont mijn lippen wou betrouwen?
Neen, neen, verdwaelde ziel! die macht en badje niet,
En daerom treur ick nu, en fmelt in mijn verdriet.
De vrijfter is gegaen, met gramfchap aengefteken,
Vermits ick van den wegh te verre was geweken ,
Door al te gullen kus: ick brack het nieu verbont,
Dat tusfchen haer en my nu als verfegelt front.
Wat is de liefd' een tocht! wat ongewoone krachten
Beroeren onfen geeft, en dwingen ons gedachten!
Al had Diana felfs ontrent de maeght geltaen,
Noch had ick, ick beken 't, my evenwel ontgaen.
O dwaefheyt van den menfeh ! en onbedachte ftreken,
Om too een korte vreught fijn welvaert af te breken,
En al fijn herte-wenfch. Ach! daer is nu geen raet,
Het fchijnt dat my de ziel uyt delen boefem gaet.
Maer wat is dit gefeyt, fal ick gedurigh klagen,
En ken ick niet een menfch, die ick om raet kan vragen?
My dunckt ick weet een vrient, die my, in dit geval,
Of trooft, of (achter druck, of uytkomft geven bal.
Maer na dat ick bemerck, hier komt hy juyft getreden,
Hy boot aen my fijn hulp, noch niet teer laugh geleden.
't Is Philos, mijn gebuer, een wonder rap gefel,
Die hups en geeftigh is o Trent het minne-(pel.
PHILOS
Wel vryer, week gegroet.
DAMON.
Veel goets moet u gebeuren,
PHILOS.
Wel hoe dus , oude vrient, wat doet u eenfaem treuren ?
Is 't noch al om de geen, die ghy too bijfter prijft?
DAMON.
Och ja, om haer die my noyt eer of gunft bewijlt.
Och wi[t ick nu een men fch, die my eens kon ontdecken,
Waer door ick tot niyn gunk haer tinnen moghte trecken,
Iek won hem vriendfchap doen, en eeren als een God.
PHILOS.
Hoe Damon, is'et ernft, of is'et enckel fpot?
DAMON.
Spot, herder? neen gewis, iek heb, voor lange dagen,
By na mijn eygen ziel de vrijfter opgedragen;
Want al wat uyt de lucht of ton of mane quarr,
Was dat ick my tot hulp, en haer tot dienfte nam;
Maer 't heeft my niet gebaet. Sy heeft my al geweygert,
En is tot felder haet gedurigh opgefteygert:
En fchoon fy, hart geperlt, by wijlen iet ontfingh,
Het was haer enekel fpot, en als een nietigh dingte.
lek had op delen dagh een foeten treck begonnen,
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Maer (tracks al weder niet, al weder niet gewonnen.
Hoe Peer ick my bedwangh, mijn aenflagh is gemift,
En ick heb fonder vrucht mijn tijt hier in gequift.
Iek heb mijn heeten brant met vriendfchap willen decken,
Op dat ick wetter tijt haer foo tot my fou trecken:
Maer al mijn loofe vont die is te niet gegaen,
De liefde doet haer werck, en hanght geen mom-tuigh aen.
Hy wil geen guychel-fpel, by kan geen dingen veynfen,
Het leyt hem in den mont al wat de tinnen peynfen.
Dus is'et my gemift, dies ben ick fonder raet,
Soo dat mijn bange ziel haer eygen leven haet.
PHILOS.
'Tot trooft, mijn waerde vrient, om hier eens uyt te komen,
U dient een beter vont tot u behulp genomen:
Kont ghy door foet gelaet niet winnen hare gunft,
Soo gaet tot helfch gefpoock, en tot de fwarte kunft.
Iek heb'et noch een reys voer defen u geraden,
Als ick u leí`tmael fagh met droefheyt overladen,
Maer ghy verftiet'et al, wat ick of iemandt riedt,
En die geen raet en volght, die fmoort in fijn verdriet.
DAMON.
Maer waer is doch een menfch in al het laut te krijgen,
Die trooft of bate weet voor mijn ellendigh hijgen?
Men hout'et voor gewis, dat in het gantfche landt
Geen baet te vinden is voor heete minne -brandt,
Als by haer diefe werckt. Geen dranck of groene kruyden
Verftrecken noyt tot hulp aen flecke jonge luyden,
Indien haer fleckte fproot uyt onbeveynfde min.
PHILOS.
Daer valt ghy wederom in uw verkeerden fin.
Iek fegge, dat de kunft een vrijfter kan bewegen,
En maken in den geeft, tot die haer foeckt, genegen;
Ja, dryven uyt de ziel verdriet en ongeval,
En tooj'et niet en weet, hoort wat ick feggen fal:
Daer is een wonder-wijf in dit geweft te vinden,
Dat geeft, gelijck het fchijnt, geboden aen de winden,
En regels aen de lucht en aen de klaere maen,
En doet, als niet een woort, de fterren ondergaeu.
Sy jaeght, wanneerfe wil, de visten uyt de ftroomen,
Het kooren van het velt, de fruyten van de boomen;
Sy maeckt een groote ftorm en onweer op de zee,
Soo dat'er niet een (chip mach duren op de ree.
Sy doet het gantfehe wout en al de rotten drillen.
Sy kan den rasten loop en al de beecken ftillen.
Sy toomd' oock aen de leeuw fijn ongetoomden muyl,
En roept de koude flangh uyt haren diepen kuyl.
Sy doet door al het landt de naere geeften draven,
En dwinght , wanneerfe wil, de dooden uyt de graven.
Sy jaeght den donder uyt, en drijft een maghtigh fchip,
Of in een groufaem diep if op een hoogen klip.
Sy weet oock boven al verfcheyde minne -ftreken,
En kan oock, Baer fe wil, een killigh hert ontfteken.
II
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Ja, weet al wederom te koelen defen brandt,
En 't wordt alfoo gelooft door al het naefte landt.
DAMON.
0! wou nu eenigh menfch my defen heuvel wij fen,
Iek wou hem boven al mijn leve dagen prijfen;
Des wat ick bidden mach, doet ghy het, lieve vrient,
En leyt my tot den bergh, of elders daer het dient.
PHILOS.
Moeft ick niet in het dorp, en dat den naeften morgen,
Veel dingen tot den bouw, die noodigh zijn, beforgen,
Iek was er toe bereyt.
DAMON.
Indien het wefen magh,
Soo ftelt uw faken uyt, en gunt my defen dagh.
PHILOS.
Iek moet noch heden felfs mijn fchapen gaen verdrijven,
De kudd' is wonder groot, fy mach niet langer blijven
Ontrent den fchralen bergh, daer fy op heden weyt.
DAMON.
Wat fchade kan het zijn, foo ghy wat langer beyt?
PHILOS.
Wel, als ick immers moet, foo wil ick ronder (preken,
En feggen open uyt, wat dat'er mach gebreken;
Hoort Damon wat'er fchort: ick heb nu groot belet,
Cyprijne, lieve maet, die heeft my dagh gefet.
Cyprijne, fooje weet, de fchoonfte van de niaeghden,
Die oyt aen herders oogh, door foet gelaet, behaeghden,
Die heeft my plaets gefet in feker luftigh dal,
Daer iek haer, met vermaeck, van liefde fpreken fal,
Daer ick, in dien het luckt, van haer gebloofde wangen,
Sal meer als eenen kus tot mijnen trooft ontfangen.
En wie het niet en weet, ghy weet'et, lieve vrient,
Dat foo een goeden kans my niet verfuymt en dient.
DAMON.
Wel, Philos, is het (tuck op fuleken wijs gelegen,
En hanght u over 't hooft die langh-verwachten fegen,
Soo neemt uw kaufe waer, gebruyckt dat hooch geluck,
En ftelt uw bange ziel ten letten buyten druck.
Iek ga dan daer irk kan, en tal geheele dagen
Of aen het naefte dorp óf in de fteden vragen,
Waer fick het wijf onthout die vrijers heelen kan.
PHILOS.
Wel doet niet als een kint, immer als een deftigh man:
Wat u voor oogen komt, en wilt u niet ontfetten,
Maer pooght in rechten ernft op alle dingh te letten;
En als ghy weder keert, loo laet my doch verftaen,
Wat ghy begonnen hebt, en hoe, het is gegaen.
DAMON.
Vaert wel, geminde vrient, irk fal het (tuck beginnen,
Iek wenfeh u goeden dagh, en een geluckigh minnen,
Soo hebje dat iek foeck.
^Dainon gaet bwnen.)
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ASPASIA,

PHILOS.
Wel, herder, zijt gegroet,
God Pent u veel gelucx, en nimmer tegenfpoet.
Is 't niet een wonder ftuck! Hoe gaen des werelts faken!
D'een pooght na hoogti bedrijf, en weet'er toe te raken.
Een ander, wat hy doet, die worftelt met de noot,
En leeft in Rage forgh tot aen de bleecke doot.
Iek ben een flecht gefel, en heb maer weynigh fchapen,
Noch ga ick evenwel met blijde finnen flapen.
De vrijfters van het wont die zijn op my gelint,
En was niet fonder trooft, waer ick oyt heb gemint.
Want oock Cyprijne felts, de fchoonfte van den lande,
Die geeft my menighmael een kus ten minne -pande;
Een kus vol Nectar felfs, en enckel honigh-raet,
Die my tot aen het mergh, en in de ziele gaet.
Maer Damon, onfe vrient, een geeft die weet te leven,
Die grooter kudd' als ick geduerigh heeft gedreven,
Die vrijt maer fijns gelijck, en echter vanght hy niet,
Dies leeft de goede man in eyndeloos verdriet.
Hy ftreckt nu fijn gemoet tot neu de nare fpoken,
Om in een killigh hert een vuur te mogen ftoken.
Siet, wat de liefde doet, en hoe een brandigh hert,
Door tochten van de jeught, door luft betoovert wert.
0! 't is een hoogh geluck als jonge luyden paren
Met onbedwongen wil, en in haer groene jaren,
En niet door helfch gefpoock of grilligh tover-kruyt.
0 Goden! magh het zijn ,' gunt my een vrije bruyt!
(Rinnen )

HET TWEEDE BEDRIJF.
DAMON.
Ach! was'er iemant nu, die my eens wilde toonen
Waer ick behoor te gaen, ick wou mijn leitfman loonen,
Want ick ben hier verdwaelt; maer gincler is een menfch,
Die fal, op mijn verfoeck, wel (eggen dat ick wenfeb.
Ey fegte my, lieve vrient, waer dat ick hier ga dolen.
PIIORBAS, KOOLMAN.
Het laut, daer ghy hier zijt, daer graeft men zwarte kolen,
De befte vrucht die 't heeft, en dat 's mijn daeglijcx werck.
Let, jonglingh, waerje gaet, en neemt op alles merck:
't Is hier een fehralen hoeck, en niet als dorre gronden,
Daer wert noch luftigh kruyt, noch boom, noch bloem gevonden,
En jonckheyt foeckt vermaeck; dus keert doch, lieve vrient,
Hier is geen foet'bejagh dat uwe jaren dient.
DAMON.
Men heeft any doen verftaen, dat fich in defe velden
Een deftigh wijf onthout, dat ieder weet te melden
Wie hem geworden fal tot man of echte vrou;
Iek wenfch, dat eenigh menfch my. tot haer leyden wou.
PHORBAS.
Ja, fteeckt u delen wefp, wel aen, ick wil u helpen,
En wou, indien ick kon, uw' droeve wonden ftelpen:

Gaet, klopt aen genen bergh, die heet men Gog-Magogh,
Daer woont een nare-kol, maer hoet u voor bedrogh.
Siet vry dit lantfchap aen, het fchijnt gelijck te treuren,
En nimmer fagh iek vreught ontrent haer fwarte deuren.
Daer is, gelijck het fchijnt, een woonhuis voor de doot:
Geen hoenders op de werf, geen eenden in de floot.
Daer kan geen jonge maeght een aerdigh kranfje weven,
Om tot een minne-pant haer vrient te mogen geven.
Daer is geen bloem-gewas, geen groen, of aerdigh kruyt,
Daer is geen frisfe roos, die aen der heyden fpruyt.
Daer kan geen dorftigh menfch een peer of appel krijgen,
Schoon hem de moede borft, en al de leden hijgen.
Daer is geen boom ontrent, daer is geen edel fruyt,
Daer is geen nachtegael die in de boomen fluyt.
Men hoort'er niet een mees of ander vogel fingen,
Men fiet'er niet een ree, ontrent de klippen, fpringen.
De raef, het leelijck dier, dat fit alleen en kraft,
Ter plaetfe daer het mofch, op dorre rotzen, waft.
Men fiet de fleder-muys, en wonder vreemde dieren,
Ontreiit haer dorren bergh, en om haer gevel fwieren,
Tot in haer kamer toe en uyt een diepe kuyl,
Daer hoort men evenftaegh de ftemme van een uyl.
Haer toegangh is gegront, niet niet gehouwe fteenen,
Maer 't is een vremt verwelf van dorre menfchen beenen,
Gefchakelt over een; fiet daer een vreemt gebou,
Waer van oock Roelant felfs de fchrick bevangen Lou.
IIier fiet men vuyl gebroet van alderhande hangen,
Of fwieren door het Nuys f aen cde raueren hangen,
Een click-gebuyckte pad, en aller padden moer,
Die kruypt ontrent het wijf, te midden op de vloer.
Hier zijn geraemten by van hondert doode beeften,
Van kinders noyt gebaert, van lijven fonder geeften.
Sy ftreelt een fwarte kat, die vier-ooght in der nacht,
Waer door al wie haer fiet een fchrick wort aengebracht.
IIaer fetel is een rif, gantfch felfaeni aen te fchouwen,
Want noyt en fagh'er menfch too vremden maeckfel bouwen;
In 't korte, waer men komt, men fiet'er vuyl gebroet,
Dat fy met groot vermaeck oock aen haer tafel voet.
Hier fit de nare kol, gantfch befch om te ftoken,
En met een vreemt gelol haer minne-gift te koken;
Een pot, die fwarten damp doet rijfen uyt de lucht,
Is machtigh om een helt te drijven op de vlucht.
Haer lijf is enckel vel, haer oogen diep gefoneken,
En uyt haer hollen wont daer vliegen heete voncken.
Een haer gelijck een peck, dat fweeft haer om den kop,
En waer een krinckel is, daer fit een adder op.
Siet daer het recht gelaet van dieje wilt befoecken;
Ghy vont noyt too een fpoock, al laefje duyfent boecken.
Ghy daerom, let'er op, eer ghy het ftuck begint.
DAMON.
Wie doet'er felfaem werck, als die van herten mint?
Schoon dat ick heden oock moeft dalen in der Hellen,
;
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Ick fou'er evenwel met yver henen fnellen;
Al fat Alecto felfs op 't midden van de baen,
Iek wil, ick fal, ick moet, ick moet'er henen gaen.
PHORBAS.
Wel vrient, zijt ghy bequaem al dit te konnen dragen,
lek waeg'er toe mijn fchaer, wilt ghy uw laken wagen?
Siet, daer is Gogh-Magogh, als 't immers wefen moet;
Gaet, Root daer op de deur, of klopt'er met de voet,
Het flot fal open gaen.
DAMON.
Iek danck u, lieve macker.
Iek Iie het naer gebou, dat maeckt mijn (innen wacker,
En ga, daer ick vol moet mijn wit bepogen fal.
(Binnen.)

PHORBAS.
Gaet, fiet dat u niet naeckt een meerder ongeval.
(Binnen )
(Damon komt weer uyt, en klopt aen 't hol )

DAMON.
Gaet open, Gogh-Magogh! Iek hoore niemant fpreken;
Het fchijnt dat al het fpoock nu elders is geweken.
Gaet open, Gogh-Magogh ! Iek hoore niet een menfeh,
En echter moet ick lien dat ick van herten wenfch.
Gaet open, Gogh-Magogh ! Wat fal hier doch gebeuren!
Of is'et al bedroch, en niet als flechte leuren?
Siet, als men drymael klopt, en niemant in en laet,
Dan is'er niet te doen, als dat men weder gaet.
Vaert wel dan, Gogh-Magogh; maer hoe, ik wort bedrogen,
Of dit ongalijck hol dat wort geheel bewogen.
(Hier woit de gordijn hew ogen, en gaet onder half open, foo dat men fiet hoe t
hol met Lodippe wort vertoont.)

Wat fie ick? fwarten damp. Wat hoor ick? hees gefchal;
Dies ben ick graegh te lien wat hier verfchijnen fal.
0! wat een dicke fmoock komt uyt'et hol gerefen,
Sou dit oock wel de mont van . Etna mogen wefen?
Of van den afgront felfs? of van het helfche vier?
En is dit oock een menfch, of wel een groufaem dier?
Een mon ['ter of een fpoock, of nicker uytter hellen?
Iek voele tot het mergh mijn innigh hert ontftellen.
Iek beef van enekel fchrick. Wat dient'er nu gedaen?
Verkies ick nn de vlucht, of fal ick blijven ftaen?
Iek vluchten? Ben ick niet vrywilligh hier gekomen?
Al wie recht fpoken wil en moet geen nickers fchromen.
Schep moet, flauhartigh menfch ! ick moet wat nader gaen,
Dat ick langh heb gefocht, dient nu te zijn gedaen.
Wat fie ick! fpoutfe roock? 't En kan geen menfche w efen ;
Want van foo naren fpoock en heeft men noyt gelefen.
Ey, wat een vreemt bejach! wat duycker maek ick hier?
Sy (pout geen roock alleen , maer fpout oock enekel vier.
Wie fou hier fonder fchrick, wie fou hier binnen komen?
My dunckt, dat hier de doot fijn woonplaets heeft genomen:
Want 't is hier enekel rif, waer ick mijn 000en Ila,
En 't is vol fwarten damp al waer ick heenen ga.
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Ach! moet op defe wijs een vrijfzer zijn gewonnen,
Soo waer'et, na my dunckt, al beter niet begonnen.
Maer wat is dit gefeyt? Hoe, Damon! wordje geck,
Gaet in, al fou de droes u vatten by de neck.
Doet nu wat u betaemt; wilt ghy een vrijer heten,
En heeft den bleecken anxt uw hert foo licht befeten?
Ba! fta, gelijck een man, en hoort eens wat'er wangkt,
Ghy hebt na defe plaets te bijfter feer verlangtet.
Doet dat de tijt vereyfcht, en fielt u om te fpreken,
En feght aen defe Kol al wat u mach ontbreken.
t'Sa, t'fa! daer gaet'et aen; maer wat een felfaem wijf,
Eylaes! het killigh fweet, dat druypt my van het lijf,
Als ick haer maer en fie; 't is feker niet geraden
Noch meer van dit gefpoock op mijn gemoet te laden.
Te rugge foo ick kan. Maer ftil, o lieve, ftil!
My dunckt dat fy my wenekt, en tot my fpreken wil.
LODIPPE.
Wat foeckt ghy, jongelingh? wat is van uwe faken?
Wat magh een herders kint hier onder willen maken?
Hebt ghy uw beurs gemift door dieft' of ongeval?
En wilje zijn bewuft wie dat uw dingen ftal?
Of wilje fchoon gewas in korten tijt bederven?
Of wilje dat de vrucht fal op den acker fterven?
Of wilje dat geen melck fal komen uyt den ftal?
Of wilje dat geen room oyt fuyvel worden fal?
Of wilje vorder gaen, en groote wonders brouwen,
En fpellen, naelden, hayr, ja bloote mesfen fpouwen?
Of wilje dat'er bloet fal rijfen uyt den gront,
Daer heden edel nat en fuyver water font?
Of wilje voor een wolf gaen huylen achter lande,
En brengen alle wildt en alle vee te fchande?
Of wilj' uw vader felfs, met al uw naefte bloet,
Gaen (enden na het rijck, daer yeder blijven moet?
Of wilje bijfter haeft, of met gefwinde pennen,
Tot op den uyterkant van lucht en aerde rennen?
Of wilje nieuwen molt doen halen uyt'et laut,
Alwaer een heete fon gehjek een oven braut?
Of wilje grooten form verweeken op de baren;
Soo dat'er niet een fchip is machtigh uyt te varen?
Of wilje dat'er vuur fal dalen uyt de lucht,
En dat een machtigh heyr voor weynigh vollick vlucht?
Of wilje tot uw reys bequame winden koopen,
Gebonden na de kunft in fes of feve knoopen?
Or wilj' een fnellen berck, of ander machtigh (chip,
Doen Tineken in de zee, of jagen op een klip?
Of wilje zoo terftont, op defe plaets gefeten,
Wat man of vrouwe doet, of waerfy zijn, nu weten?
Of wilje met befcheyt hier in een fpiegel fien,
Wie u ter rechter tijt fal echte trouwe biên?
Of wilj' onfchtbaer gaen om lult te mogen plegen,
Daer man of jonge vrou in duyfter is gelegen?
Of wilje door de kunft onwondbaer zijn gemaeckt,
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Soo datje noyt en bloet fchoon u een kogel raeckt?
Of wilje door de kunft een ftege vrijfter trecken,
En in een koel gemoet een heeten brant verwecken?
Kom, fegte eens watje foeckt, en hoort dan na mijn raet,
(Thy fult in korte fien hoe ver de kunfte gaet.
DAMON.
Wat duycker! doe iek nu? fal ick hier langer blijven?
My dunckt, dat my de fchrick de leden doet verftijven.
Nu, Damon, fchep een moet, en fpreeck haer moedigh aen,
Treet nader als een man, de fchrick fal u vergaen.
Princesfe van de nacht, en van de rappe fchimmen,
Die uyt den fwarten poel hier op der aerden klimmen,
Door wien het aertrijck loeit, den Hemel open breeckt,
Als ghy met volle mont uw nare rijmen fpreeckt:
Die met een mosfel-fehelp komt zeylen op de baren,
Daer noyt een deftigh fchip is machtigh op te varen;
Die met een beefem-Rock komt rijden in de lucht,
Daer noyt een vogel quarr met fijn gefwinde vlucht,
Tot u kom iek om hulp; ick wil, door quade faken,
My geenfins hoogte geducht, of prins of koningh maken.
Iek wil niet fonder fchip gaen zeylen over zee,
Iek wil geen fpoker zijn ontrent het jonge vee.
Iek wil niet fchootvry gaen om wonders uyt te rechten,
Iek ben van fachter aert, ick foecke niet te vechten.
lek wil de naefte ftadt, en min het gantfche landt,
Niet trecken in verfchil, of vinnigh onverftant.
Iek wil niet door vergif, en min door nare woorden,
Mijn vader hinder doen, of naefte vrienden moorden,
Noch oock geen machtigh vorft; maer dat ick heden wou,
En oock van herten wenfch, dat is een echte vrou;
Een vrijfter mijns gelijck, geboren aen der heyden,
Die even foo als ick haer fehapen weet te leyden,
Buyght die maer door de kun ft tot mijn genegen fin,
lek hebfe langen tijt gedragen trouwe min;
Maer 't heeft my niet gebaet, dies wallight my het leven,
En iek en kan my noyt tot rechte ruft begeven.
Iek beck dan trooft aen u, dies, fooje wat vermeught,
Verfacht den herden aert van haere ftege jeught.
En foo uw diep vernuft dan kan te wege brengen,
Dat wy uyt rechte min ons vee te (amen mengen,
Soo wacht uyt mijner handt voor u het befte lam,
Dat oyt uyt herders ftal op princen tafel quam;
Soo wacht van mijner hant een kleet van wolle laken,
Soo fchoon als oyt princes haer leven dede maken;
Soo wacht noch tot befluyt een penningh boven dat,
Die ick van Coridon, en by van Thirfis hadt,
Een Ruck van grooten naem, dat al in oude dagen,
Door feker machtigh vorft in Perlen is geflagen,
Niet van geringe (tof, maer van gefuyvert gout,
Men fchat'et, naer iek hoor, wel duyfent jaren out.
LODIPPE.
Iek weet hinl alle raedt (lie oyt een maeght beminden,

Kom, ftel u na de kunft, ghy fult u wel bevinden;
Maer eer op dit verzoeck iet vruchtbaers kan gefchien,
Soo laet my vooren af dien ouden penninck fien,
Die fal een goet begin, die fal gelijck het leven,
Die fal gelijck liet mergh aen al den handel geven.
Het gout van duyfent jaer dat is van groote kracht;
Niet een van onfe kunft die daer op niet en acht.
DAMON.
Wel, kan dan oock het geldt ontrent de fpoken gelden?
LODIPPE.
Soo is 't, dat onfe kunft, en al haer boeken melden.
Het gelt geldt over-al, het gelt is wonder-kruyt.
DAMON.
Soo moet'er dan, och arm! mijn ouden penningh uyt.
Vaert wel, o waerde pandt! dat iek foo plach te fparen,
En dat ick, foo ick mocht, noch langer wou bewaren;
Maer des al niet-te-min, geen gout en is foo root,
Het moet, het moet'er uyt, ontrent de minne -noot.
Wel aen dan, neemt'et gelt, maer laet'et feker wefen,
Dat ghy, door uwe kunft, mijn fmerten fult genefen,
Dat iek mijn wenfch verkrijgh.
LODIPPE.
En twijfelt daer niet aan,
Indien het diep geheym behoorlijck wordt gedaen.
DAMON.
Dat fal gewis gefchiên, ick fal het gaen beforgen,
Soo ras de dageraet ontfluyt den rooden morgen,
En iek wil befigh fijn, met al mijn gantfehe kracht,
Tot dat'et gantfche werek behoorlijck wort volbracht.
LODIPPE.
In 't holfte van den nacht, wanneer de lieden droomen,
Soo geeft u in der haeft ontrent de foute ftroomen ,
En keert uw leden om, tot drymael achter een,
En eer ghy vorder gaet, ontbloot uw lineker been.
Komt dan, in delen ftandt, tot aen de zee getreden,
En wafcht daer in den vloet tot drymael uwe leden,
En gaet dan weder op; maer eer ghy neder fit,
Gooyt honigh in de zee, en feght ten leften dit:
Dat ick my drymael watch, dat is om u, vriendinne!
Wort foeter alsje plagh, en gunt my weder-minne.
Terftont, na dit gefpreck, too neemt my defe falf,
Daer, in verfoden is een ongeboren kalf,
Dry flangen uyt den Nijl, en leven vale padden,
Die onder delen bergh haer woningh eertijts hadden.
Dan noch een mane-kint dat noyt geen licht en fagh,
Maer in de moeder fterf, en in het duyfter lagh.
Hier boven noch het brein van negen grauwe meeuwen,
Die op den middernacht hier aen den oever fchreeuwen,
Een once flecken bloet, en van een (warte flangh,
In eenen pot gekoockt wel (even uuren langh.
En hier by dient liet fogh van (even fiedermuyfen,
Eer clatfe na de maent met haren nett verhuvfen;
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Doopt hier in fwarte wol, beftrijckt uw lincker voet,
En feght dan wederom, als ghy het drymael doet:
Dat ick my drymael falf, dat is om u, vriendiune!
Wort (achter alfje waert, en gunt my weder-minne.
Als dit is uytgewracht, too keert u van de ftrant,
En geeft u tot een bergh daer boomen zijn geplant,
Gaet, pluckt daer myrte -lof, en vlecht drie groene kroonen,
Die ghy een herders kint met eeren mooght vertoonen.
Geeft dan tot driemael toe aen yeder eenen kus,
En gooytfe van den bergh, en feght ten leften dus:
Dat ick my driemael kroon, dat is om u, vriendinne!
Wort groender alfje plagh, en waft in foete minne.
De nacht-dienft is gedaen, verlaet het eenfaem wont,
Gaet naer uw huys, en ftoockt een luftigh vuur van hout.
En als ghy delen uyl den kop hebt afgewrongen,
Soo doopt dan in het bloet drie verfche flange tongen,
Drie fchubben van een padd', en dit verfworen been,
Dit ravens hert, en ftoockt het in een pot by een.
Steeckt voorts drie toortfen aen van maeghde-was gegoten,
Maer treckt voor u een perck, en houdt u daer befloten.
Set voorts uw kaersfen uyt tot aen den uyterkant,
En maeckt dat yeder licht in volle ftralen braut.
Gaet, fpout clan driemael Ooft, en driemael in liet Noorden,
En vult alfoo de lucht, met ongemeene woorden,
En driemael in de lucht ontfluyt dan uwen mont,
En roept ten leften dus, too luyt ghy roepen kont:
Lucht -heerfcher, duyfter-vorft, wintmaker, finne-fpoker,
Hoogh- vlieger, tuymel-geeft, vuurfpouwer, minne-ftoker,
Jeught-locker, dondervrient, nachtkoningh, wereltfchrick,
Kol- rijder, tover -god, gras -duyvel, al-befchick,
Tien duyfent konftenaer, die in de lichte winden,
Die in den blixem felfs en donder u laet vinden;
Wiens onbepaelde mankt meer trouwe knechten heeft,
Als by die boven woont en in der hooghte fwceft,
Kom, neemt dit offer aen, een offer mijner handen,
Daer in, tot uwer eer, gewijde dingen branden,
Al faken vol geheym, die niet een menfch en kent,
Als die tot uwen dienft voor delen is gewent.
Verfacht een harde maeght, die niemant wil beminnen
Maer haers gelijck veracht, en noyght tot my haer tinnen
Een nieuwen offer zal ick off'ren tot uw danck,
En dat, by jaren om, mijn leven dagen lanck.
Soo haeft guy, na behoor, dit dicht hebt uytgefproken ,
Sult ghy de kamer vol zien krielen van de fpoken,
Een nare burgery uyt 't onderaertfche rijck
Die vis, noch vee, noch worm, noch vogel is gelijck.
Ghy tuit, gelijck een os, het aertrijck hooren loeyen,
En Ren gelijck als haft de lichte fchimmen groeyen.
Ghy tuit van alle kant vernemen groot getier,
En menigh vreemt gefpoock, en menigh felfaem dier:
Eerft fal daer op de baen Pyraghmon komen treden,
Met draken om den kop, en Rangen om de leden;
II
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Hem fal een [tage vlam ontfpringen uyt den mont,
Als of het eeuwigh vuur in hem verfegelt (tont.
Ghy Pult dan Schilla Ren met vijftien honden basten,
Die hein, als fpruyten, uyt het lichaem zijn gewasfen,
Een wonder felfaem fpoock, en wel de felfte geeft,
Die Minos weynigh acht, en Pluto niet en vreeft.
Albador wapperkaeck fal flotfigh na hem flappen,
En als een water-hondt fijn ooren t'famen klappen,
En rafen om het perek, en maken vreemt gebaer,
Als of'er duyfent man ontrent de kamer waer.
Flux fulje Brontes fien, die met fijn felle klauwen
Sal woeden als een beir, en als de katten mauwen,
En vullen al het wont met wonder hol gefchreeuw,
Gelijck een felle wolf, of als een wreeden leeuw.
Waer toe het al gefegt? Daer tullen vreemde dingen
U komen voor het oogh, en om de leden fpringen;
Maer ghy, hoe dat'et gaet, ftaet als een dapper man,
Daer is geen vinnigh fpoock dat u iet deeren kan.
Doch als de (warten hoop ten letten fal verdwijnen,
Dan fal er op de fael een fchoone vrouw verfchijnen,
En nevens haer een kint. Het wijf fal Venus zijn,
De jongen haren boon, de grondt van uwe pijn.
Terftont fal achter haer een harderinne komen,
Die binnen uw gemoet hier woonplaets heeft genomen;
Maer by en is'et niet, 't is maer een ydel beelt,
Dat in de fchrale lucht en om uw tinnen fpeelt.
Dus, fchoon het u belacht, en wilt het niet genaken,
En boven alle dingh en wilt'et nimmer raken;
Want biet ghy 't eens den mont of uwe rechterhant,
Ghy Pult uw leden fier als in een vollen brant:
Uw breyn fal grilligh fijn, uw tinnen tullen doolen,
Uw wangen afgerecht als waren 't (warte kooien,
Uw lippen too geftelt gelijck als enckel pick,
Uw geeften uyt'et lijf getogen van de fchrick.
De fchim, die u genaeckt, zal ,naer aen u vertoonen
Dat fy, die ghy bemint, uw liefde wil beloonen,
T)at by nu (achter is, en t'eenemael bereyt,
Te doen daer ghy in ernft too dick hebt om gevleyt:
(Thy daerom, wat'er komt, en wat'er magh gebeuren,
Al fchijnt'et dat'et huys en al de muren fcheuren,
En wijckt noyt uyt het perek, daer in zijt ghy bewaert,
Hoe Peer Pyraghmon gloeit, hoe fel ook Schilla haert.
Doch of geen fpoock misfchien fish quam aen u vertoonen,
De Goden, lieve vrient, die willen u verfchooneii
Weeft des niet ongeruft, maer houdt u wel gefint,
Sy wordt u haeft vertoont, die ghy van herten mint.
Als nu de fwarte pot heeft langen tijt gefoden,
En dat het vreemt gefpuys is uyt het buys gevloden,
Soo maeckt u tot den haert, en neemt het felfaew kruit,
En perfter met geweldt den leiten druppel uyt.
Bewaert het dierbaer nat, de keeft van hooge faken,
Dat kan een killigh hert tot u genegen maken:
;
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En too men dat gebruyckt, gelijck ick (eggen fal,
Het inaeckt een jongh gefel de vrijfters liefgetal.
(Sich omkeerende, en alleen flreeekende.)

DAMON.
Maer wat een vreemt geral, wie kan het al onthouwen?
En waertoe is'et nut ontrent de jonge vrouwen?
Voorwaer 't is my een walgh, want 't is maer enckel waen,
En waer ick uyt'et hol, ick liet'et ongedaen.
Wel, groote nacht-godin, dit zijn my vreemde faken,
Dies fta ick gantfch verftelt, onfeker wat te maken,
Den raet, die ghy my geeft, die vint ick wonder fwaer,
Iek wou dat myn gemoedt hier van ontfagen waer.
LODIPP E.
Hoe, rechte pimpel-mees, wilt ghy een vrijer wefen,
En voor ons hooge kunit, gelijck een blohart, vreefen?
Bloet, Pet u aen den haert, ghy zijt geen vrijfter waert,
Waer voor een helt, die lieft, fijn leven niet en fpaert,
Geen heyr van pickers vreeft om hare gunft te winnen.
Hebt ghy zoo weinigh moedt, too fet'et uyt u flinnen,
En drijft gelijckje plaght uw goore bocken weer,
My fpijt dat ick u raed, of eenigh middel leer.
DAMON.
en wilt my niet verachten,
nacht-godin,
oorloof,
Met
Een mach igh vuur dat heerft geftadigh mijn gedachten,
Oock heb ick daer het dient een flout en moedigh hert,
Dat door geen bite-bau in angft getogen wert.
Gelooft'et fooje wilt, 't en fal my niet verfchricken,
Al viel ick in de doodt, of in haer fwarte ftricken;
Al moeft ick even felfs tot in den afgrondt gaen,
Maer al dit groot befagh en ftaet my geenfins aen.
Iek wou dat ghy my fpraeckt hoe dat ick fal genefen,
En hoe mijn woeften brandt fal (iii en matigh wefen,
Of dragen met geduldt verdriet en ongeval,
En hoe ick met gemack de vrijfter krijgen fal.
LODIPPE.
Ja, vrient, vereyfchje dat, ick kan uw geeft verftellen,
Dat u geen dertel vuur en fal na deren quellen.
Iek weet iet dat het volck voor allen brant befchut,
Het maeckt too koelen bloedt, als water uyt de put.
Iek fal in korten tijt uw leden too verkoelen,
Dat ghy door al het lijf geen brandt en fult gevoelen,
Ja, niet eens weten tuit , uw gantfche levens tijt,
Of ghy een jongelingh of wel een meyfje zijt.
DAMON.
Wel, wat is dit gefeyt? Hoe, wouje my ontmannen?
Dat kotet mijn felfaem voor, ick fagh u liever bannen.
Ghy weet wel wat ick foeck, dies helpt my, fwarte kol!
Of anders ga ick heen uyt dit onluftigh hol.
LODIPPE.
Ghy wout, na dat ick hoor, een nieuwe liefde maken,
Die too als larykoeck of honigli foule fmaken.
Ghy wont een matigh vuur, een onverdroote min,

Getempert na de maet, en na uw eygen fin,
O flecht-hooft, alfje zijt, en onbedreve jongen!
Ghy foeckt dat niet en is, en doet verkeerde fprongen;
Gaet, brenght eens aen den dagh een liefde fonder pijn,
De liefde too geftelt, en fal geen liefde zijn.
Liefde' is een dranckje, vrient, gemaeckt van honigraten,
Daer dient voor alle dingh geen peper uyt gelaten,
Sy wil een vinnigh kruyt, dat op de tonge bijt,
Siet, dat's van outs geweeft, en blijft voor alle tijt.
Prent dit in uw gemoedt, ghy die begeert te minnen,
Of anders wilt het werck uw leven niet beginnen;
Het is een vafte wet, en nut te zijn gevat:
Geen vuur dat niet en brandt, geen water fonder nat.
Wel, zijt ghy aen den dans, ghy moet u wacker fpringen,
Ghy moet'er dieper in, of uwe tochten dwingen.
Kieft d'een of d'ander wegh, daer is geen ander raet:
Noyt had'er iemandt lief, en hielt de middelmaet.
DAMON.
Voorfeker dele kol weet wonder veel te (eggen ,
En even datfe feyt is niet te wederleggen;
Sy toont aen haer gefpreck, of oock aen haer gebaer,
Of fy een philosoof of grooten doctor waer.
Maer, doe ick uwen raedt, fal ick de vrijfter hebben?
LODIPPE.
Soo feecker als men windt befugt in fpinne-webben;
Sy fal aen u verknocht, en vaft gebonden zijn,
En ghy van brandt verloft, en buyten alle pijn.
DAMON.
Wel, nach ick daer op ftaen?
LODIPPE.
Wilt ghy het niet gelooven?
Ghy fult uw eygen felfs van alle trooft berooven.
Hoe, fout ghy twijfel flaen aen ons vermaerde kunft?
coo vielje buyten hoop, en aller fpoken gunft.
Iek fweere by den geeft, in dele klip verholen,
Soo ghy maer gaet te werck gelijck ick heb bevolen,
Ghy hebt de vrijfter wech, too feker afj' 'et faeght,
Dus fielt u vry geruft, het wilt is al gejaeght.
DAMON.
Wel, geeft my dan verlof, dat ick van hier magh fcheyen,
Soo wil ick tot het werck mijn faken gaen bereyen.
Iek ben doch ganfch beluit, om haeft te mogen fien
Wat uwe kunft vermach, en wat'er fal gefchiên.
LODIPPE.
Wel gaet, maer fooj' 'et fpit niet wilt in d'asfche wenden,
Het laken en het lam laet dat niet haeft te fenden,
Het fal u voordeel doen.
DAMON.
Daer toe ben ick bereyt.
En wil voorfeker doen gelijck'er is gefeyt;
Maer tot befluyt van all's fal ick u vorder fpreken,
Als my van uwe kunft fal naerder zijn gebleken,
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En daer op ga ick heen, 't is laugh genoegh gepraet.
LODIPPE.
Wel, let wel op uw (tuck, en doet na mijnen raet.
DAMON.
Maer eer ick vorder ga, dien ick wel eerft te weten,
Of iek van al het werek oock niet en heb vergeten;
Want foo ick niet en doe, gelijck het wijf gebiet,
Soo is mijn groote koft, en al het fpel te niet.
Wat ftaet my dan te doen, ick moet'et eens verhalen,
Iek moet eerft van de (trant, en in het water dalen;
Iek moet de vingers flaen ontrent mijn flincker-been,
Iek moet dan omme gaen tot driemael achter een;
Iek moet dan in, de zee my driemael over wasfen,
Iek moet dan op de ftroom, op vloet en ebbe pasfen.
Iek moet, ick moet, lek moet, ick moet, ick moet, ick moet,
Eylaes, ick ben liet quijt! wat ben lek voor een bloet !
Maer neen, ick kom'er op: ick moet drie gladde flangen,
En (even padden noch, uyt hare kuylen vangen.
Iek moet een mane-kint, dat nimmer lucht en fagh,
Gaen vinden in der nacht, en brengen aen den dagh.
Iek moet een trage pad, een blinden üyl gebruycken,
Iek moet reyn maeghde-was, ick moet een nuchter kuycken,
Iek moet een grauwe meeuw, iek moet een adders quijl
Dan koocken onder een, en dat een lange wijl.
Iek moet, al weder niet! eylaes, het is vervlogen!
Al had ick 't wel gevat en krachtigh ingefogen.
0 fy! dat iek foo los en foo vergetigh ben,
En dat ick van de kunft geen rechte gront en ken.
Maer wie kan al 't gefpoock, en al de fnorre- pijpen,
En al dit vreemt gelol in fijn gemoet begrijpen,
En prenten in den geeft, en hechten in het breyn?
Eylaes! mijn ziele dwaelt, mijn kop is al te kleyn.
Hier fta ick nu, van fpijt, als buyten my getogen,
De kunft is op de loop, de woorden wegh-gevlogen;
Iek weet van al den hoop maer hier en daer een (tuck,
Dat is een los gebouw, en deerlijck ongeluck:
Want blijf ick in het werek of in de woorden (teken,
De geeft [al my gewis den kop aen ftucken breken,
En flepen in een poel daer niet als vuur en vloeyt,
En daer het water blaeckt, en al den oever gloeyt.
Iek wil dan weder na de nare fpoocktter keeres ,
Iek moet dat naer-gelol, mijn lesfe, beter leeren
En drucken in het breyn, mijn geldt is wegh; maer hoe,
Het ga my foo het mach, iek moet'er weer na toe.
Gaet open, Gog-Magog! Wat fal'er nu gebeuren?
My dunckt ick hoor geluyt ontrent de nare deuren,
Gaet open, Goa-Magog! Geen dier of menfchen tael;
Gaet open, rog-Magog! Dit is de derde mael.
0 wat een bange fchrick komt daer mijn herte tegen!
Iek voel, na dat my dunckt, de gantfche rots bewegen;
Mijn hooft, dat fuyfebolt, en iek en weet niet wat,
Iek worde wederom van nieuwe fehrick gevat;

't Is tijt, 't is meer als tijt, 't is tijt van hier te loopen,
Of ick fal met verdriet mijn gecke daet bekoopen.
Vaert wel, o fpoock- Godin! en ghy, o Gog-Magogh!
Uw kunft is naer bejagh, uw wefen helfeh bedrogh.
Maer wat is dat ick voel, wat mach hier achter flepen?
(Achter aen fijn rock is en brief met een koorde valt gemaeckt.)

Siet, wat een felfaem werek! wat onbekende grepen!
Vat duicker, magh'et zijn? Ey fiet, hier is een brief;
Maer die en komt voor al niet van mijn foete lief.
Wie fagh oyt foo een fchrift van al fijn gantfche leven?
't Is met een befem-flock, na dat my dunckt, gefchreven
Of met een Nickers klau; maer des al niet-te -min,
Hier fteken, na my dunekt, verhole faken in:
(Hy leeft

Verliefde jongelingh, lek laet u heden weten,
Dat u niet fchaden fal, al hebje fchoon vergeten
Een deel van ons geheym; iek [al ter rechter (tont,
Al wat'er noodigh is, u ftorten in den mont.
Vrient, weeft gegroet,
Vrient weeft gegroet,
En wel getint.
En wel getint,
Na Puur komt foet;
Dit fchreef Lodippe,
Vrient weeft gegroet,
In hare klippe.
Hebt goeden moet,
Vaert wel, en mint.
't Is voor de wint,
Kijck eens dit felfaem werek en defe vreemde faken,
Dit wijf is van de kunft, en kan oock vaerfen maken.
Wie leert de fpoockfter dit? Voorwaer, indien ick wou,
My dunckt, dat iek het Pelf niet beter maken ton.
Wel, hier fchijnt trooft voor my in dit gedicht te wefen,
Iek moet'et ander mael, iek moet'et weder lefen.
Wel, kan iek dan de les, wanneer het gelden [al,
Soo hou ick my bevrijt van druck en ongeval.
lek ga dan mijnes weeghs en [al het Ruck beginnen,
Nu vreughde, dan verdriet, foo leert de jonckheyt minnen;
Dan is men eens bedroeft, dan weder eens verblijt,
En foo gaet even ftaêgh de loop van onfe tijt.

HET DERDE BEDRIF.
PHILOS MET CYPRYNE.
PHILOS.
Cyprijne, wat een vreughd' komt in mijn hert gerefen,
Soo haeft ick maer en mach in uw' gefelfehap wefen.
't Is fuycker, honigh-raet, ja nectar alteniael,
Wat ick uyt uwen mont, ja roode lippen hael.
CYPRYNE.
dat is het foetfte leven,
herten
eens
gefint,
Twee
Dat menfchen onder een, dat Goden konnen geven,
Dat oyt de Minne-God, dat Venus heeft bedacht,
Ja, al wat Hemel hiet te voorfchijn heeft gebracht.
PHILOS.
0 Nimph! als ick uw' gunft ten leften heb genoten,
En heeft geen ongemack, geen pijne my verdroten,
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Geen moeyte my verveelt, die ick heb uytgeftaen ,
Noch iet dat ick voor u voor defen heb gedaen:
Nu is mijns hertfen wenfch, dat, na een langh verdrieten,
Mijn vrint, die Damon hiet, die vreugde mocht genieten,
En dat de fiere maeght, by hem too hoogh bemint,
Doch eens tot fijnen trooft mocht anders zijn gefint.
CYPRYNE.
0 vrient! dat moedigh dier is hooger van gedachten,
En Damon Irrach van haer geen trooft of liefde wachten,
Sy wappert na het hof, ja, beelt haer krachtigh in,
Dat fy eens worden fal een groote koningin:
Dat maelt'er in de kop: zijn dat niet malle grillen?
Waer falder oyt een prins een boere meysjen willen?
Een die niet heeft geleert, als hoe men fchapen weyt,
Of hoe men geyten melckt , of hoe men bocken leyt.
PHILOS.
Maer Damon even -wel die weet haer na te fporen,
En geeft, hoe dat'et ga, fijn hope niet verloren,
Ja, heeft noch even felfs een fpookfter raet gevraeght,
Hoe dat hy krijgen mocht fijn uytverkoren maeght.
CYPRYNE.
Iek wou wel, mocht het zijn, met u een weynigh fpreken,
Maer 't is nu meer als tijt ons reden af te breken:
Want Piet, by dees' fonteyn en in dit luftigh velt,
Heb ick dat moedigh dier en tijt en plaets geftelt;
Ghy daerom, maeckt u wegh.
PHILOS.
Iek wil u niet beletten,
Want datje my gebiet zijn als geftrenge wetten.
Vaert wel, mijn hoogste trooft, ick fal uw' wille doen;
(Afpafia komt uyt.)

Maer eer ick henen ga, ey noch een hupfen ben.
(Binnen.)

ASPASTA.
Cyprijne mijn gefpeel, die meend' ick hier te vinden,
Of by Bees' klare beeck of by de groene linden;
Waer magh de vrijfter zijn? maer ginder komt zy aen.
Hoe dus laet, harderin? wat hebje doch gedaen,
Dat ghy geen uer en houdt gelijck'er was befproken?
Iek hou, dat ons verdragh door Philos is gebroken,
Sijn aengename praet die heeft te weegh gebracht,
Dat ghy op ons befpreck niet eens en hebt gedacht.
CYPRYNE.
Ey lieve, mach'et zijn, laet ons wat anders praten:
Wilt ghy noch langer tijt uw' foeten Damon laten
In fijn bedroefden ftaet, hem die van minne queelt,
En noyt gelijck hy plagh een aerdigh deuntjen fpeelt?
Hy doet, hy woelt, hy werckt al wat hy kan verfinnen,
Om uw afkeerigh hert voor hem te mogen winnen
Ja, Piet, hy doet too veel ter eeren van uw' guns,
Dat hy is afgegaen tot nare toover-kunit.
My is voorwaer gefeyt dat hy gaet deerlijck klagen,
;

Ja, by een nare Kol heeft raet beftaen te vragen,
En al om uwent wil; voorwaer ghy zijt te fel,
En hy is, naer ick hoor, een fijn en hups gefel.
ASPASIA.
Wel, heeft de losfe vent een spoockfter aengefproken,
Soo blijft hem des te meer mijn vriendfchap afgebroken
Sou hy op dit geval tot helfche vonden gaen,
Iek fegh noch ander werf, fijn dingen zijn gedaen.
Daer wort noyt goede faeck door flirr beleyt verkregen,
Want die tot echte trou een vrijfter wil bewegen,
Moet anders gaen te werck, wil hy oyt voordeel doen.
CYPRYNE.
Ey, let u nevens my hier in dit luftigh groen,
Dit kriftalijne nat fal ons den geeft vermaken
Maer laet ons vorder gaen tot vry al beter faecken:
Siet, wat een bloem-gewas hier uyt der aerde fpruyt.
ASPASIA.
Iek vind' ook groot vermaeck in al het jeughdigh kruyt,
-

;

;

(Sy fit ontrent den fonteyn neder, en pluckt bloemen.)

Iek wil oock nevens u hier in de groente fitten;
Geen Tonne, na my dunckt, en fal ons hier verhitten,
Hier komt een koele wint gelegen uyt de lucht,
En 't fchijnt dat Echo felfs hier in de bosfchen Tucht.
LEPANTE EN MILANOR
KOMEN UYT, MET EENIGE SOLDATEN.

Wy zijn hier om de laft des koninghs uyt te voeren,
Maer wat is hier te doen ontrent de lompe boeren?
Iek weet niet of een dorp kan brengen aen den dagh,
Dat eenigh foet vermaeck aen princen geven magh.
't Is beft, na dat my dunckt, te rijden na de fteden ,
Daer woont de fchoonheit felfs, daer zijn beleefde (eden,
En als men defe twee te falnen tiet gevoeght,
Dat is 't, dat in der daet de grooten vergenoeght.
MILANOR.
Uw' reden dunckt my goet en wel gegront te wefen,
Maer noch wort menighmael een fchone bloem gelefeii
Oock van een rouwen bergti, en als men dat bevint,
Dan is men menighmael noch meer daer toe gefint.
De vlijt by ons gepleeght en is niet al verloren,
Sie daer een aerdigh dier dat princen lou bekoren
LEPANTE.
Laet ons wat naerder gaen. Wel, aerdigh herders-kint,
Ghy zijt niet flechts in 't laut, maer oock in 't Hof bemint,
Uw' heus en foet gelaet, en uw' bevalligh wefen,
Van herders niet alleen, maer vorften hoogh geprefen,
Doen, dat iek u verfoeck dat ghy met ons wilt gaen,
Daer u vry meerder eer fal werden aengedaen.
ASPASIA.
Het geen dat ghy my verght zijn ongehoorde faecken;
Wat lou een herders-kint by groote princen maken ?
LEPANTE.
Neemt daer een preuve van, en geeft u na het Hof;

DEN D•SPEL.
B IEYN
-

Al dat u wert geverght is al tot uwen lof.
Kom, kom naer onfe koets.
ASPASIA.
Wel, dit zijn vreemde kuren,
Ach! vader, komt te hulp met al de na-geburen;
My wort gewelt gedaen, kom, fiet wat hier gefchiet.
MILAN OR.
lek bidde, foete Nimph, en roept foo luyde niet.
ALEXIS.
Hoe, wat is hier te doen, wat (eggen dele gatten?
Wat recht wort u vergunt mijn dochter aen te taften?
't En is geen lichte -koy, het is een jonge maeght,
Soo eerbaer uytter aert als ghy uw leven faeght.
Houd op, houd vaerdigh op mijn dochter aen te raken,
Of ick fal aen de Schout mijn klachten kondigh maken,
Of voor den hooch-Bailju, of noch een hooger banck,
En 't fal u hinder doen uw' leve-dagen lanck.
LEPANTE.
Ey, fta wat, lieve vriendt, en hoort de rechte gronden:
Wy zijn uyt 's keyfers -hof aen dele plaets gefonden,
't En is van ons bedrijf of voor ons luften niet,
Het komt van grooter macht, en van een hoogh gebiet,
Ja, van een wereldt-vorft.
ALEXIS.
Iek kan het niet gelooven,
Dat by een eerlijck man van kinders foci berooven,
Ons prins is goedertier, een vader van liet veldt,
Een gants rechtvaerdigh vorft, een vyand van geweldt.
't En is hier noit geien, dat hier oyt menfchen quarren,
T)ie van haer ouders fchoot haer lieve dochters namen.
Dit is mijn eenigh kindt, mijn trooft, en gantfche luit,
Daer op mijn ouderdom, mijn hert en leven ruft.
Kan ick in dit geval geen trooft van u verwerven,
Soo moet ick van verdriet en enckel rouwe fterven.
LEPANTE.
Goet Huysman, weeft geruft, ick kan niet langer ftaen,
Ghy, laet doch met gemack uw dochter met ons gaen.
Het zal en moet doch zijn, t'fa laetfe buyten brengen.
ALEXIS.
Soo laugh ick immer kan, en fal iek 't niet gehengen.
Uw doen is puur geweldt, en enckel vrouwen-kracht,
Dat niet te lijden (tact, oock van ons hoogfte macht.
LEPANTE.
Nu, Nimphje, gaet met ons.
(Hy vat haei aen om wegh te leden

ASPASIA.
0 sonne , maen, en fterren ,
fijn
landen
dus verwerren
0 Goden! laet de vorft
Door lintkers van het hof, of ander vuyl gefpuys,
Die kracht en onrecht doen, oock in ons eygen huys!
Iek ben een boere kint, en heb hier (til gefeten,
Soo dat van mijn bedrijf geen fteetfche jonckers weten.
II
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Iek ben tot geene pracht of hoofs eieraet gewent,
't Is maer 't onnoofel vee dat my tot heden kent.
ALEXIS.
t' Sa bueren, ftaet my by, want moet my dit gebeuren,
Soo fal om mijn verdriet het gantfche lantfchap treuren ;
Want is in eenigh huys een aengename maeght,
Die fal noyt onfe zijn, indien het haer behaeght.
LEPANTE.
Nu herder, hout u ftil, en wilt niet luyder baren,
Of u fal meerder quaedt hier over wedervaren.
En recht geen oproer aen niet uw onguur gekrijt,
Of ghy raeckt wel terftont uw kint en leven gliijt.
(Hy klopt el) lijn• t

Wat ftaje? grijpt haer aen, en wiltfe buyten dragen,
't Sy datfe wil of niet, en zet'er op de wagen,
De reys die fy [al doen, die fal Baer wel vergaeu
ASPA STA.
Ach vader!
ALEXIS.
Hoogh gewelt kan niemant wederftaen.
Ey, laet my doch mijn kint, of neemt met een mijn leven,
Ghy Pult my met de doot een groote weldaet geven.
LEPANTE.
Goet Huyfman, weeft geruft, en denckt dat uwen druck
Sal haeft verandert zijn in blijtfchap en geluck.
-

CYPItYNE.
Och, wat een vremt geval! dat zijn eerft hooffehe treken,
Ik fach waer 't henen wou, en ben ftracx weg geweken.
Nu flucks na Damon toe, want hem dient aengefeyt,
Hoe dat fijn waertfte pant van hier is wegh gelevt.
ALEXIS.
Daer gaet mijn dochter heen, met kracht van my genomen,
En die [al nimmer als gefchonden weder komen;
Want fy [al moeten zijn een fpeeltjen van het hof,
En claer leyt dan mijn kroon vertreden in het ftof.
Wat voel ick nu ter tijt al leed-zijn en berouwen,
Dat ick met Thyrfis niet of Damon haer liet trouwen,
Of ander hups gefel, hier uyt ons eygen dal,
Soo waer ick vry geweeft van fulck een ongeval.
Maer waer toe langh gekermt, ick ga de bueren (preken,
En zie noch iet te doen om dit gewelt te wreken:
Daer is een enge pas, daer door fy moeten gaen,
Daer kan een boeren rot een gantfche leger flaen.
Eck [al dien fteylen bergh in haeften doen befetten,
Men kan, na dat my dunckt, den deurgangh wel beletten;
Iek heb des moet genoegh, al ben ick heden out,
Mijn bloet is nu verhit, al was het onlangs kout.
(Binnen.)

PALEMON ,
(EEN OUDT HERDER, EEN BRIL OP SIJN NEUS SETTENDE.)

Soo mijn gefacht niet feilt, 'k fie ginder Damon komen,
Dien gauwen geeft, die ick in langh niet heb vernomen
199
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Maer wat een vremt gefleht, wat heeft de jonge quant?
Wat heeft hy in den arm, wat draeght hy in de bant?
My dunckt 't is eenigh groen of feker wilde kruyden,
Befijden weegs gepluckt, wat mach'et toch beduyden?
Hy prevelt daer hy gaet, en fchijnt als buyten reen,
My deert de jongelingh, ick moet eens nader treen ,
En na cle rechte grout van delen handel vragen:
Waer toe dit vreemt gewas, dien vogel too gedragen?
Wat aenflagh hebje voor? Wat maelt in Damons fin?
DAMON.
ick
doe
ontftaet uyt rechte min,
Palemon, wat
De liefde, lieve vrint, heeft too mijn hert bewogen,
Dat ick ben uyt'et dorp, en verre wegh getogen,
En gingh tot feker wijf, dat vreemde kunften weet,
Ja, met de geeften fpeelt, en met de goden eet;
Sy kan, door haer bedrijf, de liege vrijfters trecken,
En haer verkleumde ziel tot heete min verwecken;
Daer toe heb ick dit beeft en menigh feltfaem kruyt,
Dies is mijn fwaer gequel en al mijn droefheyt uyt,
Daer is geen twijifel aen, de vrijfter is gewonnen,
Soo feecker alsje tiet de ftralen van der sonnen.
Al wat hier toe behoeft, dat fal dit machtigh groen ,
Dat fal dit naer geheym en delen vogel doen.
PALEMON.
Ellendigh jongelingh! voorwaer, ick fta verlagen,
Iek kan dit ihm bedroch en rancken niet verdragen;
Maer fegh my doch een reys, wie gaf u delen raet,
Dat ghy door quaedt beleyt tot goede dingen gaet?
DAMON.
Die raedt, gebuerlijck man, die is my left gegeven
Van feecker jongh gefel, in 't minnen wel bedreven.
PALEMON.
En wat is 't voor een fnaeck?
DAMON.
Het is een ruftigh man,
Die fpeelt en queelt en veelt , vry meer als iemant kan
PALEMON.
Wat uytkomft wijft hy aen om u de maeght te krijgen?
DAMON.
geheym,
maer wilt'et elders (wijgen:
dit
Wel hoort na
By fond my tot een kol, die woont te Gogh-Magogh.
PALEMON.
Ey! dat is, hout'et vaft, een fmifse van bedroch;
Sult ghy met Duyvels hulp u fpoeden om te trouwen,
't En kan niet anders zijn, of 't (tuck fal u berouwen.
Ey! pooght met alle vlijt hier van te zijn verloft.
DAMON.
Beyt, holla! lieve vriendt, 't heeft my te veel gekoft,
Om too te laten ftaen.
PALEMON.
Zijt ghy dus onbedreven,
Dat ghy, om delen bras, uw gelt hebt uytgegeven?

O fooje my gelooft, het is een quade flagh,
Die u te geener tijt ten goede dienen magh.
Geen nare fpoockery,, of lift van fnoode vrouwen,
En leggen noyt een gront om wel te mogen trouwen.
Ghy doet in dit geval een wonder quaden gangh,
En 't fal u hinder doen uw levendagen langh.
Wat meynje, fal een uyl u hierin dienftigh weten ?
Dat heeft een eerlijck menfch fijn leven noyt geprefen.
Ghy zijt, too ghy het denckt, ghy zijt van breyn berooft;
Voorwaer, het is een uyl, die hier een uyl gelooft.
Laet vry uw feldfaem moes en fwarte kruy den koocken,
Geen liefde wort verweekt door onder-aertfche fpoocken,
Door geeften nyt de lucht, of ander vuyl gebroet,
Een maeght blijft diele was, wat oyt een fpoker doet.
Kont ghy door goot beleyt de vrijfter niet bekomen,
Seght dan: een hooger macht die heeftfe my genomen.
Al wat door nacht -gelol of toover-kunft gefchiet,
Dat wil, mijn goede vrient, den Hemel nimmer niet.
DAMON.
Palemon, waerde man, ick ken my onervaren,
Uw raet is goet, maer kan mijn minfucht niet bedaren,
De borft is my te diep, door innigh vuur, gewont;
Mijn geeft fpeelt op'er oogh of op'er roode mont,
Mijn ziel woont binnen haer, des kan ick nimmer dueren,
Als ick haer by -zijn mis, al is 't maer weynigh oeren.
Is 't vreemt, dat ick met koft en moeyt' too verre ga,
Dat ick verkrijgen mach het langh-gewenfchte ja?
CYPRYNE.
Wel Damon, goede vrint, ftaet ghy hier aen der heiden,
En laet ghy na de ftat uw lieve vrijfter leyden
Dat gaet te feldfaem toe.
DAMON.
Hoe, wat is dat gefeyt?
CYPRYNE.
Afpafia, uw lief, wordt na het Hof geleyt.
Iek ineen dat lieve beelt, too Peer van u geprefen,
En fal na dele tijt niet meer uw vrijfter wefen.
DAMON.
Wat fegje?
CYPRYNE.
't Is my leet; maer hoort een droef geval,
Dat u, tot in het mergh, de ziel ontftellen fal.
Daer is een Hofs-gefast hier in het vleck gekomen,
Die heeft de jonge maeglit in haeften wecli genomen
En fchoon haer vader fells dit wonder feldfaem vast,
Hem wiert alleen gefeyt: het komt van hooger hant.
Siet, dit is too gebeurt als wy i 't groene faten,
En ick van uwe min met haer begon te praten;
Daer quarr het hoofs gefnor en greep uw vrijfter aen,
En ick ben in der haeft ter tijden afgegaen.
DAMON.
0 fterren, zon, en maen! o lucht en koele winden!
;
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En wat in eenigh deel des hemels is te vinden,
Ten goede van de menfeh, ach ! ftijft mijn fwack gemoet,
Dat niet en kan beftaen in delen tegenfpoet.
Mijn hert fmelt in den druck, ick voel mijn geeft befweken,
De krachten van mijn jeught zijn uit mijn ziel geweken.
0! dat mijn bange wont den letten adem gaf,
En dat ick dadelijck mocht dalen in het graf!
PALEMON.
0 Damon! let'er op, dit zijn u nutte lesfen,
Dat niet en dient gemoeyt met nare toveresfen.
Ghy focht u dwaes behulp ontrent het helfch gebroet,
En dat baert anders niet als druck en tegenfpoet.
DAMON.
Daer legt de fpoockery met al haer vuyle raneken ,
Daer al het fwart geheym met al de minne-draneken;
Daer leyt'et altemael, ick trap'et met den voet,
Iek voel, na dat my dunckt, de loot in mijn gemoet.
Afpafia, de luft van mijn verdrietigh leven,
Afpafia, mijn trooft, in dele borft gefchreven,
Afpalia, de glans, Afpafia de vreught,
Afpalia, de kroon van al de frisfe jeught,
Afpafia, de bloem van duyfent harderinnen,
Afpafia, den dau van mijn verdorde finnen,
Afpafia, mijn wenfch, en aller vrouwen eer,
Afpafia, mijn ziel, en is voor my niet meer,
Is buyten ons bevangh, is voor de groote jonckers,
Is voor het dertel Hof, is voor de fteetfche pronekers,
Is daerfe blijven moet; wat fal ick nu beftaen?
Iek wou, indien ick mocht, tot in der Hellen gaen.
Iek wou, indien ick mocht, tot in den afgront dalen,
Als ick die lieve ziel van daer mocht weder halen;
Maer dat is fonder hoop.
PALEMON.
Bedaert u, herders kint,
Hy krenckt fijn teêre jeught die al te vierigh mint.
Indien een machtigh vorft de vrijfter heeft genomen,
En isfe buytens lants in eenigh Hof gekomen,
Het is een vreenit geval, daer in het ooge dwaelt,
En wie belet een werek dat uytter hoogten daelt ?
lek weet hier maer een woort tot uwen trooft te (eggen :
Een plaefter van gedult moet op die wonde leggen.
Wat van den Hemel komt, en wat een koning doet,
Daer baet geen ander falf, als datj'et dulden moet.
Dies fwijglit dan, jongelingh, en leert nw finnen (tillen,
De klachten van de jeught en zijn maer rechte grillen.
Uw faeck had wel gegaen, had ghy'et wel beftiert;
Siet, Godt dient maer alleen, geen Hel of fpoock geviert.
DAMON.
floe luttel denckt een menfch, die, mits fijn hooge jaren,
Niet meer en is bequaeni om met een vrou te paren,
Wat dat de jonckheyt fehort, en wat haer firnen quelt,
En wat een jeugdigh hert in vreemde bochten fielt.
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Uw geeft, geminde vrient, is van de jeught geweken,
Maer datje waert als ick, ghy fout wel anders fpreken.
Maer nu is u het bloet loo kout gelijck een vis,
Dies is 't u onbekent wat liefd' of jonckheyt is.
Maer ick fal onderwijl door velt en bosfchen dolen,
En fien, wat voor een fehelrn de vrijfter heeft geftolen.
Iek foeck noch ruft noch ftilt, tot dat iek mach verftaen,
Hoe dat'et met de inaeght of fchaker fal vergaen.
PALEMON.
Een woordt noch, herders kindt.
DAMON.
Iek kan niet langer wachten.
PALEMON.
Een woordt noch, fonder meer.
DAMON.
My dunekt, ick moet verfmachten,
Indien ick hier verbey, of elders langer fta;
't Is tijt, ja over tijt, dat ick daer henen ga.
PALEMON.
Wel, als het wefen moet, God wil u dan bewaren.
DAMON.
Iek wenfch u meerder luft ontrent uw grijfe jaren;
En my dat aerdigh dier, dat my gevangen hout.
PALEMON.
Iek wenfch u vryers heyl, en wel te zijn getrout.
DAMON.
Iek danck u, en ick ga.
PALEMON.
Maer wat een vaerdigh fpoeden!
Hoort, hoort.
DAMON.
Wat noch, ey fegh?
PALEMON.
Wie fal uw geyten hoeden,
Terwijl guy buyten zijt? Wie al het witte vee?
DAMON.
Iek ben te defer tijt gelijck een holle zee,
Gedreven van de windt, gefwollen van de baren,
Ach! dit en is my noyt mijn leven wedervaren;
Vergeet icic mijn bedrijf! mijn fchapen! mijnen ftal!
Wel, dit is voor gewis een deerlijck ongeval.
Ey! wat ick bidden mach, wilt ghy, voor weynigh dagen,
Een onvermoeyde forgh voor al mijn faken dragen,
Iek fal u wederom eens dienen als ick mach,
En daer mee ga iek heen, en wenfch u goeden dagh.
PALEMON.
0! wat is doch de jeught een poel van alle tochten?
Hoe wordt de ziel in haer geduurigh aengevochten?
Hoe wordt haer innigh hert met onruft in den geeft?
En wat is, dat geftaegh een minnaer niet en vreeft?
Iek geef de goden danck, dat my de finnen ftillen,
En dat ick ben verloft van duyfent viefe grillen,
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Die ons de jonckheyt baert, van heeten minne -brant,
En wat ick over langh in delen boefem vant.
De tijt en haer gevoláh die kan een menfch genefen
Van lijn inwendiáh mal, van fijn onftuylnigh welen,
En al dat ick wel eer met groot verlangen fach;
Maer dat en leert men niet als van den ouden dagh.
O waerde ouderdom! o fchole van de (eden !
O fleutel van de ruft! o woonplaets van de reden!
O winckel van beraet! o haven van de deught!
O tuchthuys van de luft en breydel van de jeught!
Iek prijs'u, griffe vorft, fchoon u de menfehen laken,
Ghy doet ons met den geeft als aen den hemel raken;
Ghy doet ons dertel vleefch, ons tochten in den ban,
Daer ons de geyle jeught niet voor bevrijden kan.
Ghy leert ons uyt de daet hoe alle menfchen dolen,
Dat niet oock wordt geleert oock in de befte fcholen.
Ghy maeckt ons van het vleefch, en van de werelt fat,
Ghy ftiert ons tot de deught, en baent'er toe het pat.
Al quam'er nu een God en fchonck myn voorigh welen ,
Om weêr op nieuw te zijn gelijck ick was voor delen,
Ja, met een volle macht de wegh weer in te gaen,
Dien ick wel eer met vreught op aerden heb gedaen;
lek fou te defer tijt fijn gifte niet ontfangen,
Want tot mijn eerste jeught en heb ick geen verlangen,
Schoon dat m'er wat vermaeck by wijlen in geniet,
Dewijl nu onfen geeft een nieuwe werelt ziet,
Uyt 't geen'er eertijts was, en ga ontrent de fchapen,
Op dat ick buyten pracht mijn lult zou mogen rapen;
Mijn, luft dat wil ick niet, ick wenfch geen losfe vreught,
Want al wat daer na ftreckt, is niet dan voor de jeught.
Laet, dien het luften mach, of vrou of maeghden vieren,
En foecken fijn bejagte ontrent de Venus- dieren;
Laet Damons harderin vry hellen na de kroon,
Voor my, al dat bejagh en acht ick niet een boon.
lek ben een harders kint, ick wil een harder blijven,
Iek wil aen genen bergh mijn kleyne kudde drijven;
Iek wil Hechts heere zijn van delen houten ftaf,
Tot my de bleecke doodt fal leggen in het graf.
ALEXIS.
want
onfe lompe boeren
Nu is'et al verbrot,
En willen niet beftaen, en geenfins oorlogh voeren,
Ter oorfaeck van mijn kint; en, dat noch minder fluyt,
Sy lachen mijn bedrijf, en al mijn reden uyt:
Uw dochter, is haer woordt, is boven uw vermogen
In kleêren opgepronckt, en dertel opgetogen;
Geen herders van het dorp, oock van den beften aert,
En waren goet genoegh met haer te zijn gepaert.
Is fy nu naer het Hof in haeften wech genomen,
Om daer te zijn gebruickt, het moet haer wel bekomen.
Wat ons hier in belanght, men fal om harent wil
Met onfen opper-heer niet vallen in gefchil.
Hier fta ick nu en kijck, onfeker wat te maken,

En fehijne van de fpijt mijn hert en gal te braken;
Maer ginder by het dorp daer komt een herders kint,
Die haer in rechten ernft te voren heeft bemint.
Sta, vrient, en hoort een weert, hoe benje dus verbolgen?
DAMON.
Iek ben als buyten Iny, en ga uw dochter volgen
Tot in des konincks Hof, om daer te mogen 1'ien
Wat haer gebeuren fal, en wat'er fal gefchiên.
ALEXIS.
Mijns oordeels doeje wel, en fooj' haer kunt bekomen,
Uyt handen van liet volek, dat haer heeft weggenomen,
Sy fal dan uwe zijn, ja, tot een echte bruyt,'
Soo langh tot fy of ghy, of beyd' uw leven fluyt.
DAMON.
Alexis, goede vriendt, wilt ghy my dat gelooven,
Soo fal ick niet out lien oock duyfent konineks hoven,
En doen al wat ick magh: geeft my daer op de handt.
ALEXIS.
Wel, fy fal uwe zijn, oock tot een eeuwigh pandt.
DAMON.
't Is wel, ick ga daer op; o Hemel! wou 't gelucken
Dat ick dat lieve beelt die roovers mocht ontrucken!
(wat verpoofingh )
CYRUS, AULICUS, EUTRAPEL,
MET T GANTSCHE HOF EN JUFFEREN, AEN TAFEL SITTENDE,
'

SPREECKT TEGENS EEN PAGIE, DIE ZIEM IET AEN BRENGHT.

Wel, dats' hier daetlijck zijn, 't is meerdering van vreught,
Dat even by de wijn de geeft en 't hert verheught.
LEPANTE,
BIET EENIGE SWIJGENDE SOLDATEN

Na dat wy, machtigh vorft, zijn uyt'et Hof gereden,
Soo hebben wy gelocht door al de naefte fteden,
Of eenigh aerdigh dier ons daer ontmoeten mocht,
Dat waerdigh mochte zijn den keyfer toegebrocht;
Maer echter al vergeefs, mits dat my niet en vonden
Dat hem gevallen fou, na dat wy keuren konden;
Maer liet, een kleyn gehucht heeft ons noch uytgebracht
Iet, daer op onfen raet niet eens en heeft gedacht:
Het is een herderin van heus en eerbaer welen,
En om haer fneegh verftant en fchoonheyt hoogh geprefen.
CYPRYNE.
Wel, laet dat herders kiadt hier komen voor den dagti ,
Op dat wy mogen fien hoe 't ons gevallen magh.
MILANOR MET ASPASIA.
Daer fiet ghy, machtigh vorft, het puyck van alle maeghden,
Die herders wel beviel, maer geen die haer behaeghden :
't En is geen boere kolt, maer voor een edelman,
Want daer is iet in haer, dat niemant vatten kan.
CYRUS.
Wel, dits een feldfaem werck, ick voel mijn finnen dwalen,
Met dat ick myn gefacht op haer heb laten dalen,
Nu, welkom in het hof, bevall'ge herderin,
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My dunckt in u te fien een rechte veldt-godin.
ASPASIA.
Wat gact de keyfer aen aldus met my te fpotten?
Iek weet dat hooge lof is voetfel van de fotten;
Voor my, geduchte vorft, ick ben een herders kint,
En tot een hooger naera en was iek noyt getint.
CYRUS.
'k En heb in al het rijck noch maeght, noch vrou geweten,
Hoe feer die was vermaert, hoe wonder hoogh gefeten,
Die Pales foo geleeck, en my foo wel beviel,
Als 't lichaem, nu bewoont by uw begaefde ziel.
Uw' heus en foet gelaet, en deef' yvore bollen
(Dit by Cyrus wordende gefeyt, begint haer boefem aen te taften, om hantgefpel
net Afpafia te maken, daer tegen fy haer deftelijk aeuftelt )

Vervoeren mijn gemoet, en doen mijn finnen hollen,
'k En weet geen fneeu foo wit, die hier by komen kan.
ASPASIA.
Bedaert u, machtigh vorft, ick fegge blijft'er van;
Iek heb een eerbaer lijf, dat not en fal gehengen
Dat niemant hier ontrent fal hant of vinger brengen,
Dus bint uw tochten in.
CYRUS.
hoe, weygert ghy een vorft
en
na uw liefde dorft?
herten
meent,
Die n van
Ey, fchickt u na den tijt, en na dit hooffche leven,
Ghy Pult door mijne gunft tot eere zijn verheven;
Ja, hoogli en heerlijck zijn, gekleet in rijeke ftof.
ASPASIA.
Ja, tot mijn eeuwigh hoon, en niet tot mijnen lof.
Ghy fpreeckt, geduchte vorft, onmogelijcke faken;
Een die niet eerlijck is, kan niemant heerlick maken;
Een die haer eer verlieft, fchoon die wort hoogh gelet,
Is maer een rechte Ilons, een floor, een vuyle flet.
CYRUS.
Bedaert u, herders kint, en laet my trooft verwerven.
ASPASIA.
lek oyt oneerbacr zijn! veel liever heden fterven.
Neemt my dit leven af, oock met de grootfte pijn,
Iek wil veel liever doot, als u te wille zijn.
CYRUS.
Hoe, is u niet bekent dat ick kan rijckdom geven,
Ja, groote Raten felfs aen die bekommert leven?
Eyft maer: want boje wilt, ghy Pult uw vader fien
Verheven in het dorp, oock boven groote lien.
ASPASIA.
Iek ben met puur gewelt mijn vader afgenomen,
Geeft dat ick wederom mijn vryheyt mach bekomen;
Dat eyfch iek, gunt'et my, dan fal iek zijn verblijt.
CYRUS.
Het fal terftont gefchiên, foo ghy beleefder zijt.

ASPASIA.
Wat ghy beleeftheyt noemt, dat heb ick wel te weten,
II

Maer ick fal, watje doet, mijn eere niet vergeten.
CYRUS.
Bevalligh herders kint, let beter op uw (tuck,
Met princen wel te ftaen en is geen kleyn geluck.
Het fond' u nutter zijn, woudt ghy uw barfheyt laten,
En 't fou voor alle dingh uw vrienden konnen baten.
ASPASIA.
Of my te vooren komt een droef of bly geval,
Iek ftel, hoe dat'et ga, mijn eere boven al.
Wat kan een herderin van konings liefde komen,
Als dat haer waerdite pant ftaet af te zijn genomen?
En als haer dit gebeurt, eylaes wat is'et dan?
Geen fchat, die haer verlies voor eeuwigh boeten kan.
CYRUS.
Hoe, kan een vorft, als ick, u niet ten vollen loonen?
Iek ben oock heden felfs u dat bereyt te toonen:
Voeght u maer na liet werck, ick fal, tot uwen lof,
U geven hoogh gebiet in dit doorluchtigh Hof.
ASPASIA.
Iek wil in 't tegendeel de Goden eeuwigh loven,
Dat ick ben ver geweeft van alle koninghs hoven.
Hoe, is dit werelt-vorft, is dit een keyfer zijn,
Geheele (lagen langh te fitten in den wijn?
Te nemen fijn vermaeck in fpel en lichte vrouwen,
En alle mal gelaet met vreugden aen te fchouwen?
0, (lat en is geen werck dat eenigh prins betaemt,
En feker, machtigh vorft, ick bender in befchaemt :
De plichten van het rijck beftaen in ftage forgen,
Van dat de sonne daelt tot aen den rooden morgen.
Een kroon behoeft den geeft, en oock het gantfche lijf;
Gewis, al wiefe draeght en hoeft geen tijt-verdrijf.
Een prins heeft ander werek: by moet bequame wetten,
Hy moet door al het rijck geftrenge rechters fetten,
Hy moet het weeligh volck, oock door fijn eygen daet,
Geleyden tot de deught, en houden in de maet.
Het dertel ongelaet dient kraclltiglh ingebonden,
Op dat'er niet een maeght of vrouwe wort gefchonden;
Oock alle flim bejagh, en drift tot vuyle luft,
Dient op te zijn gefchort, en uyt te zijn gebluft!
Ghy moeft, die Keyfer heet, geen jonge dieren fchenden ,
Die noyt een dertel wicht, of hooffche linekers kenden ;
Doet, doet wat u betaemt: beftiert het vaderlant,
En houdt onguere lucht, door reden, in den bant!
Dat fal u, machtigh vorft, een ftil en vreedfaem leven,
Ja, buyten 't rijck ontfagh, en binnen eere geven;
Want een die hechts liet volck, en niet fijn luft gebiet,
Verdient in mijn gemoet den naera van koningh niet.
CYRUS.
(De keyfer gaet, bezijden af, al mymerende' en alleen wandelen, en fpreeckt

als tot Eich felfs.)

Wel, dit's een vremt geval dat my hier komt beftoken,
lek hebbe naei' •w een reys met defe maegl^t gefproken,
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En Tiet , ick ben ontfet en wonder vremt geftelt;
Daer is een felfaem vuer dat my van binnen quelt,
Mijn hert is op de loop, mijn geeften fuyfebollen,
Mijn ziel is buyten my, mijn befte finnen hollen.
0 Venus dertel wicht! ghy zijt een vreemde galt,
Die op geen machtig prins, of groote (taten paft;
Ghy fchiet aen alle kant, en naer uw welgevallen
Ghy maeckt de grootfte kleyn, en doet de wijfte mallen.
Ghy ftelt door uw bedrijf oock printen buyten ruft,
En keert de werelt om, al na het u geluft.
Iek heb hier in het Hof het puyck van fchoone vrouwen,
En kanfe machtigh zijn, en hoeffe niet te trouwen;
Maer al dat hoofs befagh en ftaet my geenfints aen,
Iek voel mijn grilligh hert nu elders henen gaen.
Ey Tiet , een flechte maeght , een hoedfter van de fchapen,
Daer aen gaet nu ter tijt een Keyfer hem vergapen;
Een wefen fonder pracht, eenvoudigh uytter aert,
Voel ick dat in mijn hert een felfaem wefen baert:
Want hoe ick langer peyns op defe vreemde faken,
Hoe meer ick tot de maeght mijn finnen voel genaken
Al wat ick aen haer fie, rijft uyt een edel hert,
Dat van de rechte baen noyt afgetogen wert.
Een Nimphe fonder pracht, in ftilheyt op- getogen,
Die uyt het dertel Hof noyt gif en heeft gefogen ,
Staet nu te defer tijt geprent in mijn gemoet,
En hier mijn wil te doen, dat vind' ick wonder foet.
Wat is het hoogh gebiet van alle groote Staten,
Indien een machtigh verft geen vryheyt is gelaten?
Ey kieft, mijn fierte, kieft een lieve bedgenoot,
Om met vermaeck te lien de vrucht van haren fchoot.
Maer Too ick dit befta, hoe fal de werelt fpreeeken?
Hoe fal het fchamper volck met felle tongen fteecken,
En roepen overluyt, dat ick geen adel ken,
Ja, van een hoogen throon in 't Ilijck gevallen ben!
Maer fal een koningh felfs, door gif van booze tongen,
Sijn vryheyt in de trouw' hier worden afgedwongen?
Sal ick niet mogen doen, ontrent het trou-verbont,
Dat ieder een van outs gantfch vry en open ftontP
Wie falder eenigh menfch fijn vryheyt doen verliefen,
Wanneer hy is gefint een echte vrouw te kiefen?
En wie berooft een prins van Too een billick recht,
Dat hy niet af en flaet oock aen fijn minfte knecht ?
Wel aen, ick ben gefint mijn vryheyt hier te plegen,
Daer vind' ick mijn gemoet ten vollen toe genegen.
Ach! 't is een arrem prins, en van een kleyrn gefach,
Die na fijn eygen fin geen vrouwe kiefen mach.
EUTRAPEL.
Hoe, wat is dit gefeyt, wat mach de keyfer letten?
Het fchijnt hy is geraeckt in Venus warre-netten.
Hy neemt iet felfaems voor, naer ick het ftuck bemerck
ATTLIS.
Wanneer een koningh dut, dat is een duyfier werck.
;

;

Wat my hier in belanght, iek duyd'et al ten beften;
De princen hebben ftaegh het hooft vol muyfeneften.
Ey, gunt hem dat vermaeck.
EUTRAPEL.
Wel, hoe het wefen mach,
Hier fal een vreemt geval haeft komen aen den lach.
CYRUS.
t' Sa, buyten wie hier is; maer blijft ghy, Nimphe, binnen.
ASPASIA.
De Keyfer hier alleen? ach! wat fal ick beginnen?
0 Goden! ruckt my wegh, of ftort den Keyfer in
Een afkeer van gewelt, of wel een beter fin:
Ach! koom my nu te hulp, Diane van Ephefen!
Soo wil ick alle tijt aen u geheylight wefen
Ja, 'k fal u offer doen met 't alderbefte lam,
Dat oyt uw' priefters hant van onfe kudde nam.
Ach! wat fal van my zijn?
CYRUS.
Ey, wilt niet langer treuren,
Want u en fal van my noyt eenigh quaet gebeuren.
Iek heb het geyle vuur ten vollen uyt-gebluft,
En in mijn diepfte mergh en is maer reyne luft.
ASPASIA.
Ach! Goden, Hemels volck! hoe kan ick dit gelooven?
CYRUS.
Hout valt dat u geen menfch van eere fal berooven,
Door my zijt ghy bevrijt van allerley gevaer.
ASPASIA.
Och, of ghy foo gefint, en ick des Teecker waer
CYRUS.
Iek fal, gelooft'et vry, uw leden niet genaecken,
Of ick fal u voor eerft mijn echte vrouwe maecken ;
Iek geef u volle macht mijn voorftel af te flaen,
Tot u mijn echte trou fal wefen toegeftaen.
Siet, dat tot reine min mijn gantfche finnen buygen,
Des roep ick even felfs de Goden tot getuigen.
Ghy, neemt dit fehoon juweel, u tot een heyligh pant,
By ons van outs gebruyckt ontrent den echten bant.
Dat fulje, my ter eer, voor al de werelt dragen;
Maer hout het ftuck bedeckt, alleen voor weinigh dagen.
Al wat op dit geval een koningh oyt bedacht,
Dient niet als met beleyt in 't licht te zijn gebracht.
ASPASIA.
0 Goden! uw beleyt beftaet in vreemde wegen,
Noyt fach'er eenigh menfeh Too onverwachten zegen.
Het fchijnt als of mijn droom wou komen tot de daet,
Vermids ick werd verfocht tot Too verheven ftaet.
Wat is'et een geheym daer naer 'wy menfchen leven,
Waer door men tot geluck, of onheyl werd gedreven!
Wat is'er boven ons een onbegrepen kracht,
Waer door men dickmaels Tiet, dat niemant oit bedacht!
Den Hemel doet fijn werek, hoe vremt de faken fchijnen,
;
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Iek voele nu ter tijt mijn druck en anxt verdwijnen;
Dies fta ick op de wacht, wat my dit vremt geval
Voor my en voor het rijck ten beften geven fal.

HET VIERDE BEDRIJF.
DAMON.
Wat fal ick nu ter tijt, wat fal ick toch beginnen?
Hoe ben ick nu geplaeght met ongerufte finnen!
Waer heb ick niet gefocht? wien heb ick niet gevraeght?
En niet een menfch en kent die welbekende maeght,
Die paerel van het lant, die alle vryers prijfen,
Verheffen in de lucht, en met de vingers wijfen,
Gelijck een lant-juweel. 0 plompers van de Etat!
Dat ghy niet eens en kent die wijt-beroemde fchat.
Maer na een langh gedwael vondt ick ten langen leften
Een huys, een groot gebou, een flot niet hooge veften;
Iek vraegde wat het was? Men fey: des konincks Hof
Iek trat naer binnen toe, ick wift'er weynigh of.
Iek fagh een groot gewoel van jonckers, knechten, paerden,
Dat, als een dicke wolck, quarr rijfen uytter aerden;
Hier ftont ick vaft en keeck, tot fchimp en enckel jock,
D'een greep my by het lijf, een ander by den rock.
Wat dien' ick nu te doen? ik fal 't noch eenmael wagen,
Om daer, na defe maeght, vrymoedelijck te vragen.
Hier is des koninghs huys, ick fal wat ftille ftaen,
Om naerftigh af te fien hoe alle faken gaen.
;

PHRIX, DE SCHALCKNAR.
Wat is dit voor een Floor? ik moet met hem wat mallen.
(Phrix treckt weeh de ftock daer Damon op leunt.)

DAMON.
Wat queltme defe guyt? ick had by naeft gevallen.
Had ick u in het dorp, of buyten in het groen,
Iek foud' u voor gewis, ick fou —
PHRIX.
Wat fouje doen?
DAMON.
lek fou —

-

PHRIX.
Wel, tijt te werck, wy fullen famen fchermen
DAMON.
lek foud' u voor gewis den kop alfoo verwermen,
Dat ghy het heugen fout.
PHRIX.
Wel vrient, hoe dus ontittelt?
Wat benje voor een man?
DAMON.
Een herder uyt het velt.
PHRIX.
Wel herder, wellekom, ick moet u vrientfchap toonen,
Soeckt ghy hier dienft in 't Hof, ick kan een dienaer loonen :
Iek ben, gelijckje fiet, een heer van grooten ftaet,
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Spreeckt mijn persoon voor al, eer dat ghy vorder gaet.
CELER, EEN PAGIE.
Ghy joncker, met verlof, laet defen herder blijven,
Met luyden uyt'et lant hoort niemant fpot te drijven.
PHRIX.
Vaert wel dan niet den boer.
CELER.
Hups Huyfman, goeden dagh!
Hoe zijt ghy foo verbaeft?
DAMON.
'k Woud' ick u noyt en fagh.
CELER.
Wat let u, goede man? waerom foo bits gefproken?
DAMON.
Ghy hebt my voor een uer by na den kop gebroken.
CELER.
Iek, lantfer? watje raeft! ick doe geen herders quaet.
DAMON.
Ghy waert'et nochtans felf, of wel uw - mede -maet,
Ghy zijt al een gebroet.
CELER.
Ey, wilt beleefder fpreken,
Wy zijn niet altemael geneyght tot flimme ftreken;
Geen Hof en is too quaet, of daer is iemant goet.
DAMON.
Iek weet niet of ick dit van u gelooven moet.
CELER.
Gelooft'et,
goede
man,
ick
fal u niet bedriegen.
j
DAMON.
j Neen, ick en ben foo licht niet in den flaep te wiegen;
Iek voel het al te wel hoe dat ick was geplaeght,
Doen ick aen uws gelijck quam vragen na de maeght,
De maeght by my bemint.
CELER.
Wel, wat is dat te (eggen?
Iek bidde, goede man, dat nader uyt te leggen;
Wat is van defe maeght, en wat van uwe min?
Ontdeckt my na den eifeh den grout van uwen fin.
Indien ghy my behoeft, ghy mooght op my vertrouwen,
Seght my wat u gebreeckt, ten fal u niet berouwen;
Daer is mijn hant.
DAMON.
Is 't foo, foo dient'et u verklaert,
En dan mijn herten -leet aen u geopenbaert:
Iek ben een herders kint, met foete min ontfteken,
En mijn ellendigh hert, dat fchijnt in my te breken;
Vermits de foete maeght, daer op mijn ziele wacht,
Is uyt'et velt geruckt, en in de Etat gebracht,
En waer iek foecken mach, ick weetfe niet te vinden.
CELER.
Iek kan van defen dagh u defen knoop ontbinden;
Maer heelt haer nader uvt.
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DAMON.
Het is de fchoonfte maeght
Die ick op aerden weet, en ghy uw leven faeght.
Siet daer een vafte peyl.
CELER.
Nu, dat zijn goede reden,
Maer 't gaet niet op het laut gelijck als in de fteden:
Want dat ghy fchoonheyt noemt, is hier al dickmael niet.
DAMON.
Hoe, gaet'et dan foo los met dat men fchoonheyt hiet?
Soo wonderlijcken faeck en hoord' ick noyt mijn dagen.
CELER.
Wel vrient, wat noemje fchoon?
DAMON.
Dat moogj' een blinde vragen.
Wat fchoon is fpreeckt van felfs.
CELER.
Voorfeker, herders maet,
Ghy zijt foo (impel niet gelijck uw rookje ftaet.
DAMON.
Maer wilje, goede vrient, dat ick u eeuwigh prijfe,
Soo moeftje my de maeght óf hier of elders wijfen.
Iek meen die herderin, die, door een Hof-gezant,
Is met gewelf vervoert oock uyt haer eygen lant,
En hier in 't Hof gebracht, geleden weynigh dagen.
CELER.
Nu heb ick eerft verftaen de gront van uwe vragen,
Iek fal n dan voldoen, wilt ghy nu mede gaen;
Maer hou, treet wat ter zy, daer komt de Keyfer aen.
Cyrus met al 't hof komt u; t

DAMON.
Wat is dat voor een man, die alle menfchen groeten,
En op wiens wenck alleen oock heeren buygen moeten?
Wie is de maeght, dienf' al geluck en eere biên?
Hou toch mijn vraegh te goet', ick heb noit Hof gehen,
Maer ftaegh op 't lant gewoont.
CELER.
De man, by u gewefen,
Is nu de grootfte vorft die oyt de menfchen prefen,
Een herder van het volck, een Keyfer in het rijck,
En daer en is geen menfch op aerden fijns gelijck.
De juffer, aen fijn hant, dat is de herderinne,
Nu korts in 't Hof gebracht, waer door des Keyfers Linnen
Soo opgetogen zijn, dat hy niet duren kan;
Ja, is haer even foo gelijck een echte man.
KONINGH CYRUS,

MET

ASPASIA,

IN HOOFSCHE KLEEDINGH, EN AL 'T HOF.

Bevalligh herders kint, fiet hier een ander leven,
Als in het platte lant aen herders wert gegeven.
Hoe ftaet u 't hoofs gelaet, en al dit wefen aen?
ASPASIA.
Soo verr', geduc'Ite vorft, en ben ick niet gegaen

Dat ick'et feggen kan; ick fie hier duyfent faken,
Die my geheel verftelt en als verlagen maken.
Iek wift niet dat men fulcks in al de werelt fach,
Of dat het eenigh menfch te wege brengen mach.
CYRUS.
Dit is maer kleyn beflagh, men fal u grooter toonen,
Als ick u koningin fal hebben laten kroonen;
Dit is maer 't eerfte licht van uwen dageraet,
Ghy fult in korten fien dat vry al hooger gaet.
ASPASIA
0 vorft! ick ben te kleyn tot foo verheven zegen,
Waer heeft oyt maeght, als ick, foo grooten luck gekregen ?
CYRUS.
Een koningh, fchoone maeght, die heeft de volle macht
Dat iemant wert verhooght, oock uit een laegh gellacht.
DAMON.
Wat fie ick, lieve God! wie fou'et konnen meenen,
Dat iemant foo ontluyckt door glans van rijcke fteenen?
Gewis dit is de maeght die mijn gemoet befit,
En door wiens foet gelaet mijn geeften zijn verhit.
Eylaes! ick benfe quijt, hoe kan ick langer fwijgen?
Die voor een keyfer is, en fal geen herder krijgen,
0 wonder vreemt geval! ach, naer ick lieden merck,
De trou is Hemel-vaft, en Godes eggen werck!
CYRUS.
Wat feyt de jongelingh? of waerom komt hy klagen?
Heeft iemant hem befpot, en oock misfchien gellagen?
Is hy aen u bekent, of weetje wat hem let?
My dunckt hy heeft het oogh alleen op ons gefet.
ASPASIA.
Geduchte wereld -vorft! die ghy hier fiet verfchijnen ,
Die heb ick overlangh van liefde lien verdwijnen;
Het is een herders-gaft, en woont ontrent het velt,
Daer ick wel duyfentmael mijn fchapen heb getelt.
Hy was op my gefint, en quarr geheele dagen,
Alwaer ick nederfat, fijn liefd' en lijden klagen;
Hy dede wat hy mocht, en al uyt rechte min,
Maer hy en vont geen plaets in mijn verdwaelde fin;
Mijn hert was elders vaft, hoe Peer ick «giert gebeden,
En ick was even -wel onfeecker van de reden:
Wie had het oyt gedacht, dat my een machtigh vorft
Sou noemen fijn vermaeck, ja, dragen in de borft?
Nu denck ick dat de vrient, om mijn geluk verbolgen,
Het lant verlaten heeft, en my is komen volgen.
Iek weet, hy heeft wel eer foo veel om my gedaen,
Dat hy oock defe reys fal hebben onderftaen.
CYRUS.
Ghy jongelingh treet toe, en nadert defe troonen,
U fal geen leet gefchiên , ick fal u gunft betoonen
In plaets van defe py en boeren hongerlijn,
Sal uw geheele kleet van gulde ftoffe zijn.
De maeght, u wel bekent, heeft u foo hoogli geprefen,
;
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Dat ghy, na dat my dunckt, hier moet gevordert wefen.
Wie heeft'er oyt veracht een ham of fchapen-bout,
Wel aen, verlaet den beu, den vlegel en de wan,
Of ander boere-koft, gewreven in het fout?
En wort hier in het hof een ruftigh edelman.
Wie met den lijve werckt, en hoeft geen grage fousfen,
Hier fulje fonder ploegh, oock fonder iet te fayen,
Wie ftaegh in hofen gaet, en hoeft geen zijde kousfen;
Meer vreught, en rijcker oeft, als op de velden mayen:
Die niet een grauwe py te dragen is vernoeght,
Uw hutten zijn gemaeckt van rau of vueren-hout,
En kent geen fachter kleet, of dat hem beter voeght.
Siet hier een fchoon paleys, dat blinckt van enckel gout.
Wat kan het rijck gewaet aen my of iemant geven,
Uw woning is bekleet met raegh en fpinnewebben;
Al waer het altemael van enckel gout geweven?
Hier fulje fchoon tapijt, en Tijde fpreyen hebben.
Een herders ruyme dracht ftaet my veel beter aen,
Uw dranck is fchrale wey, uw' fpijfe boere-koft;
Als in een hooffche praem geperlt te moeten gaen.
Hier eet men ftaegh gebraet, en drinckt den beften moft.
Een kleet van eygen wol of eygen vlas gefponnen,
Wat kan uw herders ftaf als flechts de fchapen dwingen?
En vrucht op eygen lant met eygen hant gewonnen,
Iek kan met dit geweer in vafte fteden dringen.
En moes uyt eygen hof, en vlees uyt eygen ftal,
De koning die je viert die woont by uwe biên;
Dat is de befte koft uyt al het aertfche dal.
Maer keyfers, als ick ben, en zijnder niet te fien.
Iek weet het is een kunft een prins ^te konnen vleyen,
Iek kan u groot beflach en hooge staten geven,
En, als het dienftigh is, fijn netten uyt te fpreyen;
Daer op hier fonder (weet veel duifent menfchen leven.
Iek weet het is geluck met vorften wel te ftaen,
Laet vry het boerewerck aen die het luften mach,
Maer eer het iemant denckt, foo is de gunft gedaen.
Ghy kont hier edel zijn, en dat op eenen dach.
't Is ijs van eender nacht, hoe wel het fchijnt te blincken:
Komt, leert hier op fijn hoofs en na de konfte fpreken,
Al ftaet'er iemant hough, hy kan haeft lager fineken.
Ja leert maer heus te zijn, en foo wat hooffehe, treken,
O prins! uw gunft is foet, maer vry niet fonder gal:
Dat fal u nutter zijn, en maken grooter man,
Want die het eens verkerft, hem treft een wisfen val.
Als eenigh lant- bedrijf u doen of maken kan.
Treft ons een harden flagh, wat baet onmatigh treuren?
Hebt ghy de vrijfter niet daer toe ghy waert genegen,'t Is aen den Hemel vaft al wat ons kan gebeuren.
Mijn gunft fal dat verlies ten vollen overwegen;
Hoe dat'et immer gaet, ick fette geen gequel,
Want die een keyfer heeft tot fijn vertrouden vrient,
Iek fie de werelt aen gelijck een goochel-fpel.
Leeft langh, o groote verft! ick wil u God bevelen,
Die kan, als 't hem geluft, van vrouwen zijn gedient.
DAMON.
Die laet u vruchtbaer faet en foete kinders telen,
Indien ick bidden mach, o prins van hooge machten!
Ten dienfte van het rijck. En ghy, o fiere maeght!
En wilt ons lagen ftaet niet al te feer verachten, Die, mits uw moedigh hert, een keyfer hebt behaeght,
En prijft oock niet te veel de macht van 't hoogh gebiet,
Dewijl ghy niet en zijt voor mijne koy gefchapen,
Want, na mijn kleyn begrijp, 't en is foo luftigh niet.
Maer by een machtigh vorft hier in het hof te flapen,
lek wenfch u veel gelucks, en nimmer tegenfpoet,
Iek heb een vry gemoet, en kan geen banden lijden,
Blijft
eygen aen den prins, dewijl 't foo wefen moet;
Een hert. dat Eich vernoeght dat kan hem licht verblijden.
Heb ick tot mijn behulp een kleyne waterput,
Maer ghy felt menighmael, en op verfeheyde reyfen,
Dat hou' ick voor gewis, op uwen herder peyfen;
Waer toe is my de vleet van groote ftroomen nut?
De tijt fal alle dingh eens maken openbaer:
Iek, als een ruftigh quant, in vryheyt opgetogen,
- Heb ftaegh een ronden aert uyt 's moeders borft gefogen;
Al blinckt de guide kroon, fy weeght geweldigh fwaer.
My dunckt dat al het volck hier leeft in flaverny,
Maer, keyfer, eer ick ga, moet ick u wat verhalen:
Want daer een grooter woont, daer is geen minder vry.
Daer woont een oude Grieck in onfe naefte palen,
'k Heb liever door het velt het jonge vee te leyden,
Die feyt daer aen het volck al menigh vremt geval,
De geyten aen den bergh, de fchapen aen der heyden,
Of dat'er is gefchiet óf noch gebeuren fai;
Die heeft my left verhaelt, oock uyt een boeck gelefen,
De boeken aen de klip, de koeyen in het gras,
Dat mijn beminde fal een krijghs-gevangen wefen;
Dan al de pronckery,, die oyt in hoven was.
En dat hy boven dien fijn hooft verliefen fou,
Hier fal ick blijder zijn, en vry al beter varen,
de
wacht
kamers
moet
bewaren;
Die
met
haer (tont te zijn verfegelt in de trou .
een
ftage
Als daer
Wat hier van wefen fal is duyfter om te (eggen;
Als daer men proeven moet, of niet een boos fenijn
Hy dien het (tuck belanght, die much het overleggen.
Is in liet fchoon geback, of in den foeten wijn.
Ey! fegh my doch een reys, wat heb ick doch te pasfen
De Grieck die voeghd'er by (hier dient wel opgepaft) :
Op al het hoofs beflagh, en overtolligh brasfen?
't Is al, wat ick u fegh, aen haer geboorte vaft.
1) De niftory-fchryvers getuygen van Cyrus, dat fijn leger van Artaxerxes wiert geflagen, s n dat fijn hooft en arm in triumph gevoert zijn, en dat Afpafia, onder andere krilghs- besangen,
gebonden voor Artaxerxes is gebracht, doch dat hy'er dadehjek los het, en naderbant in groote achtingh hiel, ja dickwils in verfcheyde gewichtige faken haer raet gebruyckte. Siet dele
Hiftorie by Plutarch. in Pericle et Artax. Jufti. 10. c. 2..z lian. var. hifto. cap. 1. Jac. Usfer. in Ann. Vet. Telt, in vita Cyri et alios.

iI

151

ASPASIA,

602

Wat my hier in belanght, ick wou het hooft verliefen,
Wou fy my Hechts alleen voor haren herder kiefen;
Maer dit heeft defe maeght my noyt gelieft te doen,
Dies laet ick u de forgh, en keere na het groen.
CYRUS.
Wel dit 's een hupfch gefel, hy weet foo goede reden,
Al woond' hy in het Hof, of in de groote steden.
Siet, in een ruyge py daer fteeckt oock fomtijts wat,
Dat by de groote felfs is dienftigh opgevat.
Iek fal om uwent wil den herder gunfte toonen,
Al miff hy dat hy focht, ick fal hem weder loonen;
En wat fijn voorftel raeckt, de man heeft groot gelijck:
Die heeft dat hem vernoeght, befit een koningrijck.
Wel, zijt ghy foo verknocht aen dit uw herders leven,
Dat ghy u tot het hof niet wilt of kont begeven?
Wat is'er dan te doen? voor my ick fwijge ftil,
'k En ben geen dwingelant die u beletten wil;
Maer eerje van my gaet, foo wil ick u befchencken,
Op datje langen tijt noch mijnder fout gedencken;
Het fal u voordeel doen, dat ghy oyt defe maeght,
En in dit prachtigh hof een groote keyfer faeght.
Ontfanger van het wont, dat, aen de zuyder-kuften,
Het gantfche laut verheught met allerhande luften,
Treet hier wat nader by.
THEON.
0 prins van hooge macht!
Hier is hy die geftaegh op uw bevelen acht:
Want als 't uw dienft vereyft, foo fal ick nimmer flapen.
CYRUS.
Wel, geeft aen defe vrient vijf hondert hupfe fchapen,
En geyten boven dien, en in gelijck getal,
En geeft hem oock een bergh, niet 't onderhorigh dal.
THEON.
Des keyfers wil gefchiê.
DAMON.
Dat zijn te groote faken,
En fullen, machtigh vorft, mijn geeft onruftigh maken ;
Een kleyne bon is foet, waer toe foo groot belach ?
Iek danck u lijckewel, foo veel ick dancken mach.
Iek fal, na defe tijt, door al de groenfte velden,
Verheffen uwen naem, en uwe daden melden,
En meer vermagh ick niet te brengen aen den dagh,
Dat u, o machtigh vorft! tot voordeel Itrecken magh.
ASPASIA.
Maer, Damon, noch een woort. My is onlanghs gebleken,
Dat ghy om mijnent wil een kol hebt wefen fpreken
En datj' aen 't geurigh wijf een ouden penningh fchonckt,
Daer meed' de toveres by al de luyden pronckt:
Ghy moet om mijnent wil uw penningh niet verliefen,
Dies heb ick uyt de fehat des keyfers willen kiefen
Een ftuck van ouden tijt, bekent in 't gantfche laut,
Het befte dat men oyt in oude fchatten vant
Neemt dat voor uw verlies, om mijnent wil geleden,
;

;

Vermits ghy misfen moet daer ghy om hebt gebeden,
En denckt by wijlen eens op uw voorgaende min.
DAMON.
Ach! die gaet nimmermeer uyt mijn bedroefde fin.
Uw beelt is als een ftael gedruckt in mijn gedachten,
Des fal ick evenftaegh u boven Pales achten;
Dit is de velt-godin, die al de werelt eert,
Hoe wel met my de kans is anders omgekeert.
De Sonne fal veel eer niet van den hemel weten,
Als ick uw foet gelaet, uw wefen fal vergeten.
Nu bid ick noch een dingh, al eer ick henen ga,
Dat noyt des keyfers volck by ons een leger tla ;
Het lant is ruym genoegh, men kan ons wel verfchoonen.
CYRUS.
Iek fal u, herders-kint, oock daer mijn gunfte toonen.
(Binnen.)

DAMON.
Nu fal ick wel vernoeght weer keeren na het wont,
En feggen tot het volck: mijn vrijfter is getrout.
Sy is, uyt lagen ftant, nu tot een kroon verheven,
En wat dat my belanght, sek kan oock vrolijck leven;
Iek heb nu machtigh vee, en ander goets genoegh,
Mijn landery behoeft oock meer als eenen ploegh.
Het was mijn groot geluck een blaeuwe fcheen te loopen,
Men fou om dat verlies wel hondert vrijfters koopen.
By ons zijn nimphen felfs, en vry in groot getal,
Niet eene van den hoop die my ontfeggen fal.
Als ick dit machtigh vee fal drijven op den velden,
Dan fal het gantfche lant van mijnen rijckdom melden.
Iek was wel eer gefchat een geeftigh jongelingh,
En mits ick weynigh had, waft dat ick niet en vingh;
Maer nu, na dat my dunckt, en hoef ick niet te veyèn,
Iek hou dat Daphne felfs my trou fal komen byën,
Of Rack iek maer alleen een haut of vinger uyt,
Iek kreegh van ftonden aen een onverwachte bruyt.
Hoe teer Dametas stoft op fijn vermaerde Phryne,
Indien sek maer en fprack, gewis fy ware mijne.
Iek weet, hoe veel dien vos van groote kudden hout,
En iek ben nu ter tijt een prince van het wont.
Men fal my hulde doen in al de rijckfte dorpen,
En even vaerdigh zijn my vryfters toe te worpen.
O vrienden! rijck te zijn dat heeft een groote macht;
Geen menfch foo wijs of vijs die hier niet op en acht.
Nu vrienden, wat iek fegh, prent dat in uw gedachten;
Men moet in tegenfpoet een beter kans verwachten.
Ghy, neemt dit voor uw trooft, dat, na een donder -flagh,
Een klare fonne-fchijn ten leften rijfen magh.
PANCASTE, CHARICLEA, PHRYNE, -EGLE,
HOF -JOFFEREN.

't Is over-al bekent, en oock aen ons gebleken,
Hoe dat de groote vorft ten vollen is ontfteken
Met liefde van het wicht, onlangs in 't Hof gebracht.
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PHRYNE.

PANCASTE.

Och! wie had foo een werck fijn leven oyt gedacht?
Vriendinnen, willen wy in onfe luyfter blijven,
Wy moeten defe luyln uyt 's keyfers hert verdrijven;
Ja 't moet gewis, het moet in haeften zijn gedaen.
Ghy Chariclea gaet, en fpreeckt den keyfer aen;
Stelt heden in het werck uw foet aenminnigh fpreken,
Ghy fult, ick hou het vaft, den gantfchen handel breken.
CHARICLEA.
0! dit's een wichtigh ftuck voor 't ganfche koningrijck,
Laet ons te famen gaen, het raeckt ons al gelijck.
PANCASTE.
Neen, foo een groot beflagh fal al te vinnigh fchijnen,
Wy moeten door beleyt den keyfer ondermijnen;
Iek weet u beter raet, uw' neef is een poëet,
Die fchrap is uyter aert, en flimme rancken weet,
Ja, Duyvels liften kent; hy kan pafquillen maken,
Die iemant aen het hert, ja dieper kunnen raken.
Een puntje maer alleen van foo een fitfe pen,
Is 't allerflimste gif dat ick op aerden ken.
PHRYNE.
Maer om de nieuwe bruyt na 't leven af te beelden,
Soo dient voor al gefeit, hoe al de boeren fpeelden
Des avonts voor haer deur, des nachts ontrent haer bedt.
PANCASTE.
rechte
greep
dat's
de
Ja,
daer op ons dient gelet.
En hier noch by gevoeght, dat fy op alle feesten
Gedurigh was te fien, by al de lofte geeften;
En waer dien rouwen hoop maer eens te famen quam,
Dat fy daer flux verfcheen, en haer genoeghte nam.
PHRYNE.
Maeckt oock haer faken valt aen 't veyligh buyten-leven,
Soo kan dit met een glimp haer werden aengewreven;
Te meer, nadien een Floor, gekomen uyt'et lant,
Hier feyt, dat hy haer volght alleen uyt minne-brant;
En doen met alle macht de werelt dan gelooven,
Dat fy'er over langh van maeghdom liet berooven,
Of door een foet gewelt óf wel door minne-gunft;
En foo dient al het werck gehandelt na de kunft.
CHARICLEA.
Maer ick kan evenwel dit geenfins dienftigh achten,
Pafquillen fonder naem die zijn van weynigh krachten.
Oock is mijn neefs bedrijf in 't Hof te veel bekent,
En quam het fchennis uyt, foo waer hy wis gefchent.
De keyfer is te wijs, hy foud'et licht ontdecken,
En fou in dit bedroch ons mede konnen trecken.
Siet, wie den draed bekomt, die vint wel licht het kloen,
En dat fou ons gewis verdriet en fchande doen.
Laet ons van ftonden aen des keyfers moeder fpreken,
Want die is recht bequaem den handel af te breken;
Het is een deftigh wijf, die oock de vorft ontfiet,
Ten bleef noyt ongedaen wat fy den keyfer riet.

Dit is de befte vont die iemant kan bedencken,
En dit fal geen van ons in naem of eere krencken.
t'Sa, na de keyferin! Wat ftaje? wandelt voort.
CHARICLEA.
Maer wat ick bidden magh, ghy Phryne, doet'et woort.
PHRYNE.
Wel aen, ick wil het doen; maer wat ick kom te fpreken,
Ghy, pafter altemael uw zegels aen te fteken,
Op dat het blijcken magh dat ghy het foo verftaet.
CHARICLEA.
Het fal al foo gefchiên; maer bid u, lieve, gaet.
(Binnen.)

- GLE.
lek fie hier wert een net uyt enekel lift geweven,
Dat fou wel aen het Hof groot onheyl konnen geven,
Mits dat men door bedroch den vorft wil doen verftaen,
Waer door fijn foete luym te niet fou konnen gaen.
Iek hou my buyten klem; en, eer wy qualijck varen,
Wil ick dit gantfche werck den keyfer openbaren.

HET VIJFDE BEDRIJF.
CYRUS, MILANOR, LEPANTE,
EN ANDERE KRIJGHS- OVERSTEN SWIJGENDE.

My wort daer aen- gebracht, dat, in het Noortfch geweft,
De Parten gaende zijn, en woelen al'er beft.
Milanor! ftelt te werck twee duyfent lichte paerden,
En neemt het Grieckfche rot met haer gevlamde fwaerden,
En treckt naer 't grilligh volck, en dat te defer ftont,
En royt de muyters uyt tot in den diepften gront,
En fent van all's befcheyt.
MILANOR.
't Sal machtigh vorft gefchieden,
En hout als voor gedaen, wat ghy my mooght gebieden.
. CYRUS.
Dit ongehoorfaem volck woelt tegen onfe kroon,
Het zy ick haer gewelt of mijne vrientfchap toon;
Maer al dit krijghs-gewoel en kan my niet beletten,
Om mijn ontfteken hert in ruft te mogen fetten;
Ghy daerom, maeckt gereet de krooningh van de maeght,
Die my loo lief-tal is, en boven al behaeght.
LEPANTE.
fal
terllont
gefchiên.
Dat
CYRUS.
Wie komt door 't volck loo breken?
CELER, EEN PAGIE.
Uw moeder, machtigh vorft, bidt u alleen te fpreken
Om faken van belangh.
CYRUS.
Wel, dat'et loo gefchiê !
Vertreckt dan altemael, tot ick u weer ontbiê.
lek heb in langen tij t , u, moeder! niet vernomen,
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Het is my aengenaem dat ghy nu zijt gekomen;
Noch aengenamer is 't dat ick befchouwen magh,
Dat ghy too jeughdigh zijt ontrent uw ouden dagh.
PARISATIS.
Ick weet de Goden danck, dat my het buyten -leven
Geen foet vermaeck alleen, maer welftant heeft gegeven :
Want fchoon ick menighmael alleen in ftilte fat,
Iek vont'er meerder luft, als midden in de Etat.
CYRUS.
Kont ghy op 't buyten-huys u ftil en eenfaem houwen,
Die eertijts was gefelt met al de groote vrouwen,
En hadt óf ftaegh gefangh óf feel óf mommery,
En waert hier alle daegh met hoofs gefelfchap bly?
PARISATIS.
De tijt, beminde Soon, verandert alle faken.
't Is my nu als een walgh dat my eens plach te fmaken,
Dat my eens vreughde fcheen is nu maer enckel pijn;
De (tillen ouderdom die foeckt alleen te zijn.
CYRUS.
Wel, leeft als 't u gevalt, ick wil 't u niet beletten;
De drift van ieders hert gaet boven alle wetten.
Die na fijn eygen hert fijn leven leyden mach,
En heeft noyt ongemack, of reden van beklach ;
Siet, al mijn hoofs gevolgh is (tracks van my geweken,
Seght nu wat u gelieft niet my alleen te fpreken.
PARISATIS.
Iek kom tot u gegaen, als tot mijn eygen kint,
Dat ick met ftage fucht als moeder hebb' bemint.
Iek heb u, lieve Soon, gefooght aen defe borften,
Dat telden wort gefien ontrent de groote vorften;
En ghy zijt wederom, oock van uw teere jeught,
Geweeft een buyghfaem kint tot mijn gewenfte vreught.
Noch hebje mijnen raet geduerigh aengenomen,
Dat u en al het rijck noyt qualijck is bekomen.
Nu is'er feker dingh, dat ghy op heden doet,
Dat ick niet lijden kan, en ghy oock laten moet.
Daer is, na dat ick hoor, een meysjen hier gekomen,
Of van een buyten-ftel, of boeren-hoef genomen;
't Is, hoe het weten mach, een floor, een herders kipt,
Dat niemant fchier en acht, maer ghy alleen bemint.
Die na de bocken neckt, of na de gore fehapen,
Sou die in uwen arm, en by een keyfer flapen?
Die op een ftelle fat, en woond' als in het ftof,
Kan die haer plomp geftel oyt voegen naer het Hof?
Die noyt en heeft verkeert als by de lompe boeren,
Sal die vorftinne zijn, en kroon en scepter voeren?
Neen, too onguren dingh en is'er noyt gefien;
En hebj' een keyfers hert, too mach'et niet gefchiên,
Dan wort'er noch gefeyt, ja, met gegronde reden,
Dat fy al menighmael veel aenftoots heeft geleden
Van Pans aelwaerdigh volck, en wort daer by gelooft,
Dat fy al overlangh van maeghdom is berooft.

Die ftaegh met dertel volck genegen is te praten,
Die moet'er menighmael haer befte veêren laten.
En waer dat in het lant was eenigh boeren-feeft,
Daer wasfe ftaegh ontrent met haren losfen geeft.
Hoe dat'et weten mach, o prins van hondert rijcken!
U kan geen harderin tot keyferin gelijcken;
Het paft geen machtigh vorft, voor wien de were lt beeft,
Die onder fijn gebiet too veel princesfen heeft.
Segh, was'er geen van die, die oyt uw hert behaegden,
Die too doorluchtigh zijn, en alle fchoone maeghden,
Ja, nimphen, als een vorft of keyfer hebben moet,
En van haer jonckheyt aen daer voor zijn opgevoet?
Ghy neemt te flechten keur, ja, toont u gantfche dagen,
Of ghy aen haer het rijck foudt willen overdragen.
Dies falm' in 't openbaer verfoeyen uwen aert,
Of ghy van edel bloet en eer verbaftert waert.
CYRUS.
Wel moeder, wie heeft u dit in het hooft gefteken?
Is dit het groot belangh daer ghy my af wont fpreken?
't Is waer, hier in het Hof heb ick een jonge maeght,
Die kleyn is van haer felt, maer echter my behaeght.
Siet, liefde wort gefet na dat de (innen vallen,
Ghy weet dat hier te mets oock wijfe lieden mallen ;
De daet die wijft'et uyt, dat geen vernuftigh man
Oyt reden en befcheyt van liefde geven kan.
De maeght heeft noyt geleert f regels van manieren,
Of hoem' een koninckrijck of landen moet beftieren;
Maer des al niet-te -min too brenghtfe reden voort,
Daer in ick wonder fie, ja fchier in ieder woort.
Hoe kleyn dat iemant is, daer is niet aen gelegen,
Men klimt tot hoogen ftaet door veelderhande wegen;
d'Een komt tot grooten ftaet door hondert menfchen doot,
En door een lant-bederf wort dickwils iemant groot.
Weer die een eerbaer wijf eens princen hoer wil maken,
Die klimt oock menighmael tot wonder hooge faken.
Iek fie, dat menighmael de grootften adel rijft,
Om datm' in dit bejach de princen onderwijft.
En ghy foeckt defe maeght haer eer verdacht te maken,
Maer dat zijn voor een prins geen onbewufte faken;
De raneken van het Hof zijn my te wel bekent,
Iek weet dat defe maeght uyt wan-gunft wort gefchent.
De juffers van het hof, die defe vrijfter haten,
Die zijn van mijne gunft al lange nu verlaten,
Nu woelenf' over hoop, als ratend' en ontfint,
Gelijck een holle zee gedreven van de wint,
En foecken door uw hulp mijn liefde wech te jagen;
Maer dit klappeyen-werck en fal mek niet verdragen.
Het is een flim bedrock, en opgefochte vont,
Dat uyt afgunfte komt, en uyt een vuylen wont.
De maeght, by haer bekladt, die is vol fchoone gaven,
Die even machtigh zijn een prins te konnen laven;
En fchoon een ander menfeh misfcliien dit niet en merckt,
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lek fie haer eerbaer hert dat in mijn herte werekt.
Het is niet opgepronckt; maer is'er aengeboren,
En daerom is'et waert van my te zijn verkoren,
Om door den echten bant met my te zijn gepaert,
Haer hooft dat is een kroon, haer hant een fcepter waert.
Nu woud' ick wel een reys de hooffe juffers vragen,
Hoe dat een herders kint een Keyfer kan behagen.
Hier midden in het Hof, en by loo frisfchen jeught,
Als gliy in eenigh deel des werelts hebben meught?
Daer alle vrouwen zijn geciert aen alle kanten,
Met paerels aen den hals, met fijne diamanten,
Met poeyer op het hooft, en aengewreven glans,
Al ftricken voor het oogli, en lagen voor de mans:
Daer nicke tabbaerts zijn, die aen de leden pasfen,
Niet als door kunft gemaeckt, rnaer uyt 'et lijf gewasfen;
Daer niet een hairtjen is, of 't wort, niet groot beleyt ,
Of konftigh opgerolt ôf geeftigh uytgebreyt.
Daer ieder belch is niet haer geheele krachten,
Door allerley bedrijf, te trecken ons gedachten,
Te rapen over hoop, te brengen aen den dach,
Al wat haer fris gelaet in fchoonheyt baten mach?
Mijn antwoort foude zijn : dit komt'er van de Goden
Die hebben voor gewis my dele min geboden;
Hoe kan het anders zijn, dat my Too flechten maeght,
Oock boven al het Hof, ten vollen heeft behaeght?
Dies, moeder! weeft geruft , en laet de vrouwen praten;
lek lieve dele maeght, en falle niet verlaten ;
Of fchoon haer moeder molck, haer vader heeft geploeght,
Sy is'et die mijn hert volkomen heeft vernoeght.
Het rijck heeft groot bellagh , en veeltijts (ware faken ,
Die my al menighmael den geeft onluftigh maken;
Voor al dat enge mack, laet my ten minften toe,
Dat ick mijn eygen fin in defer handel doe.
(De keyfer geet vertooirit «ech

PARISATIS.
Hy gaet vertorent wech, maer ick heb groote reden
Des onderfoeck te doen, en dat in volle leden;
lek moet door goet beleyt vernemen dele daet ,
En wie dat aen het 1 Tof kan geven delen raet.
-

PANCASTE, CHARICLEA, PHRYNE, iEGLE
EN CELER DE PAGIE.
Me-vrou
, met toegenegen ooren,
hier,
Wy komen
Om d'uytflagh van dit werck van u te mogen hooien.
PARISATIS.
Wel komt dan nadtr by, ick fal u doen verftaen
Hoe dat dit genfch beleyt op heden is gegaen:
De keyfer, des verfocht, die heeft my hooren (preken,
Maer heeft dit Ilim bedroch wel vinnigh doorgeftreken;
Want als ick mijn verhael ten vollen had gedaen,
Soo vingh by op dees wijs fijn tegen -reden aen :
Siet, al het boos vergift, op defe maeght gefpogen,
Is valfch, verliert, verdicht, en altemael gelogen.
11

Ghy, hout'et voor gewis, ick weet het gantfch beleyt,
Een van den loofen hoop die heeft het my gefeyt.
Laet ghy een grooten vorft, en u met een bedriegen?
Hoe, moeder! wiftje niet dat vrijfters konnen liegen?
Ghy houd'et voor gewis, dat ick dit (tout geral
Ontdecken , en niet een ten vollen ftraffen fal.
Daer (tont ick doe en keeck met twee befchaemde kaken ,
En was in mijn gemoet onfeker wat te maken;
Iek had geen tegen -woort, oock floegh ick geen gelugt ,
Maer Pet, de keyfer rees en ftreeck ter deuren uyt.
Wie fou, ongueren hoop, wie fou u niet verfoeyen ?
Wilt ghy met hoogh beleyt van groote princen moeyen ,
Of faken van het rijck, of onfen grooten ftaet,
Die alle dingh verbrot met uwen losfen praet?
Wie fou door uw behulp ict Toeken uyt te voeren ?
Niet eene van den hoop en kan haer tonge fnoeren;
Iek doe, op uw verfoeck, al wat ick immer mach,
En daer op brenght ghy felfs liet fchennis aen den dach.
Wie mach de fluyp -ziel zijn, die, met geveynfde treken,
Haer nevens my geliet om leet te willen wreken ?
En geeft, in tegendeel, den keyfer in den mont,
Hoe dat Too grooten werck by ons gebakent (tont?
Die tongh , hoe dat het ga, moet ick volkomen weten,
Eer ick mijn niaeltijt hou, al fou ick nimmer eten;
Ghy, Phryne, ftaet en trilt, ja kont niet ftille ftaen,
Ghy liebt, na dat ick meen , uw fnater later gaen.
Flacks, fegte of ghv het zijt, want slat is mijn begeeren.
PIIRYN E.
Me-vrou, ick wil terftont op eer en maeghdom Tweeren
Dat ick het niet en ben.
PARISATIS.
Uw maeghdom ! dat komt bet;
Iek heb al over langh u voor geen maeght gegroet.
Ghy, Ale, na my dunckt , zijt hier toe veel bequanier,,
lek fagh u gifter noen ontrent des keyfers kamer,
Daer fpraeckje langen tijt met fijnen kamerlingh ,
lek weet'et van hein felfs al wat'er omme gingh.
JEGLE.
Indien ghy my daer faeght, het was om nutter faken ,
Die in het minfte niet aen delen handel raken;
Iek (weer 't u by de geen die my ter werelt bracht.
PARISATIS.
Hoe dat ghy hooger (weert , hoe ick u minder acht.
Maer feght ghy, Charicle, en wilt de waerheyt, (preken ,
Zijt ghy niet door bedroch van ons verbont geweken?
Spreeckt klaer wat hier van is, ick weet'er vry wat van.
CHARICLEA.
weet
ghy
meer
dan iek, ick 'treck'et my niet an.
Soo
Een die onfchuldigh is, die kan hem licht verweeren;
En wat een ander feyt, 't en Tal hem geenfins (leeren.
PARISATIS.
Ghy fpreeckt geweldigh breet, de kloot en leyt noch niet.
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I:en (tout ontkenner valt gemeenlijck in verdriet.
Pancafte, na env dunckt , ick lie uw geeft befwtjel,en
En daer uyt kan uw fchult my hier genoeghfaem blljeken
Ontkent de waerheyt niet, dewijl ghy fchuldigh zijt.
PAN CASTE.
De waerheyt, waerde vrou, een dochter van de tijt,
Die fal het al ontdoen.
PARISATIS.
Dat 's waer, ghy vuyle klapfter,
'k Heb n te langli gekent voor een oprechte fnapfter;
Ghy zi,Jt'er fchuldigh aen , dus niaeckt een kort befugt,
Eu fooj'et noch ontkent, packt u ten huyfen lit.
Iek heb dit fchendigh ftuck ten hoogften opgenomen
lek fal hier metter daet een fpoockfter laten komen
Die kan f uyt de hant lef uyt het wefcn lien ,
Wat dat'er is gefchiet , of wat'er fal gefchiên.
Gaet pagie, foeckt de hol; haer nacm die is i\lajombe
Die dickwils befich is ontrent een oude tombe,
Of by 't Kernekel-hays van Pales oude kerck
Want dat is recht een placts voor haer ongalijck werek.
Segh, datf' haer wetter daet in defe fael laet vinden
Maer loopt , en keert terftont, ja snelder dan de winden.
CELER.
't Is maer een oogenblick dat ick (Ie fpoockfter fagh;
Iek fal haer, eerj'et gift , hier brengen aen den dagh.
PASISATIS.
Om dit hertneckigh fpel fal ick dees juffers loonen.
Hier komt een toveres die niemant fal verfchooncii ;
En op dat mijn gemoet ten vollen zy geftilt,
Soo fal de Duivel doen, dat ghy niet doen en wilt.
MAJOMBE.
Na dien , geduchte vrou , dat ghy my hebt ontboden ,
Schoon dat ick befich was niet d'onderaertfche (oden,
Soo liet ick al het werek, en koom foo na u toe;
Wat is 't dat ghv begeert , of (lat lek voor n doe ?
PARISA'1'IS.
Weet ghy, door uwe kunft, ons recht bekent te maken
De gronden van de menfch, en fijn verholen faken
En wat'er iemant doet , en wat by heeft gedacht ?
MAJOMBE.
\een, dat is al te veel van onfe kunft gewacht;
Maer vraeghje wat een inaeght of vrijfter heeft bedreven,
En waer haer eerfte jeught of maeghdom is gebleven?
Dat weet ick op een prick, om dat'et is gefehiet;
1laer watfe maer en denekt, (lat weet een fpoockfter niet.
PARISA'I'IS.
Wel 't eerft is my genoegh: ick meen u niet te vragen ,
Als dat hier is gebeurt in dees voorleden (lagen
Soo ghy maer dat ontdeckt, dan hebje my voldaeii.
MAJOA'IBE.
SeJit wat glty weten wilt, 'k fal n ten dien 1h ftaen.

PIIRYNTE.
itlevrou , foo 't u belieft , laet deren handel blijven ,
Hoe licht is eenigh menfch een fchantvleck aen te wrijven
Het fuhijnt als of het wijf bewuftheyt geven kapt
Hoe iemant wort gelieft by Prins of Edelman.
Hoe, fal het ftil beleyt, en foete minne - treken
En al wat onder een twee foete lieven fpreken ,
Diu, door een loofe Kol, hier komen aen den dash
Voorwaer,, met uw verlof, het is een quade f agh .
Wie fou de toveres oyt konnen wederleggen
Schoon dats' een fchendi;h thick van ons beftont te fe ;gen'
PARISATIS.
Wat , hebj' een quaet gemoet? voor my , ich llou gewis
Geen hooft en vreeft de kam, als dat vol teeren is,
En wie fijn billen braut moet fitten op de blaren
Wat hier uyt rijfen fal dat wil iek openbaren.
t'Sa Kol , voltreckt uw werek.
MAJOMBE.
Wat eyfcht de Keyferin
liet Cal terftont gefcliiên oock na uw evgen lin.
PARISATI S.
Men heeft een feker dingh den Keyfer wefeii klappen ,
Maer wie dat ondernam die wild' ick wel betrappen;
Indien 't uw kunft vermagh, fegh wie 't ons heeft gedaen?
MAJOMBE.
Die fal stracks, foo je wilt, voor uw gelichte ftaen ;
Maer liet, ons kunfte werekt door veel verfcheyde vonden,
En noyt is haer bedrijf aen kleyn befach gebonden ;
Hier toe dient wonder tuygh: brenght eerft een fpiegelglas,
En brenght ook Meyfehen dau, en fuyver maeghde-was.
sek fal, indienje wilt, een teems hier laten drayen ,
lek fal een fwarten haen hier feltfaem leeren kragen ,
Iek fal uyt haut, nyt oogh, uyt iemants tonge tien,
Wat (lat by heeft gedaen, of wat'er fal gefchiên.
Maer, dat vry vorder gaet, indienj'et mocht begeeren ,
Iek fal van (tonden aen Pyragmon hier befweeren
Of Brontes, of MMagol, of noch een fneeger geeft,
Ghy, (lraeght niaer goede forgh dat ghy geen 1)uyvels vreeft.
P[IRYNE.
Me vrou, beftaet het niet, by fal n gantfch verfcluicken;
Ey, geeft noyt D uyvels macht de menfclien te verklicken.
PARISA'I'IS.
Hoe , vreesje dat'et fpoock fal brengen aen den dagh
Dat ghy alleen betlreeft , en niemant oyt en fagh ?
Neen , (lat is bttyten forgli , oock ben ick niet genegen
'le maken openbaer wat jonge lieden plegen .
Maer doet na minen raet , olti niet te zijn betrapt
Segh maer, wie aen de Vorft het fcheunis heeft geklapt,
En dat is my genoeolt; wilt ghy (lat openbaren
(S} fehudden alle, ieder %oor hier (elven, het hooft

lek fal van ftonden aen de reffe laten varen.
Wat feut Chariclea P
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CIIARTCLEA.
Ick heb'et niet ged:ien
PARISATIS.
En guy ?
-EGLE.
Al mede niet.
PARISATIS.
Soo moet ick verder geen.
nw
kuift, en laet hier Duyvels komen,
Wel, vrou , begint
Al wie onnoofel is , en hoeft hier niet te fchromen.
MAJOMBE.
Me-vrou, ick best bereyt , inaer hier moet zijn gemerckt
Wat hier dient voor te gaen, al eer de kunfte werckt.
PARISA'TIS.
\Vat is'et dat'er fchort?
MAJOMBE.
Den geeft dient opgedragen
hier
in liet Rijck gelagen
Een Ruck van edel goud ,
Dat fel een teycken zijn, en als een feker pandt,
Dat iek Glen geeft ontbie, en dat van hooger handt
Soo ick met dit behulp den Nicker nach befweeren
Hy fal (tracks by ons zijn als met gefwinde veeren
Meer anders is hy traegh.
PARISATIS.
Is 't foo met u geftelt ?
Ey (iet, de toverkunft en fpreeckt niet fonder gelt.
Wy zijn nu aen den clans , en 't fpel is nu begonnen ,
En wat gerockent is, dat dient oock afgefponnen.
Siet daer een deftigh thick, en dat van edel gout,
Dat liet mijn vader flaen, juyft eer ick was getrout.
T'fa, komt en vordert werck.
MAJOMBE.
Dit zijn geen flechte faken ,
Iek moet wat ftille zijn, en eerft gereedfchap maken
Hier dient voor al een perck getogen na de maet,
En dat juyft om de plaets daer gene juffer ftaet,
;

(Sy macekt een enkel, met cccit;e Characleien )

Sie daer, nu gaet'et een.
PARISATIS
Sal hier een fpoock verfehi fiten ?
MAJOMBE.
Gewis, maer als ick wil, foo fal het weir verdwijnen.
Leent ooren fonder fpraeck, 't en is geen los geral,
ITet is van diep geheynl, al wat irk fpreecken fel
(I ier doet Majombe de conjuiatic ganfeli laneltlaeni niet inter aI op elhhe regel

Ethiel, A Soliol, 'I'Intll)as, Pandorgne, Cafulduc,
Barfa, Butis, Solafar, Barfa, Lantfakas, cd Ader,
Aftarot, Atalibaa, Albador, rl'helebeantes,
Perfiplione, Tanitas, ßriarens, Chimera, Pyragmon
t)e geeft en komt niet voort, weer mach de Nicker blijven?
IIont u een weynigh ftil, irk fal hein gaen bekijven
lek weet al, water fchort irk gaf heut gifter noest
Al vry ectt feltIaeui werck, deer veel is aen fe Jodi

Goj

Hy moet, op inijn gebod, een niadcle koolzaets tellen,
Soo moet ick omme geen met heil en fijn gefellen;
Siet, als men hem ontbiet, hy mach niet ledigll ftaen,
Want anders, wie hein roept, dien fou'et qualijek gaen.
Maer als hy komen fal, en wilt hem niet gen aken,
Of ghy felt anderfins in groote noot geraken;
Al wie ontrent het perck fich eens begeven fel,
Die wachte voor gewis een deerlijck ongeval.
Siet, wie het oock beftaet, fel eerft geweldigh hijgen ,
En op den ftaenden voet de kinder-pocken krijgen;
Ja, fel aen alle kant van fweeren zijn gequelt,
Gelijck de goede Job hier voorinaels was geftelt.
En als het leelijek zeer de leden fal verlaten,
Dan fel haer acnlicht zijn vol hondert duyfent gaten;
Ja foo gelijck het korck, dat, als men haringh vanghl ,
Is aen het want gehecht, of aen de netten hanght.
1EGLE.
Hoe, kinder-pocken? wijf, veel liever noyt geboren,
'k Wou liever in de zee, of woefte baren fmoren,
Of anders zijn verdaen, als foo mifmaeckt te zijn.
MAJOMBE.
Wel juffer, let'er op, en hoedt u voor de pijn.
Nu tot ons vorder werek, irk ga den Nicker halen,
Maer ghy, blijft al gelijck in uw befcheyde palen,
En komt niet nader by, en wijckt niet verder af,
Of feecker u genaeckt een ongemeene ftraf.
(S i g eet we g ha

PARISATIS.
De fpoockfter is gegaen, wilt ghy n noch bedencken,
En doen, dat u betaemt, dan fel u nieniant krencken.
Segh, wie tot ons verdriet haer tough heeft laten gaen?
CHARICLEA.
Deer koom af wat'er wil, ick heb'et niet gedaen.
PHRYNE.
Wie fich onfchuldigh kent, die magh veymoedigli fpreken
Mijn hert is niet gewent tot fulcke vnyle treken,
Iek heb'et not gedacht.
IEGLE.
Noch ick.
CIIARICLEA.
Noch iek.
PHRYNE.
Noch iek.
L JGLIIJ.
Meer liet, daer komt het fpoock. O 1 wat een bange fchrick
Beeft mijn ontftelt gemoet ten vollen ingenomen!
lek hadde valt geftelt, Baer fou geen Nicker komen
Maer in liet tegendeel, fiet hier eeri Helfchen geeft.
;

PHRIX,
MET EENICE JONGENS ZIJNS GELI.TCK.

Ey! waerom is dit volek foo wonderlljck bekreefl ?
Wat is hier voor gefpoock?
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0, wilt'et niet genaken
Ghy brenght al meniáhmael den Keyfer foet vermaken
Maer fooje wort gefchent, als licht hier kan gefchiên,
Dan fou de groote Vorft n noyt meer willen lien.
PHRIX.
Gedn chte Key ferin ! ey, wilt u niet ontftellen;
Dit is, na mijn begrijp, geen Duyvel uyter Hellen,
Sijn hayr is al te langh: wie liet, dat uyt de vlam
Oyt geeft of ander fpoock niet ruyge locken quarr?
Ey, laet vry die het lult veel Duyvels hier befweeren ,
Wy zijn onnofel volck, ons kan geen Nicker Heeren;
Niet een van mijnen aert, of van mijn gantfch gelacht,
Is oyt door eenigh fpoock in ongemack gebracht.
T'fa, laet ons metter vaert het fpoock gevangen krijgen,
(ily fpieeckt de Bongene, fijn maeker4 sen )

En wacht voor uwen loon een pont van foete vijgen,
En noch een lary-koeck, de befte die men vint,
En die noyt moeder gaf oock aen Baer lieffie kipt.
T'fa gaften, wacker aen, met onvertfaeghde linnen!
Hoe, 't fehi Jnt ghy zift vervaert; wel, ick fal cent beginnen:
1)at gaet dan vooren uvt, ick hebje by den kop,
.

(Hy giilpt Let 1pooek )

Ghy, vatf' aen d'ander zy, en fit'er boven op;
Of fchoon liet monfter fchreeut, en bijfter fchijnt te baren,
't En moet ons lijckewel, 't en fal my niet vervaren;
't Is niet too naren dingte, gelijck het eerftmael fcheen,
Wat fegh ick? 't is geen fpoock, liet is een ouwe queen,
Ey, liet dit backhuys aen!
PARISATIS.
\Vel, 't is de tooveresfe,
Het is Majombe felfs; ey, leert haer vry haer lesfe;
T'fa, krijght hier rottingen.
PHRIX.
Haelt roeyen aen den dagh,
En geeft het leelijck vel foo veel fy dragen slabh
MAJOMBE.
Gena, me-vrov, gena, ter eeren van de vrouwen!
Wilt, too ick bidden mach, uw gralnfchap wederhouwer,
Iek ben een arrein wijf, en is'er wat gefchiet,
't Is maer de bloote kolt, dat ick'er van geniet.
Het gelt dat ghy my gaeft, en wat ick heb ontfangen,
Is noch in fijn geheel, ick fal 'tu weder landen;
Verbiet maer delen beul, dat by my niet en f a ,
En (telt my weder vry, op dat ick henen ga.
PARISA'11 IS.
Gaet niet te vinnigh aen, maer wilt u wat bedalen;
(Men legit Majombe, gebonden zinde, bin' en )

Gaet jongers, paft'er op, en wilt'et wijf bewaren,
Tot ick den Keyfer fegh al w at'er is gefchiet.
PHRIX.
Wy zijn bereyt te doen al wat Me-vrou gebiet.
Dat fpeeltjen heeft gedaen, dien aenflagh is gebroken,

Een ander man te roer, ick moet nu mede fpoken;
Hier fal, door mijn bele) t, wat anders omme gaen
Iek heb op dele placts alreê te laugh geftaen.
T'fa gatten paft'er op, 'k en wil geen tijt verliefen,
Iek moet van ftonden aen een goede plaets verkiefen,
Daer op ick bouwen fal een wonder hups gefticht,
My dunckt dat ick het fie, het fpeelt in mijn gelicht.
PARISATIS.
Hou Phrix, weer is de gangh, of waer de reys gelegen?
PHRIX.
lek heb een groot bevel van onfen Vorft gekregen,
Dat moet ick gaen voldoen.
PARISATIS.
Ey, wat is uwe Taft?
PHRIX.
Het is een deftigh ftuck, en daer op dient gepaft.
PART SATTS.
Waer in beftaet het doch?
PIIRIX.
Iek mach niet langer praten
't Is al te grooten werck om na te zijn gelaten.
PARISATIS.
Maer wat is dit gefeyt? ey, fpreeckt eens uyt de borft.
PIIRIX.
Al wat ick heden doe, dat komt van onfen Vorft.
PARISATIS
Waeromn foo veel gewoels? fegte op, wat mach'er weten?
PHRIX.
Iek heb'et by gefchrift, een ieder kan het leben,
En des ben ick bereyt, too ghy het maer gebiet,
PARISATIS.
Wel, leeft'et met befcheyt, of ick geloof'et niet.
PHR1X, (LESENDE):
De Keyfer, hoogbit geducht, van hondert groote rijcken,
Verfchrickelijck in macht, die niemant heeft te wijcken,
Wiens zee-nacht haer verftreckt tot aen den Phlegeton,
T3eheerft her van de i\Iaen, en broeder van de Son:
Nadien hier feecker volek, met haer vernijnde tongen,
heen maeght van goeden naera oneerlijck heeft befprongen,
Soo heb ick op het tuck, niet groote vlijt, gelet,
En, naer een laugh beraet, Baer ftraffe vat gelet.
Men fal in grooten haelt een fpinhuys laten bouwen,
Een hock, een duyfter hol, voor dele Toole vrouwen,
Die moeten op haer knien bekennen hare fchult ,
Doch prijfen mijn verdragh, en loven mijn gednit.
Sy Pullen nimmermeer haer geven op de traten,
't En zy heer van de maeght dat werde toegelaten;
En mits Baer ganfch bedrijf Evas uytermaten vals,
En mogenf' geen cieraet meer dragen om den hals;
Daer fal geen edelman haer mogen onderhouwer ,
En fonder mijn verlof en fal'er niemant trouwen.
En om dit altemael te (tellen in het veerek,
;
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Soo geef ick volle laft aen Phrix, mijn opper-klerck.
Siet daer, foo leyt'et fchrift.

PARISATIS.
Wie heeft u dit gegeven?
't En is, na dat my dunckt, by niemant onderfchreven;
Voor feker, dit bedrijf dat gaet te bijfter Hecht,
Oock is in 't ganfche rijek geen fpinhuys opgerecht.
PHRIX.
Wel hoor, niet dat gebouw Ineen ick nu voort te varen;
Maer ick fal onder dies ü- lieden doen bewaren,
Daer ghy in langen tijt geen vryers Lien en fult.
PARISATIS.
my
dunckt,
die oeffent uw gedult;
De Keyfer na
lek ga van (tonden aen, en fal hem nader fpreken.
PHRIX.
Maer ick en wil het werek voor al niet laten (teken.
T'fa juffers (telt u fchrap, en doet na mijn gebiet.
CHARICLEA.
Neen, fonder nader laft en is uw vonnis niet.
PHAON,
'

S KEYSERS HERAUT.

(i inhei)

CHARICLEA.
(Spreeckt voor al de juffers,)

Wy gaen de Keyferin ootmoediglijck bedaneken,
Dat fy geen wrake neemt van onfe vuyle rancken;
Een vrou die goedigh is, en van een fachten geeft,
Is over-al bequaem , doch groote Prinsfen meeft.
(Binnen.)

I.

VERTOONINGHE.

PARISATIS, DES KEYSERS MOEDER, KOOMT ASPASIA BEGROETEN, EN DE HOOFSCIIE JUFFROUWEN KNIELENDE IIAER
BEDANCKEN, DAT DE KEYSER, DOOR ASPASIAES

Wat maeckt dees joneker hier? wat heeft by doch begonnen?
PHRIX.
Dat hier gerockent ftaet, en is niet afgefponnen.
Iek fta hier wel gelaft, en weet oock wat ick doe:
Dees juffers moeten wegh, en na het fpinhuys toe.
PIIAON.
Neen Phrix, die zijn ontlaft, en uwe laft gebroken,
I)es Keyfers jonge bruyt die heeft'er voor gefproken.
PIIRIX.
IIoe, is de Landt-godin de juffers foo beleeft,
Dat fy haer ihm bedrogh foo lichtelijck vergeeft?
PHAON.
Wie eerft tot hoogheyt komt, dat hebje wel gelefen,
Die moet fachtmoedigh zijn, en vry genadigh wefen;
Dat heeft die fchoone bloem op lieden foo gedaen ,
En daerom, lieve Phrix, ghy mooght wel henen gaen,
Daer is te defer tijt voor u hier niet te fchaffen.
PHRIX.
Maer ick ben uytgegaen om defen hoop te ftraffen,
Sy hebben my gehoont, en menighmael befpot,
Ja, gifter was'er een die fchold my voor een fot;
En fict , een man als ick en heeft'et niet te lijden.
PIIAON.
Wel Phrix, ghy moet voortaen de quade nucken nij den ,
Of gliy zoudt by den vorft geweldigh qualijck ftaen.
PHRIX.
Wel, is'et foo geftelt, foo wil ick henen gaen.
(Binnen.)

PHAON.
ihm
bedrock, dat by u is bed reven
Nu , juffers , 't
Dat heeft de Keyfer u genadelijck vergeven,
II

En dat komt u alleen van 't edel herders kint,
Dat by u was gehaet , maer ghy van haer bemint.
Gaet haer met danckbaerheyt eerbiedelijck begroeten,
Doch kult haer handen niet, maer valt haer aen de voeten;
De toeftel is gereet , en al het Hof-gezin
Bereyt rich om te lien des Keyfers nieuwe min.
Men fal hier in het Hof verheffen hooge throonen
Men fal een herderin als Keyferinne kroongin ,
In alle bly gelaet, in juycllen en gefchal ,
Dat ick, door 't ganfclie ruck, al -om vermelden fal.

TUSSCHEN- SPREKEN, DESELVE IN GENADE HAD
AENGENOMEN.

PHRIX.
Koom fiet, nieusgierigll volck, hier moeten Juffers knielen,
Die, mits hier ihm geklap, in fmaet on fcllande vielen
Soo haer een goede ziel geen gunft en had gedaen,
Het fond' haer voor gewis gantfch qualijck zijn vergaen.
Wel, let dan op uw (tuck, want gift van boote tongen
En dient niet los gemaeckt, maer krachtigh ingedwongen.
Al wordje fomtljts gram, en maeckt'et niet te bont:
Een vrouwen hals-cieraet, dat is een heufchen mont.
Verwijt dan vuyl gefnap, want die het qualijck maken,
Die fouden even hier in 't fpinhuys licht geraken.
Vriendinnen! tot befnyt: fy kielt den beften voet,
Die goede dingen fpreeckt, maer noch al beter doet.
II.

VERTOONINGHE.

DE KEYSER TROUWT ASPASIA, IN T BY -ZIJN VAN AL LIET
'

JOFGESIN, VOOR EEN BRANDEND ALTAEII, D.\ER T
'

'

BEELD VAN VENUS ACIITER STAET.

CUPIDO.
Leent oogen al gelijck, om aen te mogen fchouwen,
Hoe feltfaem menighmael oock groote lieden trouwen:
Hier komt een Keyfer aen, hier komt een Harderin,
Die paren onder een, en (lat uyt rechte min.
Ghy Piet een autaer ftaen, ctie doe ick dickmael branden,
En daer op doet de jeught my duyfent offerhanden :
Hier ftaet mijn moeder by, als voefter van de minn,
En (tort wie haer genaeckt en foet èn bitter in.
Let nu wat ick vermach door mijn gefwinde )ijlen,
(Als ickfe na de kunft wil krachtigh laten vijlen) ,
153

ASPASIA,
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Wat is van Majefteit, en van den hooghften throon?
Hoe groot een Koningh is, ick fchiet hem in de kroon
Of Jupijn 't al beftiert, en in den Hemel dondert,
Of Mars geweldigh fwetft, en groote fteden plondert,
Of Pluto meefter is in 't onder-aertfche rijck,
Neptunus op de zee; wat God is mijn gelijck?
Sy moeten altemael voor mijnen fcepter buygen ;
Wat oyt hier adem blaeft, dat neem ick tot getuygen:
Op rijckdom pasf' ick niet, en min op vuil gewin,
Dies, wie recht trouwen wil, die trou uyt rechte min.
Nu fpreeck ick noch een woort tot alle jonge dieren,
Die van mijn bende zijn, en mijnen autaer vieren,
Het is een korte les, en diele wel onthouwt,
Die kanfe dienftigh zijn om wel te zijn getrouwt:
Heeft fchoonheyt u begaeft, of heusheyt in de reden,
En laet u niet te ras, maer na den eyfch befteden;
Hout vry uw waer op gelt, wie weet'er wat geval
U eens tot hooger ftaet of rijekdom brengen Pal.
Om recht te paren,
Hebt reyne waren,
En wel te varen,Laet geylheyt varen;
Voor lange jaren,
Dat fal u baren
Let op uw (tuck!
Het hoogfte luck.
III. VERTOONINGHE.
ASPASIA WORT KEYSERIN GEKROONT, EN IIET HOF EN

GEMEENTE SWEERT HAER GETROUWIGHEYT, VOOR. DE
BEELDEN VAN JUPITER EN JUNO.

PHAON.
De Keyfer doet bevel, en laet een ieder weten,
Soo die in 't naefte dal, als elders zijn gefeten,
Dat, wie hy wefen mach, van hoog of lagen ftant,
De schippers op de zee, de visschers aen de ftrant,
In 't kort het gantfclle rijck, fal onderdanigh wefen
De nieuwe Keyferin, van ieder hoogli geprefen,
Haer dienft en eere doen èn hier èn over-al,
Soo dat haer hoogh gebiet het lant beftieren fal.
En tot volkomen vreught van dit geluckigh trouwen,
Soo Pal men open hof twee volle maenden houwen ';
Koom alle die het luft, want hier is vry gelach,
En drincken foo veel wijns, als hy verdragen mach.
Men fal hier vrolijck zijn, en luftigh mogen fingen,
Maer tot ongneren dranck en Pal men niemant dwingen;
Dat is des Keyfers wil, en oock der Perlen wet,
Die al van overlangh voor delen is gelet.
DE GELUCK-WENSCHINGE VAN DE KEYSER, VAN PARISATIS,
ALEXIS, LEPANTE, MILANOR, EN AL 'T HOF.

CYRUS.
Ghy fiet nu fchoone maeght (waer op ghy mooght vertrouwen),
Dat Vorften eerlijck zijn, en haer beloften houwen.
1) Op het voorbeelt van den Koningh Asfuerus, fiet het eerfte enpittel van het boeek Hefter.

Iek heb u eerft genoemt een eerbaer harderin,
Maer nu in volle daet een waerde Keyferin.
PARISATIS.
Iek, moeder van de Vorft, die hondert groote landen
Beftiert door hoogti beleyt, en hout in fachte banden,
Bevinde my verplicht dat ick u eere doe;
Dies wenfch ick u geluck, en ruft, en vrede toe.
ALEXIS.
Iek ben een Plecht gefel, by harders opgetogen,
Noch fpreeck ick hier een woort na mijn geringh vermogen:
0 Keyfer! grooten danck, dat ick mijn dochter fie
Ontfangen, door uw gunft, foo groten heerfchappie.
LEPANTE.
Vorftinne! wetter daet, foo konje nu bemercken,
Wat hier den Hemel doet, en hoe de Goden wercken :
Ghy waert door ons beleit als met gewelt ontfcliaeckt,
Nu zijtg' uyt hooge macht tot Keyferin gemaeckt.
MILAN OR.
Neemt ons ten beften af, dat wy als roovers quarren,
En u oock tegen danck van uwen Vader namen;
De Goden (als het blijckt) die hebben 't Poo beftiert,
En worden nu te recht van al het Hof geviert.
CHARICLEA.
Geduchte Keyferin, wy komen u begroeten;
PANCASTE.
Wy vallen in het ftof voor uw' verheve voeten;
PHRYNE.
Wy wenfchen ftaegh geluck, en waer toe meer gefeyt?
(al t'faem :)
Wy zijn van heden af tot uwen dienft bereyt.
PHRIX
Iek he dat ieder vleyt, en dat met hooffche ftreken ,
Maer ick bedingte voor my, eer dat ick ineyn te (preken ,
Een deftigh bruylofs-kleet, oock van de nieuwfte flach,
Op dat ick op het feeft met eere komen mach.
Heer, boje dit belooft, ick fal u heden wen fchen
Meer zegen, meer gelucks, als hondert duifent menfchen.
Vat fegt de werelt-Vorft?
(Hier knickt ('.rns Phiix toe)

Hy ftaet mijn bede toe,
En daerom is'et tijt dat ick mijn plichten doe:
Iek wenfche dan geluck u, die op heden paren,
En vreught, en levens tijt van hondert duyfent jaren,
En noch een mael Poo veel; wel, die nu beter kan,
Die houd' ick boven my, ja voor een wijfer man.
ASPASIA.
Iek moet voor alle werck de Gqden eeuwigh prijfen,
Dat fy my, herders-kint, Poo grooten eer bewijfen ,
En u, o werelt-Vorft! die geev' ick grooten danck,
U fal ick hulde doen mijn gantfehe dagen lanck.
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U, groote Keyferin, u, Ridders, hooge Staten,
U, hupfche Burgery, en nu mijn onderfaten,
Al ben ick hoogh gefet, u fal ick niet te min
Veel eer een moeder zijn, als ftrenge Keyferin.
THEON.
(voor het Hof.)

O lang-gewenfchten dagh, die heden is verfchenen,
Nu is ons droeven angft ten laetften eens verdwenen;

611

Siet hier een trou-verbont, en dat uyt rechte min,
Langh hebb' ons Werelt-Vorft de fchoone Keyferin!
PHAON.
(voor de Gerne . nte.)

Langh leve 't edel Paer, en tele jonge Vorften,
Waer na dit machtigh Rijck en alle menfehen dorften;
Langh leve 't edel Paer, dat is ons groot gewin,
Langh leev' ons Werelt-Vorft, langh onfe Keyferin!

AFBEELDINGE VAN HET HUW ELIJCK ,
EN 'T GEEN D 1ER ONTRENT IS, ONDER DE GEDAENTE

G.ty 1 ES

FUYCIi.'

Wie datje wefen meuglit, f mans f jonge vrouwen,
Die al dit noeft gewoel zijt befich aen te fchouwen,
Staet eerft een weynigh ftil, en leeft het kort gedicht,
Dat hier is bygevoeght, alleen tot uw bericht:
De guytjens, dieje fiet met verfche roofjes goyen,
En niet als jeughdigh kruyt, en frisfe bloempjens ftroyen,
Beeldt u die fnaeckjens in als lufjes van de jeugltt,
Daer in men veeltijts fielt de gronden van de vreught.
Men fiet het in 't gemeen, die eerft de groene kufteu
Van fijne jeught befeylt, vergaept hem aen de luften;
Hy ftelt'et voor gewis, dat gantfch het echte bedt
Met bloempjens is beftroyt, niet roofjens is befet;
Maer raeckt hy in de Fuyck, fijn hitte fal verkoelen,
Hy wort in korten tijt gantfch anders van gevoelen.
Veel faken van de ulenfch zijn anders in den fchi,jn,
Als die in rechte daet of in der waerheyt zijn.
Maer let op genen plant, die geeftigh weet te fpelen,
Om door een open oor een ydel hert te ftelen,
Een afbeelt van de praet, en ick en weet niet wat,
Waer door een flechte duyf niet felden wort gei at.
De wegen, afgeleyt door velden, bosfen, wegden,
Zijn paden die het volck tot aen de Fuyck geleyden,
En die zijn veelderley, en van verfcheyden aert :
't Is felfaem menighmael, hoe iemant wort gepaert.
Hier wort'er een de bruyt, om datfe wilt te fingen,
Daer wqrt'er een gewilt, om datfe wilt te fpringen;
Els gaf een lach, een lonck, of ander vifevaes,
En wift een vetten ael te locken aen liet aes.

)

Majombe kreegh een man, al wasfe fonder tanden,
Maer fy had louter gelt, en vette koren -landen;
En Kalle wederom bequam haer wederpaer,
Niet om haer gouden munt, maer om haer goutgeel hacc.
Faes wilt een deftigh ampt van iemant in te koopen,
En quarr noch op fain ty, al was'et fchier verloopen,
En waerom meer gefegt? die op fijn Rucken let,
Die krijght, iek weet niet hoe, een Aeltjen in het net.
Maer ginder fit'er een, die liet haer eens bepraten,
En had (fy wift nau hoe) haer befte pant gelaten;
Nu wil de lincker niet, hoe feer de juffer vleyt,
Ja, geeft hem buytens-lants, hoe feer de vrij tier fchreyt.
En gint aelwaerdigh dier, dat heeft een kint gewonnen,
En fiet nu dat het werck gantfch qualijck is begonnen
Want fchoonfe bijfter roept, dat hyfe trouwen moet,
Eylaes! hy fchiet haer op, het is een lichte -voet.
Een die onwilligh is hier toe te willen dwingen,
Baert niet als ongeluck, of immers vreemde dingen,
Al wat met vrijen wil behoort te zijn gedaen,
Soo 't iemant anders doet, die moet het (1ualick gaen.
Maer onder defen hoop, daer vint men oock gefellen,
Die buyten echte -trou haer (innen elders ftellen;
Doch na een bly bejach, foo komt'er fwaer verdriet,
Gelijck men in 't gemeen in defen handel fiet.
Het gafthuys en bordeel zijn dicht by een gelegen,
Een ieder let'er op, het zijn gelijcke wegen;
En foo'er iemant foeckt hier van te zijn bevrijt,
Hy is'er voor bewaert, die flimme gangen mijt.

1) Diogenes Lacitins. Soerates juvenes calihes et nnptias ambientes, gymles esfe pifcibus dicebat, qui circum nasfam ]udunt, et geftiunt mire, contra qui inelufi font, evire,

;
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Nu die by paren gaen, dat zijn de lieve benden,
Die na de groote Fuyck haer gangh te farcen wenden;
0 foete f averny ! fy ftellen voor gewis,
Dat hier alleen de lult en ruft te vinden is.
De Fuyck is 't echte -bed, dat hondert duyfent menfchen
Beloeren met vermaeck, en niet verlangen wenfchen.
IIaer ingangli wijt genoegh, haer uytgangh bijfter nau,
't Begin geweldigh ernft, de voortgangh al te flau;
Van binnen is gewoel, en wonder vreemde kueren,
De befte van den hoop die kan'er naulijcx dueren;
Dat weet meeft al het volck, en des al niet-te-min,
Een yeder wil'er aen, een yeder wil'er in.
Een yeder hout'et valt, by fal het beter maken,
Hy fal'er niet als vreught, en enckel honigh (maken ;
Maer als men heeft gepluckt het bloempjen van de bruyt,
Dan is al menighmael het foetfte fpeeltjen uyt.
Maer 't is een ftale wet, men kan niet weder keeren,
Dies moet'er menigh hooft een ander wefen leeren.
Het jock is aen den hals, en die niet buygen kan,
Heet licht een grilligh wijf, of wel een korfel man.
De pael, waer aen de Fuyck, niet koorden, is gebonden,
Daer wort de bleecke doot in wefen by gevonden,
Die Ilnyt alleen het werck, die kapt de banden af,
De rufte, die men foeckt, die vint men in liet graf.
Wat hier nu vorder wanckt, dat [al men moeten leeren,
Die tot een yeder (tuck wil oogh en (innen koeren.
Lefellen, tot belluyt: hier is een finne-beelt,
Daer op weeft onfe jeught met al de finnen fpeelt.
1)E VRYER, DIE HET HUWELIJCK AEN D'OUDERS
VERSOECKT, SPREECKT:
Iek ben niet van het volck, dat is gewoon te liegen,
Iek wil, door Iiim beleyt, geen vrijfter oyt bedriegen;
Als my een maeght bevalt, dan [al ick henen gaen,
En (preken met befcheyt óf vooght óf vader aen.
Een vrijfter niet bedrock, of door een liftigh vleyen,
Te foecken buyten (poor of om den tuyn te leyen;
Een jongh en teere fpruyt te brengen aen den bry,
En ftaet noch flecht gefel noch edel -lieden vry.
Iek prijs de gatten niet, die zijn gewoon te flnycken,
Want die wel trouwen wil, moet goede trou gebruycken.
't Is nut, dat met beraet dit wichtigh ftuck gefchiê,
Om dat ick hier ontrent veel flimme rancken fie.
De vrienden aengefocht, die mogen overleggen,
Of my, dat ick verfoeck, is af of aen te (eggen;
En na mijn oordeel draeght, magh dit alleen beftaen,
Het echte -bed' is reyn, het eyfcht de rechte baen.
Al wie niet is geneyght te plegen flimme treken,
Die heeft te rechter tijt de vrienden aen te (preken ;
Dies als ick na den eyfch hier in mijn plichten doe,
Soo fpreeck ick even dus óf vooght óf ouders toe:
Ghy, (lie nu langen tijt uw dochter hebt genoten,
Ii

Gunt my een jongen tack, uyt uwe ftam gefproten;
En ghy, die moeder zijt, en doet my geen belet,
De fpruyt, dien ick verfoeck, behoort te zijn verfet.
Iek bilde, fcheyt'er af, en fchroomt'et niet te wagen,
Al is het lootjen teer, het fal haeft vruchten dragen;
Daer is een feker tijt, wanneer men inten moet,
En 't is geen onwijs man, die 't na den oirboor doet.
DE MAN, WETTELIJCK GETROUT, SPREECKT ALS
VOLGHT, BEGRIJPENDE IN 'T KORTE DE
RECIITE PLICHTEN VAN 'T HUWELIJCK:
Mijns herten foeten wenfch, van Gode my gegeven,
Tot lult 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;
Gewenichte bed'- genoot, verkoren boven allen,
Ten leften zijt ghy mijn, my zijt ghy toe-gevallen;
Wy zijn, van nu voortaen, wy twee en zijn maer een,
Wat eerftmael eygen was, is even nu gemeen.
Wy zijn, door echte trouw, en op gewisfe gronden,
Ons leven-dagen langh te (amen ingebonden;
Soo dient dan overhant dit jock alfoo verfacht,
Dat ons geheele Tucht tot vrede zy 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 druck?
Twee herten eens gefint, zijn boven ongeluck.
Schrijft dit in uw gemoet: waer dat gehoude lieden
Sich vieren overhant, en ware gunfte bieden,
Daer is een goeden geeft met alle fegen by,
En maeckt liet 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 liet innigh hert gefuyvert van den haet,
Daer vloeyt'et altemael van enckel honig -raet.
Komt ons de lieve God maer klein beflagh te geven,
Wy konnen evenwel, wy fullen vrolijck leven;
Wy fullen onfen loop voltrecken, fonder pijn,
Indien wy, voor den Ileer, maer eenigh konnen zijn.
Of God [al alle dingh naer ons behoeften voegen,
Of God fal onfen geeft, in alle dingte, vernoegen:
Indien geen rijcke (chat ons koffers op en vult,
Ons vreughde [al beftaen door middel van gedult.
Wat my in all's belanght, ick nenie tot getuygen
En God èn onfe trou; mijn leden Pullen buygen
Tot vlijt en rijpe forgh, tot alderley bellagh,
Dat iemant van den man met reden eysfchen magh.
Ghy, in het tegendeel, leert uwe fronen ftieren
Tot onderlingh behulp, leert uwen Hoeder vieren;
Op dat in all's de man magh zijn omtrent het wijf,
Gelijck een waerde ziel is aen liet gantfche lijf.
Wy fullen onder dies, wy fullen tusfchen beyden,
14
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Al wat'er is te doen, met reden onderfcheyden,
En plegen ons beroep na eyfch en rechte maet;
Ghy dingen van het huys, ick dingen van de ftraet.
En echter evenwel, foo fullen alle faken
Ons in gemeene plicht, en niet als eygen raken;
En dat op defen voet: een ieder in het zijn,
En even ondermenght, als water en als wijn.
Het ftuck aldus beleyt, fal ieder fijn betrouwen
Dan vorder op den Heer en fijn beloften bouwen;
En fchoon daer onweer rijft, en ftnre vlagen maeckt,
't Is God, de groote Vort, die voor de fijne waeckt;
En als het fchoon gebeurt, dat God in onfe tijden,
Sent vaderlijcke tucht, feet eenigh bitter lijden,
't En dient ons evenwel niet tot een droeve val,
IIet eynd' is enckel heyl, het eynde recht'et al.
Al wat de jeught befit verandert met de jaren,
1)e luft gaet haren gangh , laet ons in liefde paren,
Niet op een fchoone verf, niet op het lijf gegront,
Maer op het innigli goet, het ware trou-verbont;
Laet vrede, foet beleyt, en minnelijcke feden
Meer trecken ons gemoet, als opgepronckte leden,
Laet God doch boven al ons zijn de grootfte wet,
IIy is op wien het oogti in allen dient gelet.
IIet eynde van de trouw is kinders op te wecken,
Daer moet geen reyne min tot quade luften ftrecken;
Dus laet de waerde trou, verfegelt met de tucht,
Ons brengen iiyt een brant, en leyden tot de vrucht;
Dat zijn, tot onfen trooft, de vatte bruylofs-gronden,
Waer op de losfe jeught moet werden ingebonden;
Hy vint Eich buyten fpoor, wie hier te verre gaet,
Al wat ten goeden ftreckt, bewaert de middelmaet.

Te fcheyden mijn gemoet van alle fotte wanen;
Dat fal in delen geeft ontfteken meercler vonck,
Dan of my eenigh menfch de gantfche werelt fchonck.
Twee zielen., eens getint, om God te willen eeres,
En konnen nimmermeer van hare liefde keeren;
Want als het nietigh fchoon fal van de leden gaen,
Dan fal de ware min op vatte gronden ftaen.
O goet, o foet begin! o vrucht, o Hemels leven!
0! dat een yeder pooght een fachte (poor te geven
Aen fijn befcheyden deel, op dat, in alle vlijt,
Al wat ten quade ftreckt, van beyde zy gemijt.
Wat is'er beter dingh, als met gefette reden,
Door heufch en rijp gefpreck, en even door gebeden,
De finnen overhant te voegen na de leer,
En met gelijcke facht te treden voor den Heer?
Wat is'er quader flagh, als fonder tegen -(preken
De Ponden aen te fien, en alle ziel -gebreken
Te dulden in de borft van uwen waerden vrient
Die uyt de modder -kuyl voor al getogen dient?
Hoe kan'er harder leet, of droever ftuck, gebeuren,
AIs twee, die eenigh zijn, van een te laten fcheuren,
Soo dat (o feltfaem dingte!) een vleefch Pon neoeten zijn
Ten deel in alle vreuglit, ten deel in alle pijn?
Pooght, man en vrouwe, pooght, oock met geftorte tranen,
Uw lieve wederhelft tot tranen op te manen !
Pooght met uw ganfche kracht te weeren uytter llel
Uw waerde jock-genoot, uw diere bed'-gefel!
't Is beter die men lieft fijn feylen aen te wijlen,
Als, door een fot gevley, een quad en aert te prijIeii.
De tucht, al valtfe fwaer, is enckel vriendenwerek,
Een onderlingh vermaen, een huysfehjcke kerck.

DE NIEU-GE'TROUDE ANTWOORDT ALS VOLGIL'
Behoeder mijner jeught, van Gode my gejont,
In wien mijn reyne ziel alleen genoegen vont;
Ontfanght uw jonge bruyt in dele teere leden,
Die ick aen u alleen na delen fal befteden;
Ontfanght uw wederhelft, uw lot, uw echte wijf;
Ontfanght in uwen fclioot een ongefchonden lijf,
Een lichaem fonder vleck, een kuyfch en eerbaer wefen,
Een rofe met den dan, by niemant oyt gelefen,
By niemant aengeroert; ontfanght doch boven al
Een toegenegen hert, dat in u leven fal;
Dat uyt fijn ganfche luft, en met geheele krachten,
Tot uw vermaeck alleen fal dryven fijn gedachten:
Sal wonen niet den geeft in u, fijn evenbeelt,
Soo laugh een kleyne licht in delen boefem fpeelt.
Ghy, ftiert my niet alleen tot huyfelijcke faken,
Maer leert my boven al tot onfen God genaken;
Leert my te buyten gaen, en treden met den voet,
Al wat ons ydel vleefch leyt van het ware goet;
Leert my voor alle dingte, door vriendelijck vermanen,

DE VRIJSTER DIE EEN BRIEF, NA DE I'U i CIi
GAENDE, ONTFANGHT, SPREECKT

-

Iek die, met blijden geeft en uytgeftreckte leden,
Nu tot het echte-bed kom vaerdigh aengetreden,
Voel ick en weet niet wat, een fchim, een ander heelt,
Dat my ontrent het hert, en om de Pinnen fpeelt.
Daer was een hups gefel, die in mijn teere jaren,
(Als haer de gulle jeught komt eerftmael openbaren)
My groete, my befocht, en dickmael onderhiel,
En bracht een vremt gewoel ontrent mijn jonge ziel.
Maer hy fcheen wat te koel, en deed' te trage gangen,
Dies bleef mijn jeughdigh hert geftaegh in twijffel hangen,
Onfeker of hy quam alleen maer om de praet ,
Dan of hy verder gingh, en pooghde na de daet.
Iek voelde niet-te -min mijn teere leden wasfen,
Soo dat mijn moeders huyck mijii juyft begon te pasfen,
En juyft doen quam'er een, die beet wat harder aen,
En liet, na fijn verfoeck liet ick _mijn Pinnen gaen.
Nu ben ick op den wegh om my te laten trouwen,
Maer ick voel in den gangh mijn voeten wederliouwen,

615

HU WELIJCX•FUYCIï.

'k En weet wat hier gedaen, en wat gelaten dient,
Maer feet, mijn herte fweeft ontrent mijn eerfte vrietit.
De kans, by ons bedacht, die moet ick heden wagen,
Al fou ick 't naderhant veel duyfent mael beklagen.
Iek fie wat my betaemt en waer ick heden ben,
Noch (Toe ick evenwel, dat ick voor ondeught ken.
DE VRIJSTER, DIE BUYTEN DE FUYCK GELEYT
WORDT, SPREECKT:
Wel hoe, geflepe geeft! waer gaen uw losfe gangen?
My dunckt ghy fpant een net om my daer in te vangen;
Maer neen, onguere quant, áf hout de rechte baen,
Of fielt my wederom, van daer ick ben gegaen.
Iek fie uw Ilim beleyt, ick ken uw Toole treken,
Wy zijn van onfen wegh, bezijden af, geweken.
Dit vind' ick uyt de daet, en ben'er in befchaemt,
En feker 't is geen werck, dat u of my betaemt.
Soo haeft een jonge maeght maer eens begint te mallen,
't Is qualijck af te fien, hoe licht fy komt te vallen.
O mijt, vriendinne! inijt een ongebaenden padt,
Men ftruyckelt al te licht, het fpoor is glibber-glad.
Wie van een hooghte fpringht, alleen op dat vertrouwen,
Dat by fish onderweegh fal konnen wederhouwen,
Gewis die is verdwaelt, en milt de rechte baen,
Die holt dan naer het valt, daer is geen houwen aen.
Voor my, ick ben gefint een beter wegh te treden,
Een wegh van eerbaer root, en oock van goede zeden;
(hy weet, dat ick voor al geen buyten -wegen ken,
En foo ghy 't anders meent, loo laet my daer ick ben.
I)E VRIJSTER, ON'TIJDELIJCK SWANGER GEWORDEN, EN DE VRYER HAER WEYGERENDE
TE TROUWEN, SPREECKT ALS VOLGHT:
Hoe ben ick nu ontfet! Hoe legh ick hier verfteken,
Floe ben ick uyt de wegh, bezijden af, geweken!
Wat gingh my, flechte duyf, my jonge kleuter! aen,
Dat ick ter zijden gingh, en liet de rechte baen?
Ey, hoort eens hoe het quam: ick wou my wat vermeyden,
-En Faes lou, na de Fuyck, mijn teere jeught geleyden.
lek liet 't de lincker doen, ick liet hem leyts-inan zijn,
Maer wat de quant beftont, en was maer enckel fchijn.
lok was ontijdigh groen, en by begon te mallen,
Dies is de maeghde -krans my van het hooft gevallen.
Ach! 't is een feltfaem werck, men weet niet hoe het gaet,
't Is eerft maer enckel jock, maer licht een malle daet.
Dit was niet laugh gefchiet, daer gingh de lincker ftrijeken,
Dies wilt ick niet te doen, als deerlijck na te kijcken.
Daer loegh meeft al het volck om dit mijn ongeval,
Des weet ick niet een menfch die my nu willen fal.
DE VRYER SPREECKT TOT DE VRIJSTER,
DIE BUYTEN DE FUYCK SIT MET EEN
GEBROOCKEN MAEGHDE -KRANS:
Wat is 't een feltfaem werek, dat jonge lieden plegen,

Voorwaer de rouwe jeught bewandelt vremde wegen,
Sy doen meelt over-al haer dingen fonder raet,
Ey, wie doorgront'et recht al wat'er omme -gaet!
Ons buur -meyt, mooye Lijs, die quarr hier gifter klagen,
Dat fy, door mijn bedrijf, nu kint begon te (Tragen
Ja, dat haer vader felfs byna ten vollen fagh ,
Dat fy geen wefen had gelijckfe voortijts plagh.
Sy dan, om haren naera in eer te mogen houwen,
Badt, dat wy metter haeft te famen mochten trouwen;
Sy wil eer (na fy praet) met aerde zijn bedeckt,
Als van het fchamper volck geftaegh te zijn begeckt.
Sy vat my om Glen hals, en kult my menigh werven,
Op datfe nu ter tijt haer bede mocht verwerven;
Iek, die nn geenfins pas op al haer mal geben,
Had lange valt geftelt, dat niet te fullen doen.
Dies feyd' ick: foete Lijs, wilt om geen trouwen peyfen,
Want ick ben nu gefint een wijltjen uyt te reyfen
Om, als ick weder kom, dan recht te zijn becluaemn,
Tot huyfelijck gewin, en koften van de kraem.
Sy ftracx hier tegen aen: fout ghy hier in vollierden,
Soo kan ick van nw kint geen blijde moeder werden
Stelt clat op lieden valt, ja, ghy en Pult misfehien,
Wanneerje wederkomt, noch kint noch moeder Lien;
Iloe loud' iek fonder u in leven konnen blijven,
Daer ick niet hooren fal als vaders hevigh kijven,
Als moeders hart verwijt, als leet en ongeval,
Nadien my al het volck met vingers wijfen fal?
Iek leund'et fachtjens af, al watfe mochte leggen ,
My docht dat ick haer kon met reden wederleggen ;
Want een, die buyten trou haer maeghde-bloempjen waeght,
En is, na mijn verftant, niet waert te zijn beklaeght.
Het vroetwijf, 'Trijntje-moer, die fal ontrent u weben,
Sy kent uw heckte beft, en fal u wel genefen;
't En waer voor my geen eer een kraem-vrou by te ftaen ,
Maer dat my ftont te doen, dat heb ick al gedaen.
Voor my, ick wil niet zijn beklemt in echte banden,
Want ick moet voor een tijt befoecken vreemde landen.
't En is geen luftigh borft, geen ruftigh Edelman,
Die hier niaer koeck en at, en niet als Hollants kan.
Sy weder: Sooje reyft, dan heb ick wel te weten,
Dat ghy van (tonden aen mijn liefde Pult vergeten;
Een Franfch of Engelfch dier, dat fal u liever zijn,
En ick fal onder dies hier fitten in de pijn,
By niersant aengefocht, gegeesfelt van de tongen,
Befpot van yeder een, tot aen de minfte jongen;
In 't korte, lieve vrient, een gantfch verboften ftaet;
Maer hoort, foo 't u belieft, ick weet ons beter raet:
Kom, doet my nu een eedt, als ghy lult weder komen,
Dat ick ftracx voor uw vrou fal worden aengenomen ,
En datje buyten Lants u niet verloopen lult,
Dan fal ick uw vertreck gehengen met gedult.
Tek fal my wederom aen u verbonden houweli,
;

;

;
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Van niemant, wie het zy, als u alleen, te trouwen,
Al waer'et even felfs, dat ick mocht zijn bemint
Van eenigh Edelman, of wel eens Prinsfen kipt.
Iek, die had valt geftelt, my niet te fullen binden,
Wilt voort, op ftaende voet, hier tegen yet te vinden:
Vriendinne, 't is u beft, dat ghy uw vryheyt hout,
Het mocht u hinder doen, als ghy u binden fout.
Iek Lou of op de zee van roovers zijn genomen,
Of door een droef geval niet weder mogen komen,
En hoe het wefen mocht, ghy waert'er qualijek aen;
Dus laet ons trou-verbont nu liever ongedaen.
Als yemant nucken broet, en wil een uytvlucht foecken,
Ey, wat vermagh hy niet ontrent de teere doecken ?
(Maer ghy die maer en zijt een rechte tortel-duyf,
Befmet doch nimmermeer uw witte doecken-huvf!)
lek had doen wel gewilt, door iemant hooren roepen:
De vyandt is gelant met fes of acht Chaloepen!
Of: hier is grooten braut is onfe buurt ontftaen !
Soo had ick met befcheyt van daer vermocht te gaen.
Maer fchoon ick al niet fulcx als doen en fagh gebeuren,
Soo fteld' ick echter valt den handel af te fcheuren;
Dies fchoot ick na de deur, en, tot een kort belluyt,
Iek feyd' haer goeden dagli, en Iloop ten lnuyfen uvt.
O vryers, feltfaem voltik, en vol ongure treken,
Eerft is 't u groot vermaeck een vrijfter aen te fpreken,
Ghy bidt om hare gunft, en alfje die bekoemt,
Soo fteeckje fehier de walgh, als fy maer wort genoenit.
%\Tel vrijfters, wieje zijt, wilt op uw faken letten,
Op datje niet en valt in defe loofti netten.
Het is een rechte hoer, het is een dwafe maegbt,
Die by eeg € jonge wulp Baer eer ontijdigh waeght.
DE JONGHMAN, MET EEN OUDT WIJF GETROUT,
SPREECKT, EN WORDT BEANTWOORT BY
EEN JONGE VRIJSTER, BUYTEN DE
FUYCK STAENDE :
Soet meifje, geeftigh dier, na u is mijn verlangen,
lek ligge met verdriet in defe fuyck gevangen;
Al wat ick om my fie, en is niet als gequel,
IIet wijf dat my befit, dat heeft gerimpelt vel;
Ilet was mijn wille niet dit jock op my te laden,
De vrienden, gierigh volck, die hebben 't my geraden,
Die feyden wonder veel van dat het gelt vermach,
En ick was haeft verleyt, gelijck de jonckheyt plaeh.
Een acker niet verdriet en fonder vrucht te teelen,
Dat moet een eerlijck man van ftonden aen verveelen.
Ach! 't is een feltfaem dingh, en even tegen wert,
Wanneer een ouden romp met jonge lieden paert.
Het is tyrannen werck, en niet als wreede wonden,
Dat oyt een levend' menfch is aen een rif gebonden.
Waert ghy met my gepaert, dat is met uw's gelijek,
Dat waer voor u en my een ander Ilemelrijck.

DE JONGE VRIJSTER ANTWOORDT:
Wat meughje nu ter tijt tot my uw handen ftrecken?
Wat kan ick anders doen, als niet uw kuren gecken?
't Is niet als mal geraes, al watje nu begint,
Want tot uw fot bedrijf en ben ick niet getint.
Ach, Fop! uyt defe Fuyck en konje niet geraken,
't En zy de bleecke doot eerft wil een eynde maken;
Noyt doet'er eenigh menfch hier in een tweede reys,
Of daer moet yemant gaen den wegh van alle vlevs;
Dat is een ftale wet, die niet en is te breken,
Waer op wel dient gelet, eer fish hier in te fteken,
Indien 't u qualijck gaet, het is uw eygen fchult;
Ghy, blijft dan dieje zijt, en lijdt'et met gedult.
Uw klacht is fonder flot, het zijn verdiende plagen,
Wat yemant willigh doet, dat nioet hy willigh dragen:
Het was niet uwen wil, dat ghy hier binnen quaenit,
(Ghy, blijft nu datje zijt, en doet dat u betaemt.
Hadt ghy my cent verfocht, en na den eyfch gebeden,
Doen ghy een vryer waert, en had uw vrye leden,
't Mocht zijn, ghy waert onthaelt gelijek een eerlijck man,
Nu is 't om niet verfocht, dat ick niet doen en kan.
II1+'T OUT WIJF TOT HAREN JONGEN
MAN SPREECKT:
Wel, Fop! wat gaet n aen, waerom too droeve klarbten?
Of van uw Rare vrou, of van uw Eure nachten?
Ghy waert voor defcn los, ghy waert een vry gefel,
En trouwen is van outs een onbedwongen (pel.
Ghy hebt'et mogen doen, ghy hebt'et mogen laten,
Ghy hebt by uw's gelijck al dickmael loopen praten;
Maer die en fochtje niet, ghy faeght maer op liet gelt,
En dat heeft uwe jeught in dit verdriet geftelt.
Hebt ghy dan eenigh recht om nu te mogen klagen?
Neen, dat men willigh doet, dat moet men willigte dragen.
Ghy naemt my om liet goet, dat weet ick, lieve vrient,
Maer ghy en hebt als noch mijn gunfte niet verdient.
Kom, doet dat u betaemt, en kom ick dan te fterven,
Soo fnlje machtigh gelt en rijcke panden erven;
Maer foo ick weder hoor, dat ghy noch elders vrijt,
Soo gaeje voor gewis mijn gelt en gunfte gnijt.
Iek [al, al wat ick heb, aen neef en nichten maken ,
En ghy Pult wederom in Calis -bende raken.
Wie oyt een vrouwe neemt, hoe fy oock wefen uiagh ,
Die moet haer eygen zijn, oock tot haer leiten dagli.
Iek hoore datje derft uw echten dagh beklagen,
En noemt, by my te zijn, niet als bedroefde dagen;
Ja, roept oock menighmael, als dat'et u beroet,
Dat ghy ter rechter tijt geen jonger hebt getrost.
Wel, lincker, alfje zijt, wat magh u doch ontbreken,
Als datje dertel zijt, mits u de kruymen teken?
Ghy gnaemt nyt Calis-hoeck, foo naeckt gelijck een pier,
En deet al menighmael een maeltijt fonder bier;

HUWELIJCX•FUYCK.

Een fchoots -vel om het lijf, dat moeft u leden pasfen,
Maer nu is u de wol tot op den rugh gewasfen;
Nu hebje maer alleen te fitten by 't gebraet,
En let maer of het fpit geduerigh omme -gaet.
Ghy daerom, zijtge wijs, laet al de kleuters varen,
Sy hebben anders niet als Hechts haer groene jaren,
Haer jeught is al haer goet; ick heb u wel gedqen,
En die hem wel bevint, en moet niet elders gaen.
DE JONGE VROU, MET EEN OUDT MAN
GETROUT, SPREECKT:
Al is mijn heer gegaen tot aen de feftigh jaren,
Iek fal gelijeke -wel mijn eere wel bewaren;
Daer kome wat het wil, mijn fchoot, en echte bedt
En fal te geener tijt door yemant zijn helmet.
Hier komt een jonge wulp ontrent mijn deure fweven,
Die is, na dat ick merck, met luften aengedreven.
Hy font my gitter nacht een grooten minne-brief,
Daer heet ick hondert mael fijn foetfte foete-lief.
Maer ick heb valt geftelt, en fal'er in volherden,
Dat niemant fal door my oyt hoores-drager werden.
Sy moet ftaegh trouwe zijn, die eenmael is getrout,
Al is een echte man of fwack öf bijfter out.
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Dat heb ick van u gekregen,
Doe ghy tot my waert getint;
Dat heb ick van u ontfangen,
U ter liefde, belie vrient,
Doen ghy, met een groot verlangen,
Van mijn maeghdom waert gedient;
Doen ghy my eens pleeght te liehen
By de fchoonfte van het lant,
Doen ghy my eens pleeght te quellen
Om dit eygen minne-pant.
Siet doch eens fijn geeftigh wefen,
Siet eens, hoe het op u kijckt;
Siet, ghy zijt'er in te lefen,
Siet eens, hoe het u gelijckt!
Wel dan, magh ick iet verwerven,
Eert die ghy eens hebt bemint,
Anders moet ick hoere fterven,
En uw vrucht een hoere-kint.
DE VRIJER ANTWOORT:
Wat fal defe floor beginnen?
Wat begeert de flechte duyf?
Kint, gaet elders, wilje minnen,
Iek u trouwen? wat een ftruyf
Heb ick met u liggen mallen,
Waert ghy voor een nacht mijn wijf,
Dat en acht ick niet met allen,
Dat en was maer tijt-verdrijf.
Woorden die de vrijers fpreken
Zijn beleeft en honigh-foet,
Doch het zijn maer minne-treken,
Daer men noyt op achten moet.
Wat de jonghmans 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 liet fachte bedt,
Zijn veel lichter als de veêren,
Daer en dient niet op gelet.
Kint, fe 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,
't Hert en heeft'et niet gevoelt,
't Wort door 't laken uytgewreven,
Als men in het bedde woelt.
Maer ick bidd' u, hout'et briefjen,
Want het u noch dienen kan:
Gaet, ey gaet doch, foete liefjen,
Maeckt'er fuycker-huyfjens van:
!

DE VRIJSTER, MET HET KINT IN HAER ARM,
SPREECKT:
Hoe dan fout ghy my verlaten,
Die ghy voortijts hebt bemint?
Hoe fout ghy my konnen haten,
Die tot u foo ben gefint?
Neen, ick kan het niet gelooven,
Iek en kan het niet verftaen,
Dat ghy fout mijn giere rooven,
En dan elders minnen gaen.
Hebt ghy my niet menigh werven,
Even met een rijp beleyt,
Op uw leven, op uw fterven,
Vatte liefde toegefeyt?
Hebt ghy my niet trou gefworen,
Hooger als ick fegen kan?
Heb ick u niet uytverkoren
Even tot mijn echte man?
Hebt ghy my niet fchrift gegeven,
Dat ick, als uw waerde vrou,
Dat ick, al mijn ganfche leven,
Aen uw zijde flapen fou?
God en wil het niet gehengen,
Dat ghy fout meyneedigh zijn,
Dat ghy my fout willen brengen
Van de blijtfchap in de pijn.
Maer voor al moet u bewegen
Defe vrucht, uw eygen kint,
11
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't Suycker fal te paste komen,
Alfje 't kint fijn papjen koockt,
En het briefjen dient genomen,
Alfje dan een vuurtjen Itoockt.
Die een kint by vrij Eters telen
Hebben voor haer moeyten niet;
't Is een pop om mee te fpelen
Voor een die haer maeghdoin liet.
't Is de foete niaeght gefchoncken
Voor haer maeghdelij eke bloem;
Sy mach vry daer mede pronckeu ,
Sy mach dragen haren roem:
Sy mach feggen, t'haerder eereu,
En vertellen 't alle man,
Datfe niet en hoeft te leeren,
Datfe nu het ambacht kan
Wegh dan, Heyl, niet al uw klagen,
Wegh met al uw malle praat,
Noyt en fal my 't kint behagen
Daer geen bruyloft voor en gaat.
PARIS

AEN

HELENA.

Princesfe, fchoonfte bloem van al de Grieckfe landen!
Siet ons Troyaensclie jeught, die fwiert hier om de ftranden,
Maer is trouwhertigh volck, en geenfins fnoode fpien ,
Oock ftreckt mijn reyfe niet om hier het land te lien
Siet Troy', en haer gevolgh, dat kan ons vergenoegen,
Men kan geen beter landt in al de wereld ploegen;
Ons steden hebben mans, ons velden machtigh vee,
Iek wou om 't Griecken landt noyt komen over zee.
Uw fchoonheyt, heus gelaet, en wel gemaeckte leden,
Aan alle kant vermaert, van yeller aangebeden,
Zijn oorzaek dat ick hier in dit gewefte quarr,
En tegen vrienden felfs een aenflagh ondernam.
Maer wat ick heb begoft, dat ftaet op vafte gronden ,
Want Venus even felfs heeft ons tot u gefonden;
Sy is 't die mijn gemoedt tot clefen handel riedt,
De liefd' en haer gevolgh is onder haer gebiedt.
En dan noch boven dat, foo hebben my de Goden
Gedwongen tot het werk, en deze tocht geboden;
Want doe mijn moeder droeg, en van my fwanger ging,
Gebeurd' haer in den flaep een wonder felfaem dingh:
Het fcheen dat fy een toors, een vlam, een fackel baerde,
En dit was, dat het hof en al de stad vervaerde.
Mijn vader was ontftelt, mijn moeder was beducht,
Wat eens geworden fou van defe nieuwe vrucht.
De geeften, afgericht om droomen uyt te leggen,
Die quamen aen het hof en al de werelt feggen,
Dat ja in Troyen fou ontftaen een grooten brandt,
Niet van ons eygen vuur, maar uyt een ander landt.
Die droom is nu vervult, daer is een brandt gerefen,
Niet uyt ons eggen jeught, maer uvt uw geeftigh wefen;

Mijn hert is Troyen felfs, de brandt mijn jeughdig bloat,
Dat onder defe borft een ftage vlamme voet.
Wel aen dan, frisfe bloem! ey, laet'et nu gefchieden
Dat Venus heeft belooft, en al de Goden rieden;
Gaet willigh tot het werek, en toont u onbefchroomt,
't Is niet als puur geluck, dat van den Hemel koomt,
Iek ben van edel bloet, uyt Pryamus geboren,
En van mijn oude ftam en heb ick niet verloren;
Gelooft'et, Nimphen felfs die zijn tot my gefint,
Maer ghy zijt, frisfe bloem! alleen van my bemint.
Eer ick u had gellen, wiert ick tot u gedreven:
Want Venus had uw beelt in mijn gemoet gefchreven;
Dies, of ick wacker was, of in de rufte lagh;
My docht, dat ick geftaêgh u voor mijn oogen fagh.
Nu kom ick hier gereyft, en dat met groot verlangen,
En wenfch het minne -loon van uwe gun ft t' ontfangen;
Uw man is wegh-gereyft, dat gaf hem Venus in,
Hy opent als de deur voor ons gewenfchte min.
Het fehijnt, dat hy oock felfs met voorraet wil gehengen
Al wat uw goet onthael my toe fal willen brengen;
Want als by van u fcheyd', dit was fijn eygen laft:
Doet goet en foet onthael aen ons Troyaenfchen galt.
Hy, die ons Troyen kent en haer beroemde mannen,
En hoefe, na de konft, den boge konnen fpannen ,
Spreeekt met een vollen mont, en geeft u defen raat,
Dat hier oock dient geplant van dat manhaftigh zaet
Dit mooghje, na my dunckt, niet goede reden peyfen,
Vermits hy, fonder u, van hier beftaet te reyfen.
Is niet het Hooffehe volck en alle vrijers Rout?
Voorwaer, na mijn begrijp, het is te veel vertrout.
Een weeligh quant in huys, een vrouw by hein te laten,
Leyt dat niet naerder gront, als om te mogen praten?
Voorwaer als ick de kans niet happigh waer en nam,
Op my waer Venus-kint, en oock de moeder gram.
Uw man verlaat fijn huys, en vaert na 't dorre Creten,
Ey lieve, fegh een reys, wat heeft hy daer vergeten?
Iek hou dat hy daer keur van al de Nimphen heeft,
Of wel een aerdigh dier daer aen fijn herte kleeft.
Wel aen clan, frisfe bloem! vervult uw's mans bevelen,
Iek fal, na 't avontmael, by u wat komen fpelen;
En fluyt uw kamer niet, ghy Pult door my verllaen,
Wat onfe jeught vereyfcht, en watter dient gedaen.
HELENA

TOT

PARIS.

Wel hoe, ftoutmoedigh helt! dit zijn verkeerde (treken ,
Een vrou, van mijnen ftaet, foo kluchtigh aen te fpreken!
De trou is onbefinet, de Goden toegewijt,
Die geen verkeerde luft, of vreemde gaften Jijt.
Ellendigh jongelingh, verdoolt in quade luften!
Is Troy' en haer gevolgh, met al haer naefte kuften,
Is Yda niet genoegh voor uw verdwaefde jeught,
Dat ghy hier eysfelien derft, dat ghy niet hebben meught?
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Hoe menigh aerdigh dier bewoont de fchoone ftranden,
Daer Xantus henen vloeyt, en klieft de vette landen,
Dat veder gantfch het velt met ftage rofen kroont,
En in een kort begrijp de gantfche werelt toont?
Waer toe, aelwaerdigh quant! Enone doch verlaten,
De foetfte Wout-Godin van Pryams onderfaten?
Ey, ftoockt een reynder vuur ontrent uw eygen haert,
Is fy geen Koninghin, fy is een Koningh waert;
Haer vingers zijn bequaem een Rijcks-ftaf aen te taften,
En wetten aen te flaen voor alle rouwe gatten.
Voorwaer geen Hooffche maeght, geen Princen edel-kipt,
Dat voor u nutter is, en dat u meer bemint.
Hoe fal een Grieckfche vrou u beter konnen pasfen,
Als fy, die vander jeught met u is opgewasfen?
Sy kent uw innigh hert, en ghy haer foeten aert,
Hoe kan'er eenigh menfch oyt beter zijn gepaerf?
De brant, geflepe galt, daer ghy van fchijnt te fpreken,
En die, te fijner tijt, uw Troyen fou ontfteken,
Ey lieve! duyt die niet op uw verdwaelde min,
Want, na dat ick het vat, daer fteeckt wat anders in.
Hier loopt een vremt gerucht, en dat van oude tijden,
Dat Troy' eens om een vrou fal onheyl moeten lijden.
Wie weet of ick misfchien niet defe wefen fou,
Indien ick dit bejagh met u beginnen wou.
Meynt ghy, foo ick beftont dat ghy my fchijnt te vragen,
Dat 't machtigh Grieckenlant die fchande fou verdragen?
Neen, neen, gelooft'et vry, het fou'er anders gaen,
En uw uytheemfche lult fou u te diere ftaen.
Begeert geen anders goet, maer blijft in uwe palen;
Ghy daerom, moedigh helt, wat meughje buyten dwalen?
Bemint die u bemint, en paert met uw's gelijck:
Ghy zijt een Konincks foon, vereert uw's vaders rijck.
Ghy fult aen uwen geeft vernoegen konnen geven,
En binnen uw gefagh in vrede konnen leven.
Ghy fult met haer geruft gaen leggen in het groen,
En niemant fal het Rijck óf leet óf hinder doen;
Maer defen onverlet, wie kan het oyt mif hagen
Als yemant ons bemint, en liefde foeckt te dragen?
Sal hy met wrangen haet en onluft zijn geloont,
Die ons fijn herte biet, en niet als vrientfchap toont?
Sal hy oock niet een woort tot ons hier mogen fpreken,
Die van fijn vaderlant, om my, is afgeweken?
Neen, neen, ons Grieckenlant en is niet onbeleeft,
Maer dat uyt eyger aert voor vrientfchap liefde geeft.
Men feyt, die liefde draeght en kan men niet beloonen,
't En zy men wederom hem liefde wil betoonen.
Ghy voert naer onfe kult, en liet uw eygen haert
Beleeftheyt, foo ick acht, die is beleeftheyt waert.
Ghy hebt om mijnent wil gebout de felle baren,
U moet oock wederom beleeftheyt wedervaren;
Maer, vrient, verftaet het wel, beleeftheyt fonder meer,
Een foet en heus gelaet, maer ongequetfter eer.
;

619

Komt foo tot mijn vertreck, ick fal u niet verfteken,
Iek wil u wel een voort in heufheyt hooren fpreken;
Iek ben geneyght te fier (nu ghy het proeven wilt)
Wat Troyens heus onthael van onfe Griecken fchilt.
DE VRIJSTER, DIE EEN BRIEF VAN EEN KOPPELE SSE ONTVANGHT, SPREECKT:
Daer is een geurigh wijf, dat koppels weet te drayen,
Dat komt fchier alle daegh ontrent mijn ooren krayen,
En feyt: een feker graef draeght u getrouwe min,
Maer, na dat ick het vat, daer fchuylt wat anders in.
Sy roept al even ftaegh: hoort maer den ridder fpreken,
Hy is een geeftigh quant, vol foete minne-treken;
Iek (weer u, by mijn trou, hy heeft u wonder lief,
En tot een valt bewijs, feet daer fijn eygen brief.
Hier onbeleeft te zijn en kan u geenfins pasfen,
Ghy moet al menighmael oock honden hooren basfen;
Hy is een edelman, die met beleefden kout
Getroude lieden eert, en vrijfters onderhout.
Iek gingh dit gantfeh gefpreck een weynigh overleggen,
Maer ftracx gingh ick het wijf aldus haer lesfe feggen:
Iek weet, in dit geval, wat fpreken is gefeyt,
Oock weet ick watje meent, als ghy een vrijfter vleyt.
Siet, als Eich eenigh Slot tot fpreken laet bewegen,
Dan is'et voor gewis tot overgaen genegen;
En als een maeght het oor aen flimme gatten leent,
Soo hout men van gelijck, dat fy den handel meent.
Iek ken al dit bejagh, oock kan iek wel begrijpen,
Hoe foet een vogelaer is dan gewoon te pijpen,
Als hy de vincken lockt. Staeckt dan dit onreyn fpel,
Uw meefter is een boef, en ghy een leelijck vel.
Uw huys dat is van oudts een winckel van klappeyen,
Gaet daer een lichte-koy of Hooffche poppen vleyen.
Ghy toont, dat ghy noch graegh den vuylen handel faeght,
Die ghy in uwen tijt hebt dickwils na-gejaeght.
Iek weet den inhout wel van uwe fchoone brieven,
Te weten, dat ick fou uw joncker eens gerieven,
Ten eynd' ick naderhant mocht wefen, over ftraet,
Een kluchtje voor het volek, een algemeyne praet.
Ghy, komt noyt weder hier met defe flimme raneken,
Of hout'et voor gewis, ghy fult u niet bedancken;
Iek heb hier, binnens huys, een neef, een trouwe vrient,
Gewis die fal u doen gelijck als ghy verdient.

DE VRIJSTER, MET DE CYPRES-BOOM OP HAER
SCHOUDER, SPREECKT:
Iek ben, in mijn gemoet, hier befich aen te fchouwen
Een boom, een jongen boom, die neder leyt gehouwen
Een gaef Cypresfen -hout, dat anders is geftelt
Als hier of elders zijn de boomen van het velt.
Is 't niet een feltfaem dingh, de boom is neêrgellagen,
Niet in fijn dorren tijt, maer in fijn befte dagen;
;
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En echter, hoe het gaet, of wat de lieden doen,
De ftam is fonder loof, en wort niet weder groen.
Nu overlegh ick valt waer op dit is te duyden,
En wat men leeren magh van boomen ofte kruyden;
En Piet, als ick ter deegh ontfuyte mijn verftant,
Soo ben ick even felfs gelijck als dele plant.
Maer waerom dus bedeckt? ey, laet ons klaerder fpreken,
Iek wil, aen dele placts, ontdecken mijn gebreken;
Iek wil eens overflaen hoe ick eens nederviel,
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,
Daer gingh ick treurigh heen, bedruckt in alle tinnen,
Doch echter hield' ick valt, ick loud' het overwinnen;
Dies fchoud' ick alle vreught, uyt enckel herten -leet,
Iek droegh een minder kant, en vry een Flechter kleet.
Iek gingh my, boven dat, van alle feeften bannen,
Iek had gelijck een fchrick van alle jonge mannen;
Iek gingh feer weynigh uyt, 't en was dan na de kerck,
Maer des al niet-te -min, het was verloren werck.
Al wat ick heb bedacht, of inder daet begonnen,
Iek hebbe niet een fier, ick hebbe niet gewonnen;
Hoe fedigh dat ick ga, eylaes! de quade Faem
Die krijt my leelijck uyt, en geesfelt mijnen naem.
Het keert my al den rugh, dat my wel eer beminde,
En wie my eertijts focht, die vlucht gelijck een Hinde.
Een yeder gaet te rugh, die van mijn faken weet,
Gelijck een reyfend' man, die op een padde treet;
Van vryer geen gewach, maer flechts een kackelacker,
Die ranft my fomtijts aen, en maeckt mijn droefheyt wacker.
Gefpelen! tot befuyt: ick ben en blijf, eylaes!
Een plante fonder loof, een druyve fonder waes!
Dies roep ick tot de jeught: o maeghden, reyne dieren!
0, let op uw beroep, en hoe het is te vieren;
Want raeckje maer een reys uw roem, uw bloempje quijt,
't Is al om niet getreurt, 't en waft te geener tijt.

DE VRIJSTER, MET DE GEBROKEN
KANNE, SPREECKT:
Iek hebbe menighmael, ick hebbe lange dagen,
Hier water in geput, hier water in gedragen;
Hier water in gepompt, en weder uytgedaen,
En tot op heden toe Poo is'et wel gegaen;
Maer hier in dit geweft daer kwamen rouwe gatten,
Die my en mijns gelijck niet laten aen te taften;
En in het naefte dorp daer woont een groote jeught,
Daer is dan alle daegh, daer is de wilde vreught.
lek, weligh uyter aert en tot het fpel genegen,
Quarr mede by den hoop om foete jock te plegen;
Iek klofte nu en dan twee kruycken tegen een,

Maer 't was te veel beftaen voor foo een weken fteen;
Want onder dit gewoel, een onbefuyfde jongen
Komt loopen uyt het dorp, en tegen my gefprongen,
Die ftoot te bijfter hart, foo dat mijn kruycke leeskt,
Die ftoot noch andermael, 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 wort ick noch, eylaes! van alle man begeckt.
Hier fta ick nu en kijck met twee befchaemde kaken,
Onfeker hoe te doen, of wat te Pullen maken.
Och! waer ick 't ooge keer, en waer ick henen ga,
Daer wijft my al het volck, met fpitfe vingers, na.
Korn ick nu weder t'huys, hoe fal mijn moeder kijven!
En Poo ick niet en ga, waer fal ick konnen blijven?
Waer fal ick feker zijn? Wel, die mijn fchande liet,
0, leert een nutte les, en dat uyt mijn verdriet!
Gefpelen, weeft beforght voor uwe water-kruycken,
De befte van den hoop die hebben weecke buycken;
Het is een feker woort, oock daer de reden fpreeckt:
De pot gaet na de put tot fy ten letten breeckt.
DE VRIJSTER, MET DE LANTAERNE SONDER
LICHT, SPREECKT:
Vraeght iemant wat ick draegh, en wat'et is te (eggen?
Hoort toe, ick neem'et aen met woorden uit te leggen;
Iek ga doch altist ront, oock daer een ander fwijght,
En daer een flechte duyf befchaemde wangen krijght.
Iek draegh een aerdigh tuygh, dat konftigh is gedreven,
Dat fehoon is opgedaen, en wonder net geweven;
Iek draegh een noodigh ftuck, dat voor een ruftigh man,
Oock midden in der nacht, ten dienfte wefen kan.
Iek draegh een fchoon kleinoot, dat ieder zou behagen,
Als fy het befte deel daer mede binnen Pagen:
Maer dat en is'er niet, en even boven dat,
Soo is'et maer een romp, een hol en ydel vat.
Maer waerom dus bedeckt? Iek kan wel anders fpreken,
Iek hebbe monts genoegh, ick hebbe wisfe ftreken;
Iek heb een gladde tough, wie dat'et oock verveelt,
Wel, vrient, het geen ick draegh, dat is mijn eygen beelt.
Iek heb een bly gelaet, ick hebbe roode wangen,
lek hebbe geeftigh hayr, dat menfehen weet te vangen.
Iek ben in foete pract, in vleefch en jeughdigh bloet,
Al wat een aerdigh dier óf is óf wefen moet.
Iek ben een fchoone vrou, doch aen geen man gebonden,
Iek waer een frisfe maeght, en waer ick niet gefehonden.
Iek ben, maer, holla wat! Iek ben gelijckje Piet,
Iek bid' u, wieje zijt, en vraeght my verder niet.
Maer, denckt ghy niet-te -min: wat magh'er doch ontbreken?
De fchaemte, lieve vrient, die is van my geweken;
Dat fchoon, dat helder licht, die onbevleckte glans,
De luyfter van de jeught, de vreughde van de mans;
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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.

DE VRIJSTER, MET DE BEKLADDE ROCK,
SPREECKT:
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 gefpeele ben,
Seght wat my te doen nu ftaet,
Want ick ben hier buyten raet;
Mits dat ick foo fchroom en Ich rick
Van dit aengebacken flick.
Snijd' ick 't uyt, foo is 't een gat;
Wafch ick 't kleet, foo wort'et nat;
Droogh ick 't dan, too wort'et vael;
Wrijv' ick 't hart, too wort'et kael;
Wort'er oock niet toegedaen,
Och! too blijft de plecke ftaen:
En dat voeght geen vrijfter wel,
Maer een vuyle morfebel.
Voor befluyt: ick fta bekaeyt
Hoe men 't wiekt, of hoe men 't draeyt.
Leert dan, maeght, uyt dit geval,
Dat u dienftigh weten tal:
Loopt niet dickwils over ftraet,
Wenfcht ghy niet te zijn begaet;
Loopt niet dickwils door de ftadt,
Wenfchje niet te fijn bekladt;
Loopt niet diekwils Ooft of Weft;
t'Huys, o vrijfters! is u belt.
Dan noch, foo'er iemant gaet
Over wegh of over ftraet,
Over zee of over lant,
Over kley of over zant,
Over hil of over klip,
Met een wagen of een (chip,
Siet, dit (tel ick voor een wet:
Kinders, hout uw zieltjens net!
DE MEDECIJN, MET DEN URINAEL, SPREEKT:
Na ick dit water fie, loo kan ick licht bemercken
In wat een winckel, vrint, ghy zijt gewoon te wercken:
Het is, na dat my dunckt, daer Trijn of Aeltje tapt,
Of daer 't verloren kint fijn goet heeft opgefnapt;
11

Maer doen fijn volle beurs in welfl,ant gingh verdwijnen,
Soo wert dat weelde -kint een macker van de (wijnen;
Vermits hy in het ftroo, of in de mis-put fat,
En niet als fwijne-koft, en enckel buftel at.
Dit fal u, losfe quant, nu mede licht gebeuren,
Ghy Pult, gelijck als hy, uw woefte vreught betreuren;
Maer of men 't vette kalf voor fal u willen Ilaen ,
Dat fal, al komje t'huys, al vry in twijffel ftaen.
't Is waer, de losfe quant had wel fijn kleet verlieten,
En van de Spaenfche welp en was hy niet gebeten;
Want hadt hy foo geweeft, door fijn onguure luft,
Sijn vader, na my dunckt, en hadt hem niet gekuft.
Oock die veel heeft gefpeelt met Venus fpitfe lanfen,
En vind' ick nimmermeer genegen om te danfen;
En ick fie dat de jeught, met hem, dit ondernam,
Als hy de fwijnen liet, en tot fijn vader quam.
Hy kreegh een cierlick kleet, en noch een rijeken zegen,
Doch hadt hy vuyl geweeft, hy hadt'et niet gekregen.
Nu maeck ick dit befluyt: ghy zijt'er Aimmer aen,
Als oit verloren loon voor delen heeft gedaen.
En fiel, ick fpreke ront, men kan u niet genefen,
Of ghy moet van de ftraet, en in het gafthuys weten,
Daer fal uw pijn-banck zijn; ey, draeght'et met gedult,
En wijt het geenen menfch, liet is uw eygen fchult.
Siet, wie, door ongelaet, fijn billen komt te branden,
Voelt pijn, al fit hy ftil, en dat tot fijner fchanden;
Dit is een oude les, dies ftelt het voor gewis:
Alwaer het water ftinckt, daer vanght men vuyle vis.
DEN OUDEN MAN, MET DEN BRIL IN DE FUYCK
SIENDE, SPREECKT:
Wat fie ick voor een werck omtrent de jonge lieden?
Sy doen, dat haer de loft en gulle jeught gebieden;
Want na dat ick bemerck, het gaet'er felfaem toe,
Maer wat dat my belanght, ick ben den handel moe.
My was eens ingebeelt, dat met de jonge jaren
De menfchen over-al geheel verandert waren;
Maer nu word' ick gewaer, oock heden op den dagh,
Dat al de waerelt gaet, gelijckfe voortijts plagh.
't Is waer, dat met de jeught dit lijf is afgefleten ,
En dat ick eertijts wilt, dat heb ick nu vergeten;
Noch fie ick evenwel, dat al de frisfe jeught
Is befich, alsfe plagh, omtrent haer oude vreught;
Des leer ick uyt de daet, het zijn geen losfe droomen,
Dat al des weerelts loop gelijck is met de boomen;
Iek fie dat al het hout des Soomers luftigh groeyt,
Maer na een korten tijt is dorr' en uyt-gebloeyt.
Dies als, ontrent den Herfft, ontftaen de koude winden,
Dan is'er in het bofch geen groente meer te vinden;
Maer als men naderhant befiet het dorre kruyt,
Dan fchieteu over-al de jonge botten uyt;
156
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En ftracx foo is het wout foo groen gelijck te voren,
En al de bosfen ltaen gelijck van nieus geboren;
Soo dat een ieder menfch, die tuyn of boogert fret,
Sijn nieuwe vrucht befchout, fijn oude vreught geniet.
Het is dan wel gefeyt: de menfchen fullen trouwen,
En telen haers gelijck, de menfchen fullen bouwen,
En plegen haer bedrijf, tot aen den jonghiten dagh,
En 't fal hier onder gaen, gelijck het eertijts plagh.
Maer hoe de werelt gaet, en doet haer oude gangen,
Wy meugen evenwel niet aen de werelt hangen;
Ons tijt doet haren loop, nu droef, dan weder bly,
Maer als'er grijfheyt komt, foo dient'er wijfheyt by.
Iek heb mijn tijt geleeft, en laet de jonckheyt varen,
En ben een ander menfch, door krachten van de jaren.
Wie in fijn ouden tijt gelijckt de rouwe jeught,
En heeft niet recht gefmaeckt de vruchten van de deught
EEN HEREMYTERSE OF KLOPJE, OF IEMANT
ANDERS AFKEERIGH VAN 'T HUWELIJCK
ZIJNDE, SPREECKT:
Wat fie ick over-al een hoop verdwaefde menfchen,
Die, voor een vrijen ftaet, bedwangh en banden wenfchen!
Schier ieder is geneyght te leven in de trou,
En daer is, voor gewis, een fmisfe van berou.
Waer heeft oyt eenigh menfch dit leven aengenomen,
Die niet, in korten tijt, in onruft is gekomen?
Ey lieve! wijfter een die, na den fetten dagh,
Sijn vryheyt niet verloor, fijn onluft niet en fagh!
Met dat het bruyloftsvolck fich wegh begint te maken,
De korften van 't geback voortaen niet meer en kraken,
De fpeelman is gereyft, dan is het feeft gedaen,
En ftracx foo komt de forgh met haer gefellen aen.
Eylaes! de foete tijt is in der haeft verloopen,
Stracx dient'er gelt te zijn, men gaet'er huyfraet koopen;
Daer wil de man aldus, de vrouwe weder foo,
Soo dat men veeltijts twift, oock om een enckel ftroo.
Maer 't is verhuifens tijt; daer gaet'et op een fchreyen,
De moeder en het kint die moeten haeftigh fcheyen.
Stracx fpeelt de man de beeft; en, mits fijn grilligh hooft,
Soo is de jonge vrou van haren wil berooft.
Het is al geenen tijt, daer komen fwaerder faken,
Het jonge dier begint te fpeecken, fpouwen, braken,
Daer roept men overluyt: hier moeten lueren zijn!
En Piet, 't is maer alleen een voorfpel van de pijn.
Daer komt het kinderbed, het kraem, het ancxtigh baren!
Och! is'er noch een maeght genegen om te paren?
Daer komt de bange (tont, daer aen het leven hanght,
Ja, daer men na de pijn, en na een wee verlanght.
Ten leften, als men God ootmoedigh heeft gebeden,
En als de moeder fweet door al cle fwacke leden,
Soo komt, na langh gekerm, en rya een diep gefucht,
Soo komt'er op het left, eylacs! con kleyne vrucht,

Maer wel een groot propheet, fchoon wy het anders meenen,
Eylaes! fijn eerfte fpraeck beftaet in droevigh weenen.
Dat is, als voor gefeyt, wat hem gebeuren fal,
Soo langh hem 't leven duurt, hier in het jammer-dal.
Al weder nieu verdriet: het kint en kan niet fuygen,
Hoe feer de fwacke vrou en al haer leden buygen;
De fpan-air doet belet, daer vloeyt het jonge bloet,
Gelijck het heden noch de Joodfche kinders doet.
Stracx heeft dan menighmael het wicht een ftuyp gekregen,
Dies roept men overluyt: het fchaepjen is verlegen,
Het was noch gifter wel, en 't is op heden doot!
Daer fchreeut men overhoop, als in den hooghften noot;
Maer 't is om niet gefucht, de ziel is wech gevlogen,
De vader is ontftelt, de moeder wort bewogen;
Men fchelt haer onbequaem te wonen by een man,
Om datf' haer eygen vrucht niet recht bewaren kan.
Noch waft het ongemack. Daer komen ftage Torgen,
Die fweven om het huys, oock voor den rooden morgen;
Men is'er gantfch beducht, de vrouwe met den man,
Wat ftaet men in het huys en elders houwen kan.
Maer 't gaet noch harder aen, de man begint te dencken,
Of niet de jonge vrou aen yemant mochte fchencken,
Dat hem alleen behoort. Daer rijft dan yver-fucht,
Daer tijt de foete pays en vrientfchap op de vlucht.
Waer dat de jonge vrou aen iemant komt te fpreken,
Dat neemt het grilligh hooft voor losfe minne -treken
En alsfe maer alleen aen nicht of fufter fchrijft,
Het fchijnt, dat fy gewis verfierde nucken drijft.
Siet daer een helfchen braut door al het huys ontfteken,
Een kop die befich is om rich te mogen wreken,
Een monfter even felfs van fijne fchim vervaert;
Want van foodanigh volck is dat den rechten aert.
Siet, wat een grooten hoop van alderley gevallen
Komt op de jonge lièn, om datfe willen mallen!
Indien ick 't feggen dorft, al wat ick feggen kon,
Iek fagh den ondergangh van meer als eene Son.
Ten letten, voor befluyt: komt eens de man te fterven,
Soo moet 't ellendigh wijf haer trooft en hoeder derven;
Dan fitfe menighmael met kinders overlaft,
En dickmael fonder vrient, die op haer faken pall.
Nu roep ick overluyt tot alle jonge lieden:
Hoort, vrienden! fooje kunt uw gulle jeught gebieden,
Ghy wijfs, blijft fonder man, ghy mannen, fonder wijf,
Want in het eenfaem bed daer hoort men geen gekijf.
;

DE DOOI, ACHTER DE F'JYCK STAENDE,
SPREECKT:
Iek ben een machtigh Vorft; al die op aerde leven
Zijn over langh gewoon my toe te moeten geven;
Maer geldt en gelt'er niet: geen man of echte wijf
En kan my hulde doen, als met haer eygen lijf.

HUW ELIJCX•FUYCK.

Niet een foo lieven paer en wort'er oyt gevonden
(Hoe wel by een gevoeght, hoe vaft aen een gebonden!)
Niet een van al den hoop, dat ick niet fcheyden kan:
Nu neem ick eens het wijf, en dan haer lieven man.
Dit fiet men alle daegh by my te wege brengen,
Maer ick doe in het graf haer ftof te famen mengen
Dat is een nieuwe trou, een ander bruylofts feeft:
Hier paren onder een de lijven fonder geeft.
Het graf, dat is het bedd' daer in fy moeten ruften,
Ontbonden van het vleefch en alle vuyle luften,
En dat tot aen den dagh, dat God het aertfche dal
Verwerken, en van nieus in wefen brengen fal.
;
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Dan heeft mijn rijck gedaen, en niemant (alder fterven,
Die, uyt des Heeren gunft, den Hemel fal verwerven;
Maer hier op dient gelet, eer dat mijn rappe fchicht
De menfchen overvalt, en uyt de werelt licht.
Gelooft'et, aen mijn komft is wonder veel gelegen,
Want daer in is bederf, of wel de grootfte zegen
Zijt ghy in goeden ftaet, als ick u vinden fal,
Soo hebje ftaege vreught, maer anders ongeval.
Doch vraeght my niet, wanneer ick u fal komen halen,
Maer weet dat ick geftaêgh om u fal komen dwalen;
De tijt van uw vertreek en wort u niet gefeyt,
Ghy, weeft dan over-al en alle -tijt bereyt!
;

C TJPIDO BRILLE MAN.
Hoe loos is nu het volck! wat zijnder nieuwe vonden!
Al wat ter werelt leeft, verlaet zijn eerfte gronden;
Een, die in onfen tijt maer flechte dinghen weet,
Is, foo het blijcken mach, onweerdigh dat hy eet.
Een yeder in het fijn heeft fonderlinghe grepen,
Is op een niewe wijs op alle dingh gefepen;
Een yeder ambachtfman is fneeger als hy plach,
Een yeder konftenaer brenght wonder aen den dach.
Wat fegte iek van de mans! oock Venus' kleyne jonghen
Comt heden opte baen met onghehoorde fpronghen;
Hy weet, met gauwer hant en met een beter fchijn,
De jeught var. onfen tijt te crijghen aen de lijn.
Hy, die met felfaem vier de weerelt heeft ghequollen,
Waerdoor fijn eyghen hert is dickmael opghefwollen,
Hy, die met booch en pijl fich by de men 1chen vont,
Waerdoor oock Venus felf is menighmael ghewont,
Kan nu al beter fpel, kan vry al foeter grillen:
Hy draecht nu, waer hy gaet, een flach van nieuwe brillen;
En wie hy dit ghelas eens voor het ooghe fchiet,
Die vint van ftonden aen, dat niet een menfch en fiet;
Die vint dat niemant weet: lant, (leden, rijcke ftroomen,
Een weerelt, too het fchijnt, doch niet als vijfe droomen.
Wat uytten ooghe leyt, dat toont als dichte by,
Dies is de geck verheught, en fonder reden bly.
Nu ftaet hy door ghepeys gheweldich opghetoghen,
Het fchijnt, dat hem de gheeft is uytte borft ghevloghen :
Hy denckt, hy ducht, hy droomt, hy kijckt, by loert, by fiet,
Hy meent dat hy het grijpt, en ftracx al weder niet,
Stracx weder wonder veel, ftracx weder al verloren,
Stracx weder grooten trooft, ftracx weder als te voren.
0, feltfaem poppegoet! o tuygh van vreemden aert
Dat nu eens groote vreucht, dan grooter pijne baert!
Een ander fonder bril, die, fchoon hy weet te loeren,
En met een fnellen ftrael fijn oogen om te voeren,
Siet echter niet een fier of maer een ledich velt,
Daer een die brillen kan, veel moye dinghen telt,
Siet maer een open vack, een woonplaets van de winden,
Een mift, een fchrale lucht, daer niet en is te vinden;
Siet maer een ydel ruym, ghelijck een holle pot
Dies feyt hy tot belluyt: gewis, de vent is tot!

Hier wert Cupido gram en ftelt hem om te wreken,
Opdat voortaen het volek eerbiedigh foude fpreken
Van vryers kramery, van al de losfe fmis,
Van vrijfters poppegoet en Venus' heymenis;
Dies grijpt hy metter hant een van de befte brillen,
En feyt: ick hebbe macht een ftouten mont te ftillen.
En fiet, hy die terftont foo roerde lijnen beck,
Is boven al ghebrilt, is ver de meefte geck!
Hoe is de quant bedot en by de neus gegrepen!
Hoe leyt hy in de praem! wat crijght hy felle nepen !
Hoe is hy in de fuyck! hoe jammerlijck gevat!
Hoe woelt hy voor de deur! hoe dwaelt by door de ftadt!
Hoe paft hy op den dienft! hoe lijdich kan hy blaten,
Hoe vult by haer de kap met duyfent vyfevafen,
Hoe loert hy wettet oogh! hoe buyght hy metten neck!
Hoe queelt hy metten mont! hoe fpeelt hy metten beck!
Hoe ftreelt hy fijnen baert! hoe geeftigh kan hy loncken!
Iloe loert by over dwers! hoe bijfter kan hy proncken!
Hoe is hy in de weer! hoe lluypt hy voor de bruyt!
Het hoetjen voor de borft, het voetjen achter uyt!
Hoe deerlijck kan hy Lien, hoe bijfter kan hy vleyen!
Hoe weet hy, na den tijt, te lachen en te fchreyen!
Hoe neyght by mettet lijf! hoe kruypt by langhs den groat,
Den fadel op het lijf, den breydel in den mont!
Hoe loopt hy door de kouw, oock dickmael ganfche nachten,
En vult de fchrale lucht met onghehoorde dachten!
Wat finght hy menigh liet van 'ick en weet niet wat,
u voor een achterdeur, dan voor het groote gat.
Hoe kuit hy aen de clinck ! hoe dickmael moet by draven,
Iíoe dickmael ftille ftaen! o vryers, rechte Haven!
Siet, hoe uw faken ftaen: ghy ftreelt, 'k en weet niet hoe,
Knecht, jongen, vuyl jonckwijf, tot op het hontje toe!
Al dele fpokery kan iedereen bemercken,
Op wie de minne -bril gheen macht en heeft te wercken;
Dies roept by over luyt: o vreemt, o feltfaem glas,
Hy is nu enckel fpot, die eerft de (potter was!
Wie can van dit bejach met vafte gronden fpreken!
Wie kent den vijfen aert van dele vijfe ftreken!
Iek hebbet langh ghefeyt, en fegget even noch:
De liefd' is anders niet als lieffelijck bedroch!

DOOT -KISTE VOOR DE LEVENDIGE
OF
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DE KORTWIJLIGHEYT, YDELHEYT, EN ONSEKERHEYT VAN 'T MENSCHELIJCK BEDRIJM'.
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T'SAMEN-SPRAKE
TUSSCHEN HET BOECK EN DEN LESER.

DE LESER SPREECKT:
Hoort, boeck, die aen het volck u heden komt vertoonen,
Uw' naem is wonder vreemt, hoe konje die verfchoonen?
Ey! fegh, wie is hy doch die u dit opfchrift geeft?
Een Doot -kift voor het volck, dat noch op aerden leeft!
Wel dit's een feltfaem woort, en tegen alle reden!
Wie is een bare nut, eer hy is overleden?
Een die noch adem blaeft en hoeft geen fwarte kilt,
Voorwaer, na mijn begrijp, uw' fchrijver heeft gemift.
Ghy weet dat, als de menfch is uyter tijt gefcheyden,
Men dan eerft over-al de bare laet bereyden:
Dan wort het lijf geftreckt, en op het ftroo geleyt,
My dunckt, dat met de baer foo lange dient gebeyt;
Dan kan men al het werck na lijf en leden pasfen,
Het blijft dan als het is, het kan niet langer wasfen:
Maer die aen een die leeft een baer of doot -kift brenght,
Is onwijs, overmits hy doot en leven menght.
Men fiet hier in het lant geen menfchen oit begraven,
Die fris en luftigh zijn, en noch daer henen draven;
Soo is dan voor die leeft een doot-kift onbequaem:
Ghy daerom, zijtje wijs, verandert uwen naem.
HET BOECK.
Berifpt doch niet te ras het opfchrift my gegeven,
Want 't is niet fonder gront op defe wijs gefchreven;
Ghy daerom, waerde vrient, en ftrijckt uw vonnis niet,
Voor ghy het na-bericht en tegen -reden fiet.
Ghy acht'et bijfter vreemt, en als onwijfe faken,
Dat iemant, als hy leeft, fijn doot -kift pooght te maken ;

Ghy haet, na dat ick merck, het graf en fijn beflagh,
En ftelt'et uyt den fin tot uwen leiten dagh;
Maer ick fegh evenwel, dat niet gefonde leden
Dient aen het graf gedacht, en in het graf getreden;
Iek (egge dat voor al uw' doot-kilt dient gemaeckt,
Oock eer de bleecke doot tot uwen leger naeckt:
Een fchipper in den ftorm, en kabels op den folder,
Een dijcker fonder fpa, en 't water in de polder,
Een krijghs-man fonder fwaert, wanneer hy vechten fal,
Die gaen den rechten wegh tot enckel ongeval.
Niet dat ick drijven wil of eenigh menfch gebieden,
Dat in de ware daet dit ambacht moet gefchieden ,
Of dat men, eer men fterft, een doot -kift bouwen moet,
Hoewel oock even dat geen menfchen hinder doet;
Het gene dat ick prijs, en dat ick alle menfchen
Wou raden, foo ick kon, of metter herten wenfchen,
Dat is een rijpe ziel, een voorbereyden geeft,
Die, na een diep gepeys, geen doot of graf en vreeft.
Ghy meynt, na dat ick hoor, dat aen de doot te peyfen,
En dickmael acht te flaen hoe uyt het vleyfch te reyfen,
Is enckel herten -leet, ja, druck en fwaer verdriet;
Maer vrient, na mijn begrijp, ghy vat de fake niet.
Waerom fal oit de doot bedroefde finnen maken?
Het graf, dat is de wegh om vry te mogen raken;
Iek noem de lefte revs een langti, gewenfchten dagh,
De foetfte die men oit op aerden hebben magh;
Want hier door wort de menfch ten leften eens ontbonden
Van druck, van helfche macht, van alle vuyle fonden,
Oock even van de doot; dan komt de ware ruft,
En dan geniet de ziel een onbegrepen luft;
`
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Ja God, den Schepper felf, een noyt-volprefen zegen,
Die kan een treurigh hert tot foete vreught bewegen;
Een voorfmaeck, een begin, een vonck van dit gepeys,
Die ftelt de gantfehe ziel als buyten alle vleys.
Nu, om dit foet geheym eens recht te mogen fmaken,
Soo pooght van heden af de banden los te maken;
De banden van het vleefeh en alle vuyl bejagh,
En wat u eenighfins op aerden houden magh.
Hier toe kan u de doot en hare kennis leyden,
Soo ghy met voorgepeys uw' ziele wilt bereyden.
Al wie dit noodigh werck tot in den gront befiet,
En acht fijn eygen vleefch on al de werelt niet.
DE LESER.
Indien ick dit geheym van u fou konnen leeren,
lek wou van heden af met u geftaegh verkeeren;
My dunckt te defer tijt, ick voel ick weet niet wat,
Dat any als gaende maeckt en aen het herte vat.
Wel op, mijn finnen, op! de preuve dient genomen,
lek moet eens vorder gaen en tot de fake koeien
Iek moet eens nederfien tot in het duyfter graf,
En leggen alle fchrick van defen handel af.
,

,

HET BOECK.
Iek wou, indien ick mocht, en ghy het wont gehengen ,
Iek wou een timmerman in uw' gewrichten brengen,
Die, fonder eenigh hout, een kleyn maer net gebou,
Die in uw' innigh hert de doot-kift maken fou.
Iek wou, met uw' verlof, oock in u eygen felven,
Een graf van heden af, in voorraet, laten delven
Ghy, doet'et even felfs, en gaet'er dickmael in,
Ghy fult'er konnen fien uw' eyncl' en uw' begin.
Iek fegh het andermael, en denck het menigh- werven:
Een die wel leven wil, die moet eerft leeren fterven;
Een die geduerigh fterft en is geen onwijs menfeh,
Want hy krijght op het left fijn vollen herten -wenfch.
DE LESER.
Wat is dit voor een tael? hoe kan iek die begrijpen?
My dunckt ghy zijt geneyght mijn finnen wat te flijpen;
Ghy fpreeekt als door een wolck, wie kan u recht verftaen ?
Wilt ghy oyt voordeel doen, foo moftje klaerder gaen.
Iek bidde, laet eens af van foo verblomde treken.
HET BOECK.
Wel aen, op uw' verfoeck foo wil ick klaerder fpreken,
Iek wil het open doen, en dat in volle daet,
Wat ick u feggen wil, en hoe de fake ftaet;
lek wil een ieder menfeh fijn dagen leeren tellen,
En fijn ellendigh hert op vatte gronden ftellen;
Iek wil dat hy het werck fal kennen op een draet,
Eer dat hy na de doot, en uyt het leven gaet;

Ick wil dat hy van jonghs, en in fijn befte dagen,
De doot, en haer gevolgh, fal in fijn herte dragen;
Ja, wenfch hem foo gemeen te worden met de baer,
Als of 't fijn bedgenoot of eygen fufter waer.
Want als men feker is van eens te moeten fterven,
En dat het nietigh vleefeh fal in het graf bederven;
Soo dunckt my, dat de ziel moet foecken boven al,
Waer op fy, in den noot, haer fteunfel vinden fal.
DE LESER.
Maer watje feggen kont, ick vinde geen behagen
In al den ommeloop van defe vreemde Ilagen;
Hoe, fal een vrolijck hert in ftage vreefe ftaen,
En met het bleeck gefpoock als eeuwigh fwanger gaen?
Sal niet in droeven anghft van eens te moeten fterven,
Al wat het leven geeft voor alle -tijt bederven?
Hoe kan'er eenigh menfch in luft en vreughde zijn,
Die ftaêgh de doot bedenckt, en haer geduchte pijn?
Voor my, iek vinde beft fijn herte niet te quellen,
En tot een ander tijt die faken uyt te ftellen;
Waer toe doch voor den tijt een quaden dagh gefchroomt?
't Is haeft genoegh getreurt, wanneer de droefheyt koonit.
HET BOECK.
Neen vrient, 't is onverftant dit foo te willen peyfen;
Sy moeten wijfer zijn die uyt de werelt reyfen.
Siet, als'er eenigh menfeh maer uyt fijn woningh gaet,
Wie is 't die niet in ernft fijn dingen overpact?
Al wie jet onderneemt, oock fonder eerft te proeven,
Die fal licht qualijek gaen , en fijnen geeft bedroeven.
Wat heeft oyt eenigh menfeli met eeren uytgewracht,
Dat hy niet met befcheyt te voren had bedacht?
Iek fegge, voor het left, wilt op uw' leven achten,
Maer draeght tot aller tijt de doot in uw' gedachten;
Want al die met het graf noyt kennis heeft gem aeckt,
Verneemt een bange ziel, als hem de doot genaeckt.
Nu, tot een kort befluyt, heb ick u dit te feggen,
't En is geen los geral, dus wilt'et overleggen:
Geen menfeh heeft in de doot het leven recht gefmaeckt,
Die in fijn levens tijt geen doot-kift heeft gemaeckt.
0 leert ons, lieve God! ons korte dagen tellen,
Om op geen aertfch bedrijf ons herten vaft te ftellen;
Maer wafcht ons fonden af in Chrifti fuyver bloet,
Want 't is het eenigh heyl, dat ons genefen moet.

DE DOOT-KIST SPREECKT:
Iek ben een kleyn vertreck, een huys van weynigh planeken,
Maer leert mijn rechten acht, ghy fult het u bedancken;
Al is mijn kamer engh, des echter niet-te -min,
Daer fchuylt, voor diefe kent, een grooten zegen in.

VOOlt DE LEVENDIGE.

Laet vry een machtigh Vorft gepleckte fteenen houwen ,
En op een vatte rots verheven zalen bouwen,
Laet brengen tot het werck al wat oyt kunfte vont,
Het onheyl raeckt'er in, hoe diep het is gegront.
Ontrent een hooch verwelf en om de ruyme zalen,
Daer komen even-ftaegh onguure fpoocken dwalen;
Daer fweeft de bleecke forgh, daer heerft de (warte nijt,
En ander naer gefpuys, dat in de ziele bijt.
Iek weet geen inachtigh flot, hoe Peer liet is verheven,
Daer in dat eenigh menfeh oyt ftil vermocht te leven,
Daer wort oock op den dagh geduerigh iet gefchroomt;
Waer is foo blijden Hof daer in geen leet• en koomt ?
Iek ben een Rille ree, een haven om te ruften ,
Een eynde van gewoel en van onguure luften,
Een fchuylplaets voor de forgh, en wat'er is ontrent,
Of wat men voor verdriet hier op der aerden kent.
Laet hondert trommels flaen, laet veel trompetten blaten,
Laet vry 't: onruftigh volck van krijgh en oorlogh racen;
Hoewel men door het laut met gantfehe legers treckt,
Die in mijn kamer ruft, en wort niet eens geweckt.
Al quarr de woefte zee haer met de bosfen mengen
Al quamn een donderllagh de fterren neder -brengen ,
Al feheurt liet gantfche fwerck, en dat liet aertrijck loeyt,
Wie mijn vertreck bewoont, is ftil en ongemoeyt.
Oock ben ick niet bequaem alleen voor doode menfehen,
Iek ben oock defe nut, clie beter leven wenfchen;
Want die in rechten ernli, mijn wefen overmerckt,
Wort in het vleefch gefwackt, en na den geeft gefterekt.
Wort u de geeft verruckt, door ongeregelt minnen,
Prent my in uw' gemoet, ghy fult'et overwinnen;
Zijt ghy van winfucht fleck, of om verlies bedroeft,
Leert hier hoe weynigh lints het grootfte lichaem hoeft;
Voelt ghy door hoovaerdy uw' moedigh fierte (wellen,
Treet in tot mijn vertreck, u fal geen hoogtemoet quellen;
Indienje lecker zijt, of prijft den overvloet,
Weet dat uw' vleefeh den worm tot voetfel worden moet.
Iek ben de rechte falf voor alderley gebreken,
Die in het dertel vleefch, of in de geeften fteken ;
Dus fooje feylen hebt, en wilt genefen zijn,
Treet in tot mijn vertreck, daer is de medicijn.
't Is feker, too de menfch ten vollen konde weten,
Dat by Lou defe reys fijn lefte maeltijt eten,
Daer is geen twijffel aen, by wou noyt droncken zijn,
Al had by overvloet oock van den beften wijn.
Dacht iemant, eer hy fpreeckt, dit zijn mijn laet(te reden ,
Hy foufe nimmermeer in malle jock befteden ;
Want een die recht bedenckt den wegh van alle vleys,
Sal aen geen vuyle lult oyt geven haren eys.
Het is een wijs beleyt, en waert te zijn geprefen,
'he doen, terwijl men magh, dat ons kan dienftigh weren,
En eer wy door de doot tot asfche zijn gemaeckt;
En liet, dat is een les die alle menfehen raeckt.
II
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Wel, op dan, ydel hert! en komt tot my genaken,
Laet ons van lieden af gemeenfaem kennis maken:
Want die mijn kleyn gebou in fijn gedachten prent,
Die wort èn tot de deught èn tot de doot gewent.
Maer u en fal misfchien dit woonhuys niet bevallen,
Vermits het duyfter is, en fonder hooge wallen;
Maer hy die leyt en flaept, wat hoeft die eenigh licht,
En voor die nederleyt en dient geen hooch gefticht.
Doen ghy eerft viert gevorint, had ghy al enger woningli ,
En Coo doet even noch een Vorft, of machtigh Koningh;
Een wijfjes engh geheym, of maer een hoeck Baer van,
I)ie is al ruym genoegh, oock voor den groolfteu man.
En dan noch boven al behoort een menfeh te weten,
IIoe nau de vlugge ziel is binnen ons gefeten;
De geeft, too wonder hoogh, too ruym in fijn bedrijf,
Heeft niet, tot fijn vertreck, als hechts eens nmenfchen lijf.
Mijn engte en kleyn gebou en doet gen niemant hinder,
De menfch, net dat hy fterft, (lie wort geduerigh minder.
Neemt maer een kleyn gedult, en wacht een korten tijt,
Ghy Pult haeft asfche zijn, en iek voor u te wijt.
Maer van mijn engte vertreck is al te ruym gefproken,
Mijn woorden zijn te laugh, en dienen afgebroken.
Ghy, wilje vrede tien, en leven in gedult,
Denekt ftaêgh, dat ghy dit hays wel haeft bewonen full.
,

I3EDENCKINGE OP TIET BEDRIJF VAN CANII?S
JULIUS, EEN DEFTIGH ROMEYN, DAER VAN
SENECA GEWACH MAECKT, LIB. DE
TRANQUILLI'TATE ANIMI Cap. XIV.
De doot is mijn gefangh, die wil ick nu befchrijven,
Tot my de leite ftnyp de vingers fal verftijven ,
Tot my het killigh inckt fal vriefen in de pen,
En tot ick op liet left geen letters meer en ken.
My kan geen beter werck na defen beter voegen,
Een goede doot alleen (lie kan ons vergenoegen ;
Wat vleefch en werelt geeft, ja wat het ooge liet,
Dat acht ick voor een droom, en 't is oock anders niet.
Niet dat ick vreughde ftell' ontrent het droevigh fterven,
Maer dat men uyt de doot het leven moet verwerven;
Een leven dat niet meer door fonden is bevleckt,
Maer dat alleen tot lof van God den Schepper ftreckt .
Een die fijn eynde fiet tot aen de lefte ftonden,
Die temt het ydel vleyfch, en breydelt alle tonden;
Geen ziel, die na den geeft too goede dingen werekt,
Als die, van uur tot uur, fijn ydel wefen merekt.
Wel, laet ons dan met ernft het monfter gaen ontleden,
Ja, laet ons heden felfs tot in den grave treden;
Laet ons nu foo gemeen gaen worden met de baer,
Als of de bleecke doot ons eygen fufter waer.
Iek las met diep gepeys ontrent mijn jonge dagen,
Hoe feker deftigli man dit pack eens heeft gedragen
us
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Een man, die evenwel noyt recht en had geleert,
Hoe God, na delen tijt, de reyne zielen eert.
Laet ons oock heden felfs hier van een weynigh fpreken,
Want 't is uyt mijn gemoet tot noch toe noyt geweken;
Ja 't heeft my menighmael gegaen tot aen de ziel,
Als ick met 's doots-gepeys mijn tinnen onderhiel.
De princen in 't gemeen die hebben vreemde luymen,
Dies moeten menighmael de belte zielen 'ruymen.
De man, van wien ick fpreeck, was Canius genaemt,
Te Room' en over-al voor goet en vroom befaemt;
Maer Cajus lijckewel die had hem laten vangen,
En haeckte na fijn doot met hertelijck verlangen.
De man had, foo het fcheen, den Keyfer iet gefeyt,
Dat hem tot fijn bedrijf te lafte wiert geleyt.
De Prins die laet terftont een rappen Hopman komen,
Die heeft den vromen helt in haeften wegh -genomen:
Die heeft den beul gelaft te brengen aen den dagh,
Wat tot een rasfe doot van nooden wefen magh.
En als om dit geval veel wijfe. luyden fchreyden,
Gelijck het veeltijts gaet daer lieve vrienden fcheyden,
Soo fprack de goede ziel: Ey, wat is dit gefeyt!
Heb ick my tot dit werck te vooren niet bereyt?
Ghy twift noch onder een of oock de zielen leven,
Wanneer het nietigh vleys de pieren wort gegeven;
En ick fal heden felfs vernemen uyt de daet,
Dat tot op defen dagh by ons in twijffel ftaet.
Daer mede treet by voort, en quarr de plaets genaken,
Daer fagh men menigh hooft gefet op hooge (taken;
Doen fprack een van den hoop: 0 vrient! hier gelt'et u,
Siet daer een droef tooneel! ey fegh, wat denckje nu?
Iek ben, feyt Canius, vaft befich om te peyfen,
Wat van my worden fal, als ick fal henen reyfen,
En of, als my de flagh fal treffen in den neck,
Mijn ziel dien eygen ftont fal voelen haer vertreck ;
Of ick vernemen kan, dat fy van defe leden,
Voor nu en alle tijt, fal blijven afgefneden,
En ofze van het lijf, in delen overval,
Als van een ouden vrient, haer affcheyt nemen fal:
Dan ofze noch een tijt, in defe lage dalen,
Sal fweven hier ontrent, en om het lichaem dwalen;
Dan ofze metter haeft, en door een fnelle vlucht,
Tot niet verdwijnen fal, gelijck een fchrale lucht;
Dan ofze, juyft als ick het leven fal verliefen,
Een nieu en ander lijf voor haer fal mogen kiefen,
Na dat het haer gevalt, en komen weder hier,
Of met een menfch bekleet, of met een ander dier.
Doch hoe het wefen magh, ick fal met aendacht nmereken,
Hoe dat my na den flagh de geeften Pullen wercken ;
En wort haer, als ick hoop, noch leven toegeftaen,
Soo wil ick in der haeft tot al de vrienden gaen.
Iek fal dan ieder een ten vollen openbaren,

Hoe na de bleecke doot ons lieve zielen varen;
En waer in haer vermaeck, geluck, of leet beftaet,
Wanneer ons befte deel in vryheyt henen gaet.
Dit heb iek laugh gefocht, maer nimmer uytgevonden:
Want dit wort niet geleert, voor dat men is ontbonden.
Nu ga ick na de fchool, daer ick het leeren fal,
Dat noyt en wort geleert hier in dit aertfche dal.
Siet daer een dapper helt, die op fijn uytgangh wachte,
Ja, die de bleecke doot, en hare pijl verachte.
Hy, van het nietigh vleefch en werelt afgekeert,
Heeft noch iet voor de doot, en in de doot geleert.
Het woort is nau gefeyt, de felle rackers komen,
En hebben defen helt fijn vrienden afgenomen;
Hy groet al fijn gevolgh met foo een blijden mont,
Als of'er eenigh feeft by hem te vieren ftont.
Sijn hert is niet verbaeft, de geeften niet verduyftert,
Want by ontfingh den flagh, als een die fit en luyftert;
Miser hoe by naderhant den gantfchen handel vont,
En weet geen hooge fchool, oock niet te defer • ftont.
Hy wort, 't is waer, verwacht van alle fijn bekende,
Sijn liuys, dat was omringht als van een groote bende:
Doch wie'er 'henen gingh, of wel te rugge quarr,
Geen menfch die jet verftont, of oyt van hem vernam.
Maer ick heb onder dies, en vry al menigh werven,
Mijn linnen laten gaen op dat blymoedigh fterven;
Dies ftont ick meninghinael tot in de ziel befchaemt,
Mits lek my niet en vont, gehjck het my betaemt.
Wel, dacht ick, kan een menfch, die noyt en heeft geweten,
Of even met het lijf de ziele wort verfieten,
Dan ofze langer duurt; kan foo een Heydenfch menich
Sich geven aen het graf, als met een volle wenfch,
Eu i fal iek anghftigh zijn? fal iek mijn ooren ftoppen,
Als aen de kamer-deur de doot begint te kloppen?
Sal ick te rugge Fien , en quellen mijn gemoet,
Wanneer het duyfter graf lijn diepten open doet?
Sal lek of voor de doot of haren prickel fchroomen ,
Die weet, dat Godes foon op aerden is gekomen,
Ten goede van den menfch? en dat by aen het graf
Een wet, een maet, een pael, een vaften regel gaf?
Die weet, dat Godes haut ons weder fal verweeken,
En uyt het duyfter graf, en uyfter aerden trecken?
Die weet dat Godes foon voor ons heeft uytgewracht,
Dat noyt een menfchen -kirt voor defen heeft bedacht?
Neen, neen, geen langer fchrick en mach hier zijn geleden,
Laet ons met blijden geeft tot in den grave treden ,
Hy die de doot verwon, die fal ons leyts-man zijn,
En geven in der nacht een helle Sonne -fehijn.
0 leert ons, lieve God! ons korte dagen tellen,
Ja, leert ons, met vermaeck, de doot voor ooaen Rellen ;
Stort ons de voorfmaeck in van 't eeuwigh bruylofs-feeft,
Soo gaen wy na het graf, oock met een blijden geeft.
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I. DES MENSCHEN LEVEN EN BEDRIJF VERGELEKEN MET EEN SPINNE.
Jefac. 49. 5. Sy weven fpinne- H ebben.

Verheft u, mijn vernuft! en doet ons lieden blijeken,
Hoe datt men met de fpin ons tijt kan vergehjcken;
Gaet, ftelt ons dit geheym in foo een hellen dagh,
Dat ieder met befcheyt het ftuck begrijpen magh:
De fpin is uytter aerd' genegen om te weven,
Dat is haer noeft bedrijf, daer fy van fchijnt te leven;
Sy fielt haer tot het werck, en maeckt een liftigh net,
Dat fy in eenigh huys voor deur of venfter fet.
Daer fit het dier en loert, en paft op alle faken,
Het fiet wat voor een roof het webbe fal genaken,
En komt'er dan een beeft, hoedanigh dat het zy,
Soo fchietfe vaerdigh uyt, en is'er wacker by.
Sy wint'et in het raegh, en kan het too beknoopen,
Dat oock de fnelfte vliegh haer niet en kan ontloopen;
Sy bint'et over-hoop , gelijck een kramers pack,
En let Baer dan geruft, en eet het met gernack.
En aisle menigh dier ten letten heeft gevangen,
En dat'er byes felfs in hare netten hangen,
Soo fiet de vrouwe toe, of wel een rappe meyt,
En raeght in haeften wegh al wat'er is gebreyt.
De fpinfter even-felfs, al heeftfe rappe leden,
Wort uyt het net geruckt, en met den voet getreden;
Daer licht dan al liet kraeni, en wat'er is ontrent,
Soo dat men nu voorta en haer plaetfe niet en kent.

Siet daer , winfuchtigh menfch ! uw' rechten aert befchrevr n ,
Siet daer uw gantfch beleyt gefchildert na het leven;
Mits ghy een fpin gelijckt, en paft op uw' gewin,
En fpant op dit bedrijf uw' gantfche krachten in.
Waer tich oyt hoop vertoont om iet te mogen vangen,
Daer gaetge metter daet uw loofe netten hangen,
Soo dat uw' groote fchat geduerigh hooger waft,
En leght daer als een bergh met hoopen opgetaft:
Maer alfje zijt gemeynt geruft en ftil te wefen,
Vermits uw machtigh gelt is bijfter hoogti gerefen,
En feght dan tot u felfs: mijn ziele, weeft geruft,
En neemt hier uw vermaeck en vollen herten-luft;
En wilt van nu voortaen niet too gedurigh fparen,
Uw' goet, dat is genoegh voor meer als hondert jaren;
Eet nu met bly gemoet, en geeft den vollen eyfch
Soo wel aen uwen geeft, als aen het weligh vleyfch.
Maer t'wijl het ydel breyn van onbedachte menfchen
Heeft onder fijn gebiet al wat de (innen wenfchen,
En ftaet daer op gelet, foo dat haer losfe geeft
Geen onheyl, geen verdriet, geen ongemack en vreeft,
Soo komt de bleecke doot, die niemant kan beletten,
En vanght den vanger felfs, en fcheurt de broofe netten.
O God, mijn hooghfte goat! voor wien ick neder buygh ,
En bint mijn ziele noyt aen too een nietigh tuygh !
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II. 'S MENSCHEN LEVEN VERGELEECKEN MET
EEN SPINNE -WEBBE.
Job 8. 14.

De vel isachtinge des hutchelaeis fal vergaen, fijn vertrouwen fdl zijn een hu) s
der fpinne-koppen.

Het ydel fpinne-web, dat fchijnt een konftigh werck,
Een koftelijck gebrey, een ront getogen perck;
Men fiet liet aen een boom of voor een venfter hangen,
Maer 't is alleen bequaem om vliegen in te vangen.
En als'et is geftreckt ontrent een fchoone zael,
Siet daer een fluckfche meyt die breeckt'et altemael:
Het raegh -hooft fpeelt'er deur, en 't is terftont verdwenen,
En in der haeft vergaen, dat wonder heeft gefchenen.
Vraeght ghy in dit geval, wat ick hier over peys:
De fcliuurfter is de doot, de fpin -kop alle vleys.
Wat, is'er menigte hooft, dat wonder groote faken,
1)at fehijnt van nieuwen aen een werelt op te maken;
En eer by 't machtigh wort, fiet daer een haeftigh lijck,
])at ruckt hem in liet graf, en na het duyfter rijck.
IIoe ydel is de menich,'en alle fijn gedachten!
Wat kan by van de zee, of uyt der aerden wachten?
Al is fijn voorftel hoogh, fijn aenflagh wonder groot,
Voor hem en gaet niet vaft, als flechts de bleecke doof.
III. I)ES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN SCHIP DAT SOMER-FRUYTEN
GELADEN HEEFT.

IV. ANDERS.
Iek neem dit zinne -beelt, dat Job ons heeft befchreven,
Voor een die kinders heeft, en vry in groot getal;
Die wort met grooten ernft gedurigh omgedreven,
Hoe dat hy fijn gewin ter eeren brengen fal.
De dochters tot geluck om wel te mogen trouwen,
De fonen tot een ftaet, of ander eerlijck werck;
Om foo van alle kant fijn huys te mogen bouwen,
Want dat is in 't gemeen eens vaders ooghgemerck.
Maer fchoon by neerftigh is om dit te weegh te brengen,
Noch fiet men lnenighmael, dat hem fijn hoop ontfchiet,
De doot en 't ongeval en willen 't niet geheugen,
Dat by het recht vermaeck van fijne vruchten Get.
Hier wort een teere maeght haer waefjen af-genomen,
Daer is een leelijck rot ontrent een fchoone vrucht,
De befte kan de doot wel veerdigh over-komen,
Soo dat by even-ftaêgh oock in fijn vreughde fucht.
Ach! wat is van den menfch ! hoe diekmael moet hy dragen
De prangen van de doot, eer hy ten leften fterft!
Wat baet hier frisfe jeught? wat onfe jonge dagen?
Dewijl het gaeffte fruyt oock menighmael bederft!
V. DES MENSCHEN LEVEN WORT OP VER SCIIEYDE SCHRIFTUER-PLAETSEN VERGELEKEN MET EEN WEGH.
Pfabn 1.
Wel geluckfaligh is de man, die niet en ftaet op den megb der fondaren
Pfahre 39. 1.

lek fal mijne rsegen bewaren, dat ick niet en fondige met mijne torge, enz

Job 9. 26.
\fijne dagen zijn voorby gevaren met jacht-fehepen. Andere ove2fettingen feygen:
Mijn dagen zijn voorby gegaen als fr1J}t-fehe 1^en, of fehepen met

fomervruchten geladen. Andere, als fchepen der i^antfchap,
dat is. zee-roovers jacht-fehepen,

Als yemant met een kaegh, die fruyten heeft geladen,
Sich op de reyfe geeft en na de rnarekten fpoet,
Hy fnelt met alle vlijt, en 't is hem oock geraden,
Vermits de gantfehe laft is weeck en tanger goet;
Maer fchoon hy veerdigh zeylt, noch fiet hy menigh- werven ,
Dat aen het befte fruyt het edel waes vergaet;
Oock fiet hy menighmael de fchoonfte vrucht bederven,
En fmackt'et overboort, dat hein ten dienften ftaet.
Al gaet ons leven ras, al fnellen onfe dagen,
En dat ons foetfte jeught ganfch veerdigh henen fehiet,
Ons treffen evenwel gedurigh harde flagen,
En druck en ongeval, en allerley verdriet.
Wy lien het menighmael, dat onfe lieffte panden
Zijn van een ftil bederf of ander quadl geraeckt:
Ons oogen, ons gehoor, ons fmaeck, ons befte tanden,
Zijn ons by-wijlen doot, oock eer de doot genaeckt.
De vrienden, die ons zijn gelijck als eygen leden,
Ontvallen ons geftaêgh, en fijgen in het graf;
Siet, wat een ftagen krijgh op aerde wort geftreden,
Ach, aertfche vreught verftuyft gelijck als ydel kaf!

Ilet kan ons dienftigh zijn de reden uyt te fpreken,
WVaeroln dat met een wegh ons leven wert geleken.
Wel komt, gefwinde pen, en brenght ons aen den dagh,
Waer in dat onfe tijt een wegh gelijcken magh :
Voor eerft, als yemant reyft, en wort van huys gedragen,
Of met een vaerdigh fehip óf met een fnelle wagen,
Het zy dan of by flaept, en fit in diep gepeys,
Hy treft gelljckewel liet eynde van de reys,
De wegh kort evenftaegh; dus gaet liet ydel leven,
Het wort als met den wint in haeften wegh- gedreven.
Of ghy dan fit en geeut, of wonder befich zijt,
Ghy komt noch evenwel tot uw' beftenlden tijt.
Noch vorder. Als men reyft, al zijnder hondert faken,
Die yemant quelligh zijn, of vrolijck konnen maken,
Men fietze maer een reys, en voor een korte wijl,
En ftracx foo treckt men voort, en (lat in meerder ijl.
Al wat den menfch ontmoet, bedroefd' of blijde dagen,
't En wort hem maer getoont, en voor hem wegh-gedragen:
Voor ons is niet geftaegh, maer alle dingh verdwijnt,
Het zy dan of er druck, of vreugd' aen ons verfchijnt.
Noch anders. Als een lnenfch daer benen komt getreden,
Hy vordert fijnen wegh met onvermoeyde fchreden;
Een ander die hem volght, en hout het eygen pat,
Die fthpt dan in de plaets daer hy te voren trat.
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Hier door vergaet het fpoor, en ftracx foo komt te breken
Al wat den eerften voet voor defen heeft geleken:
Het krijght een nieuwe vorm, alwaer de reyfer (tont,
Soo haeft een ander menfch betaelt den eygen grout.
Siet, als'er yemant fterft, het goet by hein befeten
Dat heeft van stonden aen fijn ouden heer vergeten,
Een ander krijght'er macht te doen wat hem behaeght,
Vermits het dan voortaen rijn naem en wapens draeght.
Hy breeckt, by maeckt, hy bouwt, hy geeft een ander wefen
Aen dat in volle daet fijn voorfaet heeft geprefen;
Soo dat de gantfche ftant is anders alsfe plagh,
En niet en wort gehen , van dat men eertij is fagh .
Daer hebje, mijn gemoet, en dat in volle leden,
Daer hebje, na my dunckt, den gront en ware reden,
Waerom dat onfe tijt is met een wegh gelijck.
Ghy, kielt den rechten wegh na 't eeuwigh koninckrljck!
VI. 'S MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET EEN
BLOEM, DIE NIET IN EEN NAUKIURIGEN
HOF, MAER BUYTEN OP HET VELT, \VAST.
Pfalm 103. 15.
De dagen des menfehen zijn als bet gras, gelijek (en bloeme des 'ells,

alfoo bloe}t h^.

De menfch is wel te recht met bloemen vergeleken,
Niet die in hoven ftaen, geplant op nette reken,
Niet die men onder 't dack, of in de ftoven wint,
Maer die men in het velt, of aen der hoyden vint.
De reden dient gefeyt: Men is gewent te pasfen
Op al dat is gewoon in tuynen op te wasfen;
Maer waer is doch de menfch, die met een bloemtje moeyt,
Dat in het woefte bos, of in de velden groeyl ?
Indien een heete fon ons tuynen kooit genaken,
Stracx fal den hovenier een hooger fchiitfel maken;
Indiender vocht ontbreeckt, hy neemt een aerdigh vat,
En regent op liet kruyt gelijck als Hemels nat.
Indien'er eenigh kint, genegen om te plucken,
Loert om fijn teer gewas in haeften af te rucken,
Hy maeckt'er glinten om, foo dat'et anders niet,
Ali niet liet oogti alleen den fehoonen Hof geniet.
Maer, bloemtje van het velt, wie gaet hem uws belnoeyen?
Ghy moet ganfch buyten hulp, en fonder hoeder groeyen;
Is 't weder bijfter nat, is 't heet, of lljdigll kout,
Voor u en is geen fcliuyl, als flechts het open wont;
Het ftaet een yeder vry uw' bladers aen te raken,
Om daer voor die het lult een tuyltjen af te maken,
Of fooje by geluck ontgaet een pluckers hant,
IIoe licht kan eenigh beeft u treden in het zant!
Doch fchoon noyt eenigh dier met u beftont te malten,
Ghy Pult noch evenwel uyt eyger aert vervallen,
Ghy wort in korten tijt, gehjekje worden moet;
Het bloeintje niet gepluckt, dat treet uien met -de voet.
Siet nlenfeh, hier is uw' beelt: hoe w•eyniáh kEnlje duren!
iI
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Wat moetj', ellendigh dier! wat moetje niet befuren?
Waer is'er eenigh deel, tot aen uw' minfte lit,
Daer in niet eenigh leet ganfch diep gewortelt fit?
Wie kent het recht getal van al de boofe qualen,
Die op uw kranck geftel gedurigh nederdalen?
U kan een heete lucht, u kan een koude vorft,
Of krencken aen het hooft, of fchaden aen de borft.
Indienje jeughdigh zijt, en in uw foete dagen,
Eylaes! dat befte deel, dat voet oock quade plagen.
Indien uw leven gaet tot aen den ouden dagh,
Dan is uw lneefte tijt niet anders dan geklagte.
Indienj' in vryheyt leeft, en buyten echte banden,
Soo voelje menighmael uw' jonge leden branden.
Indiender eenigh wijf in uwe kamer flaept,
Oock daer is 't datje leet en vreemde lernten raept.
Indienje ledigh gaet, de tijt fal u vervelen,
En oock van niet te doen, foo gaet'er menigh quelen.
Indienje veeltijts werckt, en finelt als in het fweet,
En dan is uw' bedrijf gedurigh herten -leet.
Inclienje veeltijts reyft, wat zijnder ongevallen,
Die in een vreemde kuft de menfchen overvallen!
Indienje 't_ huys bewaert, als vyant van 't gewoel,
Uw' lijf, door ftil te zijn, dat wort een vuyle poel.
Indienj' in eere leeft, en fit in groote ftaten,
Soo moetj' uw' foet vermaeck, en eygen dingen laten.
Indierj' in 't duyfter fchuylt, en fonder ampten zijt,
Soo valt u 't leven fwaer, misfchien door enckel fpijt.
Siet, hierom feyt de Prins van alle medicijnen,
Dat wy als winekels zijn van koortfen, lernten, pijnen;
Ja 't leven is te kort, oock van den outften man,
Dat hy ons fwacken aert, en fieckten leeren kau.
En waerom langte verhael? de menfche wort vergeten
Door al te bot te zijn, door al te veel te weten;
De doot begint haer werck, foo haeft de jeught ontlnyckt,
Het lijf en leven Ilijt, al wort'et niet gebruyckt.
VII. EEN ONGELIJCKE GELTJCKENISSE.
Job 14. 10.
Voor een boom als hy afgehouwen %tiort, is'er verwachtinge dat hy hem fal verandeieu, en fijn feheute niet en fal ophouden, maer een man steift, als
by verfwackt is, en de me.feh geeft den geeft, waer is by dang

Schoon dat een dicke ftam , met bijlen afgehouwen,
Tot ftoffe word bereyt, om huyfen af te bouwen,
Noch fchiet de wortel uyt, en alsfe lange ftaet,
Het fchijnt dat haer geway tot aen den Hemel gaet.
Schoon dat de zee verloopt, en dat haer fnelle baren
Niet blijven in de kolck , daer fy te voren waren,
Maer fchieten na het diep, des echter niet-te -min ,
't En hjt maer een gety, haer ftroom komt weder in.
Schoon dat de Son verdwijnt, en dat haer fnelle paerden
Sich geven na de zee, en rennen van der aerden ,
Men fiet'et op een nieu, ten naeften dageraet,
Dat haer vergulde koets door al den Hemel gaet.
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't Is anders met de menfch, want na een droevigh fterven
Soo kan hy nimmermeer een nieuwe jeught verwerven;
Al wie den leiten fnick hier eens op aerden gaf,
Die blijft voor alle tijt als eygen aen het graf.

De weg, die neder gaet, en wort maer eens betreden,
De doot maer eens gevoelt, haer prickel eens geleden.
Ey, weeght dit, waerde ziel! want dat maer eens gebeurt,
Dient wel te zijn gedaen, of wort te laet betreurt.

YETI. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET EEN BLOEM.
1 Pefr. 1. ?4. Alle vleefch is als gras, en alle heerlijekheyt des menschen is als een bloeme des gras.

Aerdigh bloemtje, jeughdigh kruyt,
Dat foo geeftigh heden fpruyt,
Dat uw' loovers open ftelt
Tot een cierfel van het velt,
Dat ons oogh en herte treckt,
En tot reyne lult verweekt ;
Hoe bequaem is uwe glans
Tot een frisfe Maegde -krans!
Hoe wel dient uw' jeughdigh kruyt
Tot een cierfel van de bruyt
Maer eylaes! uw' teer gewas
Dat vergaet te bijfter ras.
Wie en wiert'er niet verheubht
Door den glans van uwe jetight,
Als hy uwe fchoonheyt fagh
In het kriecken van den dagh?
Maer wanneer hy wederom
Nu befiet uw' teere blom,
Slechts maer na een kleynen tijt,
Ach! ghy zijt uw' waefjen quijt !

Hy en yder kan verstaen,
Dat uw' luyfter is gegaen.
Trotfe vrijfter, fiere maeght!
Die foo grooten hoogmoet draeght
Op den blos van uwe mont,
Die de jeught u heeft gejont,
Op het waes, en op den glans,
Hoogh geprefen by de mans;
Ghy zijt ja, een frisfe bloem,
's Aertrijcks paerel, 's werelts roem;
Ghy zijt ja, een fchoon gefacht,
's Aertrijcks lult, en 's werelts licht;
Ghy zijt ons een waerdigh pandt,
Ja, een puyckje van het landt.
Maer en trotft niet al te Peer,
Want uw' glans is wonder teer;
Schoone wangen duren maer
Vijf of fes en twintig jaer;
Want terftont na defen tijt,
Siet lien, dat haer waesje flijt,
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Siet men, dat haer fchoone blos
Wort gelijck een druyve-tros;
Die, gegeesfelt van de wint,
Of gefoolt van eenigh kint,
Nu verlieft haer aerdigh blau,
En houdt maer een duyfter grau
Oock foo vindt men over-al
Menigh droevigh ongeval:
Hier een koorts oft vremt gefwel,
Ginder druck en ziel-gequel,
Dat uw' fchoonheydt doet vergaen ,
Eer uw' jonckheyt heeft gedaen.
Dies foo bid' ick, foete jeught,
Viert alleen de ware deught.

Soo dringht het dier al fnelder aen,
Als het te voren heeft gedaen;
Het dringht dan aen, gelijck de wint,
Tot dat'et aes en fpij fe vint.
Met defen arent, mijn gemoet !
Die foo geweldigh henen fpoet,
Wort onfe tijt gelijck gemaeckt,
En 't is het rechte wit geraeckt;
Want iek en weet ter werelt niet,
Dat foo geweldigh henen fchiet,
En foo den blauwen Hemel fnijt,,
Gelijck de vleugels van de tijt.
Iek bid u, hout dan goede wacht,
En Piet, dat ghy uw' jaren acht,
Dat ghy uw' korte dagen meet:
Wat haeft verloopt, dient wel befteet.

IX. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET
EEN DIENAER, DIE SIJN HEER VERWACHT.
Luc. 12. 46. 47.
Soo de dienftknécht in fijn herte fegbt: mijn Heere vertoeft te komen, en begint
de dienftknechten te flaen, oock te eten, en drincken, en dronckeu te
n orden , foo fal de Heere defes knechts komen, etc.

Een knecht van goeden aert, en van een deughtfaem leven,
En die tot flim bejagh fich nimmer plagh te geven,
Indien fijn meefter klopt, als hy van buyten koomt,
Is ftracx ontrent de deur, en toont hem onbefchroomt;
Maer die een lincker is, en vol onguure treken ,
En van fijn rechte plicht geduerigh afgeweken,
Indien fijn heere naeckt, of aen de deure belt,
Wort ftracx geheel verbaeft, en in den geeft ontftelt;
Want mits hy dertel was, en bijfter uytgelaten,
Soo vintmen over-al een deel gebroken vaten,
De keucken ongefchickt , de kamers overhoop;
Hy daerom, foo hy mocht, begaf hem op de loop.
Het gaet oock even dus, wanneer de menfchen fterven,
Wie vroom van wandel is, en wil geen tijt verwerven;
Maer als de bleecke doot hem na den grave ruckt,
Is als een rijpe vrucht, die valt fchier ongepluckt.
Wenfcht ghy dan van het vleefch met vreught te zijn ontbonden,
- Soo weert uyt uwe borft den grouwel van de fonden;
Dat brenght ons foet vermaeck ontrent den leften noot,
De fonden fijn van outs als prickels van de doot.
X.

DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET
EEN ARENT, TER SPIJSE VLIEGENDE.
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XI. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET
EEN OVERVLOET VAN WATER.
Pfalm 90. 5.
De Franfche overfettinge feyt: Tu les emportes comme par mie ravine d'eau.
De Nederlantfche: Ghy.overftroomt, enz.

Indien'er iemant' heeft gelet,
Of fijn gepeys hier op gelet,
Wat kracht een fnelle watervloet
Ontrent het vee en menfchen doet;
Hoe datfe ganfch het velt bedeckt,
En alle dingen neder-treckt;
Die heeft met een hier uyt gemerckt,
Wat hier de tijt op aerde werckt :
De tijt die gaet een fnellen tret,
Hy fleept geheele rijcken met,
Hy drinckt'et al tot in den grout,
Al wat'er oyt verheven ftont.
Is 't jonck, is 't out, is 't groen, is 't droogh,
Is 't facht, of hart, of laegh, of hoogh,
Niet dat'er hout fijn eerften Rant;
De tijt verftelt het ganfche laut.
De tijt is als een watervloet,
Hy treet de werelt met de voet.
XII.

EEN OUT MAN SPREECKT, IN DE GEDAENTE
VAN KOREN, NU RIJP EN DOR ZIJNDE.

Job 9. 26.

Hebr. S. 13.

Mijne dagen zijn voorby gevlogen gelijek een arent, die na 't aes toevheght.

Dat out is, is na -by bet vergaan.

Een arent maeckt een fnelle vlucht,
Wanneer hy fnijt de blauwe lucht;
Wanneer hy op fijn veders drijft,
En foo de fchrale winden klijft;
Maer als fijn uytgeteerde maegh
Is hol en uytermaten graegh,
En dat Eich opdoet eenigh dal,
Daer hy fijn aes bekomen fal,

Iek heb eens zaet geweeft, daer van ben ick gekomen,
En uyt een kleyn begin heb ick mijn gront genomen;
Iek heb wel eer gegroent tot aen mijn volle jeught,
En met een geeftigh oogh het ganfche wout verheught;
Iek heb des niet-te -min oock hitt' en kou geleden,
En ben foo van het velt ten leften afgefneden;
Nu wort ick dor en wit, loo dat ick niet en wacht,
Als wegh te zijn gevoert, en t'huys te zijn gebracht.
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Daer fal men overhoop mijn leden nederftrecken ,
Tot my eens wederom de Bouw-heer fal verwecken ,
Tot ick van nieuwen aen eens weder groenen fal,
Niet in mijn eerfte groent', maer in een ander dal.
Siet daer een eygen beelt van uytgeleefde rnenfehen ,
Die nu geen luften meer op aerde mogen wenfchen :
Haer jeught die is geweeft, haer vreught die is gedaen,
En wat eens luftigh fcheen, dat is voorby gegaen.
Nu heb ick defe gunft van mijnen God verworven,
Dat in mijn rouwe jeught ick niet en ben geftorven,

En dat mijn guide fon niet onder is gegaen,
Voor dat haer ronden loop ten vollen is gedaen.
Nu is mijn tijt vervult. Wat doot kan my verrasfen?
Daer is een witten dons ontrent mijn hooft gewasfen.
Ghy, die op aerden fret, en in den Hemel fit,
Maeckt oock door uwe gunft mijn vuyle fonden wit!
Soo wil ick defen romp gewilligh nederleggen,
En oock als Simeon met vollen monde feggen :
Nu geeft, Heer! dat uw' knecht magh neder zijn geleyt,
Mits by nu wert gewaer uw' heyl, voor hem bereyt.

NIII. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET RIJPE GARVEN.
Job 5. 26. Ghy fult in ouderdom ten grave komen, gelijck de koornhoop t'lijner tijt opgevoert kort.

1)it koren, eertijts groen en fpichtigh opgefchoten,
Heeft voetfel uyt den gront, en volle jeught genoten:
Maer 't is op heden dor, en heeft volwasfen graen,
Het dient nu van het velt, en uyt de lucht gedaen.
Sijn maet is dan vervult, het kan niet hooger wasfen,
Het dient nu t'huys gebracht, daer fal het beter pasfen.
Het dient van hier vervoert, en dat te defer mir,
Want als het koren rijpt, foo dient het in de fchuur.
Maer waerom dus vermomt? ey, laet ons klaerder (preken,
Iek wort met rijp gewas ten rechten vergeleken:
Iek was eens bijfter groen, nu ben irk fonder jeught,
Nu ben iek fonder lult, en fonder aertfche vreught;
Iek ben een rijpe garf, en wit van oude dagen,
En in het aertfch bedrijf en fehep irk geen behagen.

Iek wenfeh een ander plaets, daer ick geen ongeval,
Daer ick geen fture wint of donder vreefen fal.
Iek ben niet als ick was, ick heb een ander wefen ,
Mijn ziel is uyt'et ftof, en honger opgerefen;
Iek ben van nu voortaen niet aen der aerden vaft,
Met aerde niet gemeen, met aerde niet gepaft;
Iek wenfch een beter plaets, iek wenfehe reyne lu('ten,
Iek wenfch een ftil vertreck, om daer te mogen ruhen.
O God! vergunt my dat, en wafeht mijn vlerken af,
En fuyvert defe ziel van (tof en ydel kaf!
0 grooten Ackerman! dit is mijn diep verlangen,
Dit bidt irk evenfaêgh, riet tranen op de wangen;
Ontdoet my van het vleefch, en van het jammerdal,
Tot irk door uwe kracht eens weder groenen fal!
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XIV. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN MORGEN -SLAEP.
Pfalm 90. 5.
De jaren zijn gelijck een llaep in den morgen- ftont.

Als yemant heeft geruft, ontbonden van de forger,
En fchiet dan uyt den flaep, ontrent den roodera morgen,
Of hy dan wederom fijn leden nederftreckt,
Soo wort hy wonder licht uyt fijnen flaep geweckt:
Indien ontrent liet buys een haen begint te krayen,
Indien een kleyne wint nlaer eens begint te wayen,
Indien een deure kraeckt, die open wort gedaen ,
I)e geeften zijn verftoort, de flaep die is gegaen.
Met foo een loste ruft wort onfe tijt geleken:
Yet, ick en weet niet wat, dat kan ons mite breken;
Hoe facht dat yemant fit, hoe droncken van geluck,
De minfte tegenfpoet die ftort hem in den druck.
Laet Harlan met vermaeck, laet alderhande menfchen
Verkrijgen daer het valt, al wat de tinnen wen fchen,
Als maer een Mardochai aen hem geen eer en biet,
Soo baet hein fijn geluck, fijn eer en hoogheyt niet.
Al heeft men volle wenfch in veelderhande faken, '.
Een holle tandt alleen die kan ons queUlingh maken;
Een weynigh geluw fant, dat in de nieren waft,
Dat nlaeckt slat ons -gemoet op goat, noch eer en paft.
Maer fiet, wat baet het doch van druck te zijn ontbonden,
Het leven even felfs en heeft geen vatte gronden ,
Daer is geen recht vermaeck in dit ellendigh dal;
Mijn ziel, tracht na de plaats, daer rufte woonen fall
XV. 'S MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET
EEN AFLOOPENDE WATER, OF RIVIERE.
.Tob 6. 15.
Als de ftortinge der beecken gaenze door.

Een vliet doet haren gangh en loop geduerigh henen,
Tot in de woefte zee haer water is verdwenen;
Alleen die fijn gerief uyt haer behendigh treckt,
Behout iet van de ftroom, dat hem te nutte ftreckt;
Het ander gaet voorby, en al in korte ftonden,
Soo dat het vluchtigh nat niet meer en wort gevonden.
Een die ontrent de kant maer ledigh heeft geftaen,
Die roept ten leften uyt: het water is gegaen!
My dunckt dat onfe tijt ten rechten wort geleken
Met ftroomen, vluchtigh nat, of fnelle water- beken:
Want die niet goets en doet, en heeft ten letten niet,
Als dat hy fonder vrucht fijn tijt verloopen fiet.
De fon doet haren gangh, de fnelle jaren loopen,
En daerom is de tijt ten nauften uyt te koopen,
Iek weet geen aertfch vermaeck, dat yemant foo verblijt
Als doet een foet gepeys van wel befteden tijt.
XVI. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN PIJL.
Sapient. 5. 12. 13.
Alfoo oock ray, als wy geboren zijn, terftont zijn wy befweken.

Een pijl, die van den boogh om hooge wert gedreven,
I1
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Is juyft in haren loop gelijck eens menfchen leven:
Sy vlieght geweldigh ras, maer off'al verre dwaelt,
Voor haer en is geen ruft, tot datfe neder-daelt.
Oock kanfe van haer felfs niet op de winden rijden,
En geenlins door het fwerck of blaeuwen hemel fiiijden.
Haer loop is na de kracht, die haer den fchutter gaf,
En als haer die ontgaet , foo laet haer leven af.
Sy komt dan na den grout en op der aerden fijgen,
En weet oock naderhant niet weder op te ftijgen,
Sy valt dan in het ftof, of op het nietigh gras,
En is dan maer een hout, gelijckfe voortijts was.
Daer is een pael gelet voor ons kort-wijligh leven,
Want God heeft yeder menfch fijn dagen voorgefchreven;
Dies als den fchepper feyt: keert weder, menfchen kind
Soo gaet fijn adem uyt, gelijck een fchrale wint.
Wat is dan van den iuenfch en van fijn bette jaren?
Wy keeren tot het ftof als wy te vooren waren;
En fchoon men groot bellagh hier in de werelt krijght,
Geen menfch en lleeft'er ruft tot by eens .neder fijght.
-

XVII. DES MENSCHEN LEVEN ANDERS
VERGELEKEN MET EEN PIJL.
Sapient. 5. 13.
De locht wordt door een geschoten pijl verdeylt, meer loopt terftont Rederom
t'famen, alfoo oock wy, etc.

Offchoon den pijl in hare vlucht
Komt fnellick vliegen door de lucht,
Stracx tiet men echter niet een dingte,
Van waerfe quarr, of henen gingh;
En niet een menfch en kan verftaen,
Waer dat de fchicht is deur-gegaen ;
Want fiet, de lucht van een gedeelt,
Die wort ftracx wederom geheelt.
Ons leven is gelijck een pijl,
Het duurt alleen een korte wijl:
Al wie'er in de werelt leeft,
Die komt als . door de lucht gefweeft;
En van hem blijft geen teycken ftaen,
Waer heen fijn leven is gegaen.
De ton, de maen, de nacht, en dagh,
Het gaet alfoo het eertijts plagte,
Het eenigh dat men feggen kan,
Dat is: eylaes! waer is de man?
Ey tiet, wat is ons ydel vleys?
Het is een los, een licht gepeys',
Dat vaerdigh door de finnen drijft,
Daer van geen teycken overblijft;
Het is een fchip dat henen zeylt,
En met de kiel de ftroomen •dey1t,
En ftracx too is het onbekent,
Waer dat het henen is belent.
Het gaet noch heden op den dagh ,
Het gaet gelijck het eertijts plagh:
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Den menfch en is nau in het graf,
En (tracks geen menfch en weet'er af.
Had hy misfehien een grooten ftaet,
Of by een prins, of in den raet,
Soo dat het ampt hem voordeel gaf,
Dat laet,ftracks met fijn leven af;
Want mits fijn mondt en ooge fuyt,
Soo is voor hem de werelt uyt;
Het is met hem, het is gedaen,
Een ander neemt het voordeel aen,
Een ander treet daer hy eens trat,
Een ander fit daer hy eens fat;
Sijn gantsche naera wordt uytgewilt,
En hy en wordt niet eens gemift.
Mijn ziel, wat ick n bidden magh !
Let doch op uwen korten dagh;
Let hoe dit leven henen vlieght,
En hoe de werelt. ons bedrieght
Op dat, wanneer het aertfche dal
U niet meer fien of kennen fal,
Ghy dan by God mooght zijn bekent;
Daer is een wefen fonder ent.
;

XVIII.

DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN

MET ROOCK.
Psalm 102. 4.
lNijne dagen zijn vergaen als roock.

Wanneer een dicke wolek is in de lucht gerefen,
Het fchijnt aen ons gefacht een wonder dingh te wefen;
Het maeckt een beeldt, een rots, een toren in de lucht,
En wie het niet en kent die isfer voor beducht;
Maer toeft een kleyne wijl, daer gaet het wonder henen,
Het beeldt is uyt'et oogh, de rots die is verdwenen;
Het kindt dat met een fchrick het feltfaem monfter fagh,
Dat roept tot fijns gelijck: waer is het groot beflagh?
Maer kinders, vraegje dat? het flickert met de winden,
En waerje foecken meught, 't en is niet meer te vinden;
Het menght fich met de lucht, het gaet een vreinde ganck,
En wat'er overblijft en is maer enckel ftanck.
Al komter eenigh menfch gantfch moedigh aengeftreken,
Noch wordt hy met den reuck ten rechten vergeleken;
Want of hy prachtigh gaet, en of hy nachtigh fchijnt,
't Is maer een oogenblick, en al fijn glants verdwijnt.
Sijn rijckdom is gegaen, fijn vrienden wegh-getogen,
Sijn ftaet is fonder glans, fijn eer is wegh-gevlogen ;
Soo dat een Itil gepeys my weder feggen doet:
De menfch is enckel roock, waertoe een hoogti gemoet?
XIX.

HET LEVEN VERGELEKEN MET EEN
DIE TE POSTE RIJT.
Job 9 52.
Mijne dagen zijn lichter geweest als een looper.

Wanneer een fnelle poft in haeften komt gereden,

Hy fiet het platte landt, hy fiet de naefte fteden,
Hy fiet een kleyne beeck, hy fiet een groote ftroom,
Maer in een korte ftondt dan is'et enckel droom:
Want als de fwarte nacht belet lijn vorder reyfen,
En dat hy fijn bedrijf gaet nader overpeyfen,
Dan vint hy menighmael alleen een duyfter beelt,
Dat als een nacht-gefacht hem om de (innen fpeelt.
Al wat hem wel beviel en wonder heeft gefchenen,
Al wat hem luftigh docht, dat is geheel verdwenen;
Maer deed' hy onder -weegh een ongefonde val,
Houdt feker, dat" hy langh de pijne voelen fal.
Het gaet oock even dus met ons kort-wijligh leven,
Het wordt gelijck een poft in haeften voort - gedreven.
Al wat'er iemandt hoort, of in de werelt fiet,
Dat is in korten (tont gelijck een enekel niet.
Wat onlancks luftigh fcheen en is niet meer te vinden,
Al wat men blijtfchap hiet is lichter dan de winden;
Maer heeft men oyt gedaen de wille van het vleys,
Wat blijft'er in de menfch als flechts een droef gepeys!
Heeft fich een ydel hert in eenigh dingh vergeten,
Hy fal het metter tijt, hy fal het namaels weten;
Het knaeght hem aen het hert, en dient hem tot geklagh,
Soo langh hy in de mondt fijn tonge roeren magli.
Soo is dan onfen tijt ten nauften uit te koopen;
Ach! t'wijl dat ick nu fpreeck, is my een deel ontloopen.
Mijn ziel, aenhoort een woordt, 't is noodigh datje 't weet:
Al wat niet langh en duurt, dient wel te fijn befteet.
XX. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN SCHADUWE.
Job 8. 9.
Ons leven is een f^haduwe op neide n

P/al,u 102. Item Pfalua 144. Pfalm 119. 23 Sapient. 5. 9.
Mijn dagen zijn vergaen als een fchadune.

Ghy, die een lange wijl hebt defe plaets bekeken,
Seght, waerom is de menfch een fchaduw' vergeleken?
De fchaduw' ftreckt haer uyt, en toont haer wonder langh,
Meeft als een lage fon genaeckt haer ondergangh.
Maer toeft een kleynen tijt, tot haer vergulde ftralen
Vertrecken van de kim en in het water dalen;
Dan wordt van Ronden aen, oock 'eer het yernant dacht,
Het beelt dat wonder fcheen, begraven in der nacht:
Het is van ons gevlucht, het is eylaes! verdwenen,
Soo haeft de gulde fon niet meer en heeft gefchenen.
En wat is van de menfch! hy fcheen eens groot te zijn.
En die het recht bemerckt en •vint maer enckel fchijn.
Al wat men hier bemint, lult, rijckdom, groote (taten,
Een korten oogenblick die doet het ons verlaten.
Ghy daerorn, weerde ziel, fcheyt hier gewilligh van,
En kieft tot uwen trooft dat eeuwigh duren kan.
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XXI. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET EEN SLIJTENDE KLEET.
Psalm 39. en 102. On volt perir la beauté du perses, comme l'habit rongé des %ers.
Syrach 14. 18. Alle vleefch veroudt gelijck een kleet.

DE VROU, IIAER KOFFER OPEN DOENDE EN HAER KLEET BESIENDE, SPREECKT ALS VOLGHT:

Als ick mijn koffer open doe,
Dan fie ick wonder feldfaem toe;
Dan fie ick dat mijn geeft ontftelt,
En mijn bedroefde (innen quelt:
Iek fie, en vry met herten leet,
lek fie hoe dat mijn befte kleet
Is anders als het eertijts plagh,
Als ick het eens voor defer fagll.
My dunckt het wordt van buyten vael,
Het wordt op al de ployen kael,
Het wordt foo dun gelijck een blat,
Wat fcheelt'et of Baer is een gat!
Voorwaer dit kleet is wonder teer,
Want fchoon ick draegh het nimmerllleer,
Of immers maer een korten tijt,
Noch vind' ick echter dat het Ilijt.
Met fparen wordt'et niet gefpaert,
En met bewaren niet bewaert;
En daerom, fchoon of ick het fluyt,
De glans en luyfter gaet'er uyt;
De mot of fchieter komt'er in,
En dat baert my een droeven fin.

Maer waerom doch mijn kleet betreurt,
Nadien het even my gebeurt,
Want of ick fchoon al even ftaegh,
Een fluyer of een maske draegh
En dat ick felden buyten koom,
Vermits ick kou en winden fchroom ,
Mijn jeughdigh wefen evenwel,
Verandert in gerimpelt vel:
Oock vind' iek hier en weder daer,
Een wit, een grijs, een feltfaem haer;
Iek vinde dat mijn foet gelaet
Oock ongevoeligh henen gaet.
Waer ick van glas of weecker wert,
Noch kond' ick lange zijn bewaert,
Want als een meyt of tafel-knecht,
Van mijne f-vvackheyt onderrecht,
Wel acht op mijn gedaente Iloegh,
En my voorfichtigh henen dróegh ,
Soo waer ick van gevaer bevrijt,
En duurde vrij een langen tijt.
Maer nu quelt my een ftaegh bederf,
Soo dat ick al mijn leven fterf;
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Dies fegh ick noch, met herten leet:
De jeught verflijt gelijck een kleet.
Maer fegh, wat raedt in dit geval,
Die ons 't veroude rechten fal?
Geminde ziel, ontftelt u niet,
Ick weet u raedt voor dit verdriet;
Iek weet u baet naer wil en wenfch :
Gaet, voedt in u den nieuwen menfeh,
En of 't uytwendigh al vergaet,
't Inwendigh krijght een beter ftaet.
XNII. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN HUURHUYS.
2 Cor,nt. 5. I
Wy Reten, dat fee dit ons aertfehe hugs defes tabernakels gebroken mort, wy een
gebon van Code hebben, een hays dat niet met handen gemaeekt is, maer
eeu«igh in de hemelen.
2 (orznt. 5. 8.

wy hebben liever te verhuyfen uyt den hehame, en te gaen wonen
by den (leere.

Het vleefch, dat ons het lichaem deckt,
En al de leden overtreckt,
Noemt dat een huur-huys, lieve vrient,
Vermits het ons niaer weynigll dient.
Een huur-huys is gemeenlijck fleckt ,
Als licht en vaerdigh opgerecllt;
En daerom wort het dickmael leek
Of aen de muur M aen het deck;
Of 't lijt eens anders water-ganck,
Die niet en geeft als enckel ftanck;
En fchoon men al het flecht gebou
Tot beter wefen brengen wou,
Den huyf-heer wil het diekmael niet`,
Hoe -wel hy fchoon de feylen Piet;
Hy wil niet dat men koften doe,
Hy is misfchien den huurder moe.
En fchoon ghy dit al lijden Wout,
Om datje niet verhuyfen fout ,
Het blijven of het henen gaen
Plach aen den huurder niet te ftaen;
Want Poo een ftrengen eygenaer,
Ontrent het eynde van het jaer,
Tot u komt Peggen overluyt:
t' Sa, macker, ruymt, ghy moet'cr lie f ,
Iek wil dat ghy verhuyfen fult;
Wat raet hier anders als god uit?
Een huys-heer heeft doch volle macht
Om u te gunnen langer pacht,
Of wel te (eggen : vrienden! gaet,
En fiet, daer is geen ander raet.
Indien men recht het ftuck bevroet,
Het gaet den menfch op delen voet:
De ziel bewoont een kranck geftel,

En onfe tijt gaet bijfter fnel,
't Lijf is maer huur, geen eygen goet,
Soo dat men haeft verhuyfen moet:
Is onder dies het lichaem fwack,
Door koorts of ander ongemack,
Het geen de maegh of loos ontftelt,
En dan de borft met fluymen quelt;
Indien den grooten eygenaer
Geen heyl laet fijgen over haer,
Soo is'er kruyt noch medicijn,
Die ons kan trecken uyt de pijn.
En of je fchoon dit huyf verdriet ,
Met ftille Pinnen over-fiet,
En dat uw' ziel in dit gebou
Wel noch een wijle blijven wou.
Indien uw' huur-tijt is vol-ent,
(Dat aen den huys -heer is bekent)
Eylaes! daer is geen bidden aen,
Den huurlingh moet daer henen gaen.
Wel aen , min ziele! tot befugt :
Siet ons na vafter wooningh uyt,
Siet, datje tot het buys genaeckt,
I)at met geen handen, is gemaeckt.
0 God ! als ghy my Peggen Pult :
Verhuyft, uw' huur-tijt is vervult,
Geeft, dat iek dan inagh zijn bereyt
Als een, die uyt een huur-huys fcheyt,
Om Poo te gaen, met blijden geels,,
Daer geen verhuyfen wort gevreeft.
KXIll. 'S MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN STRIJT.
2 Tinzotk. 2. 3.
(hy dan, lijt als een goet krijghs-man Jefu Chrifti.

Van al dat van de menfch, en van het vluchtigh leven,
Van al dat van fijn doen wijtloopigh is befchreven,
Raeckt dit mijn herte diepft: ons ganfche levens -tijt
Is niet als ftaêgh gevecht, en als een volle ftrijt.
Hoe dickmael ftijght de geeft tot in het eeuwigh leven,
En wil, gelijck het fchijnt, tot aen den Hemel fweven;
Maer liet, het lompigh vleefch, dat na der aerden helt,
Is als een wichtigh pack, dat hem ter neder-velt.
Dat hem den loop belet, en ftuyt fijn rasfe fchreden,
En druckt hein in het ftof, en ruckt hem na beneden.
Daer is de geeft verftelt; maer t'wijl hy bijfter hijght,
Is 't dat hy rapper wort, en vafter wefen krijght.
Doch 't is als geenen tijt, het vleefch begint te woelen,
En laet den moeden geeft als nieuwe pijn gevoelen
Het biet hem weder ftrijt, het taft fijn vleugels aen,
Het maeckt' hem weereloos, indien het mocht begaen
En dit als overhant, oock menigh duyfent werven,
Tot eenmael in de menfch de boote Tuften fterven,
;

;
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En tot het quelligh vleefch ten leften nederleyt,
En dat de bleecke doot den harden oorlogh fcheyt
Geluckigh is de menfch, die met de gantfehe leden,
Met yver, met gelucht, met tranen heeft geftreden;
Geluckigh is de menfch, oock verre boven al,

Die ander byftant krijght, als uyt het aertfche dal.
Mijn Cod, ach! fonder u en kan ick niet verwinnen,
Ja, buyten uwe gunft, en kan ick niet beginnen.
Ghy neemt dan mijner acht, en Piet mijn fwackheyt aen,
Want fonder uwe hulp, foo moet ick t'ondergaen.

XXIV. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET EEN DAGLOONER, OF IEMANT DIE 'T LEVEN
VERDRIETIGH VALT, SPREECKENDE ALS VOLGHT.
Job 7 2. Gelijck de dienftknecht hijgbt na de febaduwe, en gelijck de dagh-looner verwacht fijn «erek-loon.

Iek heb wel eer gelooft, als dat de Sonne -paerden,
Omringden in der haeft een route van der aerden,
En dat een fnelle dagh, en oock een langen tijt,
Gantfch vaerdigh henen fchiet, en als te pofte rijt:
Maer als ick naderhant het ftuck heb overwogen,
Soo vind' ick mijnen geeft hier in te zijn bedrogen;
Dies klaegh ick nu ter tijt, en fegh het even ftaêgh,
Dat ja mijn levens tijt is uyter maten traegh.
Hoe laugh valt my den dagh, hoe moet ick heul befueren!
Hoe roep ick menighmael: och! fal dit eeuwigh dueren?
Hoe meet ick wetter bant het dalen van de fon,
En wou dat ick het licht ter aerden rucken kon
Hoe moet ick, arrenl menfch, met handen, beerven , voeten,
Hoe moet ick, als een worm, hier in der a{ rden wroeten?
En (lat al even ftaêgh; en Piet, ey lieve liet!
Wat is'et voor een loon dien ick'er voor geniet?
Iek hijgh, ick fucht, ick fweet, ick kan nati adem halen,
II

En noch en wil de fon niet in het water dalen.
Ey, komt ten leften aen, o aengename nacht!
Die mijn ellendigh hert nu langen tijt verwacht.
Komt neder , guide fon! en wilt niet langer fehij nen ,
En laet mijn ongelnack met uwe giants verdwijnen;
Want als uw nedergangh den dagh tell eynde maeckt ,
Soo weet ick voor gewis, dat mijne ruft genaeckt.
Iek fal dan, na mijn buys, in ftilte my vertrecken,
Om dit mijn kranck geftel daer uyt te mogen (trecken,
En geven aen de flaep, daer ick geen ongeval,
Geen moeyte, geen verdriet, geen pijne voelen fal.
O kleyn, o ftil vertreck! o buys van weynigh planeken !
Lagh ick in u geftreckt, ick fon my des bedancken,
Al zijt ghy bijfter laegh, en uytermaten final,
Ghy zijt'et daer mijn vleefch eens rufte vinden fal.
Een flaep, een diepe flaep, die is in u verborgen,
Ghy maeekt in onfen geeft een ftilftant van de forgen.
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0! dat de nacht begon,-en dat de duyfter viel,
Soo vont ick eenmael ruft voor mijn vermoeyde ziel!
Daer komt een dicke wolck mijn innigh hert bedecken,
En gact mijn treurigh oogh niet duyfter overtrecken;
Iek voel ontrent mijn breyn een wonder (waren vaek,
Dies is een ftille kilt alleen nu mijn vermaeck.
Mijn fwackheyt, mijn verdriet, en 'mijn ellendigh wefen,
Dat kan een ftage nacht alleen voortaen genefen;
Want als men is vermoeyt of in benauwde pijn ,
Dan is een ftille flaep de befte medicijn.
XXV. HET LEVEN VERGELEKEN MET DE
SCHADUW' VAN EEN DROOM.
Wat is foo los gelijek een droom,
Die, als de geeft is uyt den toom,
En als wanneer het lichaem ruft,
Ons toont een ftrant, een vreemde kult,
Een zee, een veldt, een rots, een dal,
En nu geluck, dan ongeval.
Wie is 't, die oyt iet losfer vont,
Als is een fchaduw' fonder groat,
Een fchaduw' die men veeltijts liet,
Soo langh men hier de fon geniet;
Maer als haer licht niet meer en fchijnt,
Terftont uyt ons gelicht verdwijnt.
Een Griecx poeët heeft eens gefeyt
(Na hy het wel had' overleyt),
Dat al het leven van den menfcli,
Sijn woeft gewoel, fijn hertenwenfch,
Is maer een fchaduw' van den droom,
Vry losfer als de lichte ftroom,
Gedreven op een gladde ftrant,
Nu na de zee, dan op het lant.
De wijfte Vorft heeft hier een voet,
Gelijck den Grickfchen dichter doet,
Want hy heeft overlangh gefeyt:
1)e menfch is dubbel ydelheyt.
Voorwaer, de Grieck die vat het wel,
Als hy befchrijft ons kinder-fpel;
Een ydel dingh by ons bedacht,
En heeft gewis geen volle kracht,
Om uyt te brengen eenigh beelt,
Van dat de gantfche werelt fpeelt;
Dies mits hem 't eene vergenoeght,
Heeft hy'er twee by een gevoeght,
Dat is: een fchaduw' met een droom.
En ghy, die fweeft op 's werelts ftroom,
Ey, let of ghy iet anders vint,
Als flechts een roock, een fchrale wint,
Een damp, een leur, een viefe-vaes!
Mijn ziel, hoe zijtge dan foo dwaes,
Dat ghy noch op de werelt bout,

En daer uw geeften befich hout,
En daer op met vernoegen Piet,
En acht uw innigh wefen ' niet !
0 God, leert my eens recht verftaen ,
IIoe los hier alle faken gaen!
Hoe kort, hoe teer, hoe ongewis ,
Hoe nietigh hier ons leven is!
Maer leert my dan noch boven al,
Hoe 't eens hier namaels wefen fal,
Op dat ick recht begrijpen magh
Het wefen van den jonghften dagh,
Als alle vleefch, met groot gewoel,
Sal ftaen voor uwen rechter-ftoel.
XXVI. DE DOOT DER GODSALIGE GELEKEN BY
EEN OFFER-WERCK; OP I)E WOORDEN PAULI,
2 Temolh. 4. 6.
'

Iek ivorde geoffert, en de tijt mijner ontbindinge is na -b , en%

Hy, die het nieu verbont de lieden gingh verklaren,
Die niet van Godes volck of Jacobs zaet en waren,
Sprack eenmael tot de Kerck, en tot fijn eygen hert,
Dat hy gingh uyt het vleefch, en nu geoffert wert.
Geoffert, wat een woort ! laet ons dit overwegen,
Daer is een foet geheym in defe fpreuck gelegen:
Het is een kort ontwerp, hoe dat men wefen moet,
Wanneer men uyt het vleefch, en na den Hemel fpoet.
En wilt dit, waerde ziel, niet in het duyfter laten,
Maer druckt het klaerder uyt, foo kan het iemant baten:
Als iet geoffert wert, dat was een fuyver dier,
Ge-eygent tot een foen, en tot een heyligh vier,
Een lichaem fonder vleck, en van gefonde leden;
Dit quam in goeden ftant tot aen den Autaer treden,
Verfcheyden van het vee, het leet een harden bant,
En wat het vleefch geleeck, dat wert geheel verbrant.
Wel, wat is dit gefeyt P Wie reèht wil leeren fterven,
En door eene reyne doot des Heeren gunft verwerven,
Die legge fijn gebreck, en oude fonden af,
Al eer fijn lichaem wert ge-eygent aen het graf.
Hy fchouw' het aertfch bedrijf, en alle rouwe menfcheii ,
Die niet als vuyl bejagh en hare luften wenfchen.
Hy lijde boven al, gelijck het offer-werck,
De banden van de tucht, de leere van de kerck.
Een ziele, dus geftelt, die magh het ydel leven,
Geruft en fonder fchrick, den Schepper overgeven.
0 God! doe my de gunft, oock heden op den dagti,
Dat ick op defe wijs uw' offer worden magh!
XXVII. OP DE EPICURISCHE MANIERE
VAN SPREKEN.
1 Corinth. 15. 32.
Laet ons eten en drincken, want morgen fterven «y.

Daer was een feker volck in langh voorleden jaren,
Dat, als in menigh feeft de lieden vrolijck waren,
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Liet brengen op de zael, en toonde aen de jeught
't Geraemte van een menfch, te midden in de vreught.
En hy, die met het rift quarr in de kamer treden,
Sprack waert en gatten aen, en (lat met blijde reden:
„Nu niackers, wacker aen! geniet de frisfe wijn,
Ghy ftaet eer langen tijt aldus geftelt te zijn."
Dus fpreeckt noch even-ftaêgh een deel ongure menfehen :
t'Sa! laet ons lieden doen al wat de finnen wenfchen ,
Wy gaen of in het graf of in het aertfche dal,
Misfehien oock eer de fon haer weder toonen fal.
Laet ons de befte fpijs na onfe luft genieten,
En ons met foete molt ten vollen overgieten:
Want tiet, de doot genaeckt, en kan noch defen dagh
Ons brengen in de plaets, daer niemant eten magh.
Maer wat een dwaes geral! wat kan hein fpijfe baten,
Die na een weynigh tijts het leven moet verlaten!
Wat is hem drincken nut, die, na een korten (tont,
De ziel en haer gevolgh fal braken uyt den mont?
Voorwaer, na mijn begrijp, is dit een beter reden:
Laet ons gaen boete doen met vaften en gebeden!
Ons dient geen volle maegh, en min een droncken hooft,
Nadien wy van de ziel haeft ftaen te zijn berooft.
Soo fpreeckt een Chriften hert, foo dencken alle inenfchen,
Die niet wat aerde fmaeckt, maer hooger dingen wenfchen;
Soo fpreeckt by die verftaet wat namaels weten fal,
En noyt geen trooft en fiet hier in het jammer-dal.
Wie ciert'er eenigh lot met hooch verheven wallen,
Indien het is gedoemt om haeft te moeten vallen?
En waer is doch een huys, daer aen men koften doet,
Indien het in der haeft een puin -hoop worden moet?
Ach! 't is te diep gefet, dat wy foo licht verliefen,
Ach! 't is maer nietigh gras, dat wy voor ons verkiefen;
Ach! 't is te langh bemint, dat ons foo ras verlaet,
En 't wort te dier gekocht, dat ons foo weynigh baet.
Dit fie ick dagh op dagh , dit kan een ieder weten,
Waerom dan fal ick noch aen menfchen my vergeten,
Op vleefch mijn oogen llaen, en foecken daer vermaeck?
O neen, mijn waerde ziel, het is te flechten faeck.
Klimt hooger, mijn gemoet, en laet uw finnen rijten,
Tot faken die het volck tot haer beginfel wijfen,
Ja, tot den Schepper felfs, de volheyt aller vreught,
Daer is geduerigh heyl, daer is geftage jeught.
Daer fweeft nu mijn gemoet, en dat met volle krachten,
Het wil van nu voortaen geen aertfche dingen achten;
Het geeft hem uyt het ftof, en rijft tot lijnen God,
En wat de werelt acht, dat is hem enckel fpot.
Nu, Heer! befit mijn hert; want vleefch en aertfche faken
En konnen nu voortaen mijn ziele niet vermaken;
Daer is geen ware luft in al dat werelt hiet,
Geluckigh is de menfch die fijnen God geniet.
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XXVIII.
BEDENCKINGE VAN EEN OUT MAN,
OP 'T GESICHTE VAN SIJN LICHAEM.
Als ick mijn lichaem overmerck,
Nu ganfch verfwackt, fchoon eertijts Merck,
En dat ick hier een dorre knie,
En ginder flappe kuyten fie,
Of elders niet als enkel vel,
Soo dat ick al mijn ribben tel,
Dan fpreeck ick tot mijn innigh hert:
Ey tiet, hoe ghy verlieten wert!
Ey tiet, hoe fuel ons dagen gaen,
En hoe ons faken heden ftaen;
En hoe de doot ons ftaêgh verwacht,
En na dees' fwacke leden tracht;
En hoe ghy maer een korten (tont
Hier op der aerde wefen kont.
0 ghy, door jaren uytgeput!
Wat is u ftaet of rijckdom nut?
Wat foeckje luft of tijt- verdrijf,
De doot die fit u op het lijf;
't Inwendigh dient alleen gefocht,
De rette na het graf gebrocht.
XXIX.

DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN
MET EEN DROOM.
Pfalm 73. 20.
Als een droom na 't ontwaken.

Wanneer ick nu en dan een reys,
Met Rille firmen, over-peys,
Wat in de dagen mijner jeught
Mijn finnen fomtijts heeft verheught,
Of dickmael in den geeft gequelt,
Of in een vremde bocht geftelt;
Soo vind' ick maer een duyfter beelt,
Dat my ontrent de finnen fpeelt,
Juyft foo gelijck men in 't verfchiet,
Een ftadt, een lot, een toren fiet;
Of als men, na een langen droom,
Siet fchepen fweven op den ftroom,
Siet ruyters draven op het velt,
En onder die een dapper helt;
Of anders ick en weet niet vat,
Dat in den Ilaep ons hert befat.
Wat fal ick feggen, lieve ziel!
Wat my voor defen wel beviel,
Dunckt my nu Hechts een vluchtigh dingh,
Dat als een droom daer henen gingh,
En wat ick immer heb gedaen,
Dat acht ick nu voor enckel waen;
Wat is 't doch, dat hier luftigh fchijnt,
Dat niet in korten tijt verdwijnt?
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Ja, ziel! al wat de werelt heeft,
Al wat de losfe jonckheyt geeft,
Dat is foo kort, foo bijfter licht,
Gelijck een ydel nacht-gefacht.

Hout dit voorfeker, blinde jeught,
I)at 't geen u herte nu verheught,
Jock, fpel, fangh, blijtfchap, wat het zy,
't Gaet al gelijck een droom voorby.

XXX. DES MENSCHEN LEVEN VERGELEKEN MET EEN WEVERS SPOELE.
Tob 7. 6. Mijne dagen zijn lichter geweeft dan een wevers fpoele, ende zijn vergaen fonder verwachtinge.

Wie oyt met aendacht fiet, hoe dat men plagh te weven,
Hoe dat het gladde fpoel door 't webbe wort gedreven,
En hoe het noyt en ruft, maer vaerdigh henen glijt,
Die fiet na rechten eyfch den loop van onfen tijt.
Doch hier is niet alleen de fnelheyt aen te mereken,
Wilt nader op het Ruck met Rille linnen wercken :
Siet, t'wijl het fpoel verloopt, en gints en weder gaet,
Soo mift'et even ftaêgh een deel van fijnen draet;
Het wort ten leften bloot, en is dan fonder garen,
Dies moet het uyt het werck, en in het duyfter varen.
Een doos, of enge laê die is dan fijn verblijf,
Tot hem de meefter geeft een nieu of ander lijf,
Dat is: niet garen volt, en laet'et weder`fweven,
En fchenckt'et wederom een nier en ander leven.
Siet daer uw eygen beelt van onfen fwacken aert,
Van dat men eerft begint, tot dat men henen vaert.
IIet jaer glijt vaerdigh wegh, en daelt in haeften neder,
Het doet een ronden loop, en komt geduerigh weder;
Het keert als in hens felfs, maer t'wijl het henen gaet,

Soo mindert even-ftaêgh ons 1;ere levens -draet;
En als na dit gewoel de klos is af-geloopen,
Dan is'er geenen tijt voor iemant uyt te koopen;
De menfch fijght in liet graf, wie by oock wefen magh,
En light daer fonder werck, tot aen den jonghften dagli.
XXX1. HET LEVEN WEDEROM VERGELEhE N
MET EEN DROOM.
Job 20. 8.

Gelijek een droom vergaet, foo fal by oock niet gevonden Horden, gehj(k ren
gefichte in der nacht verdwijnt.

Hoe zijn my defe nacht de finnen omgedreven!
Waer ben ick niet gedaelt, en wederom verheven?
Waer ben ick niet geruckt? Waer ben ick niet gedivaelt?
Mijn breyn heeft als geholt, èn weder vremt gemaelt.
Nu docht my, dat iek was ontrent de groene boomen,
Pan meynd' ick, dat ick voer te midden in de ftrootnen
Dan fweefd' ick voor de wint, of niet een fnelle vloet,
Dan was'et altemael eens weder tegenfpoet;
;
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Dan was ick by het volck, dan eenfaem aen der heyden,
Dan fagh ick, my ter eer, een maeltijt toebereyden:
Daer vont ick dan een maeght, die my bevallijck was,
Wiens aengenaem gericht mijn droeve ziel genas.
Doch eer ick weder fagh de ftralen van den morgen,
Dan fwonl ick wederom in velerhande forgen:
Iek hoorde, dat een ftorm mijn ongeftadigh fchip
Quam jagen aen de ftrant, of op een hoogen klip.
Daer fagh ick op de zee mijn diere waren drijven,
Daer fagh ick mijn piloot, en al de gaften blijven,
Daer ftont ick dan en keeck; maer op den ftaenden voet
Soo was ick weder rijck in allerhande goet.
Dan was ick in der haeft met vleugels aengetogen,
En door de blauwe lucht ten Hemel opgevlogen;
Doch midden in de vlucht foo wierd' ick bijfter fwaer,
Dies viel ick in de zee, en ick en weet niet waer.
Daer na vont ick een flot, gelijck een Princen woningh,
Daer was ick dan gelten gelijck een machtigh Koningh;
Maer hoort, gefellen, hoort! als my de flaep verliet,
Doen was'et altemael een droom, en enekel niet.
Wat is'er, waerde ziel, uyt dit gefacht te leeren,
Dat ons, tot in den geeft, tot nut fal mogen keeren?
Ghy weet, hoe God ons doen met droomen vergelijckt,
En 't is de waerheyt- felfs, gelijck ons heden blijekt.
lek hebbe nu geleeft tot in de feftigh jaren,
En die zijn altemael in haeften wegh- gevaren.
Als ick mijn oogen keer tot aen mijn leften tijt,
Soo ben ick met de faeck by -na de beelden quijt.
't Is al daerheen-gegaen, en als een droom verdwenen,
Dat my eens vreughde gaf, en luftigh heeft befchenen:
En 't heeft in mijn gepeys voortaen niet meerder kracht,
Als flechts een losfe droom, of fchijnfel in der nacht.
Wie fal op eenigh vleefeh, op tijt, of leven bouwen?
Wie fal'er immermeer op jeught of vreught betrouwen?
Zijt deftigh, vrolijck, arm, of uytermaten rijck,
Een menfch en fijn bedrijf is maer een droom gelijck.
Doch onder dit gewoel van domme nacht-gefachten ,
Soo vind' ick echter wat, bequaem tot onfe plichten;
Al wat ick oyt begon, of wat ick heb beftaen,
Was 't droefheyt of vermaeck, het was in haeft gegaen.
Ghy daerom, waerde ziel, wilt dit op heden leeren,
Ons vreught, ons droeven ftont, moet hier terftont verkeeren.
Wel, acht dan geen vermaeck, en treurt oock niet gedult,
Nadien ghy voor gewis haeft anders wefen felt.
XXXII. GY'T HET LEVEN TE SCHEYDEN, ALS
UYT EEN HERBERGE.
Hear. 4. 11.
naerftigh
wefen, om in defe rillte te gaen.
ons
dan
Laet

Geen menfch en voelt'er grooten druck,
Geen menfch en noemt'et ongeluck,
Geen menfch beroert fijn innigh mergh,
11
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Als hy verlaet een herrebergh:
Maer als hy uyt den huyfe fcheyt,
Soo geeft hy drinck -gelt aen de meyt,
En neemt voorts oorlof aen de waert,
En treet clan vaerdigh op fijn paert,
En even niet een bly gepeys,
Soo tijt hy weder op de reys.
Is 't vreelnt? hy fiet, in fijn verftant,
Sijn luft, fijn wenfch, fijn vaderlant,
Een foete vrou, een aerdigh kint,
Of wat fijn herte noch bemint,
En wat hem aen de, finnen kleeft,
En wat hy daer gelaten . heeft.
Siet daer, mijn ziel, dat is de voet,
Waer na dat ghy u (tellen moet,
Als u de loot beftoken fal,
En roepen uyt het aertfche dal.
Al wat men hier beneden fiet,
En is voorwaer ons eygen niet;
Gefontheyt, rijekdom, eere, vreught,
En watje noch befitten meught,
Is maer gelijck een herrebergh,
Soo dat ick u te rechte vergh ,
Als ghy Baer eens van fcheyden fult,
Het leet te dragen met gedult;
Ey, fegh dan (fooje fpreken kont)
Ey feght'et met een blijden wont
(Want treurigh zijn is onverftant) :
lek reyfe na hei vaderlant;
En daer en is geen beter reys,
Als na den Heer, en uytet vleys.
+

XXXIII. BEDENCKINGE OP DE WISSELBARE
GELEGEN TIIEYT EN YDELHEYT VAN HET
MENSCHELIJCK BEDRIJF, UYTGEDRUCKT
DOOR EEN MENSCH, DIE, AL SLA PENDE VOORT- GEVAREN ZIJNDE,
SPREECKT ALS VOLGHT:
Pfalnz 78. 39.
llt dachte (te meten God) datfe vleefch zijn, en een wint die daer benen vaert,
en niet weder en komt.
1 Corint. 3. 7.
Defe nerelt gehre }ekende, als niet gebruyckende, want de geftaltenisfe defer
werelt gaet voor-by.

lek heb hier op het fchip een wijle fitten gapen,
En ick wiert metter tijt genegen om te flapen;
Dies feegh ick op een luyck, en, ick en weet niet hoe,
De geeft wiert my bedwelmt, en •bock mijn oogen toe;
Daer wert ick omgevoert door veelderhande droomen,
Veroorfaeckt door een damp, gerefen uyt de ftroomen:
Dus lagh ick uytgeftreckt tot dat het water wies,
En dat een ruymer wint ons in de zeylen blies.
16`2
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Daer was de fehipper op, en ftelt hem om te varen,
En ftiert den hollen balck te midden in de baren:
Daer fweeft het vluchtigh hout, gedreven van den vloet,
En treft een ander lant, en al in korten fpoet.
Daer heeft'et aen de kay een grooten ftoot gegeven,
Soo dat my van de fchock de gantfche leden beven;
Daer fchiet ick uyt den flaep, maer fchoon ick wacker ben,
My dunckt, dat ick geen ftrant of bakens hier en ken.
Ey, wat een wonder dingh! ick lagh maer om te ruften,
Maer fta nu ganfch verftelt in defe vreinde kutten;
Iek ben, terwijl ick (liep , allencxken wegh-gevoert ,
Hoe -wel ick niet een lit hier toe en heb geroert.
Nu fie ick niet een bergh, daer ick eens plagh te jagen,
Waer onder wel een haes, of grooter dieren lagen.
lek fie hier geenen tuyn, Baer ick by- wijlen quarr,
Wanneer ick met de jeught mijn foet vermaken nam.
Iek fie hier niet een boom, geeiert met rofe-kranfen,
Daerom dat in de Mey de jonge vrijfters danfen.
Iek fie hier niet een hof, daer menigh jongh gefel
Sich oeffent met den boogh, of eenigh ander fpel.
Iek fie hier, na my dunckt, geen vette koren -landen,
Maer niet als enckel hey, of anders dorre ftranden.
Iek fie hier niet een dreef, die geeftigh is geplant,
Gelijck ick voor een tijt aen onfe kutten vant.
Iek fie hier niet een (lot, of hoogh verheven toren,
lek heb'et altemael uyt mijn gefacht verloren:
Doch wat'er heden is, en wat'et heeft- gedaen,
't En is niet als het zou, 't en ftaet my geenfins aen.
Iek fie een vreemt gebouw van onbekende fteden,
lek fie gantfch ander volck van ongewone zeden.
Iek fie veel, dat mijn oogh te voren niet en fagh,
Maer niet een eenigh dingh gelijck het eertijts plagh.
Maer laet ons, mijn vernuft, hier op wat nader peyfen,
En wat'er dient geleert uyt dit mijn feltfaem reyfen:
My dunckt ick fie'er in een beelt van onfen tijt,
Die ongevoeligh loopt, hoe -wel hy vaerdigh rijt.
Schoon wy met ftillen geeft op onfen leger flapen,
Of luy, of befich zijn, of fomtijts ons vergapen,
Den tijt is nimmer ftil, maer loopt gelijckfe plagh,
Tot wy eens zijn gebracht tot aen den ouden dagh.
Daer ftaen wy dan en tien, als van ons laut genomen,
En feggen menighmael: hoe ben ick hier gekomen?
Hoe ben ick hier geraeckt? waer is mijn frisfe jeught?
Waer is mijn eerfte kracht? en waer mijn oude vreught?
Waer zijn te defer tijt mijn lieve met-gefellen,
Die ick eens op een ry naeuw op en wift te tellen?
Waer is, eylaes! waer is mijn waerde bedt-genoot,
Die my eens vruchten gaf uyt haren teêren fchoot?
Waer is'et altemael? waer ick de leden wende,
lek vinde naeuw een vrient, die ick te voren kende.
Waer dat mijn linnen gaen, of waer mijn ooge (let,
Iek vinde nu ter tijt mijn eerfte wefen niet.

De werelt, die wel eer is hoogh by my geprefen,
En is niet datfe was, maer heeft een ander wefen;
Of is de werelt niet, gelijck ick lieden wenfeh,
Soo ben ick even felfs geheel een ander menfch.
Wat raet nu, mijn gemoet, om weder eens te komen
Tot al dat ons de tijt allencxken heeft ontnomen?
Tot vreught? tot recht vermaeck? en tot een blijde ziel,
En wat ons vrolijckheyt voor defer wel beviel?
Wel, ick weet u een wegh met vingers aen te wijfen,
Om uyt dit woelt bejagh eens beter op te rijfen;
Laet ons gaen wijeken af van defe dorre ftrant,
En foecken in den geeft het ware Vaderlant.
XXX1V. BEDENCKINGE OP TIJDELIJCKE
VERMAECKELIJCKHEYT.
Schoon ick al langen tijt de lurten mocht genieten,
Die hier op aerden zijn, ja van den Hemel vlieten,
Wat voordeel fond' het zijn, indien ick naderhant
My in den fwarten poel van God verfteken vant?
Voorwaer de loste vreughd' die fou terftont verdwijnen,
Ja, fou my des te meer bedroeft en quelligh fchijnen
Want alp fick groot vermaeck niet eenigh leet befluyt,
Soo is terftont de luft, en alle blijtfchap uyt.
Schoon ick in tegendeel mijn leden voelde quellen
Met eenigh fwaer verdriet, ja weedom van der Hellen;
Wat nadeel deed'et my, indien ick na de pijn
Mocht fwemmen in vermaeck, en in den Hemel zijn?
Gewis het vorigh leet, dat waer in haeft vergeten,
En ick en fou voortaen van geen benautheyt weten;
Want als'er blijtfchap volght na eenigh fwaer verdriet,
Dan achtmen naderhant het vorigh bitter niet.
Hoort, dan, verdwaelde ziel! wat kan u vreugde baten,
Soo ghy om harent wil den Hemel fond' verlaten?
Wat leet en ftaet u niet te lijden met gedult,
Nadien ghy door het leet ten Hemel klimmen Pult?
Van hier dan aertfche vreugd', hoe groot die mochte fchijnen,
Ghy leght een wisfer gront voor duyfent grooter pijnen:
Wel komt, gewenfchte druck, die ons het lichaem tucht,
Mits ghy de ziele brenght daer niemant oyt en Lucht.
Geluckigh is de menfch, die God heeft laten proeven,
En wat hier vreughde geeft, en wat'er kan bedroeven,
En wat de jeughd' vereyfcht, en hoe een ouder tijt
De zielen overtuyght, en in het oore bijt.
Want loo hy, na den eyfch, en met bedachte reden,
Sijn leven heeft benlerckt, en dat in volle leden,
Soo heeft hy konnen Fien, ja taften metter hant,
Hoe al de werelt wroet in eeuwigh onverftant.
Hoe dat in ieder deel zijn veelderley gebreken,
En grillen fonder Plot, en wonder vreemde treken;
En hoe het befte deel gedurigh henen wijokt,
En hoe de loste jeught in haren loop befwijckt.
;
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Want als den ouden dagh ten leften is gekomen,
En dat ons, door den tijt, het hollen is benomen,
Dan fiet hy boe het al, wat fonde wort genaemt,
Sijn af-gefleten romp in geenen deel betaemt.
Wat kan hein naderhant, of eer, of hooge Raten,
Wat kan hem machtigh gelt, of luft en weelde baten?
De doot begint llaer werck, ja leyt hem na het graf,
En neemt hem ftaêgh het vleyfch met groote Rucken af.
En als hy dan geen vreugd' op aerden heeft te wachten,
Soo moet hy hooger gaen, en na den Hemel trachten.
Sijn eygen lichaem fpreeckt, en oock het minfee lit,
Dat hem de doot bevecht, en op den boefem fit.
Hy moet dan bijfter dom en ongevoelijck wefen,
Wiens ziel in dit geval niet hoogli en komt gerefen.
0 God! ontfluyt mijn - hert, en opent my het oogh,
Dat ick voortaen niet meer na aertfche vreughde poogh ,
Dat ick met alle kracht, en met de gantfche finnen,
Niet anders foecken magh als uwe gunft te winnen.
Men plege wat men wil, daer is geen ware lull,
Dan als een Rille ziel in haren Schepper ruft.

Veel die in ouden tijt den naem van wijfen droegen,
Die fochten even-ftaêgh het ware vergenoegen,
Dat is: het hooghfte goet, waer in dat ieder menfch
Magh vinden fijn vermaeck, en vollen herten -wenfch.
Maer wat met alle vlijt de befte geeften fochten,
En watfe menighmael hier op te voorfchijn brochten,
Het viel gemeenlijck uyt in waen of harden twill,
Het blijckt, dat geen van al de rechte gronden wilt;
Doch ick laet, die het luft, dit naerder overleggen,
Iek wil een kort befuyt op defen handel feggen:
Dit is de grootfte trooft, die vrou of eenigh man,
Hier in dit jammer-dal in (ich gevoelen kan.
Als icmant feggen magh: mijn tonden zijn vergeven,
Iek fie van heden af tot in het eeuwigh leven;
Mijn Heylant is getrou, die heeft voor my voldaen,
Dies fal ick fonder fchrick oock voor mijn Schepper ftaen.
Dies Fiel ick voor gewis, geen Duyvel van der Hellen,
Geen vleefch, geen fwaer gepeys, geen doot en fal my quellen;
Ja, wat my tegen komt, in druck of tegenfpoet,
Kan my geen hinder doen, maer niet als enckel goet.

XXXV. OP HET BEDRIJF VAN EEN REYSENDE MAN IN EEN HERBERGE.
Ge ef. 44. 7. Weynig en boos zijn geneeft de dagen miner %reemdelinghfchap.
Heir 11 13 De geloovige hebben beleden, datfe gaffen en creemdelingen op der Gerden waren.

Een reyfer op de wegh in feker huys getreden,
Socht rufte tot gemack van fijn vermoeyde leden,
Doch eer de foete flaep fijn deufigh hooft bekroop,
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Vernam hy dat'er nat ontrent fijn bedde droop.
De folder was verrot, de muur al-om gereten,
En daer quam koude tocht gebogen door de fpleten.
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Dit quol de goede man, en vert des ongelint,
En wenfcht te zijn bevrijt voor een gure wint.
Hy geeft hem vaerdigh op, en met een fluckfen hamer,
Soo klopt hy voor het feint, foo klutft hy aen de kamer,
Nu hier, dan weder daer, met foo een luyt gefchal ,
Dat hem het kleyn gefin kan hooren over-al.
De waert hier om geftoort, quarr roepen: holla l macker,
Hout op met uw' geraes, ghy maeckt de kinders wacker;
Ghy ftoort mijn huys-gefin, mits ghy foo luyde baert,
Iek wenfchte datje fliep, of immers ftilder waert.
Men fal u maer een nacht in dit vertreck gehengen ,
En wilje defen tijt niet klutfen overbrengen?
Ey, ruft u (magh het zijn) en lift het ongeval,
En rekent dat het leet niet lange dueren fal.
Al wie veel buyten reyft, of verre komt gereden,
En kan niet alle tijt op dons of rofen treden;
Hy komt al menighmael ontrent een rouwen waert,
Hy fit al menighmael ontrent een konden haert;
En des al niet-te -min, hy moet het leet verdragen,
Vermits hy buyten is, en dat voor weynigh dagen,
Ily fpreeckt tot fijn gemoet: ey, lijt'et niet gedult!
Ghy fpoet doch naer een plaets, daer ghy eens ruften fult.
Mijn ziel, let op de les, by defen waert gegeven,
My dunekt het is een brief, die aen u wort gefchreven:
Wat ons hier quelligh valt, behoort te zijn veracht,
Om dat het niet en is als leet voor eenen nacht.
Wy reyfen even-ftaegh, ja naken tot de kuften,
Daer wy in korten tijt ten vollen fullen ruften.
Treft ons dan op den wegh verdriet of ongeval;
Ey, waerom ongefint ? de hoop verfoet'et al

XXXVI. OP DE GELEGENTHEYT VAN GENOODE
VRIENDEN, DIE DE WAERT (NA VROLIJCK GEWEEST TE ZIJN) BELET NA HUTS TE GAEN.
Als vrienden t'famen vrolijck zijn
Met goede koft, en hupfen wijn,
Al is'et fchoon een foet vermaeck,
Licht krijght'er iemant groote vaeck,
Mits 't goet onthael hem aengedaen,
En pooght daerom na huys te gaen;
Maer foo 't de waert hem dan belet,
Om [ich te voeger. na het bet,
En hout dien gaft als aen den bant,
Dat is (mijns oordeels) onverftant.
Wy leven in een vrijen ftaet;
Dat ieder na fijn rufte gaet,
Wanneer het hem gevallen magh,
Dat acht ick voor den beften flagh.
Het moet doch eens gefcheyden zijn,
Al waer'er noch foo goeden wijn.
Ghy, waert, geeft veydom uwen gaft,

En doet uw' vrient geen overlaft,
Hy fal vry met een beter lult,
Als hy fal hebben uyt- geruft,
Dan by de vrienden vrolijck zijn,
En eere geven aen den wijn.
Maer ziel, hoe komt dit hier te pas,
Daer van de doot ons reden was?
Hoort, als een vrient fcheyt uytter tijt,
En datje dan ganfch droevigh zijt
Ja, wout hem houden fooje kont,
Dat is (mijns oordeels) fonder groat,
lek acht'et beft hem toe te ftaen,
Dat hy van hier mach benen gaen,
En fcheyden uyt dit vremt gewoel,
Dat ghy en ick noch heden voel,
Op dat hy mite nemen magh,
Om weder op den jongllften dagli
Te komen met een bly gelaet,
Te komen in een beter ftaet,
Te komen met een reynen geeft
In 't noyt volprefen bruylofs-feeft.
Gefellen, als ick gae te galt,
Noem ick liet houwen overlaft;
My is dan goet onthael gedaen,
Als ick mach vry daer henen gaen.
Nu, al die ick voor vrienden ken,
Iek bid u nu door defe pen,
Iek bidde wat ick bidden magh,
Ontfanght aldus mijn leften dagh,
Als ick fal fcheyden uyt het vleys,
Bidt God, en wenfcht my goede revs!
;

XXXVII. SCHRICK NA DEN NOOT.
lek heb eens over langh een feltfaem ftuck gelefen;
En dat kan ieder een, mijns oordeels, dienftigh wefen.
Iek 'wil het nu ter tijt gaen brengen aen den dagti ,
Iek wenfche, dat het my of iemant baten magh:
Een feker edelman, die in den groenen velde
Sijn vreught, fijn herten -luft, en oock fijn woningti ftelde,
Had eertijts feker paert, dat, fchoon hy dickmael [liep,
Met hem bywijlen gingh, of fachtjens henen liep;
't Geviel eens op een tijt, dat hy was uytgereden,
Daer hem een feker vrient ter maeltijt had gebeden.
Hy vont'er foet onthael, hy droncker goeden wijn,
Maer des al niet-te -min het moet gefcheyden zijn.
Hy maeckt hem dan bereyt om op het ros te fchrijden,
En (telt hem wederom om na fijn huys te rijden,
Het was een foelen dagh, vermits de flauwe fon
Nau door een dicke wolck haer licht vertoonen kon.
Het paert, dat was een tel, en gingh met ftille febreden,
En voerde fijnen heer met onvermoeyde leden;

1) Auguttin. Omuee peregrmi fumu,. Patria noftra furfum eft, ‚bi hofpites non enmae. Quando igitur hofpites rumos, migrare non recufemns, non eft 1wtiu9 eter peregrino qunm in patriam.
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En hier op quarr de flaep, die hem het oogh bevingh,
'Terwijl het trouwe beeft al fachtjens henen gingh.
De man, aldus bedwelmt, en quarr niet op te waken,
Tot dat hy wetter tijt fijn woningh quam genaken;
Daer groet hem feker vrient, die hem daer eenfaem fagh ,
En vraeght, hoe dat hy daer te paerde komen magh?
Iek heb, wort hem gefeyt, den eygen padt gereden,
Dien ick voor riefen plagh, wel feven jaer geleden;
Het beeft, daer op ick fit, dat heeft my t'huys gebracht,
Het gaet een netten pas, oock midden in der nacht.
„Hoe! fprack daer op de vrient: de brugh is opgenomen,
En daer is anders weeghs geen middel hier te komen;
't En waer dan met het paert, dat Perfeus eens bereet,
Doen hy het zee- gedrocht den kop aen ftucken fineet:
Doch hoe het weten magh, ghy zijt hier niet gevlogen,
Maer eer, na mijn begrijp, van eenigh fpoock bedrogen;
Of, foo ick 't (eggen magh, uw breyn dat is verdwaelt,
Want 't is onmogelijck, dat ghy ons hier verhaelt.
Maer om op dit geval niet langer hier te ftrijden,
Kom geeft u na de brugh, en ick wil mede rijden,
Iek fal u laten fien, ja toonen metter daet,
Hoe feltfaem al het werck in dat gewefte ftaet."
Waer toe hier langh verhael? de man laet hem bewegen,
Hy gaet ten vollen fien hoe alles is gelegen.
Hy vint geen brugge meer, rnaer Hechts een fmalle planck,
Die t'famen is gelaft, en maeckt een engen ganck.
Een voet-man evenfelfs die moet gedurigh letten,
Hoe dat hy na den eyfch fijn pasfen heeft te fetten;
Want foo hy maer de voet óf hier óf ginder ftiet,
Soo ftort hy voor gewis te midden in de vliet.
De man als hy de brugh bevint in die geftalte,
En Piet haer kranck geftel, en oock haer groote fmalte,
Soo wiert hy gantfch verbaeft, too dat fijn herte floegh,
Mits hy met bangen fin dit wefen overwoegh.
Hy fagh noch andermael van waer hy was gekomen,
En wort met grooten anghft noch dieper ingenomen,
Sijn ganfche bloet verfchiet, en ftort hem op'et hert,
Soo dat hy van een koorts terftont bevangen wert.
Siet, wat een feltfaem dingte! hy die met vreughde reyfde,
En op geen ongemack, of ander leet en peyfde,
Wort nu eerft ongemoet, en na de volle daet,
Soo is 't dat hem de fchrick tot aen de ziele gaet.
Indien'er iemant vraeght, wat hier uyt is te trecken,
Dien wil ick mijn gepeys op dit geval ontdecken;
Iek wil hem doen verftaen waer toe mijn reden dient,
Die broot voor vrienden fluyt, en is geen ware vrient:
Den man die na fijn huys in ftilte quam gereden,
En die het vreemt geval in 't rijden heeft geleden,
Noem ick een ydel menfch, begoochelt van de lult,
Die fachtjens henen gaet, en in de fonde ruft.
Hem komt niet eens te voor, terwijl hy plagh te mallen,
In wat een groufaein diep hy licht Lou mogen vallen,
II
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Daer is geen achterdocht in fijn verdwaelt gepeys,
Daer hem een rasfe doot kan rucken uyt het vleys:
Maer foo des Heeren Geeft hem aenfiet in genade,
En opent hem het oogh, al-eer het wort te fpade,
Soo komt een diepe fchrick hem aen den boefem flaen,
Mits hy dan eerft bemerckt wat by hem is gedaen.
Daer ftaet hy dan verbaeft, en roept, met luyder kelen:
Wat fpoock heeft my wel eer de filmen konnen ftelen!
Wat ramp heeft my verleyt, wat Iluymer opgevat,
Dat ick, foo na de doot, in vreed' en ftilte fat!
Geluckigh is de menfch, die niet en quam te vallen,
Terwijl hy befich was met fijn uitfinnigh mallen,
Maer dien God oogen geeft, om recht te mogen lien,
In wat gevaer hy (tont, en wat'er kon gefchiên.
XXXVIII. OP 'T GESICHTE VAN EEN KINT,
IN SIJNS MOEDERS SCHOOT SLAPENDE.
lek fagh onlancx een moeylijck kint,
Een lange wijl gantfch ongetint,
Het maeckte ftaêgh een groot gekrijt,
En 't duurde vry geen kleynen tijt;
Oock fchoon men deed'et fijnen wil,
Noch was de jonge nimmer ftil,
Hoe facht geftreelt, hoe foet gevleyt;
Ten letten quam de kinder-meyt,
En bracht hem op fijn moeders fchoot;
Doe fcheen het daer als buyten noot,
Ja, was too meek gelijck een fchaep,
En viel ftracx in een foeten flaep.
My dunckt, al had men langh getocht,
En oock een bed van dons gekocht,
Ja, fachte rofen uyt-gefpreyt,
En 't geurigh wicht daer in geleyt,
't En hadde, met een volle lult,
In geene plaets too wel geruft,
Gelijck wanneer 't de moeder kreegh;
Want doen was 't dat'et ftille fweegh.
En 't fcheen 't en had geen ongelijck,
Het was daer in fijn eygen rijck;
Want als de moeder 't kint ontfingh,
Gebootfe ftracx, dat alle dingh
Gantfch ftil, of fonder hart gedruys,
Gedaen Lou worden door het Nuys:
Woud' oock dat niemant luyde riep,
Terwijl de woefte jongen liep;
Ja, 't vrouw -menfch was niet wel gefint,
Als maer een vliegh quarr aen het kint.
Iek die op al dit nam gemerek,
Dacht vry meer als op kinder-werck;
lek toogh'er uyt een ftil gepeys,
My dienftigh tot de lefte reys :
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Een zee die ftaêgh den oever flact,
En eeuwigh op en neder gaet.
Nu vraegje my te dezer ftont,
Ja, vraegt'et met een volle mont:
Waer is dan iemant buyten noot?
lek fegh: maer in fijns moeders fchoot;
Als iemant daer in neder -light ,
Dan zijn hem alle packen licht;
Dan is fijn droefheyt uytgebluft,
En hy geniet een ftage Luft;
En fchoon of dan de trommel raeft,
Of dat men veel trompetten blaeft ,
Ja, dat liet oorlogh over-al
Vervult het lant niet ongeval
Met roof, en brant, en enckel moort,
Sijn ruft en wort hem niet geftoort.
0, die fish recht hier neder -ftreckt,
En van fijn moeder wel bedeckt,
En dan, vernielt en onbevleckt,
Wort van fijn vader opgewerkt,
Is ja, geluckigh boven al.
O God, maeckt ons van dat getal',

Van outs foo fteltmen voor gewis,
Dat d'aerd' ons aller moeder is,
En dat het graf is 't aertrijcx fchoot,
Daer ieder menfch toe wort genoot,
Die weiaft om haeft verloft te zijn,
Van nijt, en fpijt, en druck, en pijn.
Siet, wie oyt in de werelt quam ,
En uyt het aertrijck voetfel nam,
En daer geleert heeft uyt de daet,
Hoe dat het in de werelt gaet;
Die weet dat oock de grootfte menfch,
Hier noyt en heeft fijns herten wenfch;
Mits dat'er ftaêgh iet in hem woelt ,
Waer uyt hy leet en onluft voelt;
Gaet, geeft hens vry een zijde (prey,
En al de rofen van de Mey,
En noch een bed' van enckel dons,
Eylaes! noyt voorhooft fonder frons.
Gewis, daer fchort geduerigh jet,
Soo dat men noyt fijn wenfch geniet.
De werelt is een feltfaem wiel,
Ach ! niet als onluft voor de ziel,

XXXIX. OP EEN VALLENDE BIJL, IN EENIGE LkNDEN GEBRIJYCKELIJCIK,

Daer is een feker tuygh in ouden tijt gevonden,
Waer door al menigh menfch ter aerden is gefonden;

I

Dit is een hale bijl, die hanght aen eenera draet,
Terwijlfe, door een groef, en op en neder gaet;
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En als'er eenigh menfch is totter doot verwefen,
Soo wort in 't openbaer het vonnis opgelefen;
En hem wort ftracx het oogti met ecnigh kleet bedeckt,
Den hals hem bloot gemaeckt, en op een block geftreckt.
Als dan het dunne fnoer in ftucken wort gefneden,
Soo fchuyft de (ware bijl in haeften na beneden,
En treft hem in den hals, die onder leyt en Lucht,
En flucx is hem de geeft verdwenen in de lucht.
Een ieder wie het tiet, met groote fchrick bevangen,
Gevoelt een killigh hert, en doods-gehjeke wangen,
Byfonder als de beul ontrent het toutjen raeckt,
Of met een kleyne fneê het yfer gaende maeckt.
Maer waeroni laet het volek fach hier in dus bewegen?
Het is met ieder lnenfch oock even too gelegen:
Hoe kloeck fich iemant vint, hoe valt fijn wefen ftaet,
Het leven van den menfch hanght maer aen eenen draet;
Het minfte dat hem treft kan hem het lijf ontftellen
Kan hem ter neder-flaen , en plat ter aerden vellen:
Een ader die ontfpringht, een vel dat open berft,
Een vocht dat neder -rjght, of aen het fierte perlt,
Een korrel uyt een druyf, een hayrtjen ingefogen,
Een laugh hem in de keel of in den neus gevlogen,
Een graetje van een vis, ja, wat te blijden lach,
Kan maken dat de menfch niet langer leven magh.
Wat ftaet is, lieve ziel, op eenigh menfch te maken,
Die too licht wert ontzielt, oock van de minfte Laken?
Een damp, een vifevaes, een wint, een ydel kaf
Is machtigh reuten felfs te leggen in het graf.
Wat raet hier mijn gemoet? alleen hier op te letten,
Daer van de bleecke doot ons niet en kan ontfetten ;
Ghy, ftelt op heden valt, en acht'et boven al
Alleen, daer aen liet graf geen deel genieten tal

XL. BEDENCKINGE OP 'T GESICHTE VAN GEVANGE VISSCHEN, DIE UYT HET NET IN EEN
TOBBE MET WATER GEWORP E N WORDEN.
ITEM: OP 'T GESICHTE VAN EEN DOODEN EGEL
Left, als ick hier op Sorrigh -vliet
Ons jongh gefelfchap visfen liet,
En dat'et net met groote kracht
Was opgetogen uyt de gracht,
Sagh ick daer by een tobbe ftaen ,
Daer in fchoon water was gedaen,
En wat'er doen gevangen was,
I)at wiert terftont, en wonder ras,
Gellingert in het open vat.
Daer fwom de vifch in 't koele nat,
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En toonde ftracx als groote vreught,
Het fcheen een ieder was verheught.
Ja, 't ganfche rot was heel verbhjt,
Als van een wisfe doot bevrijt;
Dies fprongh het in den engen ftrooiii,
Maer dat was maer een foeten droom;
Want ftracx een fluckfe keuckenmeyt,
Die, too het fcheen, haer was gefeyt,
Kreegh ftracx een mes, en greep den vis,
Ja, namfe feker en gewis,
Den eenen voor, den and'ren naer,
En maeckte ganfch het footjen klaer;
En ftracx too was het gantfche rot
Met haefl gefteken in den pot,
Of op den roofter neer geleyt;
En fiet, daer was het mael bereyt.
Nu hoort, als ick dit fpel vernam,
Wat my daer op te binnen gnam :
Siet, heeft'er iemant fleck geweeft,
En dat de meefter hem geneeft,
Soo dat hy mach daer henen gaen,
Dat by een wijl niet heeft gedaen,
Dan voelt hy dickmael groote vreught;
Het fchijnt, hy krijght een nieuwe jeught,
En meynt dat hy, voor langen tijt,
Van alle qualen is bevrijt;
Ja, dat de doot, nu voor gewis,
Al verr' van hem geweken is;
Maer dat is enckel onverftant,
Men blijft al in den eygen bant.
De doot is altijt even vlugh,
Sy gaet wel fomtijts eens te rugh,
Maer 't blijckt, dat fy maer wijcken wou,
Op datfe felder fpringen Lou.
Maer hoort noch vorder, lieve ziel,
Wat my juyft doen voor oogen viel:
Iek had op dele vifch gedacht,
En des wat op 't papier gebracht,
En gingh wat treden in het groen,
Maer noch geneyght om iet te doen.
Iek quarr dan aen een groene dijck,
En feet, daer lagh een feltfaem lijck,
Hoedanigh als ick noyt en fagh,
Oock even van mijn eerften dagh a
Een jongen egel niet te groot,
Die lagh daer in de groente doot.
Iek nam het dier, en 't fcheen getont,
En 't had vry tanden in den moot,

1) Erras fi in navigatione tantum exiftimas minimum esfe, quo á morte vita deducitur in omni loco aeque tenue intervallum eft. Die tibi dormituro: potes non expergifci. Die experreeto
potev non amplius dormire. Die exeuuti• potes non reverti. Die: revertenti potes non exire. Sen. Epift. 49 Un pepin de raifm eftouffa Anacreon, on cheveu coupa In gorge à Fabius, en
avalant du laict Alexander 1V mourut eftoufiè d'une rrouche, en beuvant en une fontaine. Et Tarquinius Piifcus par one arrefte. Chrifippus monrut en raut. 1'Empereur Narva d'an effort de
colere. Jo%inman d'une 'speur de fumed, etc.
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Dat ons de doot ftacgh lagen leyt,
En dat'er fchicht ons dient gefchroomt,
Waer dat men gaet, of waer men koomt?
Wel aen dan, lieve, waerje zijt,
Op alle plaetfen, t'allcr tijt,
Soo draeght het graf in uw' gemoet,
Dat is voor al een nutte voet.
Weet, dat noch jongh, noch wacker man,
Hem niet een dagh beloven kan,
Ja, dat geen uur hem feker is,
Al waer hy gaef gelijck een vis.
Als ons het lijf is wonder heet,
Juyft foo veel gaetjens als het fweet
Dan in ons leden open vint,
Tot ingangh van een fchralen wint,
Oock foo veel deurtjens heeft de doot,
Om ons te brengen in den noot.
Nu fegh, wat raet dient hier gepleeght?
Alleen, dat ghy dit overweeght:
Hebt ftaêgh, ja Itaêgh een effen [lot,
Met uw' gemoet en uwen God.

En felle nagels aen den poot,
Na fijn geftalte bijfter groot;
En al fijn huyt en opper-lijf
Dat font van fpitfe pinnen ftijf.
My docht, geen hont en was foo koen,
Dat hy het beeft kon hinder doen ;
Want 't kan alleen niet wederftaen,
Het quaet, dat hem mocht zijn gedaen,
Maer 't had oock wapens van gewelt,
Om vry te rennen door het velt;
Dan noch foo is hier fruyts genoegh,
Dat kan het laet, dat kan het vroegh,
Beneffens alderhande groen,
Tot voorraet in fijn hollen doen;
Soo dat ick niet begrijpen kan
(Iek denck'er of ick fpreeck'er van),
Hoe foo een gau en happigh beeft,
Dat oock geen fellen hont en vreeft ,
Hier is vergaen in 't jeughdigh kruyt,
En blies foo licht den adem uyt.
Mijn ziel, is dit niet klaer gefeyt,

XLI OP DE MANIERE VAN DOEN BY DE TURCKSCHE KEYSERS, ALS IEMANT VAN DE
GROOTEN IN HAER O\TGENA VALT.

Wanneer de groote Prins, van Mahomet gefproten,
Vint iemant, die van hem heeft gunft en eer genoten,

i

In eenigh vreetut bejagh, dat hem niet aen en fact,
Soo gaet hy dus te werck, en al riet kort beraet:

V001í, DE LEVEN DIOE.

Hy neemt een wit papier, in fwart fluweel gewonden,
Daer in wort dit gefchrift, en anders niet gevonden :
„Weet Basfa, datje zijt an mijne gunit berooft,
Ohy daerom, blijft van hier, maer font uw bloedigh hooft."
Soo haeft als dit gefchrift ten vollen is gelefen,
Hy die den brief ontfanght, die hout hein als verwvefen;
Ilet fchrift is hem een wet, want 't komt van hooger macht,
En 't hooft wort fonder lijf den Keyfer toegebracht.
Wat fou de Basfa doen? Hier baet geen tegen -ftreven,
Alleen des Keyfers wil befluyt fijn ydel leven,
En ongehoorfaem zijn, dat is een boofe daet;
Maer 't is een deftigh helt die hier in willigh gaet.
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Wanneer de grootfte Vorit, de Koniiigh aller voleken,
Siet op het aertfche dal, van boven uyt de wolcken,
En fpreeckt maer dit alleen: „Keert weder menfchen-kin t!"
Soo is ftracx alle vleefch gelijck een fchrale wint.
De menfch wort dat hy was, het lichaem wort ontbonden,
En keert tot fijn begin, en tot fijn eerfte gronden,
Dat is tot enekel Itof, en 't is de befte man,
Die na des Heeren wil fijn herte buygen kan.
0 God! doe my de gun It, wanneer ghy Puit gebieden,
Dat uyt dit aerden vat het leven heeft te vlieden,
Dat ick dan vaerdigh fta, en met een bly gepeys,
Nagh op den ftaenden voet my geven op de reys.

XLII. ONGEII.EENE DOCH BEQUAME AFBEELDINGHE VAN 'S MENSCHEN LEVEN.

Daer is een feker heelt in ouden tijt befchreven,
Dat groot bedencken geeft ontrent ons ydel leven;
En mits ick 't innigh mergh niet flecht, maer deftigh vont,
Soo heb ick 't mijne pen, en defe plaet gejont.
Voor-eerft wort hier vertoont een wout vol fchoone boomen,
Geboort met jeughdigh gras, en koele water-ftroomen;
En in dit groen priéel daer gaet een jongelingh,
Die met een nieus -gier oogh doorfnuffelt alle dingh.
Maer ftracx een wreeden beyr, verwoet en ganfch verbolgen,
Is befich om geftaêgh den wandelaer te volgen;
Dies krij;ht hy groote fcbrick van foo een vinnigh beeft,
Men feet aen fijn gelaet, dat by het monfter vreeft.
II

Daer tijt hy op de vlucht, en, rept de gantfehe leden,
En mits hy fich verhaeIL met onbedachte fchreden,
Soo valt hy in den kuyl, die met een open mont,
Te midden in het groen, ontrent den wege ftont;
Doch eer hy dieper fonck, en neder quam te facken,
Soo vint hy daer een boom vol loof en groene tacken,
Die taft hy vaerdigh aen, foo- dat hy niet en viel,
Maer, door een kloecken arm, fün leden weder -hiel.
En als by (dus geftelt) fijn noot begon te klagen,
Siet hy, dat aen de faam twee grage ratten knagen;
D'een fcheen hem bijfter fwart, en d'ander wit te zijn,
En dat verweekt in hem al weder nieuwe pijn.
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Noch wort hy ftracx gewaer, dat vier gefwinde dieren
Ontrent hem befich zijn, en om fijn leden fwieren;
Het een fpoogh water uyt, het ander enckel brant,
Het derde braeckte wint, het vierde vluchtigh zant.
De bange jongelingh die liet fijn oogen dwalen,
Nu tot een hoogen bergh, en dan na lage dalen:
Maer als hy neder -keeck, fiet daer een groufaem diep,
Daer in een fellen draeck met open kele liep.
De quant, in dit gevaer, dat niet en is t'ontvluchten,
Vernam juyft daer een boom vertiert met fchoone vruchten;
Hy, ftracx op dat gefacht, gevoelt een nieu vermaeck,
Want 't fruyt, na dat hem docht, dat is van goede fmaeck.
Daer greep hy na een tack, daer viel hy aen het eten,
Daer heeft de jonge bloet fijn eerfte fchrick vergeten;
Hy denckt niet aen den beyr, of ander ongeval,
Noch dat de boom dóor-knaeght haelt neder -(torten fal.
Nu vraeghje (na mijn dunckt) wat dit al wil beduyden?
Wel, 't is een zinne -beelt voor alderhande luyden;
En is 't u niet veel noch wat te blijven ftaen,
Iek fal het gantfch beuagh wat nader overgaen:
Het wout, ronts -om verciert met fchoón begraefde dalen,
Dat is het wonder al, daer in wy menfchen dwalen.
Hy die het velt betreet, en fich daer in verheught,
Vertoont hier ieder menfch ontrent fijn domme jeught.
De beyr, die hem vervolght, en loopt met alle krachten,
Dat is de felle doot, die ieder heeft te wachten.
De kuyl, daer in hy finckt, dat is een diep gepeys,
Daer in meeft ieder valt ontrent de leite reys.
De boom, met fruyt verciert, daer op fijn leden ruften,
Dat is de jonge tijt, een lock-aes voor de luften.
Het ongemeten diep is hier het duyfter rijck,
Daer in dat weedom is met geene pijn gelijck.
De (wart en witte ratt' die aen , de tacken knagen,
Neemt die hier voor den nacht en voor de fchoone dagen;
Want dus gaet overhant de loop van onfe tijt,
En 'f fchijnt een fel gefpuys, dat ons geduerigh bijt.
De (langen dieje Piet ontrent den joncker fweven,
Die worden eerft getelt als gronden van het leven, ,
En zijn by ons genoemt Lucht, Aerde, Water, Vier;
Maer als die qualijck gaen, dan fcheyt de menfch van hier.
De fruyten van den boom, die aen den joncker finaken,
Neemt die voor aertfche vreught, die ons kan vrolijck maken;
Maer wat is van de menfch, die 's werelts vruchten eet,
En onder dit vermaeck het eeuwigh heyl vergeet!
Hy feet dat hem de loot en haer trouwanten volgen,
Hy weet dat op de ziel de Duyvel is verbolgen,
Hy voelt dat hem de tijt geduerigh henen treckt,
En Iles al niet-te -min hy wort niet opgewerkt;
Hy kan noch foet vermaeck, en loft, en rufte vinden,
In dingen fonder gront, en losfer als de winden 'l.
0 God! beftiert het werck, dat ons geen aertfche vrenght

Mach leyden buyten fpoor, of fcheyden van de deught.
Maer dit raeckt boven al een menfch van oude dagen,
Die nu ten vollen weet, hoe defe ratten knagen;
Want als by met befcheyt fijn lange jaren telt,
Soo vint hy dat fijn boom tot vallen neder-helt.
Voor my, Almachtigh God! u wil ick eeuwigh dancken,
Dat my zijn af-geknaeght des werelts gulle rancken,
Door tanden van de tijt die ghy my hebt verleent,
Vry langer ('t is uw' gunft) als ick het had genieent.
Nu hoeft'er geen gewelt van wint of harde formen,
Om dit bouvalligh lijf te geven aen de wormen;
Een luchtje maer alleen, of flechts een kleyne Root,
Is machtigh defe romp te fchencken aen de doot.
Mijn God! met datje klopt (ick wil niet tegen ftreven)
Sal ick u defe ziel gewilligh overgeven;
Geen vrucht en hout'er valt, die nu haer rijpte krijght,
Vermitfe, nau geraeckt, ter aerden neder -fijght.
Doet my alleen de gunft, wanneer mijn krachten wijcken,
Dat mijn inwendigh deel niet gantfch en mach befwijcken;
En fchoon mijn tongh verftijft, als my de ziel ontvlucht,
Soo neemt'et voor een item, al heb ick maer gefucht.
XLIII. BEDENCKINGE OP TEGENSPOET.
Wat fchroomje, lieve ziel, voor druck en fware tijden?
Een dagh die droevigh is, is beter als de blijden;
De vreught helt na de luft, en baert ons mal gepeys,
Maer droefheyt is een toom voor ons aelwaerdigh vleys.
Hoe dat een ander vaert en wil ick niet doorgronden,
Maer dit heb ick beproeft, en uyt de daet bevonden:
Als 't my ten beften gingh en was ick noyt foo goet,
Dan als my God befocht met druck of tegenfpoet.
Als Troye was benaut, en treurde gantfche dagen,
Doen heeft de vromé ftadt de vyant afgefagen;
Maer als haer jonckheyt fprongh ontrent het liftigh paert,
Doen is de rijcke ftadt gevallen door het fwaert.
Hoe menigh edel helt heeft druck en fware Hagen,
Heeft leet en ongemack tot fijner eer gedragen;
Maer als (le weelde quarr hem ftreelen aen de bont,
Soo was hy metter daet een overwonnen vorft;
Soo lagh hy daer verruckt, en van de luft bevangen,
En fagh fijn eerfte ftaet, als met befchaemde wangen;
Soo lagh hy daer, eylaes! de zeylen voor de maft,
En riep, -met droef gekerm: het vleefch heeft my verraft!
Wel, valje, lieve ziel, in harde winter- vlagen,
Verdraeghtfe met gedult, het zijn gefonde flagen;
Wien God met vader-tucht by wijlen niet en Ilaet,
En is van Sion niet, noch van het echte zaet.
Had ick mijn wil gehad, had ick mijn luft verworven,
Soo waer irk over-langh tot in den gront bedorven
Maer God zy eeuwigh danck, die mijnen booten aert,
Uyt enckel gunft alleen, van onheyl heeft bewaert.

1) Hanc humanae vitae typum Barlaamua fenex Jofaphato regi propol\iit, ut refert Joh. Damafcenus cap. 13 ad, f.
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XLIV. OP SEKER VREEMT GEVAL, IN DE STADT
VAN ZIERICZEE, IN ONSEN TIJT, GEBEURT.
Daer was een feker man gequelt met fware pijn,
Die riep, tot fijn behulp, een fnegen Medicijn.
De menfch fagh bijfter vreemt, fijn oogh dat (tont en fweefde,
Sijn mont vol fwarte fchuym, en al fijn lichaem beefde
En wrongh hem als een ael: men haelt'er aen den dagh
Al wat Galenus feyt, en wat de kunft vermagh.
De flecke evenwel en kon geen trooft verwerven,
Want eer het iemant docht, too quarr de man te fterven;
En mits de vreemde quael, too vint een ieder goet,
Dat iemant, na de kunft, het lichaem open -doet.
Het (tuck wort aengetaft, de buyck wort opgefneden,
Maer daer en was geen feyl in al de binnen -leden.
Geen dracht, geen deel ontfet in al het ingewant,
Soo dat men over-al een gaven boefem vant.
Maer als men op het left het hert beftont te naken,
En niet een flucxe vlijm een gat daer in te maken,
Vertoont hein daer een worm, die uyt de wonde fprongh,
En met een rasten fwier hem om de fpatel wrongh.
Daer ftaet de meefter ftil, en die het monfter Pagen,
Zijn, ick en weet niet hoe, in dit gefacht verflagen.
Ey fegh, waer is de menfch, die oyt vernomen heeft,
Dat too een felle worm in 's menfchen herte leeft!
IIier uyt ontftont verfchil by veel geleerde lieden,
Of too een vreemt geval na reden kan gefchieden;
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Maer als mijn ftil gepeys gingh over dit geval,
Soo dacht ick om de worm die eeuwigh knagen fal.
De man, van wien ick fpreeck, heeft groote pijn geleden,
Maer is gelijck te poft tot in het graf gereden;
En ftracx is hem de worm getogen uyt het hert,
Dat even mette doot hem ongevoelijck wert.
Maer fiet, daer is een worm, een knager van de zielen,
Die altijt bijten fal, maer noyt en fal vernielen.
Een fchrick voor die het denckt, een weedom noyt bedacht,
Die niet en wort geituyt, ja noyt en wort verfacht.
0 God! too 't wefen moet, laet ons op aerden plagen,
En geeft ons recht gedult verdriet te mogen dragen:
't Is niet wat ons voor leet hier in het herte fteeckt,
Soo ghy ons gunfte biet, als ons het herte breeckt.
XLV. 'T LEVEN DUYDELIJCK AF-GEBEELT DOOR
EEN WAKENDEN DROOM.
Al wat de werelt doet, beftaet in loste droomen;
Al wat ons vreugde fchijnt, verloopt gelijck de ftroomen;
Al wat het vleefch befit, is uytermaten licht,
Het vlieght in haeften wegli, gelijck een nacht-gefacht.
Wel, om dit aen de jeught (die in haer eerfte jaren
Is los in dit geval, en bijfter on-ervaren)
Te prenten in het breyn, wel, hoort een vreemt geval,
Daer uyt men dele leer met handen taften fal:
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Philips, een machtigh Vorft, een Prince defer landen,
Sijn vrienden enckel vreught, maer fchrick aen fijn vyanden,
Die in fijn boefem droegh al wat een Vorft betaemt,
En, om fijn goeden aert, de Goede wiert genaemt;
Die, zijnd' in volle pais, begaf hem om te ruiten,
En daerom was het Hof een woon -plaets van de luiten;
Men fpeelt'er even-taêgh, men kent'er geen verdriet,
En 't is maer enckel vreught al wat daer iemant liet.
Eens, na het avontmael, de Prins was uytgereden,
Met opfet, als het fcheen, om hem te gaen vertreden;
En t'wijl hy fomtijts rijt, en fomtijts weder gaet,
Lagh daer een menfcb geftreckt te midden op de ftraet.
Het was een rou gefel, die, na ongalick mallen,
Verwonnen van den dranck , ter aerden was gevallen
Hy lagh daer op het gras, of in het flof, en liep,
En wort niet opgeweckt, fchoon iemant dapper riep.
Philips, een geeftigh Prins, en van geflepe linnen,
Ginck daer, tot fijn verinaeck, een vreemde klucht beginnen;
Hy liet den droneken-bloet verheffen uyt het (tof,
En hiet hein in der ijl te voeren na het IIof.
De inaeck wort aengetaft, oock fonder iet te voelen,
Schoon dat hens aen liet lijf veel hooffche jonckers woelen;
Stracx wort'er in het Hof een kamer toe-bereyt,
Want liet, de goede Prins die had'et foo belegt;
Men leyd' her. op een bedd', gedeckt met zijde I'pre)en,
Gelijck tot fijn gebruyck een Koningh fou beregen
Wat van ter zijden hanght, en waer den Hemel ftreekt,
Dat is niet naelde-werek wel konftigh overdeckt.
IIier ]icht de vent en ronckt, en, los van alle forgen,
Is door de flaep verruckt, tot aen den lichten morgen;
Doch als hem die verliet, foo was hy gantfeh verbaelt,
Onfeker, of fijn oogh of al fijn wefen raeft.
Hy weet niet hoe het komt, dat by dus is verheven,
Of door wat goeden wint in defe plaets gedreven;
Uy Get valt over-al, waer dat by wefen magh,
Vermits hy dingen liet, die noyt fijn ooge fagh.
Maer eer de guide Son was verder uytgereden,
Quam daer een kamerlingh tot aen liet bedt getreden,
Oock pagiën nevens hem, al op lijn hoofs gekleet,
Die bieden haren dienft, en ftaen in als gereet.
D'een biet hem lijnwaet neu, een ander rijcke kleeren ,
Een ander hals -cieraet, dat Princen kan vereeren,
Een ander rieckend' nat, geftort uyt enckel gout,
Een ander bracht een dwael die hem vaft open hout.
De klonten (tont en keeck, onfeker wat te maken,
Hy is geheel bedwelmt in foo veel moye faken;
Hy weet niet wat'er wanckt, of wat hein is gefchiet,
Hy kent het fchoon gebon, hy kent de knechten niet.
Veel jonckers onder dies die komen hein begroeten,
En buygen fchier het hooft tot aen fijn plompe voeten ,
Verblijt (gelijck het feheen) dat hy niet fleck en is,
En wenfchen hem een jeught gelijck het groen(le Iis.

't En lijt als geenen tijt, hy wort terftont gebeden,
Dat hy fach in den Hof een weynigh fou vertreden;
Daer Piet hy jeughdigh kruyt, en aerdigh bloem - gewas,
Dat hy noyt in het velt, of in fijn thttyn en las:
Hier (tont een groen prieël, en ginder fchoone dreven,
Gevlochten na de kunft en onder een geweven,
En elders aerdigh fruyt, het befte dat men kent,
Daer van de goede Vorft hein volle fchotels Pent.
Een gifte voor een Prins. Een van de jonge lieden
Die quarr het net gefchenek den nieuwen joncker bieden,
Met woorden na de kunft, en boogh hem wonder laegh,
Maer hy font ftracx het fruyt tot in fijn holle maegh;
Van daer flucx na den difch, bedient met hondert knechten,
En cierlijck opgepronekt met alderley gerechten,
'Iet wilt-braet, met geback, met Duyts en Franfche koft,
Met alderhande wijn, en oock met nieuwe moft.
En t'wijl men befich is ontrent het lecker eten,
Soo wort het fnaren-fpel al mede niet vergeten;
Doch boven alle dingh beviel den joncker wel
Een keel die geeftigh fongh, verinengelt in het fpel.
Terftont na dit vermaeck foo laet men jagers komen,
Die hebben wey-mans-tuygh en honden mee-genomen,
Daer rijt men na perck, en drijft een vluchligh hert,
Dat na den korten Ioop voor hem gevangen wert.
Stracx komt'er ander volck, dat ftelt hem om te vliegen,
Om hem noch des meer in llaep te mogen wiegen;
Daer ftijght de fnelle valck tot boven in de lucht,
En drijft een wilde gans, of reyger in de vlucht;
De vogel gaf een fchreeuw, en focht hem weck te waken,
Om in een dichter wout, en uyt de noot te raken;
Ten leiten, tot befluyt, foo greep de felle gier
Een kraey, een jonge duyf, of ander minder dier.
De tijt doet haren loop, de Son begon te dalen,
En doock haer in de zee niet haer vergulde ftralen;
De jagers zijn vermoeyt, en yeller is geftelt
Om, met het hoofs gevolgh, te fcheyden uyt'et velt.
Daer ftont een fchoon karos, niet fes gelijcke paerden,
Gantfch cierlijck opgepronckt, en al van grooter waerden,
Hier ftijght de joneker in, en reet tot in de ftadt,
Maer niemant is bekent wie foo verheven fat.
Daer is een groote fleep ontreut de gulde wagen,
Maer wie de joncker is en dorfte niemant vragen;
Dan noch een rappe jeught die geeft hem voren uyt,
En achter pieus -gier volck, dat al den handel lluyt.
Als nu den avont viel, doe gingh men weder eten,
En hy, gelijck als eerft, is boven aen gefeten
De maeltijt fchijnt alleen voor hein te zijn bereit,
Soo wort hy ftaêgh gedient, en na de kunft gevlevt.
Uyt al dit goet onthael verheft fach onfe jorden,
En nzeynt, in ware dact, hy is een Prins geworden;
Hem dunckt, by i.'et waert al wat'er oock gefehiet,
Vermits hy als een Vorft hem ftaêgh bejegent let,
;
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Daer quarr een hupfe jeught, verciert met groene kransfen,
En fwierden door de fael met ongemeene dansfen;
Stracx zijnder mommers by, en dat in groot getal,
Die ftrooyden rieckend kruyt, en fuycker over-al;
Noch quam'er ander volck, dat nieuwe deuntjes queelde,
Terwijl een grooter hoop op veel en luyten fpeelde;
Al wat een kluchtigh hooft fijn leven oyt bedacht,
Dat wiert'er opgefocht , en in het fpel gebracht.
Maer onder dit veruiaeck foo wort'er wijn gefchoncken,
Gelijck aen haren difch wel eer de Goden droncken;
Daer was de Lubbert t'huys, en foop hem weder vol,
Soo dat hem van den dranck den kop en mage fwol.
Daer wort hy van den wijn en van den flaep verwonnen,
En 't fpeeltje nam een end, gelijck het was begonnen:
Want als de Prins vernam hoe dat hem 't wefen ftont,
Soo bracht hy ftracx het werck tot fijnen eerften vont.
De kans, op fijn bevel, die gingh terftont verkeeren,
Men trock den dronckert aen fijn afgeleyde kleeren;
Stracx wort hy wech gevoert daer hy voor defen lagh,
Dies was hy anders niet, als hy te voren plagh.
Met dat de vent ontfliep, en dat hy nu gevoelde,
Hoe dat hy in het zant of in de modder woelde,
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Soo quam hy tot hem felfs; maer hoe hy fich bedacht,
Het was hem als een droom of fchaduw in der nacht.
Hy keert na fijn vertreck, en gaet'et fijn gefellen,
Sijn wijf, fijn huys-gefin, en alle man vertellen,
En wie het fpeeltjen hoort, en nam het anders niet
Als voor een malle gril, die noyt en is gefchiet. —
Wie fou'er netter beelt aen iemant kunnen geven
Van 's menfchen los bedrijf, in dit kortwijligh leven?
Ons tijt en vreught verloopt gelijck een fnelle ftroom,
En wat ons overkomt en is maer enckel droom;
Maer ghy, Almachtigh God! beftaet in eeuwigheden,
En t'uwer rechter-hant is vreught in volle leden;
0, ftiert dit ydel hert tot mijnen leften dagh,
Op dat het maer alleen het eeuwigh foecken magh !
Iek hebbe veel gefien, dat my is overkomen,
En 't is my door den tijt allencxen afgenomen;
Soo dat een verfchen droom my veeltijts dieper raeckt,
Als iet dat my wel eer ten beften heeft gefmaeckt.
Ons doen en los gewoel, ons droev' en blijde dagen,
Die worden van de tijt in haeften wech gedragen;
En of het droomen zijn, dan of het is gefchiet,
Als 't jaer ten eynde komt, dan is'et enckel niet.
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Al wie des werelts loop en ons verydelt leven,
Wil na den rechten eyfch volkomen fien befchreven,
En dient van defe plaets niet verder afgeleyt,
Een die het al- befocht, die heeft'et al gefeyt.
Kooint, hoort van dit geheym den Vorft fijn reden feggen,
Die wijs en deftigh zijn, ja niet te wederlegger;
Hy was een machtigh_ Prins, uyt Jacobs oude kam,
En die een volle proef van vleefch en werelt nam.
Hy kan van ons bedrijf niet volle kennis fpreken,
Het welck uyt eggen daet in alles is gebleken*;
Hy was 't aen Wien noch gelt, noch ivijfheyt oyt ontbrack,
Soo dat hy 't al vermocht, en even met gemack.
Siet, van lijn verfte jeught was hy een machtigh Koningh,
En 't fchoon Jerufalem,dat was fijn vafte , woningti.
Sijn fchatten waren groot, fijn rijck in volle ruft,
En hy focht over-al vermaeck en herten -luft.
Al wat hein tegen was, dat dede God verdwijnen,
Sijn rijck was uytgeftreckt tot aen de Philiftijnen,
Oock tot Egypten toe; en niet een eenigh Vork
Die hem tot vyant was, of oyt verftoren dorft.
Sijn fchotels waren gout en al fijn koppe -tasfen,
Gout al fijn wapen -tuygh, fijn fchilden en rondasfen
Gout was'et niet alleen daer op de Koningh fat,
Gout was de voet-banek felfs daer op de Koningh trat.
Het filver was veracht, en als van geender waerden,
En 't fcheen niet moy genoegh tot cierfel van de paerden.
Ey, wat en was'er niet! Ilet edel ceder-hout,
Soo veel als flechte ftof daer van men huyfen bont.
Sijn ruytery beftont in twalef-dnyfent knechten,
Soo voor den hooffchen pronck, als om te mogen vechten.
De wagens, t'fijnen dienft, die mocht een ieder fien,
Vier hondert in getal, en duyfent boven dien;
Hy liet in fijn paleys tot feven hondert vrouwen,
Als voor het echte -bet, wel prachtigh onderhouwen
Drie hondert boven dien, die waren uytgeruft
Tot fonderlingh vermaeck van 's Koninghs buyten-Iitf;
Hy nam uyt Ifraël de fchoonfte van den lande,
Maer dat is niet genoegh, hy nam'er veelderhande:
Was oyt een frisfche maeght in eenigh lant vermaert,
Sy wert door hem gelocht, fy was voor hem bewaert.
Wat fclioonheyt dat men vont ontrent de Moabiten,
Wat fchoonheyt dat men vont in 't lant der Ammonites,
Wat Edom fchoon befat, wat Sidon fchoonheyt acht,
Wat Heth voor fchoonheyt keurt, het wert hem toegebracht.
Ey, fiet daer duyfent (tucks, en al de fchoonfte beelden,
Daer op met groot vermaeck veel geyle finnen fpeelden;
Ach, voor een menfch alleen te grooten overvloet!
Men fegge wat men wil, te veel is nimmer foet.
;

In 't korte: wat hem docht tot vreught te mogen ftrecken,
En tot een blijden luyin fijn geeften op te wecken,
Ja, wat hein lucht, en vyer, en lant, en water font,
't Was al tot fijn vermaeck, als hy het dienftigh vont.
Die Vorft heeft op het left fijn lippen dan ontloken,
En over ons bedrijf een vonnis uytgefproken:
't" Is ydel altemael, en fonder vaften gront,
't Is ydel wat men oyt ontrent de menfchen vont;
't Is ydel wat de Son voor delen heeft befchenen,
Want noyt foo fchoonen glants die niet en is verdwenen.
Wat is'er by den nienfeh, of in fijn noeft bejagh,
Dat hein tot. vaften trooft of welftant dienen magh?
Het een gefachte daelt, het ander komt te rijfen,
En ftracx is wederom fijn ondergangh te wijten.
Het aerdrijck onder dies, door God wel eer gebout,
Is dat fijn eerften ftant, tot heden, onderhout:
De fon verlicht den dagh met haer vergulde ftralen,
Maer kent haer ondergangh, en heeft gefette palen;
De wint die fachtjens ruyft, en uyt het Zuyden waeyt,
Wort tot een harden ftorm in haeften omgedraeyt.
Men fiet'et in der daet, de rijcke water- vlieten
Die komen uyt een bergh of hooge landen fchieten,
En ftorten in de zee, en des al niet-te-min,
Daer kan oock Hemels nat en ander water in.
't Is waer gelijck men fiet, de beken komen neder,
1llaer al haer machtigh vocht, dat keert geduerigh weder,
En valt dan wederom in ongeweten diep,
Dat God, als tot een balgh, voor alle waters fchiep.
Al wat de nacht befit, al wat de roode morgen,
Heeft duyfent moeyten in, ja ftaegh vernieude Torgen
Het oogh is nimmer fat, het oor is noyt verfaet,
Om aen te mogen fien al wat'er omme -gaet.
Al wat in ouden tijt de vaders eertijts fagen,
Geeft fach nu weder op in dele laetfte dagen,
Dat is: fal weder zijn; geen menfch ontdeckt'er iet,
Dat nieu magh zijn genoemt, of noyt en is gefehiet.
Waer is doch eenigh dingh, dat op gelijcke gronden
Niet eertijts is gelocht, niet uyt en is gevonden?
Al wat'er nieuws ontftaet, waer van men lieden leeft,
(Hoe vreemt liet iemant fchijnt) liet is'er al geweeft;
Maer dat eens by het volek te voren is geweten,
Verlieft Eich in den tijt, en wort eer langh vergeten.
Hoe groot Eich iet vertoont, ten kan niet lange ftaen,
Het moet tot fijn verderf, en in het duyfter gaen.
Iek, die nu tot u fpreeck, was vry een machtigh koningli,
En tot Jerufalem daer was mijn vafte woningti ,
Oock mijn beroemt paleys en hoogti-verheven throon,
En al het lant ontfagh den glans van mijne kroon;
;
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Iek hebbe my bemoeyt, om na te mogen fporen
Al wat'er is geniaeckt, al wat'er is geboren,
Al wat'er iemant hoort, en wat'er iemant tiet,
En wat'er in het wout, of in de ftadt gefchiet,
In 't kort: het wonder Al; en even defe faken
Die konnen aen den menfch een quelligh leven maken,
En 't is foo Gods beleyt; 't is vry een (waren lalt,
Als iemant in den vleyfch de werelt ondertaft.
Iek hebbe nagefpoort, en wat'er is te vinden,
Van dat de fonne brant, tot aen de Noortfche winden;
Maer wat iek oyt beftont, noch was het anders niet
Als los en ydel werck, en enckel ziel-verdriet.
Dat krom is uyter aert, wie kan het immer rechten?
Wie kan een hoogen bult, een rots, of heuvel flechten?
0 fwackheyt van de menfch! Het alderminfte dingh
Blijft als het God bevalt, en foo het eertijts gingh.
Iek fprack tot mijn gemoet: ick ben nu gantfch verheven,
En van foo grooten Prins en vint men niet gefchreven;
God heeft mijn hert begaeft met ongemeen verftant,
Hoedanigh dat men noyt in eenigh menfch en vant.
Iek wil dan in der ernft geduerigh overleggen,
Wat dwaefheyt in der daet, of wijfheyt is te feggen;
Iek wil gaen nemen acht, en dat met alle vlijt,
En wat'er dient gedaen èn wat te zijn gemijt.
Maer als ick aen het werck mijn handen had gelagen,
En daer in had befteet een deel van mijne dagen,
Doen vond' ick wederom, dat al mijn gantfch bedrijf
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Was moeyte voor den geeft, en pijne voor het lijf.
Wat nut is voor den menfch liet naerftigh onderfoecken,
En altijt befich zijn met veelderhande boecken?
't Is moeyt' en ongemack, vermenght met bitter tweet,
Oock al waer wijfheyt is, daer is oock herten -leet.
Wie fich tot leeren geeft, die moet geduerigh lijden,
Die moet tot aller ftont met fijn gedachten ftrijden;
Hoe iemant fneger wort, hoe dat by meer gevoelt,
Al wat'er in den menfch, en om fijn fierte woelt.
Wanneer iek clan bevont, dat wijfheyt na te jagen
My geenfins aen en boot den wegh tot blijde dagen;
Doe focht ick, waer ick kon, vermaeck en herten -luft,
Maer oock in dat bejagh en was iek noyt geruft.
Wat is doch aertfche vreughd' als lock-aes voor de dwafen!
Wat iemant vreughde noemt, dat noem ick vife -vafen;
Ja, wat'er blijtfchap fchijnt, en is maer ongelaet,
Dat als een lichten dau in haeft daer henen gaet.
Men leert het over-al, men leert het uyt de reden,
Noyt is'er eenigh menfch verheught in volle leden;
Daer hapert altijt wat, hoe vrolijck datje zijt,
Daer is geduerigh iet, dat in de finnen bijt.
Als ick dan had bemerckt, dat blijtfchap kon bedroeven,
Soo vingh ick weder aen een nieuwen vont te proeven,
Iek heb my voor-geftelt te plegen foete vreught,
En des al niet-te-min te blijven in de deught;
Iek liet een groot befagh van rijcke fteenen houwen,
En hebbe niet vernuft en heerlijck laten bouwen;
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Iek hebbe veel geplant van alderley gewas,
Daer van men edel fruyt, en fchoone vruchten las.
Iek leerde door de kunft de fnelle vlieten dwingen,
Iek hebbe met verftant de beken leeren fpringen,
Iek hebbe, na den eyfch, het water af-geleyt,
En daer het noodigh was, met ftralen uyt-gebreyt.
Iek hadde groot gefin, en veelderhande knechten,
Om, wat ick maer en dacht, in haeften uyt te rechten.
Iek hadde machtigh vee, en fchapen op het velt,
Oock meer als eenigh Vorft voor defen heeft getelt.
Iek hadde grooter fchat als oyt de Princen deden,
Die immer zijn geweeft in Zions rijcke fteden;
My wiert een machtigh gout uyt Ophyr t'huys gebracht,
Dies wierd' ick dapper groot, en van geduchte macht.
Iek kreegh my geeftigh volck, dat net op fnaren fpeelde,
Iek kreegh een ander rot, dat met haer ftemmen queelde;
Soo dat het luftigh fpel, gemenght met vrouwen -fanck,
Gaf door mijn hoogh paleys een wonder foet geklanck;
Noyt quam'er eenigh Vorft tot fijn verheven wefen,
En van foo blijden Hof en heeft men noyt gelefen;
Maer fchoon ick was omringht niet luft en overvloet,
De wijfheyt ' even -wel die bleef in mijn gemoet.
Waer toe een langh verhael? ick had van alle menfchen,
Al wat mijn innigh hert, en oogen mochten wenfchen
Iek nam den vollen eyfch van al dat my beviel,
En fwom in ftage luft, als met de gantfche ziel.
Iek had dan voor een tijt vermaeck en foete dagen,
En 't was al voor de forgh dien ick eens had gedragen;
Ja, 't was my als een loon van dat ick had gemaeckt,
En als een ander fliep, by-wijlen had' gewaeckt.
Maer als ick naderhant wat nader gingh bemercken,
Al wat ick had beftaen op aerden uyt te wercken,
(Schoon dat het heerlijck fcheen, en uyter maten breet)
't Was noch al ydelheyt, en enckel herten -leet.
Iek gingh, na dit gepeys, mijn gantfche krachten ftrecken,
Om van het aertfch bedrijf mijn finnen af te trecken;
Iek fagh wat dwaefheyt doet, en wat de wijfheyt wrocht,
Iek fagh wat ieder menfch hier op der aerde focht.
En wie kan immermeer van diergelijeke faken,
Wie kan'er boven my een vafter preuve maken?
Iek die een Koningh ben, wie God de kennis geeft
Van al dat in de zee, of op der aerde leeft,
Iek hebbe mijn vernuft geduerigh laten fwieren
Op alderley gewas, op alderhande dieren;
Ja, van de ceder af, tot aen het minfte kruyt,
Dat aen een dorren boom, of aen de mueren fpruyt;
Hier uyt heb ick gemerckt, dat wijfheyt
hegt is te loven,
Dat wijfheyt over-al de dwaefheyt gaet te boven,
Dat wijfheyt over-al de dwaefheyt achter-laet,
Gelijck het helder licht den nacht te boven gaet.
Wie van haer wort geleyt, die let op alle faken,
En wat hem dient gemijt, en wat hy magh genaken:
;
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Maer die in domheyt woelt is eeuwigh buyten raet,
En doolt gelijck een menfch, die in het duyfter gaet.
Noch heb ick even-wel geduerigh onder-vonden,
Dat veel op eenen voet haer beyder faken ftonden;
En dat het ongeval, wanneer het fich verheft,
Soo wel een diep verftant, als losfe finnen, treft.
Hier op fprack mijn gemoet, en vry niet fonder treuren:
Al wat een dwaes gefchiet, dat kan oock my gebeuren;
Wat baet dan wijs te zijn, en met een hoogh gepeys
Te vryen fijn gemoet van dit bouvalligh vleys?
Hoe kloeck, dat iemant was, hy wort terftont vergeten,
Juyft foo men van een dwaes oock niet en plagh te weten;
Hy is gelijck een fchim, die ras daer henen gingh,
Eylaes! de fnelle tijt verduyftert alle dingh.
Wat kan een fneêgh verftant, wanneer men komt te fterven,
Wat kan het van de doot, of var. het graf verwerven?
Laet iemant geeftigh zijn, of uyter maten dwaes,
Die beyde worden ftof en enekel pieren-aes.
Hier uyt kreegh mijn gemoet een af-keer van het leven,
En ick wierd' door den geeft tot onluft aengedreven;
Tot onluft even-felf, van dat iek eertijts prees,
Ja, voor een hoogh geluck als met den vinger wees;
Iek fagh ons noeft bedrijf tot in fijn diepfte leden,
En fagh al 's menfchen doen vol duyfent ydelheden ,
Vol moeyten, vol verdriet; en al mijn ftage vlijt
Is, op dit fwaer gepeys, verkeert in enekel fpijt.
Iek dacht in mijn gemoet: wat heb ick liggen forgen,
Van dat den avont quam, tot aen den lichten morgen!
Al wat ick oyt bedacht, of immer heb gedaen,
Dat moet uyt mijn gebiet, en tot een ander gaen.
En wien is doch bekent wat defe fal beginnen,
Of hy fal deftigh zijn of van bekaeyde finnen?
Of hy fal tot de deught, of in het wilde flaen,
Of hoe na mijn vertreck de faken Pullen gaen?
Maer fchoon ick hier op dubb', 't en kan my geenfins baten,
Iek moet al wat iek heb een ander achter-laten;
Hy zy dan, na het valt, gefet of bijfter mal,
't Is feker, dat mijn doet dit rijck verftellen fal.
Iek viel dan buyten hoop van my te vergenoegen ,
Soo dat mijn innigh hert, en al de finnen joegen;
Iek fagh dat mijn bedrijf, hier in het jammer-dal,
Niet anders uyt en bracht als enckel ongeval.
Wat is van alle vleyfch? De loop van onfe dagen
Is ydel, ja vermenght met duyfent harde [lagen.
Het leven van de menfeh, dat is een ftage ftrijt,
En als het is gegaen, dan is het enckel fpijt.
Men vint'er in het lant, die met de gantfche leden,
Die met een wijs beleyt, en op befette reden,
Veel hebben uytgewrocht; en des al niet-te -min,
Een Ilemper nam de plaets en al het voordeel in.
Wat baet is 't voor de menfch, dat hy, met bange finnen,
Heeft even-ftaêgh getracht om goet te mogen winnen?
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Och! wat hy oyt geniet van al fijn noeft bedrijf,
Is onluft voor de ziel, en onruft aen het lijf.
Hy vint hens menighmael, oock in de ftille nachten,
Gantfch fwanger met verdriet en fware nagedachten;
En fchoon by fomtijts flaept, 't is droom dat hem ontftelt,
En dat is oock een plaegh die moede finnen quell.
Daer is geen beter dingh de menfchen oyt gegeven,
Als in dit jammer-dal, wel doen en vrolijck leven;
Dit is een hoogh gefchenck, een wonder edel pant,
Dat van den Hemel daelt uyt Godes eygen hant:
Dit fijght hem in de ziel, die met geheele krachten
Op God, fijn eenigh hey!, genegen is te wachten;
Maer aen den boofen aert ontreckt hy dit geluck,
En hout haer bange ziel geduerigh in den druck.
Sy pijnen haren geeft, fy loopen, draven, hijgen,
Om winft te mogen doen, om eer te mogen krijgen;
En als hy dan bekomt wat by hem was bejaeght,
Dat (tort God in den fchoot aen die het hem behaeght.
De gantfche werelt-kloot die fweeft op losfe gronden,
En al wat hier gebeurt, dat heeft befcheyden ftonden;
De lucht en haer gevolgh, de zee en 't drooge lant,
De menfch en fijn bedrijf, verkeeren overhant.
Daer is een feker tijt, die God heeft uytgekoren,
Wanneer een geeftigh kint op aerden is geboren;
Daer is een ander tijt wanneer het lichaem fterft,
En, na een laugh gewoel, een ftille ruft, verwerft.
Daer is een feker tijt wanneer de menfchen planten
Prieëlen in den thuyn, en hagen aen de kanten;
En op een ander tijt, foo roeyt men weder uyt
Het machtigh boom-gewas, tot aen het miefte kruyt;
Daer is een feker tijt wanneer men plagh te fparen,
En fomtijts fcheyt den menfch oock van fijn befte waren.
Daer is een feker tijt wanneer men neder houwt,
Daer is een ander tijt wanneer men weder bouwt;
Daer is een feker tijt wanneer de menfchen treuren,
En dat fal menighmael oock in de vreught gebeuren;
Daer is een ander tijt wanneer men weder lacht,
En dat men Eich gevoelt in beter luym gebracht;
Daer is een feker tijt wanneer men plagh te fpreken,
En fomtijts is het beft fijn woorden af te breken;
Daer is een feker tijt die ons tot liefde treckt,
Daer is een ander tijt die niet als haet verweekt.
Wat voordeel heeft de menfch van al de groote faken,
Die hy ftaêgh onderneemt, en hem onruftigh maken?
Voorwaer, het noeft bedrijf, waerom men diekmael fucht,
Is veeltijts anders niet als moeyten fonder vrucht!
Men doe al wat men kan, oock met de gantfche leden,
Men brenge tot het werck de krachten van de reden,
En wat de geeft vermagh: des echter niet-te -min,
Daer is óf herten -leet óf enckel jammer in.
Hier uyt heeft mijn vernuft ten leften konnen roereken,
II

Hoe God, in dit geval, op aerde plagh te wercken ;
Hy oeffent alle vleefch met druck en tegenfpoet,
Soo dat hier yeder een geduerigh ftrijden moet.
Hy Pent geftagen anghft, en doet ons menfchen fchromen,
Wat iemant, wat liet lant, wat hem fal overkomen;
't En is noyt recht bekent, hier in het jammer-dal,
Hoe Godes hoogh beleyt de werelt ftieren fal.
En hierom is de menfch geen beter dingh gegeven,
Als met een vrolijck hert fijn dagen af te leven;
En 't is een zegen Gods, wanneer een ruftigh man
Sijn herte, buyten forgh, met tucht beftieren kan.
Al wat de Schepper werckt, dat heeft gewisfe gronden,
Dat ftaet daer als gefet, en vaft aen een gebonden;
Geen fchepfel doet'er by, geen menfch en doet'er af,
En dit is dat van outs aen God fijn eere gaf.
Al wat hy maer gebiet, dat moet voor al gefchieden,
Sijn woort is over-al een regel aen de lieden;
En wat ons ydel breyn hier tegen woelen magh,
Wat God oyt onderneemt, dat hout een vaften dagh.
Nu hoort het hot van all's: Betracht een deughtfaem leven,
En nut met recht vermaeck wat God u heeft gegeven;
De loon van al uw forgh en onvermoeyde vlijt,
Is datje voor den Heer van 't uwe vrolijck zijt.
Betrout op hem alleen, gewent u niet te fchromen
Voor jet dat u misfchien mocht namaels overkomen;
Maer eert voor alle dingh, en vreeft den grooten God,
En draeght geduerigh forgh te doen na fijn gebodt.
Siet, wat hier by den menfch op aerden wert bedreven,
is in des Heeren boeck ten naeuften opgefchreven;
Hy fal, te fijner tijt, eens brengen aen den dagh,
Al wat verholen was, en in het duyfter lagh.
Die wijtberoemde Vorft, foo wonder hoogh gerefen,
Noemt al fijn groot bedrijf een los en ydel wefen;
Waer is dan eenigh menfch, waer hecht of deftigh man,
Die ruft of vafte trooft hier uyt genieten kan?
Ach! wat ons aen het oogh magh hoogh of machtigh fchijnen,
Dat fiet men over-al gelijck een roock verdwijnen;
Wat fchoon of heerlijck is, wat al de werelt eert,
Wat gifter wonder fcheen, is heden omgekeert.
Het oogh van Salomon was naulijcx toegeloken,
Of 't overmachtigh rijck is ftracx van een gebroken;
Daer rees, men wilt nau hoe, een grilligh onverftant,
Siet daer Rehabeam gedreven uyt het laut!
Maer eer wy, fnelle pen, van defen handel fcheyden,
Soo voel ick in dit werck mijn geeft al dieper leyden,
Iek moet een grondigh (tuck hier ftellen in 't geficht,
Dat kromme wegen recht, en domme finnen fticht;
Hier wort een beelt vertoont van vijf verfcheyde graven,
Oock fiet men daer ontrent veel groote Princen draven,
Hout die als voor genoot, om recht te mogen fien
Wat eens, te fijner tijt, aen yeder fal gefchiên:
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SALOMON.
In d'eerfte tombe ruft een Vorft van grooter waerden,
Een Prins van hoogh vernuft, de wijfte van der aerden;
Die fagh dit wonder Al tot in fijn diepfte gront,
En meer als eenigh menfch fijn leven ondervont.
ALEXANDER.
Het tweede graf omvanght den grooten Alexander,
Die over-al verhief fijn triumphanten ftander;
Een Prins, die in de borft te grooten hooghmoet droegh:
De gantfche werelt -kloot en fcheen hem niet genoegh.
CRESUS.
In 't derde leght geftreckt de rijckfte van de Vorften,
Die in den ouden tijt na gelt en rijekdom dorften;
't Is Crefus, wijt-beroemt vermits fijn grooten (chat,
Die hy met moeyte kreegh, en fonder ruft befat.
SAMPSON.
In 't vierde ruft een helt, die met fijn kloecke leden
Meer wonder heeft gedaen, als immer menfchen deden:
Hy nam de poorten wegh oock van een groote ftadt,
En doode machtigh volck, fchoon hy gevangen fat.
HELENA.
In 't vijfde licht een rif, dat eertijts wiert gehouwen
Voor d'alderfrifte bloem van al de fchoonfte vrouwen;
De gantfche werelt -kloot die heeft'er af-gewaeght,
En 't ware nu een walgh foo ghyfe maer befaeght.
Wel, nu hier machtigh volek te (amen is gekomen,
Ey, fegh hoe dit tooneel by hen wort opgenomen;
Ick weet, die maer alleen vermaeck en blijtfchap kent,
Dat hy tot fwaren rou gantfch qualijck fish gewent
De Princen, weerde ziel, die hier ontrent verfchijnen,
Die lien hoe alle vleefch ten leften moet verdwijnen,
Die fiep hoe krijghs-geluck, hoe rijckdom, fchoonheyt, kracht,
Hoe wijfheyt even felfs ten grave wort gebracht;
Maer dit's te grooten werck om foo te laten fteken,
't Is noodigh, mijn vernuft, hier breeder af te (preken;
Op, op! gaet weder aen, en feght van yeder wat,
Op dat het gantfche ftuck magh beter zijn gevat:
BEDENCKINGE OP HET GRAF VAN DEN
KONINCK SALOMON.
Indien'er eenigh menfch van Gode mocht verwerven,
Om eeuwigh hier te zijn, en noyt te moeten fterven,
't Had u, o wijfe Vorft! wel boven al gevoeght,
Die hier in 't aertfche dal foo hooge waert vernoeght.
Siet, u en heeft geen dingh ter werelt oyt ontbroken,
En God heeft even-felfs met uwen geeft gefproken;
Ja, fijn geftreckte gunft wiert u geopenbaert,
1) Id aattruit And. Tiraq. Leg. connubial. 15. nu. 8. ubi ad liane rem multa allegantur.

Doen ghy een jongelingh, en oock een Koningh waert.
Doch ghy hebt niet alleen van d'ydelheyt gefchreven,
Maer felf met eygen daet een volle preuf gegeven;
Want 't geen tot uw vermaeck oyt kunftigh was bedacht,
Dat heeft u wech-geruckt en deerlijck omgebracht.
Men vint een feker klim, dat linden, ypen, elfen,
Dat alderley gewas kan lieffelijck omhelfen;
Het wint hem om een boom met foo een engen bant,
Het fchijnt, ja, dat het kruyt van enckel liefde brant:
Maer let eens op de ftam met geyle klim bewonden,
Hy wort voortaen foo groen en jeughdigh noyt gevonden,
Als hy te voren was: ja 't is als geenen tijt,
Den boom ftaet als verworght en is fijn groente quijt.
Dit fret men niet alleen in 't wilde bofch gefchieden,
Het eygen ongemack bevanght oock wijfe lieden,
En fooder iemant vraeght aen wien het is gebeurt,
De wijfe Salomon die heeft'er om getreurt.
Het dagelijcx geftreel van foo veel fchoone vrouwen,
Gantfch belch om geftaêgh den Koninck t'onderhouwen,
In vreughde, tijt-verdrijf, en alderhande luft,
Die hebben niet vermaeck fijn leven uytgebluft.
Het wort van outs gelooft, dat hy is wech gevaren,
En van de doot verraft, met een -en-vijftigh jaren ');
En waerom is'et vreemt? Een wijf te veel gebruyckt
Maeckt, dat een wacker man fijn oogen haeftigh luyckt;
Wat fal van duyfent zijn? o alderwijfte Koningh!
Uw' maegh die is vergalt door al te foeten honingh.
Ey, waer is uw verftant en hooge geeft verruckt?
Siet, al uw groot bedrijf en is u niet geluckt.
Ghy, die voor God beftont een tempel op te bouwen,
Doet ghy een af-god eer, ter eeren van de vrouwen!
Ghy wift der kruyden aert tot aen het minfte gras,
En faeght of wiftge niet, dat hout geen God en was?
Ach 't is een groufaem werck, en 't oeffent mijn gedachten,
En roept mijn gantfche ziel tot ongewone klachten:
O God! als ghy den menfch fijn eygen wegen laet,
Dan is fijn wijfheyt felfs maer dwaefheyt in der daet!
Nu, groote Koningin, koom nu den Vorft befchencken,
En brenght uyt Saba voort al watje kont bedencken,
Geniet met groot vermaeck fijn geeft en wijfen mont,
En wat u eens beviel, en wel te finnen (tont.
Ghy quaemt hier in het Hof, en bleeft met groot verlangen
Aen fijn hooghwijfe mont en foete lippen hangen;
Nu zijtge van de ftanck en fijn gefichte moe,
En keert u veerdigh om, of ftopt uw neufe toe.
Hy die eens wiert befocht van al de wijfte mannen,
Leyt in een duyfter hol van fonn' en licht verbannen,
En die eens wonder fcheen, is in een oogenblick
Een grouwel voor het oogh, en niet als enckel fchrick.
Ey, geeft u tot getreur, ja ftelt u om te weenen,
Hier is nu maer een kuyl, vervult met dorre beenen;
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Hier is geen guide zael, geen throon, of fchoon paleys,
Of iet dat u bewoogh tot foo een lange reys.
Siet, wat ter werelt komt, dat neemt een vaerdigh ende,
En wort in korten tijt een winckel van ellende;
Ach! waer is doch een menfch, die onderfcheyden kan
't Geraemte van een dwaes of van een deftigh man?
Wie kan'er immermeer op wijfheyt Eich betrouwen,
Of door een fneêgh beleyt fijn wefen onderhouwen?
Hy, die in hoogh vernuft alleen de Phenix was,
Is van de doot verraft, en nu maer enckel as.
Des Konincx Salomons of eenigh anders Graf-fchrift foude
wel mogen wefen als volght:
Die my omvingh in haren fchoot,
Die heeft uyt liefde my gedoot.
OP HET GRAF VAN ALEXANDER DE GROOTE
Koomt, Princen, wieje zijt, daelt nu van uwe troonen,
Iek fal een deftigh ftuck in uw gefacht vertoonen:
Hier light de grootfte Vorft die immer wapen droegh,
En waer fijn leger quam, de vyant nederfloegh.
Hy, wie de fnelle faem heeft over-al gedragen,
Die licht hier in het graf, als uytet velt geflagen.
Al is een moedigh Vorft ftout, kloeck, en wonder fterck,
Wanneer de doot genaeckt, dan is 't maer kinder-werck.
O Macedoonfche Prins! ghy hadt te woefte linnen,
En wout met enckel kracht de werelt overwinnen,
En in de werelt felfs de wijtgeftreckte zee,
En in het diepe meir het dicht-befchubde vee.
Een werelt? dat is niet. Ghy focht u noch een ander,
Op datje wefen mocht die Grooten Alexander,
Die woeften albefchick, die fellen dwingelant,
Die voor fijn machtigh fwaert geen ftoffe meer en vant.
Maer fiet, een ftuckje velts alleen van (even voeten,
Daer fal de vuyle pier in uwe leden wroeten!
Daer ftaet voor u bereyt een onverwachte ftorm,
Niet van een machtigh heir, maer van een flechte worm.
Ghy wont u voor een God voor defen laten houwen ",
Ghy wont tot uwer eer altaren laten bouwen,
Ghy wout tot in de lucht verheffen uwen lof,
En fiet, hooghmoedigh Vorft, ghy zijt maer enckel (tof!
Iek acht uw vader wijs, als vreemt van defe leuren,
Men feyd' hem alle daegh wat eenmael fou gebeuren;
Een pagië van het Hof die quam, op fijn gebodt,
En riep: o lieve Philips! ghy zijt geen machtigh Godt,
Ghy zijt een nietigh menfch; prent dit in uw gedachten,
Dat u het duyfter graf, en duyfent pieren wachten.
Voorwaer die foo een les van dagh tot dage krijght,
'T is vreemt indien fijn hert niet plat ter aerden fijght.
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Het fchaeckfpel, na my dunckt, is ons van outs gegeven,
Om daer te mogen tien hoe alle menfchen leven,
Hoe alle menfchen zijn wanneer het leven fcheyt,
En als men in het graf het lichaem nederleyt.
Dit feel heeft ruyters in, en oock gemeene knechten,
En fchutters, wacker volck, die voor den Koninck vechten;
Een yder heeft fijn naera, en plaets, en hoogh beleyt,
Tot d'oorlogh is gedaen, en dat het leger fcheyt;
Dan wort'et al vermenght en overhoop gefmeten,
En wat eens machtigh fcheen, dat is terftont vergeten
De Doot die fpeelt haer rol, en doet een vreemden treck,
Want daer leyt menighmael de Koninck by den geck.
Men leeft, als defe Vorft hem eenmael gingh vertreden,
En deed' een kleyne reys ten goede van de leden,
Dat hy Diogenes vont befich by een kerck,
Dicht aen 't Kernekel-huys 2) , met eenigh feltfaem werck.
Daer (tont de Philofooph ontrent de dorre beenen,
Daer 't menighmalen fpoockt, als vele luyden meenen
De Koningh, die alleen op jock en vreughde docht,
Vraeght, wat een levend' menfch by doode rompen zocht?
„Mijn aenflagh, fey de man, wil ick u niet verfwijgen:
Iek wou hier, foo ick kon, uw vaders beenders krijgen,
En die van mijnen flaef maer ick en vinder geen,
Sy liggen altemael gedommelt onder een
Daer is geen foecken aen, het een is als liet ander."
Siet daer een gauwen treck, o grooten Alexander!
Ghy, die den viefen Grieck al fpottend' overhaelt,
Wort voor uw fchamper jock, met goede munt, betaelt.
Nu komt, Apelles 3) , komt, en fchildert defe leden,
Van alle man gevreeft, van yeder aengebeden;
Maer vrient, uw kloeck pinceel en vint hier anders niet,
Als datje ftanck verneemt, en ftof en asfche fiet.
Leufppes, wacker geeft om beelden op te rechten
Voor helden, wijt beroemt door krijgh en moedigh vechten,
Stelt hier uw konft te werck, maer oeffent uw gedult,
Want 't is maer nietigh been, dat ghy hier vinden fult.
Nu, Princen, machtigh volck, die even fteyle rotfen
Bevecht in uw gemoet, en zijt gewoon te trotfen,
En weeft foo moedigh niet, fchoon u een yeder vreeft;
Ghy die het al verwint, verwint uw trotfen geeft!
Al zijn uw throonen hoogh, en dat veel duyfent knechten
Voor u te velde gaen, en voor u willen vechten,
Ey, fiet doch watje zijt, en hoe uw leven fluyt:
Het komt al op een kuyl van teven voeten uyt !
;

;

;

;

OP HET GRAF VAN CRESUTS, KONINCK
VAN LYDIËN.
Al die het gout alleen ftelt boven .11e faken,
Komt Crefus hier beffen, het kan u beter maken.

1) Alexander quam tot foodanigen vermetenheyt, dat hy voor de fone van Jupiter Ammon wilde gehouden worden.
2) Weer hot woort kernekel-huye van fijn oorfpronck heeft, ie bedenekelijk, fomneige meynen dat het kneuckel-huys eygentlijck genaemt dient te worden, vermits daer in alle kneuckela of
kleyne gelederen van doode menfchen vergadert worden. V,deat. Lector.
8) Appellee en Leufippue weren, in dien tijt, d'een een vermeert fchilder, en d'ander een uyt-nement beelt-fnijder.
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Hy was een machtigh Vorft die op fijn rijckdom ftont,
En daer in, foo hem docht, den hooghften fegen vont.
Hy ftelde fijn geluck ver boven alle menfchen,
Vermits hy meer befat als iemant koude wenfchen;
En mits by door het lant van rijckdom was befaemt,
Soo wild' hy boven dat geluckigh zijn genaemt.
Maer Solon, ongefint om dit onftuymigh woelen,
Hoe wel een machtigh Vorft, was anders van gevoelen,
Gaf aen den Koningh raet, gelijck een trouwen vrient,
Die Crefus niet alleen, maer alle menfchen dient.
Wat is'er, feyd' de man, van dit onmatigh roemen,
Geen menfch en magh hem felfs geluckigh laten noemen,
Tot dat een ftille doot hem van de werelt fcheyt,
En fonder groot beflagh in vrede nederleyt;
En aen dit wijs gefpreck voeght hy noch defe reden:
Betrout u nimmermeer op faken hier beneden,
Die fchielijck henen gaen, gelijck een fnelle wint,
Soo dat men in der haeft haer ftaet verandert vint.
De Goden hebben luft wat hoogh is laegh te maken,
Dus wat eens boven was, dat kan haeft onder raken.
Siet, dus gingh Solon aen als hy den Koninck riet,
Doch 't was al fonder kracht, want Crefus acht et niet.
Maer als daer na de Vorft fijn leger fagh verjagen,
En dat fijn gantfche macht van Cyrus was geflagen,
Hem by den kop gevat, en tot het vuur gedoemt,
Doen wert by eerst gewaer, of 't dienftigh is geroemt.
Men liet van ftonden aen veel houts en drooge tacken,
Ja, fchier gelijck een bergh voor hem te famen fmacken;
Daer Piet men Crefus op om ftracx te zijn verbrant,
Maer feet, hoe 't ongeluck hem opent fijn verftant:
Daer quarr een droef geluyt voort uyt fijn wont gerefen,
Maer niet een menfch en wilt waer toe het mochte weten :
„O Solon, riep hy uyt, o Solon, Solon, ach!"
Dit was een droeve ftem, maer anders geen geklach.
Dit luyt gefchreeuw quarr niet foo dra tot Cyrus ooren,
Of hy begeerde ftracx, wat fulcx beduyd' te hooren.
Een pagië, die in haeft daer op naer Crefus liep,
Verftont waerom de Vorft tot driemael Solon riep.
Na dieper onderfoeck gingh Crefus openbaren,
Wat Solon had gefeyt, geleden feven jaren,
En hoe by doen ter tijt in grooten rijckdom fat,
En op den wijfen raet niet eens gelet en had:
Dat hy foo machtigh was, en niet en konde dencken ,
Dat, wie het wefen mocht, hem oyt fou mogen krencken;
Dat hy foo wonder vaft op fijnen rijckdom ftont,
Maer dat hy nu ter tijt fijn misfagh ondervont.
Als Cyrus dit vernam, foo wiert hy gantfch bewogen,
En Crefus is verfchoont, als uyt den brant getogen;
En liet den grammen Vorft tot derenis gebracht,
Mits hy den fwacken aert der menfchen overdacht.
Daer is dan Crefus los, en fchijnt te zijn verbeden,
Maer hadde, mits de fchrick, de doot alreê geleden;

Doch hy was fijnen ftaet, en eer, en rijckdom quijt,
En wat hein overbleef en was maer enckel fpijt.
Doch hy was naderhant een (achter doot geftorven,
En heeft een engen kuyl ter nauwer noot verworven;
Daer nu fijn nietigh rif de vuyle pieren voet,
Dat bleef hem maer alleen van al fijn machtigh goet.
Wat baet'et even-ftaêgh, en al fijn gantfche dagen,
Den rijckdom, grooten ftaet, en eere na te jagen?
Noyt krijght hier eenigh man fijn vollen herten -wenfch :
Een die hem beft vernoeght, dat is de rijckfte menfch.
OP HET GRAF VAN SAMPSON.
Koomt, vrienden, hier ontrent, men fiet'er vreemde dingen:
Hier leyt een wacker helt die leeuwen kon bedwingen,
Die, fonder eenigh fwaert, fijn vyant eer verjoegh,
En, met een ezels-been, een machtigh leger floegh.
Wie kend'er oyt een menfch van foo vermaerde krachten?
Of waer doch is'er een na defen hier te wachten,
Die foo veel oyt bedreef, als Sampfon heeft gedaen:
En noch heeft defen helt ten grave moeten gaen.
O rechter van het laut! moeft ghy een wijf gelooven,
Die u van uwen ftaet en leven wou berooven?
Ghy faeght haer uni beleyt tot driemael achter een,
En waer was doen uw kracht, en waer het ezels -been?
Ghy deedt, eer dit geviel, veel hondert Philittijnen,
Oock fonder vorigh leet, in korte ftont verdwijnen;
En waerom niet geftoort, en niet geweldigh gram,
Wanneer uw vyant felfs tot in uw kamer quam?
Blint waerj' als Godes heyl van u was afgeweken,
Uw handen vaft geboeyt, uw oogen uytgefteken;
Maer ghy waert blinder, vrient, fchoon ghy noch oogen hadt,
Doen ghy op haren fchoot, of fy op d'uwe fat.
Ghy kont, ftoutmoedigh helt, uw vyant overwinnen,
Maer kont geen meefter zijn van uw verruckte finnen;
Uw ziel die was verfeylt ontrent een liftigh wijf,
Die toont u foet gelaet, maer brenght u om het lijf.
Wat is'er menigh Vorft, die, in voorlede tijden,
Hadt vry een kloecken arm, en wacker om te ftrijden;
Maer als by in den arm van fnoode vrouwen lagh,
Soo bleef hy niet geftelt als by te voren plagh.
Sijn geeft wiert uytgebluft, fijn kloecken aert vergeten,
Sijn dapperheyt verwijft, fijn krachten afgefleten,
En fchoon hy inoedigh was, hy wort geweldigh tam,
En die eens fcheen een leeuw, is nu een tanger lam.
Maer feet, de doot en is tot Sampfon niet gekomen,
Maer heeft op fijn verfoeck hem 't leven afgenomen,
Sy is door hem genoot, ja, by hem t'huys gehaelt;
Siet, waer een hoogh gemoet; door vuyle luften, daelt!
Gefellen, tot bef uyt: en laet u niet bedriegen,
En wacht u van het vleefch in flaep te laten wiegen;
Noyt raeckter eenigh man een Philiftijnfche vrou,
Die niet en heeft gefmaeckt een bitter na -berou.

VOOR DE LEVENDIGE.

OP HET GRAF VAN HELENA.
Hoe kan hier eenigh menfch fijn klachten wederhouwen,
Als by dit open graf fal komen aen te fchouwen?
Ach! hier dient veel gefeyt, maer ick en weet niet hoe:
Ey, fort hier tranen uyt, maer (topt uw neuten toe!
Hier leyt de fchoonfte vrou daer van men weet te fpreken,
Maer die haer eygen felfs ten vollen is ontleken;
Men hout, dat geen poëet haer oyt ten vollen prees,
En dat noyt fchilders hant haer eer genoegh bewees.
Geen helt en fagh haer aen, of moeit van liefde blaken.
Men fagh haer als een maeght, en als een vrou ontfchaken.
Om haer rees fel gewoel in 't een en 't ander laut,
De Reden over-hoop, en tegen een gekant.
De- werelt was verdwaeft, en foo geneyght te mallen ,
Dat fchier het machtigh Al in oorlogh is gevallen;
Een fel en woefte krijgh, foo bloedigh en foo langh,
Dat Troye wert gebracht ten vollen ondergangh.
Een heyr by -een geruckt tot hondert duyfent mannen,
Heeft wapens aengedaen, en bogen ingefpannen,
En niet het grau alleen is door het fwaert gevelt,
Haer leven heeft gekoft de doot van menigh helt.
Achilles is vernielt, en Ajax neêrgefagen,
En Hector wegh-gefeept, en in het graf gedragen,
Ja, Priamus ontzielt, en noch een groot getal,
Dat niemant recht en wilt, en niemant tellen fal.
Om haer was 't lant vervult met kinders fonder vaders,
Met vrouwen fonder mans, met boomen fonder bladers,
Met velden fonder vrucht, met boeren fonder goet,
En Xanthus root geverwt niet edel menfchen bloet.
Gaet nu, wie datje zijt, gaet nu IIelena vragen,
Wie dat haer fchoone verw en luyfter heeft ontdragen;
Waer dat haer goud geel hayr, haer aengename glans,
Waer dat haer wacker oogh, de lult van alle mans,
Waer dat haer foet gelaet, by niemant recht befehreven,
Waer dat baer rooden mont ten leften is gebleven.
Indien hier fprake waer, gelijck het niet en is,
Dit foud' uw antwoort zijn, vertrou ick voor gewis:
De Doot, die 't al verflint, en niet en is t'ontkomen,
De Doot en haer gevolgh die heeft'et al genomen;
Geen rijckdom, fchoone verw, geen bloet, of hoogh geflacht,
Geen eer of groote ftaet en is by haer geacht.
0, puyck en hooghfte roem van alle fchoone vrouwen!
Wie kan fijn treurigh oogh van tranen wederhouwen,
Wanneer men met befcheyt uw graf-fchrift overleeft,
En dan eens recht bedenekt wie datje zijt geweeft!
Helene, zijtje dit? voorwaer oock harde fteenen,
En felle rolfen felfs, die moeten u beweenen.
Ghy waert de fchoonheyt felfs, maer nu het vuylfte vuyl,
Ghy hadt een ruym paleys, maer nu een enge kuyl.
Uw' mont, die eertijts gaf een reuck gelijck violen,
II

Die geeft op heden uyt een ftanck gelijck riolen;
Uw' lodderlijck gefacht, een woonplaets van de min,
Daer krielen nu, eylaes! de nare maden in.
O Paris! alfje quaemt uyt Grieeken-lant gevaren,
Uw fchip docht u bevracht met wonder fchoone waren,
Ja, als met 's werelts puyck, en ach! 't was anders niet
Als dat men nu verneemt, en hier voor oogen liet.
Hoe fouje nu ter tijt uw' malle daet verfoeyen,
Dat ghy met dit bejagh u oyt beftont te moeyen!
Ja, datje van too ver ginght halen delen romp,
Oock in haer befte deel alleen een aerden klomp!
Dat uw betoovert hert too langh heeft konnen vieren
Een vuylen made-tack, een woonhuys van de pieren!
Te meer, vermitfje faeght, chat gantfch uw' vaderlant
Stoat, om uw' dertel vier, als in een vollen braut.
O brave Menelaes! hadt ghy haer doch vergeten,
Doen alfje befich waert ontrent het dorre Creten!
't. En is niet veel gehen, dat iemant heeft geklaeght,
Die fpijt en ongehjck met Rille finnen draeght.
Quaemt ghy, uytfinnigh menfeh, een fchoone ftadt beftormen
Om too onguren rif, een woonhuys van de wormen?
Och! had dit geurigh wijf u niet te veel behacalit,
Soo waer het Griecken -laut en Troyen niet geplaeght.
Siet nu eens 't aerdigh beelt, dat ghy hebt aengebeden,
Befchout haer kalen kop, haer rif, en dorre leden!
lek weet ghy font befchaemt, too ghy het maer en faeght,
En feet, hier is uw' kroon en leven om gewaeght.
Ey, wat een tot bedrijf, een oorlogh aen te rechten,
En met een machtigh heyr van hondert duyfent knechten
Te torten overhoop, te kanten tegen een,
Door fpijt en felle wraeck, en om een wijf alleen!
Siet hier nu 't innigh werek waerom het is begonnen,
En wat een fchoon juweel met krijgen is gewonnen!
O dwaefheyt van de menfch! o waert te zijn befchreyt!
Een hoopje ftinckend' afch heeft 'Troy in afch geleyt.
Siet, jonckheyt, fiere jeught! die met uw roode wangen
Wout, foo het kon gefchiên, de gantfche werelt vangen,
Siet, hoe 't eens wefen tal, dat ghy too bijfter viert,
Siet, hoe 't eens wefen moet, dat ghy too wonder ciert!
Iek bid u, geurigh volck, ontpoeyert uwe vlechten,
De doot, wanneerfe komt, die fal het weder rechten,
Die fal u (tofs genoegh eens ftroyen op het hooft,
En ghy Pult evenwel van fchoonheyt zijn berooft.
Wat is van al het werek, daer op de menfchen roemen !
Eylaes! haer trots beftaet in heeft vergaende bloemen;
De fchoonheyt gaet te niet, en oock de frisfe jeught,
Maer dat geduerigh blijft is fchoonheyt in de deught.
Mijn ziele, tot befluyt, gelooft dat alle dingen
Noch gaen tot heden toe, gelijekfe voortijts gingen;
Al wat de wereld doet, al wat het ooge fiet,
Is droom, is roock, is mitt, is damp, is enckel niet.
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T'SAMEN- SPRAKE,
TL'SSCHEN

DE DOOT EN EEN OUT MAN;
MAER DIE OOCK JONGE DIENEN IMAN.

De Doot quam op een tijt een ouden man befoecken,
Daer hy valt befigh was in veelderhande boecken;
Sy viel hem op het lijf, en greep hein by de mou,
Als offe met gewelt hein neder -rucken wou.
De man was eerft verbaeft, en font gelijck vertagen,
En op het fchrap geval begon hy dus te klagen:
Ay my, rampfaligh menfch! hoe wort ick dus verraft?
IIoe wort ick in der haelt foo vinnigh aengetaft?
Iek ben tot heden toe noch van gefonde leden,
Ach! waerom komt de doot tot mywaerts ingetreden?
Sy weet dat over-al veel oude lieden zijn,
Of fleck óf veel gequelt met gicht of flerecijn;
Men vint'er toch genoegh, die anders niet en wenfchen,
Als haeft te mogen gaen den wegh van alle menfchen.
O doot! en fcheyt my doch van defe leden niet,
Want fchoon al ben ick out, iek voele geen verdriet.

Iek heb geen fwaren gangh, geen fwackheyt in de beerven,
Iek voelde noyt graveel, of diergelijcke fteenen,
Iek weet van geen colijck tot heden op den dagh,
Soo dat ick noch met vreught by menfchen komen magh.
Oock ben ick (Gode lof!) niet qualijck hier gefeten,
Iek kan oock harde koft met gave tanden eten;
En dan noch boven dat, indien iek maer en wou,
Iek kreegh noch wel gehoor ontrent een jonge vrou.
Dit is geen kleyne gunft van Gode my verkregen,
Gefont en out te zijn is vry geen kleyne fegen;
Gantfch weynigh is het volck, dat hooge jaren telt,
En dat met geen gebreck of fleckten is gequelt.
Ey lieve! (mach het zijn) foo gaet u wat vertreden,
En foeckt een rijper oeft ontrent de naefte fteden;
Ilaelt daer een quelligh wijf, of wel een treurigh man,
Die nu onmachtigh is, en wel verhuyfen kan.
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My ftaet noch veel te doen, ick heb verfcheyde faken,
Die in het rouwe ftaen en effen zijn te maken.
Ghy naemt mijn bedgenoot, doen ick het weynigh dacht,
Iek hadde noch een loon uyt haren fchoot verwacht;
Maer nu heb ick'er geen, en 't had my konnen baten,
Had ick ten minften een na my vermocht te laten;
Maer even alle drie, die God my eertijts gaf,
Zijn door u wech- geruckt, en liggen in het graf.
Mijn dochters zijn getrout, maer alle jonge vrouwen
Zijn Hechts alleen bequacm eens anders huys te bouwen;
Sy heulen met de roan, en dat is wel gedaen,
Maer ick en mijnen naera die moet te niete gaen.
Hier in woud' ick verfien, indien het kon gefchieden,
Iek wou by laetften wil hier over iet gebieden.
Ghy weet, wat Abfalom hier voormaels eens beltont,
Als hy by hem geen wijf, en oock geen man-hoir vont.
Mijn vrienden, die wel eer mijn raet en fteunfel waren,
Zijn al van hier verhuyft, verwonnen van de jaren;
Iek weet fchier niet een menfch, die op mijn dingen paft,
Al wat'er is te doen, het ftaet tot mijnen laft.
Iek heb een groot geiin, dies moet ick my bedeneken,
Hoe dat eck naer den eyfch een yeder fal befcheneken.
IIier dient een teftament, of wel een codicil,
Indien ick alle dingh in rufte laten wil.
Maer ick moet boven al mijn faken wel beleyden,
Eer mijn vermoeyde ziel van hier fal moeden fcheyden;
Iek moet eerft voor -raet doen voor foo een lange reys,
Want tot een deftigh werck behoort een diep gepeys,
En dat kan foo ter loop (mijns oordeels) niet gefchieden:
Men dient van hier te gaen, en niet als wegh te vlieden;
Dus, foo het wefen kan en foo ick bidden magh,
Vergunt my noch een jaer, of wel een langer dagh.
DOOT.
Ey! wat is van de menfch, wanneer hy lange jaren
Des werelts woeften ftroom is op- en af-gevaren,
En dat hy voor het left een ftille ree genaeckt ,
Dan is 't dat hy verfchrickt, en hem te foecken maeckt.
Wat magh een dorren halm noch langer dagen wenfchen?
Het vee, na dat ick fie, is wijfer dan de menfchen:
Want als het is vermoeyt, dan fnelt'et na den ftal,
Om daer bevrijt te zijn van leet en ongeval.
De menfch, in 't tegendeel, die wil noch langer woelen,
En foecken nieuw bejagh in oude modder-poelen;
En fchoonder iemant komt die hem den vrede biet,
Hoe Peer hy is vermoeyt, hy wil cle rufte niet.
Wel, heeft een deftigh man, die veel behoort te weten,
Sijn noodigh onderrecht en befte les vergeten?
Hoe, meenje, lieve vrient! ten grave niet te gaen,
Voor dat uw' aertfch bedrijf fal weben af-gedaen?
Ey, bouwt uw' faken niet op foo onvafte gronden,
Want aen uw' beufel-werek en ben ick niet gebonden:
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Een ieders levens -tijt die heeft een feker perck,
Iek raep'er duyfent wegh oock in haer noefte werck:
Tot Moyfes wiert gefeyt van hier te moeten fcheyden,
Eer dat hy Ifraël in Canan mocht geleyden;
Hy fagh het vruchtbaer lant, maer des al niet-te -min,
Hy blies het leven uyt, en quam'er nimmer in.
Siet, David is gegaen, fchoon hy 't wel anders wonde,
Eer hy dat machtigh ftuck, des Heeren tempel, boude;
De voor-raet van liet werck was uyttermaten groot,
Maer eer men oyt begon foo was de Koningh doot.
Oock is u wel bekent, als Rachel (oude baren,
Dat by in grooten haeft daer henen is gevaren,
Juyft doenI' op reyfe was, en elders wonen zou:
Haer man verwacht een kint, en hy verloor een vrou.
Wie Prins of Koningh dient, die magh van eigen faken
By-wijlen oock fijn werck, na eyfch en reden, maken;
Dat laet een machtigh Vorft, dat laet een Keyfer toe,
Maer weet, dat ick mijn werck al vry wat anders doe;
Iek ben al grooter heer, want onder mijn bevelen
Magh niemant buyten af fijn eygen rolle fpelen;
Als ick tot iemant koom, dan moet hy henen geen,
Of fchoon fijn aertfch bedrijf niet af en is gedaen;
Hy moet de reyfe doen, en in der aerde fincken,
Al mocht hy enckel gout, en fijne peerels drincken;
Geen kunft, of groote koft, geen deftigh medicijn,
En kan in dat geval hem nut of dienftigh zijn.
Bidt vry, dat ghy van God die gunfte meught verwerven,
Dat, als ick tot u koom, ghy maer en hebt te ftcrven;
Iek plagh geen tijt of (tont of jaren aen te lien,
't Gefchiet noit buitens tijts, dat altijt magh gefchien.
Iek quarr left by een man die wou op aerde blijven,
Op dat hy, eer hy ftorf, fijn leven mocht befchrijven,
En noch een ander boeck; maer hy moeft henen gaen,
En al fijn deftigh werck, dat moeft hy laten ftaen.
Een ander bad om tijt, en gaf my riefe reden:
Iek heb een rijpe maeght, die woud' ick wel befteden
Eer dat ick noch vertreck, het is mijn eenigh kint;
Maer ick floegh fijn verfoeck noch efter in de wint.
Een juffer was verlooft, en bad om wat te leven,
Sy wou, gelijck men fey, haer maeghdom overgeven
Aen feker hups gefel, die haer langh had gevrijt;
Maer des al niet-te -min, ick gaf haer geenen tijt.
Noch bad een jonge wulp, ick zou hem niet genaken,
Hy moeft ter bruyloft gaen, fijn kloet was al te maken;
Hy fey, dat in de feeft een vrijfter weben fou,
Die hy genegen was te bieden echte trou.
Iek vraegd' hoe out hy was? hy feyde twintigh jaren,
Bequaem gelijck hem docht, en vaèrdigh om te paren.
Iek fagh mijn rolle na, en vont my niet gelaft,
Nu vinnigh aen te gaen op defen bruylofts-gaft.
Dies feyd' ick: ga ter feeft; maer ick fal komen niommen,
En wil door mijn bedrijf de (angers doen verftommen,
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Gelooft dat ick u fegh, het fal oock foo gefchien,
En wien ick treffen fal, dat hebje dan te fien.
Stracx bad'er ander volck, nu vaerdigh om te trouwen,
Dat lek mijn felle fchicht van hen Lou willen houwen;
Iek fagh de lieven aen, het was een geeftigh peer,
En feet mijn innigh hert was gunftigh over haer:
Meer al mijn faken gaen na my is voorgefchreven,
Want uytftel van my felfs en kan ick niemant geven.
Iek, die in grootera haeft mijn brieven overfagh,
Sey: vrienden! ghy verfoeckt, dat lek niet doen en magh;
Daer keert de trop in reu. Let hier op, blijde geeften,
Let vry op uw bedrijf, ick koom in alle feeften;
Voor my en is noch plaets noch ongelegen tijt,
Mijn pijl treft over-al, en niemant is bevrijt.
Dies roep ick tot het volck: wilt op uw' faken achten;
Want als 't gety verloopt, dan kan ick geenfins wachten.
Wie dat'et wefen magh, die op mijn rolle ftaet,
Hy moet, hy moet'er een, daer is geen ander raet.
Eck hoore, datje fpreeckt van teftament te maken,
En wont, dat iek als noch u niet en Lou genaken,
Of dat eerft af te doen; maer hoort, onwijfe vrient!
Heeft u hier toe de tijt niet langh genoegh gedient?
Was dat een noodigh werck, Poo hadje moeten peyfen
Op mijn gewisfe komft, en uw onfeker reyfen;
Een man gelijck als ghy en magh niet ledigh ftaen
In iet dat haeft vereyft, en noodigh is gedaen.
Meer fegh, een codicil of teftament te maken,

Zijn dat (na uw begrijp) foo wonder groote faken?
Soo hier mijn oordeel gelt, het dunckt my bijher flecht,
Al wat by laetften wil kan worden uytgerecht:
Ghy moocht een ftuckjen lants of wel een rentjen geven ,
Aen iemant van het bloet of van de lieffte neven:
Meer let eens met befcheyt, wat hier van worden kan,
Indienje niet en treft een vroom en eerlijck mall;
Indien 't een los -hooft is, aen wien het is gelaten,
Voorwaer, al watje doet en kan hem geenfins baten;
Het fal, men weet niet hoe, oock eer het iemant gift,
Hem druypen uyt de vuyft, en fpoedigh zijn verquift, ;
Maer is'er eenigh dingh daer in ghy zijt ervaren,
Of door geftage vlijt èf mits de lange jaren;
Het zy, dat ghy üf kunft of nutte dingen weet,
Deer in ghy bitter (weet niet Pelden hebt befteet;
Al dat (wanneer ick koom) wort neven u begraven,
Wat baet dan al uw vlijt, uw moeyt' en anghftigh haven?
Eylaes ! van al uw' forgh en al uw' langh verdriet,
En is'er niet een kint, dat eenigh dingh geniet.
Maer wie'er oyt geleert of kunftigh foeckt te wefen,
Die moet van nieuwen aen wel hondert boecken lefen;
Al wat de vader wilt, en komt haer niet te baet,
't Is maer het flechtfte goet, dat hy de vrienden laet.
Al wat beft dienen Lou aen kint of naefte magen,
Wort met het rif gekift, en na het graf gedragen;
Want al wat wetenfchap of nutte konften raeckt,
En wort by teftament aen niemant wegh-gemaeckt.
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't Is Godes hoogh beleyt, dat al de befte faken,
Niet als met ftage vlijt tot eygen zijn te maken.
Ghy daerom, lieve vrient, weeft niet te Peer belaên,
Hoe dat na uw vertreck uw dingen fullen gaen.
Laet dat op fijn beloop; maer wilt u ftaêgh bereyden,
Om met een ftil genioet van hier te mogen fcheyden;
Dit ftuck dient uytgewrocht foo haeft men immer kan,
En dit betaemt voor al een out en deftigh man.
Maer fegtet my nu een reys, heet ghy nu dit verrasfen?
Voorfeker dat beklach en kan u geenfins pasfen;
Ghy hebt uw tijt gehad, en dat in volle maet,
En zift een rijpe garf die nu te mennen ftaet.
Iek vinde (na my dunckt) hier driederhande faken,
Die tot mijn duyfter rijck de menfchen doen genaken:
De fleckten ftel ick eerft, dan eenigh vreemt geval,
Set hier de jaren by, too menigh in getal;
Maer fieckt' en ongeluck zijn ongewisfe dingen,
Die fomwijl door beleyt wel iemant kan ontfpringen;
Maer wie'er immer komt ontrent den ouden dagh,
Bedeneke dat fijn rijck niet lange dueren magh:
Dit hadje (na my dunckt) al lange moeten peyfen,
Om ftracx bequaem te zijn, ja, vaerdigh om te reyfen.
Een jonckman kan misfchien hier in wat zijn verfchoont,
Maer fy een griffen baert, die fich hier floffigh toont!
't Is fchande dat een menfch, die jaren heeft gekregen,
Tot noch een langer tijt hem toont te zijn genegen;
't Is fchande dat een man, die lange dagen telt,
Sijn dingen (als ick koom) niet effen heeft geftelt.
Is niet de rappe ziel als in het lijf gevangen,
En Lou men niet geftaêgh om vry te zijn verlangen?
En ghy noch boven al, die langh nu hebt gefien,
Wat menfch en werelt is, en wat'er kan gefchien,
Wat foeckje, lieve vrient, hier noch te zijn gelaten?
Ghy hebt veel eers gehad, en vry geen kleyne ftaten,
Ghy hebt een langen tijt met Princen omgegaen,
En 't is geen flecht beleyt, dat aen u heeft geftaen;
En, waerom laugh gefpreck, uw tijt dient nu befoten,
Ghy hebt uw levens-deel in volle maet genoten,
Soo dat'er niet een ziel van menigh duyfent man
Sich van too goeden loop met recht beroemen kan;
Ghy hoort met bly gelaet my wellekom te hieten,
Oock eer ick op u nick, of oyt begin te fchieten;
Maer 't fchijnt nu datje fchrickt, als ick u maer genaeck,
0 man van ouden dagh! dit is een vreemde faeck.
Wis, ghy wort niet verraft, ick hebbe menighwerven
Uw finnen overtuyght van uw getijdigh fterven;
Iek heb u ftaêgh vermaent, dat ick niet verr' en was,
Ja, datje broofer waert als eenigh tanger glas;
En dit moet u bekent en geenfins duyfter wefen,
Want ghy hebt even-ftaêgh mijn brieven mogen lefen,
Mijn boden mogen fien, die ick tot aller ftont,
Tot voor uw deure toe, tot in uw kamer font.
II

GO

OUT MAN.
Hoe, wat is dit gefeyt, my boden toegefonden!
By lieve, met verlof, dat zijn verzierde vonden;
Want (foo een eerlijck man geloove vinden magh)
lek weet niet, dat ick oyt van uwe boden fagh
Want had'er oyt een poft van u tot my gekomen,
Iek hadde voor gewis de bode wel vernomen;
Ghy zijt een leelijck fpoock, gelijck my heden blickt,
Iek houw' dat uwe knecht fijn meefter wel gelijckt.
Had too een bytebauw' of monfter my verfchenen,
Alwaer het als een geeft van ftonden aen verdwenen,
't Had my door nare fchrick tot aen de ziel gequelt,
En ick en had'et noyt uyt mijnen fin geftelt;
Maer nu gedenckt my niet, dat al mijn leve-dagen
Mijn oogen oyt een fchim van uwe boden Lagen;
En daerom fegh ick noch, dat ghy voorfeker dwaelt,
Of dat'er dweepery omtrent uw finnen maelt.
;

DOOT.
Wel vrient, nu fie ick wel, dat uwe laetfte jaren
Zijn dom in mijn bedrijf, of bijfter on-ervaren.
Ghy weet ter werelt niet, na dat ick heden merck,
Hoe ick mijn faken doe, en op de menfchen werck:
Mijn boden reyfen ftaêgh, en dat aen alle kanten,
lek hebbe, lieve maet, wel duyfent af-gefanten
Van alderhande Ilagh, en deur het gantfche laut.
OUT MAN.
Iek weet niet, dat ick oyt of poft if bode vant,
Die van u tot my quarn.
DOOT.
Hoe, laetj' u dus bedriegen,
Of is 't u niet bekent, dat uwe dagen vliegen,
Ja, fnelder henen gaen als eenigh vogel fweeft,
En dat'er menigh fterft, wanneer by fekerft' leeft?
Ghy feght hier overluyt, dat iek te geener ftonden
U boden hebt gefehiekt of poften toegefonden.
Wel aen, het fal terftont hier bhjcken uyt de daet,
Dat ghy bezijden 't fpoor, en van de waerheyt gaet:
Seght ghy niet, dat ick ben in uw vertreck gekomen?
En dat uw lieve vrou door my is wegh- genomen?
Wel, als uw weder-helft van u viert afgefcheurt,
Hoe, vrient! begrijpje niet wat u hier in gebeurt?
En als u om het lijf mijn fchichten veeltijts dwaelden,
En iemant uw's gelijck uyt vleefch en werelt haelden,
Was dat niet klaer gefeyt, dat, na een korte wijl,
Ghy mede voelen foudt de kracht van dele pijl?
Dit zijn de boden, vrient, van my .tot u gefonden,
Die fpraken overluyt, en als met volle monden,
Wat u gebeuren Lou, en haeft te wachten ftont.
OUT MAN.
Maer dit is (na my dunckt) al weder fonder gront:
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Want fchoon een ander fterft, is my daer aen-gelegen?
Al wat op aerde woont, dat gaet fijn eygen wegen,
Een ieder heeft fijn doot, fijn eygen levens-tijt;
Wat raeckt'et eenigh menfch, wanneer een ander lijf?
Schoon dees of gene fterft, men kan 't hem al gewennen,
Maer wie kan in dit werck uw poft of boden kennen?
Wie op eens anders doot geduerigh letten fou,
En ware nimmermeer of Leiden buyten ron.
DOOT.
Maer dit al onverlet, ick doe veel duyfent faken,
Die niet een ander menfch, maer u ten vollen raken:
Iek laet uw vrienden ftaen, en oock uw eygen wijf,
Mijn boden fweven ftaegh ontrent uw eygen lijf.
Siet, als een grijfen baert uw wangen quarr bedecken,
Moeft doen niet yeder hayr u voor een lesfe ftrecken? En als uw duyfter oogh niet fonder bril en las,
Was dat geen vafte peyl, dat ick niet verr' en was?
En als ghy rimpels kreeght, dacht ghy niet by u-felven :
De doot komt my een graft tot in mijn voorhooft delven"
En als uw fwacke maegh geen fpijs meer koken wou,
Was dat niet klaer gefeyt, dat ick haeft komen foull
En als u fluymer quelt, foudt ghy u niet bereyden?
De flaep is mijn genau, die pooght u wegh te leyden,
Ja, treckt u na het bed', daer fich het vleefch ontbint,
En daer men niet als ftof en dorre beenen vint.
En als ghy metter tijt uw tanden quaemt te inisfen,
Waer dat'et hellen wou, dat badje wel te gisfen.
En als u finekingh quol, of wel een fchralen hoeft,
Was dat niet klaer gefeyt, dat ghy haeft reyfen moeft?
Maer fegh my boven dat: en hebben tfeftigh jaren
U niet genoegh gefeyt, wat u moet weder-varen?
Heeft al dit niet betuyght, dat ick voorhanden was,
En datje niet en waert als hoy en ydel gras?
Een huys van fachte kley, een neft van ydelheden,
Een fackel in de fon, en van de wint beftreden,
Een vonek die haeft verdwijnt, een fpeeltje van de tijt,
Een poft die in der haeft geduerigh henen rijt?
Een dauw', een damp, een droom, een doeck vol fchrale winden,
Een miff die op den dagh niet meer en is te vinden,
Een vogel in de lucht, een bobbel in de floot,
En, met een woort gefeyt, een woningh van de doot?
Waer is niet ftofs genoegh om na te mogen fporen,
Dat ftracx een yeder fterft, wanneer hy is geboren?
Van daer begint de doot; mijn rijck is over-al,
In 't water, in de lucht, en in het aertfche dal.
De zee doet haren loop, en komt met holle baren
Ontrent het woefte ftrant ten hooghlten opgevaren;
Maer in een korten ftont verloopt de fnelle vloet,
Soo dat de felle golf de laeghte kiefen moet.
De fon vertiert de lucht met wonder helle ftralen,
Doch na een kleynen tijt Poo moetfe weder dalen;

De nacht befluyt het werck, en noyt foo klaren dagh,
Die niet in korten (tont haer glans verduyftert fagh,
Al zijn de bloemen fchoon, fy moeten haeft verdwijnen,
Als maer een heete Lou daer op begint te fchijnen
En geen foo groenen kruyt, dat niet ter neder-f jght,
Wanneer het maer een worin ontrent fijn wortel krijght.
Waer toe een langh gefpreck? waer fich de menfchen keeren,
Sy konnen haren aert en mijne wetten leeren:
Het bont aen haren rock, de fchoen aen haren voet,
Die feggen yeder een, hoe dat by worden moet.
;

OUT MAN.
Iek hebbe menighmael in Godes boeck gelefen,
Hoe ghy in ouden tijt uw komft hebt aengewefen;
Iek vint in Daniël, hoe dat een menfchen hast
Quarr fweven voor het volck, en fchrijven aen de want.
De Koningh fagh het fpoock, en al de groote luyden,
En wat de meeningh was, dat liet hem God beduyden;
Dit maeckte groote fchrick, en 't was een naer bedrijf,
Te lien een menfchen haut bewegen fonder lijf.
Hadt ghy my foo een poft of bode toegefonden,
Of ware dat gelicht in mijn vertreck gevonden,
Soo hadd' ick mogen fien, dat ghy niet verr' en waert,
De menfehen leeren beft uyt dingen tegen aert;
Maer watje nu verhaelt, dat zijn maer flechte faken,
Die ons van uwent weegh geen indruck konnen maken :
Dies ftaet'et onbeweeght, en op een vaften grout,
Dat ghy tot mijn vertreck geen boden uyt en font.
Of ick veel jaren heb, waerom my des te quellen ?
De jaren zijn alleen om renten op te tellen.
Daer wort'er menigh grijs, oock in fijn befte tijt,
Schoon dat hy geen verderf van uwe fchichten hjt.
De fwackheyt die men voelt ontrent de buyten- leden,
En ftijft al mede niet de grout van uwe reden;
Of fchoon de wagen kraeckt, noch duurt hy langen tijt,
Indien men niet en holt, maer fachtjens henen rift.
Wat kruyt en bloemen raeckt, of teere velt-gewasfen,
Hoe kan dat op den menfch of fijn gedaente pasfen?
Al wat in hoven groeyt is naeckt en ongekleet,
Het lijt geftrenge kouw en menigh ander leet.
De menfch, in 't tegendeel, die laet hem wel bewaren,
En leeft door goet beleyt by- wijlen hondert jaren;
En hierom is 't gebeurt, dat al het jeughdigh gras
My niet als recht vermaeck, en enekel vreughde was.
Hoe fou een fchoone bloem of verfch ontloke rofen,
Of fruyten in den Herfft, die fchoon en aerdigh blofen,
My ftellen voor het oogh de prangen van de doot,
Oock als ick luftigh ben, en buyten alle noot?
Dat ware (na my dunckt) een fake buyten reden;
Waerom het quaet gevoelt, oock eer het wort geleden?
Een die voor uw gewelt gednerigh fit en beeft,
Is doot, vermits hy vreeft oock dan, wanneer hy leeft.
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DOOT.
Ghy fchijnt (na dat my dunckt) uw klachten hier te maken,
Om dat ick uw vertreck te vaerdigh korn genaken;
En doet daerom verfoeck, dat ick niet haeften wou,
Maer dat ick voor een wijl tot u niet komen fou.
Maer op mijn wetfteen (vrient) en zijtge niet gefepen,
Vermits ghy dit geheym niet recht en hebt bedrepen;
Ghy daerom (rnach'et zijn) leert noch op heden wat,
En maeckt, dat ghy dit werck op beter gronden vat.
Ghy meynt, dat yeder menfch wort van my wech- genomen,
Vermits ick tot het volck gewoon ben af te komen:
Doch (met verlof gefeyt) ghy weet'er weynigh af;
Want fchoon ick ftille fta, noch fnelt ghy na het graf.
Iek kom niet tot'et volck, maer 't komt tot my geloopen.
OUT MAN.
Het fchijnt of datje jookt of brillen wilt verkoopen:
Want ghy fpreeckt fonder Plot of met een losfen fin;
Is 't vreemt? Uw' kale kop en heeft geen herfens in
DOOT.
Leert koppen, als ick heb, en grijfe baerden eeren,
Maer komt hier mijn geheym en nutte dingen leeren;
Siet, 't is de waerheyt felfs, dat ick u heb gefeyt.
OUT MAN.
Soo dient dan uw' gefpreck vry nader uvtgeleyt,
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Of ghy fult mijn verftant in twijfl'el laten fteken.
POOT.
Wel hoort, ick ben geneyght hier nader af te fpreken:
Ghy weet, dat voor den menfch fijn pael hier is gefet,
En die ftaet even foo gelijck een ftale wet;
Daer is een vatten tijt voor yeder een betoten,
Soo die noch komen fal als die men heeft genoten;
En daerom ofje ftil of wonder befich zijt,
Uw' tijt doet haren gangh, en ghy riet uwen tijt:
Of ghy dan naerftigh werckt of zijt gewoon te gapen,
Of datje fit en malt of geeft u om te flapen,
Ghy fnelt na mijn paleys, dat is: na 't duyfter graf,
En fiet, van defen loop en laetje nimmer af,
Tot datje my genaeckt, en neder komt te fijgen
Ter plaetfe daer men ruft, en alle monden fwijgen.
Is dit niet klaer genoegh? my dunckt aen uw gelaet,
Dat ghy noch iet begeert, dat noch al nader gaet.
Iek wil u dit geheym dan klaerder openbaren:
Beelt u een mart-(chip in, dat vaerdigh komt gevaren:
Hier zit'er een en leeft, een ander fit en gaept,
Een derde blaeft taback, een vierde fit en flaept;
Het jacht gaet echter voort, gedreven van de winden,
En dat men gifter fagh, is heden niet te vinden;
Nu, of het fehip laveert of maeckt een fnelder (poet,
Het komt ter rechter plaets, en daer het wefen moet:
Siet, by die fat en las, en die heeft fitten mallen,
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En die fijn rufte naht, als in den flaep gevallen,
Zijn al, èf met gewoel óf met een ftil "gepeys,
Gekomen metter tijt ten eynde van de reys.
Doch hy die fat en fliep, met dat hy quarr t'ontwaken,
Sagh doen eerft waer hy was, en riep: o vreemde faken!
Iek ben niet uyt het fchip of van de plaets gegaen,
En des al niet-te -min ons reys die is gedaen.
Dies fpreeck ick tot my felfs : o wonderbare dingen!
Siet, 't wijl hier defe malt, en die een deuntjen fingen,
Soo is de reys vol-ent, en ick en voelde niet,
Tot dat de fchuyte ftreeck, en aen de kaye ftiet.
Nu weetje (na my dunckt) wat ick heb willen feggen.
OUT MAN.
Iek bid u noch eenmael flit nader uyt te leggen;
Het is een wiclitigh ftuck, dat recht moet zijn verftaen.
DOOT.
Iek wil op uw verfoeck hier in noch klaerder gaen.
Ghy hoort, hoe dat het fchip een droomert henen voerde,
Schoon dat hy Rille fat, en niet een lit en roerde;
Wel, 't fchip, dat is de tijt, de flapert yecler menfch.
Is dat u niet genoegh?
OUT MAN.
Iek hebbe, dat ick wenfch;
Dies wil ick niet alleen dit beelt en voorhel prijfen,
Maer dat ick recht verffa, slat wil ick oock bewijfen:
Ghy leert ons door een fchip, hoe dat ons leven gaet,
En dat'et altijt loopt, en nimmer ftil en ftaet;
Noch gaeje boven dat ons hier voor oogen flehen,
IIoe dat ghy niet tot ons, maer wy tot uwaerts fiiellen;
En dat'et foo gefchiet, oock fchoon men fit en gaept,
Ja, dat ons tijt verloopt, oock als men fit en flaept.
Is dat niet uw verftant?
DOOT.
Ghy hebt het wel begrepen:
De tijt komt fonder hulp het leven wech te flepen,
En dat'et foo gebeurt dient ftaêgh te zijn bedacht.
OUT MAN.
't Is nut, dat yeder menfch op defen handel acht;
Maer ghy hebt meer verftants, als ick voor defen gifte,
En ick heb meer geleert, als ick te voren wifte:
Iek dacht, ghy waert alleen een. rif of made-fack,
En dat'er geen vernuft in dit geraemte ftack;
Maer nu word' ick gewaer, dat in uw' dorre beenen
Al vry wat anders fteeekt, als wel de luyden meenen.
Neemt my ten beften af, dat ick eerft grilligh fprack.
DOOT.
Ghy wilt niet, als ick merck , wat in mijn boefem ftack.

Nu, wie en wat ick ben, houw iek geen menfch verholen;
Siet, 'k heb meeft over-al niet weynig hooge fcholen,
Acht daerom geenfins vreemt, al heb ick iet geleert,
Dat my kan dienftigh zijn, en n ten goede keert.
OUT MAN.
Hier word' ick wederom gedwongen iet te vragen,
Iek bidde, dat het u doch niet en magh mifha.gen
Ey lieve, fegh een reys waer uwe fcholen zijn,
Indien niet in de daet, ten minfte in de fchljn.
Iek heb Parijs befocht, en Orleans betreden,
Van Oxfort menighmael na Camerits gereden,
En Leyden ken ick wel, en Utrecht boven dien,
Maer heb van uwent weegh geen leer-plaets oyt gehen ,
Ja, niet daer van gehoort; ghy moet voorfeker dolen,
Men kent te geener plaets uw wijt-beroemde fcholen;
Noyt quain in mijn gepeys, en min in mijn gefacht,
Een fchool tot uwen dienft voor defen opgericht;
Ja, niet een kleyn vertreck vont ick voor u te wefen,
Daer oyt of deftigh man f doctoor heeft gelefen;
Veel min een hooge fchool bekent op uwen na em;
Want die en kende noyt de vleugels van de IFaem.
En fchoon men vont'er een, wie fou daer lesfen hooren?
Uw naem klinkt al te vreemt in jonger lieden oorera;
Soo dat iek niet en weet (fie daer, ick fpreke ront)
Waer ghy oyt fcholen had, of immer hebben kont.
;

DOOT.
0 orient! die haren voet in vreemde landen fetten,
Behooren met verftant op alle dingh te letten.
OUT MAN.
Dat heb ick, na my dunckt, voor defen al gedaen,
Maer van uw hooge fehool geen tijdingh oyt verftaen,
Schoon dat ick wijt genoegh mijn oogh heb laten fwieren.
DOOT.
Ja, foo de jonckheyt plagh, ontrent de jonge dieren,
Of in de Tranfche kult of in het Britten -Taut.
OUT MAN.
Dat fpel heb ick al langh gewefen van der hant.
Maer om van ons gefpreck niet verder af te dolen,
Segh op, waer is de plaets van uw vermaerde fcholen;
Want ick en kan niet lien, waer ghy die wijfen Pult,
Des wacht ick uw bericht, en fchier met ongedult.
DOOT:
Wel aen, maer t'wijl ick fpreeck, wilt op mijn woorden roereken:
Daer is een hups gebou, en meeft by alle kereken,
Met oordeel opgerecht, en veeltijts in het groen,
Siet, daer is dat geftaêgh mijn doctors lesfen doen.

TUSSCHEN DE DOOT EN EEN OUT MAN.

OUT MAN.
Wat lesten, is'et raes? Siet, wat onguere (treken!
Het is 't kernekel-huys, daer van ghy fchijnt te fpreken;
Is dat een hooge fchool? Eylaes! men vint'er niet,
Als dat men fonder tuft, ja met afgrijfen Liet:
Daer leggen onder een hooft -fchelen, beenen, ermen,
Al dingen recht bequaem om ons te leeren kermen;
Wie heeft'er oyt gehen, dat hier een doctor las,
Of dat'er oyt ftudent by defen handel was!
Voor my 'k en weet'er geen, en wie doch fou'er lefen?
Hier foeckt geen levend' menfch als hoorder by te wefen;
Des neem ick 't voor een droom, al watje feggen kont,
Een rif is fonder tongh, ja dickmael fonder mont.
DOOT.
Noch fegh ick evenwel, dat hier mijn dienaers fpreken,
Ja, fegge boven al, dat hier mijn doctors preeken.
OUT MAN.
Nu, feght al watje wilt, het is een rechte quack,
Dat iemant fonder mont, of fonder tonge fprack.
DOOT.
Wel hoe, en zijnder dan geen luyden oyt gevonden,
Die fpraken fonder hulp van tongh of rappe monden?
Te Rome was een volck, dat kon hem doen verftaen ',
Oock fchoon het geen geluit en was gewoon te flaen.
1) Pantomimi.
II
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Een doots-hooft, lieve vrient, als veel hier zijn te vinden,
Dat leert een ieder menfch fijn tochten in te binden,
Dat leert een ieder menfch, dat by van dat getal
In 't korte wefen moet, en vaerdigh wefen fal.
Om hier dan ront te gaen, dit zijn de Profesforen,
Die ick tot dit gebruyck heb overlangh gekoren:
En of'er niemant fpreeckt, een lijf of mager been
Is krachtigh fonder tael, en door 't gefacht alleen.
Waer nu een nieuwe kerek op heden is te bouwen,
Daer woud' ick, foo ick kon, dit laten onderhouwen,
Dat, eerder eenigh menfch mocht in den tempel gaen,
Voor eerft mijn hooge fchool voor aen fou moeten ftaen.
En daerom woud' ick dan aen alle menfchen feggen,
Dat ieder dit gelicht moeft naerftigh overleggen;
Op dat het dienen mocht, om wel te zijn bereyt
Tot dat haer predicant of ander leeraer feyt.
OUT MAN.
Wel Boot na dat ick fie, ghy wilt als heyligh fchijnen,
Maer ick fal u terftont den hooghmoet doen verdwijnen;
Ghy fpreeckt of ghy een Sant, ja fchier een Engel waert,
Maer feet, ick weet den gront van uw' vernijnden aert;
't En is van heden niet, dat ick'et heb vernomen,
Van waer uw' Ilim gebroet voor defen is gekomen;
De fond', liet groufaem fpoock, heeft dat u niet geteelt 2 ',
En heeft de Duyvel felfs hier onder niet gefpeelt?

2) Rom. cap. 6. vers 23. Jac. cap, 1. vers ]5.
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Wilt ghy clan, groufaem dingh, hier deftigh komen fpreken,
Ja, dat noch vreemder is, wilt ghy hier komen preêken?
Dat is een feltfaem werck, ick kan het niet verftaen,
't Zijn faken, na my dunckt, die uyt den regel gaen.
Hoort wat ons fpreeckwoort feyt: feet, als de vosfen preêken,
Soo dient'er opgelet, 't en zijn maer loofe treken;
t'Sa boeren paft'er op, en neemt uw' ganfen waer,
En fielt die linckers uyt tot op het naefte jaer.
Hout dat voor u gefeyt.
DOOT.
Hoe, zijtge niet bedreven
In faken overlangh van mijn bedrijf gefchreven?
Is dan uw deufigh breyn van wetenfchap ontbloot?
En hebje noyt gekent den Dooder van de doot?
Die was eerft als een vloeck, maer nu een grooten fegen,
En dit is Godes volek, door Godes foon, verkregen:
Want als die groote Vorft hier in de werelt quam,
Doen was 't dat by de doot haer kracht en prickel nam.
Het fpoock, daer vanje fpreeekt, dat is al langh geftorven,
En voor des Heeren volek is beter coot verworven;
Siet, Chriftus even-felfs die neemt my voor een flaep,
En foo fal ick n zijn, zijt ghy des Heeren fchaep;
Ghy, fchelt my daerom niet, als of ick waer gekomen
Van eenigh fim gebroet, daer van de zielen fchromen;
'k En ben voortaen niet meer aen fond' of Duyvel vaft,
En op Gods heyligh woort is 't dat mijn reden paft.
Waer ick van Duyvels aert, fou ick goet kunnen fpreken?
De Duyvel is een poel, ja fmisfe van gebreken.
Siet vry, of ick de ftof of grout van mijne tael,
Of uyt den fwarten poel of van den Duyvel hael.
Waer is'et niet bekent, dat d'uytgefproke reden
Gewisfe teyckens geeft van goed' of quade zeden?
En 't is een oude fpreuck, dat 't uytgeftorte vat
Ontdeckt den rechten aert van 't toegeloten nat.
OUT MAN.
Hoe, zijt ghy dan de doot, die Chriftus heeft gefegent,
Soo heb ick (t'mijner fchult) u niet te wel bejegent.
Nu fielt op heden vaft, als ghy die naem gebruyckt,
1)at my de gantfche ziel door blijtfchap als ontluyckt.
Komt vry met dat befcheit ontrent mijn boefem kloppen,
Gewis, ick fal voor u geen oor of herte (toppen;
Doch laet ons vrienden zijn, en hier zy ons begin,
Maer als ick qualijck ga, beftraft my niet-te -min:
Als in aen u iet fchort, foo wil ick 't mede feggen,
En dat magh yeder een dan aen fijn boefem leggen;
't Is wel van outs gefeyt, als ick noch heden merek,
Dat onderlingh vermaen is vrienden eygen werck.
Dit bid ick onderdies: laet ons niet vinnigh fpreken,
Dan fal ons heus vermaen geen vrientfchap konnen breken;
Iek fie, een vinnigh woort verbittert menighmael,

Dat eerft gewonnen fcheen door kracht van foete tael.
DOOT.
Wel, hebj' iet tegen my, foo wilt'et openbaren,
U fal haeft goet befcheyt en antwoort wedervaren.
OUT MAN.
Wel vrient, ghy weyt te breet, gelijck ick heden fie,
Ghy wilt fchier over-al gaen plegen heerfchappie;
Ja, pooght aen al het volekte geven uwe wetten,
En doet aen alle kant uw' nare wapens fetten;
Dien hooghmoet, lieve vrient, en hebje niet geleert
Van clie uw gantfch bedrijf heeft anders omgekeert;
Die was van fachten aert, en focht geen hooge ftaten.
DOOT.
Mijn ampt heb ick van God, dat kan ick niet verlaten,
En fal mijn faken doen, tot God het aertfche dal,
Gefuyvert door het vuur, eens beter maken fal.
Maer ghy fielt, na ick hoor, uw luft in hooge ftaten,
En wilt (gelijck men feyt) de werelt niet verlaten,
Hebt oock al wederom bedacht een nieuwe vont,
Op dat ick u verliet of immers Rille font;
Maer dat moet anders gaen.
OUT MAN.
Ghy zijt hier in bedrogen,
Iek heb van dat bejagh mijn finnen af-getogen;
Want, God zy des gelooft! by my wort nu geklaeght,
Dat oyt mijn ydel hert de werelt heeft behaeght;
Wat pracht en eerfucht raeckt, ick laet de menfchen fpreken,
Iek hate dat gewoel, en bender af-geweken;
Het (eggen van het volek en is maer losfe praet,
Maer ieder heeft te fien hoe dat fijn herte fact.
Iek hebbe (Gode lof!) den eer-fucht overwonnen,
En hebbe boven dat een beter fact begonnen,
Een ftaet, die my den geeft van vlees en werelt fcheyt.
II••
Hout op, het is te veel van uw bedrijf gefeyt;
Wat hebje nieuws begoft? hebt ghy u konnen geven
Of tot een heyligh ampt óf tot een kloofter-leven ?
Of wat is 't voor een werck, dat ghy nu hebt gedaen?
OUT MAN.
Indien het u gevalt, dat fulje nu verftaen:
Iek heb een deftigh ampt, daer in iek was gefeten,
Niet af-geleyt alleen, maer fchièr als wegh-gefineten;
Want fchoon ick wert verfocht te blijven in den ftaet,
Iek liet het wichtigh pack, en oock den hoogen raet.
Iek pooghde vry te zijn, iek wert'er toe-gedreven,
En om dat wel te doen, koos ick het buyten -leven:
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Want als ick van het ampt was los en vry geftelt,
Soo nam ick tot verblijf mijn woningh op het velt;
Dies ben ick nu ontlaft van duyfent fware faken,
Die my tot in de ziel bekommert konden maken,
Als dickmael is gebeurt. Iek leve nu ter tijt,
Niet als een man van ftaet, maer als een Eremijt.
Iek heb al menighmael iet goets hier van gelefen,
En 't is by deftigh volck my dickmael aengeprefen.
Nu proef ick even-felfs wat hier van wefen magh,
En hoop'et foo te doen tot aen mijn leften dagh.

675

Maer wat God hier verleent, en uyter aerden waft,
Maeckt ons los van het vleefch, en aen den Hemel vaft.
Hier is geen loofe fchijn, wie hoeft'er oyt te veyfen?
Hier is 't daer ick beforgh, om wel van hier te reyfen.
Hier is 't dat mijn gebaer, mijn oogh, en ftil gelaet,
Met dat van binnen is in een gedaente ftaet.
Waer dat mijn ooge fwiert, des Heeren wonderwercken
Bewegen mijn gemoet, om die wel aen te mereken
Al wat ick tot vermaeck voor defen had geplant,
Daer fie ick even-ftaegh als Godes eygen hant;
En dit gelicht alleen, dat kan my voetfel geven
Tot innerlijck vermaeck, waer van de zielen leven.
Siet, Efdra wert verlicht, als by in 't groene fat,
En niet, tot 's lijfs behout, als kruyt en bloemen at.
Mijn dienft is trou geweeft, en hebbe niet te pasfen,
Of nijt of achter -klap op my beftaet te basfen;
En fchoon een boofe tongh vergift en fwadder fchiet,
Het fweeft my om het oor, maer treft mijn herte niet.
Een ziel haer wel bewuft, is niet te vergelijcken
By rijekdom, hoogen ftaet, of groóie koninckrijcken;
En als men die geniet, dan is een drooge beet
Vry beter, als de koft die Prins of Koninek eet.
Iek wou, indien ick kon, een woningh laten bouwen,
Daer ieder een vermocht mijn wefen aen te fchouwen;
Ja, daer men boven dat mocht hooren met gemack,
Wat ick in 't openbaer of in 't byfonder fprack.
Iek leve voor my felfs, ten dienfte van de menfchen,
Iek leve voor mijn ziel, wat kan ick beter wenfcheu?
'k En doe geen onderfoeck, wat dees' of gene doet;
Geen ander rugge-fpraeck als God en mijn gemoet.
Siet daer, in ronde tael, den gront van mijn gedachten,
En daer op wil ick God en lijnen zegen wachten.
;

DOOT.
Maer fegh my doch een reis, wat meenje daer te vinden?
OUT MAN.
Voor eerft, ben ick gemeynt mijn tochten in te binden;
En onder dit befagh foo leer ick, lieve vrient,
Al wat my tegen u en uwe pijlen dient.
Ick fie hier alle daegh, dat kruyt en planten fterven,
Iek tiefe wederom een nieuwe jeught verwerven;
Iek fie, dat hier een bloem op heden jeughdigh groeyt,
Maer is in korten tijt ten vollen uytgebloeyt.
Iek fie, dat hier liet gras, het cierfel van der aerden,
Als hoy wert opgepackt, als fchier van geender waerden
Iek fie, dat een die maeyt het al ter neder leyt,
Gras, bloemen, edel kruyt, al fonder onderfcheyt;
Dit pas ick op my felfs, en weet daer uyt te trecken
Iet dat mijn dof verftant is machtigh op te wecken;
Iek leer hier even-ftaêgh van dor en jeughdigh kruyt,
Hoe ghy, door Gods bevel, hier alle dingh befluyt.
Iek weet de tijt genaeckt, dat ghy my fult beftoken,
Des heb ick tot mijn ziel op heden dus gefproken:
Maeckt, datje met gedult ons treurigh hert verkloeckt,
Lijt datje niet en wilt, foo krijghje datje foeckt.
Siet, in en door het groen beftier ick mijn gedachten,
En leere fonder fchrick op uwe komfte wachten;
Iek wil van nu voortaen geen woningh in de ftadt,
Iek ben den fchoonen Haegh, en al haer wefen fat:
Oock wil ick, by gevolgh, na defen geenfins wenfchen
Of aenfpraeck van het volck of toeloop van de menfchen:
Gewoel is my een walgh, en eenfaem wefen luft,
Want daer is, na my dunckt, de woonplaets van de ruft.
Iek vind' hier groote ftof om veel te mogen leeren,
Ja, vind' hier grooter ftof om God te mogen Beren;
Iek vind' hier wonders felfs, foo dat ick neder-kniel,
En eere Godes werek door ootmoet in de ziel.
Iek vind' hier geen bedroch, geen lock-aes voor de fonden;
Geen menfch wort hier verleyt door lift en flimme vonden.
Iek fie hier geen beleyt, dat quade nucken broet,
Iek fie hier niet een menfch voor wien ick fchricken moet;
Al wat in fteden is, dat kan de ƒinnen trecken,
Of door een ydel oogh tot eenigh quaet verwerken :
;

DOOT.
Hoe, wat is dit gefeyt? Voorwaer ick worde gram,
Ghy ftil, in 't woefte velt, en in het wilde, tam?
Doch watje nu verhaelt, dat fchijnt wat by te komen,
Om tot een goet begin te werden opgenomen;
Want bhjfje ftaegh gefint op defe voet te gaen,
Wy fullen (na my dunckt) malkander haeft verftaen;
Doch eerft (foo ick het nam) en fochtje maer te praten,
Op dat ick tegen u mijn aenllagh zou verlaten:
Maer niemant heeft de doot met woorden oyt gepaeyt,
Haer vlijt is al te groot, als fy de werelt maeyt:
Maer treckt uw (innen af van al uw groene dalen,
Want fooje verder gaet, ghy fult'er in verdwalen;
Laet dit aen 't jonge volck, die paft het jeughdigh groen,
Maer ghy moet heden felfs al grdoter faken doen;
Soeckt hier geen futfelboeck, 'k en magh niet langer kallen,
Daer moeten heden noch wel duifent hoofden vallen;
Ghy daerom, maeckt'et kort en voeght u na den flagh,
Op dat ick met geinack u nederleggen mach.
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Wel hoort, het is foo verr' dat ick u foude fchromen,
Of door een fwaer verdriet nu werden ingenomen,
Dat ick te defer tijt iet foets in u gevoel,
Vermits ghy my verloft uyt al dit vreemt gewoel.
Het is u wel bekent, dat even groote lieden,
Die voor een machtigh heir niet zijn gewoon te vlieden,
Wel fchroomigh zijn geweeft eer flagh of ftrijt begon,
Ja too, dat fchier de fchrick haer krachten overwon;
Maer als de vyant quam, en hart begon te treffen,
Soo gingh het killigh hert in koenheyt Eich verheffen,
Soo dat men in de krijgh, ja, in den eygen lagh,
Geen vrees in haer bedrijf, maer manne-daden fagh.
Iek bidde mijnen God, al fcheen ick eerft te treuren,
Dat my foodanigh heyl op heden magh gebeuren,
Siet, ick ben dickmael fwack, en dan eens weder fterck;
Maer ftaegh hier vaft te gaen, dat is een deftigh werck.
Het graf ter rechter tijt, een hert daer toe-genegen,
Dat acht ick voor geluck, ja Godes hooghften zegen;
Dies bidd' ick andermael, als ghy my treffen Pult,
Dat ick raa^h willigh zijn, en fcheyden met gedult.
Wy zijn van weecke ftof: geringh en kleyne faken
Die konnen menighmael ons linnen gaende maken;
Want als ons iet gebeurt, dat vremt of droevigh fchijnt,
Dan is 't dat menighmael ons befte kracht verdwijnt:
Maer als men naderhant gaet fpreken met de reden,
En rijft tot fijnen God, en offert hem gebeden,
Soo wort de geeft verfterckt, en fchept dan weder moet,
Ja, pleeght ganfeh ander werek, als hy te voren doet.
De geeft is too verknocht aen defe buyte-leden,
Dat hy ganfch noode fcheyt, al is'et tegen reden.
Schoon dat een Chriften-menfch verwacht een beter ftaet,
Noch is 't hem diekmael leet, wanneer hy henen gaet.
Hier fpreeck ick tot mijn ziel: verdraeght oock harde flagen,
I Jet is de meefte pijn geen pijn te konnen dragen;
Sta vaft, ghy die wel eer in delen u vergreept:
Die gaen wil wort geleyt, die niet en wil, gefleept,
Al wat ontrent u is, en zijn maer (ware packen,
Ghy moet genegen zijn die van u wegh te fmacken;
Ghy hadt eens vellen om, eer ghy geboren waert,
En 't is niet uw' alleen, maer aller menfchen aert.
Doch eer de guide fon uw' leden quarr befchijnen,
Soo moeft dien omme -flagh en 't ydel vel verdwijnen;
Siet, dan wort eerft de menfch gelljck hy wefen moet,
En 't gaet hem even too die na den Hemel fpoet.
De vellen altemael, die om uw leden hangen,
Keurt die geheelijck af, en even met verlangen;
Ghy fult na korten tijt, en na geringe pijn,
Vernemen, na den nacht, een helle tonne-fchijn ".
Ghy zijt niet fonder pijn uw' moeder af-genomen,
-

Doen ghy zijt uyt de nacht, en in het licht gekomen;
Vint daerom geenfins vremt, dat ghy met pijne fcheyt,
Wanneer de bleecke doot uw lichaem nederleyt.
Gebruyckt hier recht gedult, en wilt u niet ontftellen,
Al fcheurt het los befagh van defe teere vellen;
Scheyt van dit buyten-werck, en acht het lichaem niet,
't Is uw' geboorten -dagh dien ghy den leiten hiet.
Doot! doeje my verfcheen, ick moet'et u bekennen,
Iek wenfcht' een vaerdigh paert, of wel gefwinde pennen,
Om met een fnellen loop van u te mogen vlien
Ter plaetfe, daer mijn oogh u niet en mochte fien.
Maer nu, too roep ick uyt: wat heb ick meer te wenfchen,
Als fpoedigh in te gaen den wegh van alle menfchen!
Iek weet, dat my de doot geen hinder brengen tal,
Het graf en is geen plaets van druck en ongeval.
Hoe kan men beter ftaet of foeter trooft verwerven,
Als na een langh gewoel geruft te mogen fterven?
Die zegen, lieve God! heb ick van u verwacht,
En 't is my groot vermaeck hier toe te zijn gebracht.
De Duyvel heeft de konft om in 't verfchiet te fchild'ren,
En doet al menighmael een ledigh hert verwild'ren;
By beelt ons wefen af, als buyten alle noot,
Ja, ftelt ons boven reyck en verre van de doot.
Maer, duyfent-kunftenaer, ghy fult my niet bedriegen,
Iek wil mijn waerde ziel in flaep niet laten wiegen;
Iek weet, dat mijn vertreck niet verre wefen kan,
En waerom langer tijt voor too bedaeghden man?
Nu doot! doet Gods bevel. Iek wenfch te zijn ontbonden
Van dit ellendigh vleefch, een fnlisfe van de tonden;
Komt, breeckt dit aerden vat, en ftout'et in het graf,
Iek legge met vermaeck dit ydel wefen af.
Iek fegh mijn Schepper danck, die heeft my laten proeven,
Wat iemant vrolijck lnaeckt, en wat hem kan bedroeven,
Iloe dat de jonckheyt malt, en wat den ouden dagli,
Ten goede van de geeft, den menfche geven magh.
God heeft mijn ziel geleyt door alle levens -deelen,
En dat kan menighmael al groote feylen heelen;
Want die in al fijn doen alleen maer droomen fagh,
Soeckt, als hy wacker is, de waerheyt van den dagh:
Want als men niet en vint in alle werelts- faken,
Dat ons het innigh deel vernoeght heeft konnen maken,
Dan foeckt men nader trooft, waer in mere beter leert,
Hoe fach een moede ziel tot haren Schepper keert.
Iek dancke mijnen God, die heeft my tijt gegeven,
Dat ick mijn domme jeught hebb' mogen overleven;
Dat ick na langh gewoel foo verr' nu ben gebracht,
Dat ick in mijn gemoet geen aertfche dingen acht.
Dies fegh ick overluyt: al mocht ick heden kiefen,
Te groenen op een nieuw gelijck de jonge bieten,
En werden dat ick was, ick nam het geenfins aen;
't Is beft, te rechter tijt tot ruft te mogen gaen.

1) Quid contriftaris? Ita fier folet, pereunt femper relamenta nafeentium, ifte dies, quem ti nquam extremum reforuiidas, oeterni natalis eft. Seneca Epift. 103.
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Wanneer een menfch gevoelt, dat hy begint te fterven,
En dat hy van het vleefch geen trooft en kan verwerven,
Dan moet hy maer alleen tot fijnen Schepper gaen;
Want al wat werelt hiet, dat heeft in hem gedaen.
Hy moet dan maer alleen op lijnen God betrouwen,
Die al wat nedervalt, is machtigh op te bouwen;
Die kan alleen ontdoen de banden van de doot,
En trooft ons treurigh hert, al is de pijne groot.
Och Heer! ick wert gewaer, uyt veelderhande faken,
Dat my de bleecke doot eer lange fal genaken;
Sent doch tot mijn behulp de kracht van uwen geeft,
En maeckt in dit gevaer mijn linnen onbevreeft.
Wanneer mijn innigh hert ten leiten fal befwijeken,
Liet dan mijn waerde ziel geen kaerfe doch gelijcken:
Die geeft wel eenigh licht, misfchien een uure langk,
Maer eindigt fonder glans, en met een vuyle ftanck;
Laet my veel liever zijn gelijek de verfche beken,
Die eerftniael uyt een bergh of hooge velden leken,
Bequaem maer (loo het fchijnt) te drencken eenigh vee,
Doch worden op het left gelijck een kleyne zee.
',n
1 ghy, o Godes loon, in eeuwigheyt geprefen,
Wilt doch in dit gevaer mijn heyl en fteunfel wefen
Iek fcheyd' op uw gebodt uyt dit ellendigh dal,
Ontfanght mijn bange ziel, als die verhuyfen fal.
Iek bidde voor het left, ick bidde met verlangen,
Laet my door uwen geeft oock dele bed' ontfangen;
Ghy liebt my gunft gedaen veel hondert diiyfent werf,
Ey! voeght'er eene by, terwijl ick heden fterf:
Laet my door fware pijn de (innen niet verrucken,
Wanneer de leite ftuyp mijn herte fal verdrucken;
Laet my doch uwen trooft, oock in den leiten ftont,
Gevoelen in den geeft, en uytten met den mont
,

Wel doot, ick was van u een weynigh afgeweken,
't Was tijt, na (lat my docht, mijn Heylant aen te (preken;
Nu weet, dat ick alleen op uwe komfte wacht,
Ghy, doet na Gods bevel.
ROOT.
Dit had ick niet gedacht.
mijn
fchicht foo weinigh achten,
IIoe kan doch eenigh menfch
Dat by oock fonder fchrick mijn pijlen fou verwachten?
IIoe loud' hy welgemoet of vrolijck konnen zijn,
Die, als ick hem genaeck, verwacht de lefte pijn?
De wijfte die men kent f in het machtigh Romen,
Of in het Grieckenlant, en konden noyt betomen
De fchrick van haer gemoet, als ick maer neder quam,
Of dat ick mijn vertreck ontrent haer leger nam;
Nochtans was daer het volek gants befich om te foecken,
l) Ariftoteles.
II

Door wij fer luyden raet, of uyt geleerde boecken,
IIet puyck of innigh mergh van al dat wijfheyt biet;
Maer tegen mijn bedrijf en vont men echter niet,
Noch oock wat na de doot de menfehen plagh te volgen;
Dat ghy nu hooger fweeft, des ben ick gantfch verbolgen:
Hoe, kont ghy meerder trooft of foeter vreughde lien,
Als foo een deftigli volek , en al die wijle liên ?
Sy vonden geen behulp, dat iemant kon vermaken,
Iloe grooten redenaer haer bedde quam genaken;
En of hy deftigh fprack, en feyde wat hy kon,
Een ieder fagh met fchrick den fwarten Phlegeton;
Een die op dele (tof fijn hooft langh had gebroken ",
Heeft met een vollen mont dit vonnis uytgefproken:
Ey, vat vermagh de menfch ontrent den leiten noot,
De fchrick van alle fchrick is in de bleecke doot.
Geen menfeh had oyt de macht, oock met geftage Torgen,
Te recken fijnen tijt tot aen den naeften morgen:
Geen menfch heeft noch de macht, ja niet de grootfte man,
Dat by een nre tijts hem valt belooven kan.
Geen menfch was daer beqnaem om trooft te mogen geven,
Wanneer men henn gingh uyt dit kort -wijligh leven.
Wel hebje nu ter tijt een grooter binne-kracht,
Dat ghy nu min als oyt mijn harde pijlen acht,?
OUT MAN.
Noch Komen, lieve vrient, noch al de wijfte Griecken,
En waren oyt verfien met foo gefwinde wieeken,
Als wy op heden zijn; God moet des zijn gedanckt,
Dat ons in dit geval geen nare fchrick bevangkt.
Die luyden wiften niet waer datfe fouden varen,
Vermitfe van liner doen geheel onfeker waren,
En veel noch onder hen geloofden, dat de ziel
(Gelijck ons nietigh lijf) oock u ten deele viel.
Maer wy, God zy gelooft, die fekerlijck gelooven,
Dat ghy van 't eenwigh heyl geen ziele kont berooven,
Ja, dat wy van de doot voor eeuwigh zijn verloh,,
Vermits het Godes loon het leven heeft, gekoft:
Wy, fegh ick, hebben trooft van onfen God verworven,
Ja, leven in den Heer, at zijn wy fchoon geftorven.
't Is Godes lieve Zoon, die, met fijn eygen bloet,
Den Vader heeft voldaen en onfe fchult geboet.
Dewijl dan, 't is bekent, ons Heylant heeft geleden,
De Vader heeft verfoent, en hem voor ons gebeden,
Soo moet dan by gevolgh het graf en lefte pijn
Ons maer een wegh alleen tot beter leven zijn.
Nu fegh my doch een reys, kan hem de doot verdrieten,
Die even na de doot het leven fal genieten?
Een leven, daer geen doot of ander ongeval,
Maer onbegrepen vreught voor eeuwigh weren lal?
Voorwaer, een Chriften menfch en hoeft geen trooft te foecken,
Die hein ontrent de doot de ziele magh verkloecken,
170

T'SAMEN-SPRAECX,

678

Dewijl de doot oock felfs tot trooft hem fal gedien,
Mits hy door haer behulp fal God den Schepper fien.
Een man van grooten naera , die had eens groot verlangen,
Gods Soon te mogen lien met vleefch en bloet omvangen,
Dat is: juyft foo geftelt, gelijck een ander menfch;
Maer, na mijn oordeel draeght, 't was een geringe wenfch.
Ons luft ftijght hooger op; want dit is ons verlangen,
Gods Soon te mogen fien niet hellen glans omvangen,
Met Hemels licht bekleet, gelijck hy wefen fal,
Als wy oock fullen zijn verloft van ongeval.
Siet, als dit foet gepeys in ons komt neder -fijgen,
Wie fou dan bangen angft, of fchrick, of vreefe krijgen
Van u, of uw' bedrijf? Voorwaer, als dit gefchiet,
Soo pas ick op het graf, en al uw dreygen niet.
Iek ftijgh in dit geval, ick rijfe van der aerden,
Iek fweve door de lucht met ongemeene paerden;
Iek roepe fonder fchrick, en buyten alle noot:
Ey, graf! waer is uw kracht, en waer uw prickel, Boot?
DOOT.
Ghy weyt al wat te breet met al deel' moge faken,
En pooght ons (Poo ick hoor) veel dingen wijs te maken,
Ja, feght dat yeder menfch, die 't Hemelrijck verwacht,
Mijn prickel niet en vreeft noch op mijn pijlen acht.
Wel, had ick heden tijt mijn reden u te Peggen,
Iek wilt dit uw belegt al anders uyt te leggen:
Siet, Chriftus even felfs die heeft mijn fchicht gevreeft,
Ja, was om mijnent wil bedroeft tot in den geeft.
Wie lagh Hem wel-gemoet, wie lagh Hem oyt verblijden,
Als hem was opgeleyt den doot te moeten lijden?
Ghy weet, dat Hy wel fterck tot fijnen Vader riep,
En dat'er bloedigh fweet van Hem ter aerde liep;
En dat onaengefien, gelijck'er is te leien,
Dat Hy dien eygen dagh fou in den Hemel wefen:
Wel, had uw Heylant felfs voor my Poo bangen geeft,
En fout ghy nietigh menfch voor my niet zijn bevreeft?
OUT MAN.
Neen, doot! ghy waert'et niet, dat Chriftum dede luchten,
Ghy zijt van outs gewoon voor hem te moeten vluchten;
Want als hy maer een woort ontrent de dooden fprack,
Soo was 't dat hy terftont uw macht en ketens brack:
Door Hem verrees een maeght, foo haeft fy was geftorven,
Door Hem verrees een man, in 't graf al-ree bedorven,
Door Hein een jongelingh, die op de bare lagh;
Dies weckt Hy menfchen op van alderhande Ilagh.
Hoe, die uw eygen huys Poo krachtigh kan berooven,
Sou die uw macht ontfien? dat fal ick noyt gelooven.
Veel duyfent martelaers, door u van hier gegaen,
Die hebben met vermaeck uw prangen uytgeftaen.
Sou dan Gods eygen Soon, die waerlijck konde (eggen
Dat IIy het leven nam, en neder konde leggen,

Al na fijn raet gedroegh en naer - 't Hem wel geviel,
Sou die om uwent wil ontftelt zijn in de ziel?
Neen, neen, door fijn behulp zijn al de vrome zielen
(Die ghy hebt wech-geruckt, maer God ten deele vielen),
Met foo een bly gelaet gefcheyden uyt het vleys,
Als een die nu begint een langh-gewenfchte reys.
Dat Chriftus heeft befwaert, dat waren onfe Ponden,
Die had de Vader felfs aen hem als valt-gebonden;
En daerom, eer hy quam ontrent het duyfter graf,
Soo droegh hy voor den menfch een algemeene ftraf.
Wat nu te Peggen is, te dragen ons gebreken,
Is by geen fwacken mont van menfchen uyt te fpreken:
Siet, wat de wet vereyfcht, dat is by hem voldaen;
Soo dier moeft ons behout den grooten Herder ftaen.
Maer ghy, die dit verhael op heden hebt begonnen,
Bekent hier in der daet, hoe ghy zijt overwonnen;
Ghy hadt dien grooten helt befloten in het graf,
En noch, onmachtigh fpoock, foo moeftjer vaerdigh af.
Ghy hadt tot uw behulp een deel Romeynfche knechten,
En 't fcheen, dat uw gewelt den Hemel zou bevechten;
Maer Chriftus wert verruckt als uyt uw eygen fchoot,
En daerom hiet hy noch Verwinner van de doot.
Dies fegh ick wel te recht, had ghy hiervan gefwegen,
Iek hadt Poo grooten ftof niet tegen u gekregen,
Maer nu heeft uw befpreck by my dit uytgewracht,
Dat ick u heden min als oyt te voren acht.
Dies ben ick wel getrooft, ick wil u niet ontvlieden,
Dat ghy my nederleght, als 't God u Pal gebieden;
Verfekert dat hy my oock u ontnemen Pal,
Als hy Pal Rechter zijn van dit geweldigh Al.
DOOT.
Al datje nu beftaet zijn ongewone faken,
Want ghy ontwijckt my niet, al koom ick u genaken;
Maer ick en wil geen volck, dat my de necke biet:
Het wilt, dat niet en vlucht en wil de jager niet.
Dewijl ghy dan het vleefch zijt willigh op te geven,
Soo vint ick heden goet u wat te laten leven;
Blijft noch een wijitjen hier, en oeffent uw gednit,
Maer hout, dat ghy eer langh mijn proye wefen Pult.
OUT MAN.
Dat ftaet aen God alleen, die kan het u gebieden,
En eer, hoe datje woelt, en fal het niet gefchieden
Maer wort van hooger hant u des bevel gedaen,
Dan is'er geen vertreck, of tegen -fpreken aen.
Iek weet, dat mijn bedrijf, en ganfch mijn vluchtigh leven,
Is in des Heeren boeck ten vollen opgefchreven;
Dies fegh ick overluyt: mijn tijt is valt geftelt,
Mijn dagen afgepaelt, mijn uren al getelt.
Maer dit verzegelt werck, en Godes hooge boecken,
Zijn niet by eenigh menfch of onder u te foecken;
;
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Den inhout even felfs en is u niet bekent,
Tot God u op ontbiet, en na de werelt Pent.
Die opent fijnen wil, en gaet u dan belaften,
Wie ghy te fijner tijt Pult hebben aen te taften;
En als dat hoogh gebod van mijnen Schepper koomt,
Dan wil ick henen gaen, en blijven onbefchroomt.
Doch fchoon ick met het vleefch ben dapper overladen,
Het leven evenwel en wil ick niet verfmaden;
Ghy zijt, na mijn begrijp, ontrent een vryen geeft,
Die niet en dient gefocht, oock niet te zijn gevreeft.
Geen krijghfman inoet'er oit van fijne wachtplaets wijken,
Of hem moet van den wil van fijnen veltheer blijken;
Want foo hy fonder laft fich elders hene went,
Soo blijckt'et, dat hy noch fijn ambacht niet en kent.
Iek fal niet henen gaen, en ghy my niet ontbinden,
Of God, die grootfte vorft, fal 't goet en dienftigh vinden,
En als fijn hooghfte macht het leven my ontfeyt,
Dan fal ick feggen: Heer, uw dienaer is bereyt.
Iek wil van nu voortaen, ick wil tot aller ftonden,
My houden in den ftaet, om licht te zijn ontbonden.
Hy is, na mijn begrijp, befet en wel bedacht,
Die ftaegh en over-al op uwe komfte wacht.
DOOT.
Wel aen, hout defen voet, too fulje niet verfchricken,
Schotin ick met defe pijl op u beftae te micken:

Maer fegh my doch een reis, of my nu macht ontbreeckt,
En wat u gaende maeckt, dat ghy foo moedigh fpreeckt?
OUT MAN.
Iek hebbe langen tijt, en meer als hondert-werven,
Mijn herte voorbereyt om wel te mogen fterven;
Iek fey wel eer, 't is waer: hoe groufaem is de doot,
Die ons van 's Hemels licht en alle vreught ontbloot!
Ja, waer ick iemant fach die van de werelt fcheyde,
En met een diep gefucht het lichaem neder leyde,
Daer was mijn geeft ontfet, vermits het droef geval,
En 't was aen mijn gemoet gelijck als enekel gal:
Het wefen van de menfeh, fijn ftem, en laetfte klachten,
Sijn ingevallen oogh ontroerden mijn gedachten;
En wat ick oyt vernam ontrent fijn laetfte noot,
Dat wracht in mijn gemoet een af-keer van de doot.
Maer nu heb ick het Ruck wat nader overwogen,
En God heeft defen anghft uyt mijnen geeft getogen;
Ghy, hoort, indienje wilt, waer uyt die zegen koomt,
En waerom mijn gemoet uw pijlen niet en fchroomt:
De fond' is my een walgh , en wat ick van te voren
In ontucht plach te doen, dat heb ick afgefworen;
Des heb ick mijnen God met ootmoet aengefocht,
En die heeft mijnen geeft in beter ftaet gebrocht.
Dies bann' ick uyt mijn hert al wat hem kan mifhagen,
En na fijn heyligh woort poogh ick my nu te dragen;
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En wijders ftel ick valt, dat noyt ootmoedigh hert,
Noyt recht -verflagen ziel van hein verftooten wert.
Voor al de Vrede -Vorft, die neder is gekomen,
En om der Ponden wil het vleefch heeft aengenomen,
Noem ick mijn eenigh heil, mijn trooft en toeverlaet,
En 't is op hem alleen, dat al mijn hope Itaet.
Nu, dat men u ontfiet, en dat meelt alle menfchen
Een ruymen levens -tijt, en niet uw komfte, wenfchen,
Komt van het fondigh vleefch, een vyant van den geeft;
Van daer is 't, dat het volck uw fwarte pijlen vreeft.
Maer als men feggen magh : ons Ponden zijn vergeven,
Iek voele binnen rny, ick fmaeck het eeuwigh leven;
Dan roept men overluyt, ja, met een blijden fin:
Wacrom de doot gevreeft? daer is geen hinder in.
De Boot is anders niet, als, uyt de felle baren,
Een haven voor de wint te komen ingevaren;
De doot is anders niet, als, na een holle zee,
Te ftrijcken met gemack ontrent een Rille ree.
Wat hebje, lieve ziel, voor doot en graf te fchromen,
Het is een noodigh dingh, dat ons moet overkomen;
Het is een vrolijck werek voor die het wel betracht,
En dat een reyn gemoet oock met verlangen wacht.
Hier door too wort de menfch verloft van alle tonden,
Die aen het ydel vleyfch de losfe (innen bonden;
Hier door too wort de menfch van alle qualen vry,
Van fieckten, ongemack, en harde flaverny;
Hier door too wort de menfch verloft van alle plagen,
Van Duyvels Ihm bedrogli, en ongemeene lagen;
Hier door too wort de menfch ten leiten eens bevrijt
Van ftillen achterklap en openbare nijt;
Hier door too wort de menfeh bewuft van hooge faken,
Daer toe fijn dom vernuft hier niet en kan genaken;
Hier door too leert de menfch in volle daet verftaen,
Hoe dat in haren loop de groote lichten gaen;
Hier door too wort de ziel tot haren God verheven,
En feet na rechten eyfch de gronden van het leven,
Den oorfprongh van de vreught, by niemant oit bedacht,
Oock door een diep gepeys geen menfche toe-gebracht.
0, mocht hier van het pit in mijn gewrichten fijgen,
Soo woud' ick regelrecht tot in den Hemel ftijgen.
0, fnijt mijn Ponden, Heer! en da'i mijn leven af,
'k En fie niet als vermaeck oock in het open graf!
Waerom fou in de doot mijn ziel Baer doch bedroeven,
Nadien wy dat behulp tot beter leven hoeven?
De Phenix, als hy fterft, vermaeckt hem in het vier,
Mits hy daer uyt verwacht een nieu-geboren dier.
lek weet ons nietigh ftof fal eenmael weder rijfen,
En in een beter ftant den grooten Schepper prijfen;
Maer eer dat wefenkan, too moet het koren -graen
Niet blijven too het was, maer als te nietegaen.
Hier toe dient ons de (loot, (lies wil ick geenßns fchrornen,
Soo ghy uyt hoogli gebiet tot my zijt afgekomen:

Want als God maer en feyt: keert weder, menfchen -kipt!
Soo is ltracx alle vleefch gelijck een fchrale wint.
Nu doet vry watje kunt, iek wil u ftaègh versvachten,
Ja, onder Godes hulp, too wil iek u verachten:
Ontbint my delen romp, ick ben oock nu gercet:
Al dat men willigh doet, en is geen herten -leet.
Iek heb u voor een tijt met praetjens onder-houwen,
En focht jet, too het feheen, om u te mogen fchouwen;
Maer, God hebb' eeuwigh danck! die fchrick is nu gedaen,
Iek kan nu fonder anghft voor uw gelichte ftaen.
Iek wou, tot mijn bericht, te voren overleggen,
Of ghy too bitter waert, gelijck de lieden (eggen,
Dan of'et anders gingh, en of een eerlijck man
Met u in vrede zijn, en kennis maken kan.
Maer nu iek voor een wijl uw wefen heb bekeken,
Soo is dat fwaer gepeys van my wat afgeweken;
Iek ben niet meer verfchrickt, fchoon datje my befchiet:
Die God van herten vreeft, en vreeft uw pijlen niet.
Na dat ick in mijn hert geen fond' en heb geleden,
Maer uyt mijn diepfte mergh den Schepper aengebeden,
En hem alleen geviert, gelijck mijn hoogfte goet,
Voeld' iek van uwentweegh geen anghft in mijn geinoet;
En na ick delen wegh ten vollen heb gekofen,
Soo waerje my gelijck een prickel aen de rofen,
Een angel in de bie, die haeft aen Rucken breeekt,
Een diftel in den hof, die maer een weynigh fteeckt,
Een veer, daer tegen ftroom de (chipper moeft laveeren,
Maer dat hem hjckewel niet veel en plagh te deeren ;
Want als een holle zee hem weynigh heeft gequelt,
Soo treet hy op het droogh, en Piet het luftigh velt.
En waerom fal ick nu om langer dagen wenfchen?
Iek heb mijn deel gehadt, gelijck veel duyfent menfchen;
Iek heb gekoot, getolt, met kinders omgegaen,
En wat een ander doet, dat heb ick af-gedaen:
Iek heb een maeght gevrijt, en tot een vrouw' genomen,
Iek ben, tot mijn verinaeck, in 't echte bedt gekomen,
Iek laet oock vruchten na, en vry een groot getal;
Mijn God! 't is u bekent, wat van haer worden fal.
Siet, onder dit gewoel, zijn my de fnelle jaren
In voor- en tegenfpoet, in kommer wegh -gevaren:
Iek hebbe fonder ftaet en in den ftaet geleeft,
Iek hebbe mogen tien al wat de werelt geeft.
Wat loud' iek nu voortaen voor my noch konnen wenfchen,
Iek heb meer tijts gehadt, als menigh duyfent menfclien.
Hoe kander oock iet nieuws op aerden oyt gefchiên
Voor die foo menigh jaer de werelt heeft gefien?
Hoe, na het noeft bedrijf van too veel groote faken,
Is 't niet ten leiten tijt een ander plaets te maken?
Siet, waer oit jcughdigh loof aen boom of planten fpruyt,
Daer hebben over-al de dorre bladers uyt.
Nu bid ick mijnen God, en dat met alle krachten,
Iek bidde, dat iek magh van Hem den zegen wachten,
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Dat mijn inwendigh deel, oock defen eygen dagh,
De doot en haer gevolgh, aldus begroeten magh:
O doot, iek heb genoegh, ghy kont my nu befoecken ,
Of in het groene velt if by mijn lieve boecken;
Iek wil geduldigh zijn, wat my gebeuren fal,
Genaeckt my daer het valt, ick wacht u over-al:
Indienje vaerdigh komt, en maeckt gefwinde gangen,
't Is beter ras gegaen, als ftaêgh in twijffel hangen;
Indienje langhfaem gaet, ick prijs oock dat beleyt,
Iek fal dan tot de reys te beter zijn bereyt;
Indienje vinnigh zijt, en pijnight my de leden,
Iek fal in meerder ernft verheffen mijn gebeden;
Indienje my beftoockt, oock eer my 't herte Lucht,
Iek fal met ftillen mont verdwijnen in de lucht;
Indien het vale paert op my komt aen te draven,
Misfchien in eenigh lant, daer niemant wort begraven,
Noch fal 't geen droefheyt zijn aen mijn blymoedigh hert:
Den Hemel deckt het lijck, dat niet begraven wert.
Indienje my den tijt op 't water wilt verkorten,
En met een hollen ftroom mijn leden overftorten,
't Is my gelijcke veel, als ghy het Poo begeert,
Of my een roode pier of witte vifch verteert.
Indienj' een vinnigh fwaert voor my mocht doen bereyden,
Noch fal lek willigh zijn, om Poo te mogen fcheyden;
Wat pasf' ick of de ziel fal gaen tot haren God,
Of door een open keel of door een enge (trot!
Indienje my bedwonght te lijden (ware banden,
Of dat, om Godes wil, mijn leden moeiten branden,
Noch gaf ick even dan mijn lieve Schepper lof,
Te rasfer waer ick afch, en oock te fijner ftof.
Indienje my beftont uw' fchicht te doen gevoelen,
Terwijl oproerigh volck door een beftont te woelen,
Wat fchilt'et of ick fterf door oproer in de ftadt,
Of als my 't lijf ontroert, door quaet en vinnigh nat!
Indienje, t'wijl ick flaep, misfchien my wout verrasfen,
Iek heb' op dat bedrogh al mede niet te pasfen;
Men noemt den flaep uw nicht, en wat vraegh ick'er na,
Of ick uyt haer vertreck tot in uw' kamer ga?
Siet, eer de ftille nacht mijn oogen heeft geloken,
Soo heb' ick mijnen God ootmoedigh aengefproken;
lek heb' aen fijne gunft bevolen mijnen geeft,
En daerom, lieve vrient, foo flaep ick onbevreeft.
Oock ben ick wel bewuft, dat my te geenen tijden
De loot en haer gewelt het lichaem fal beftrijden,
Dan als'et God bevalt; en als'et Poo gebeurt,
Soo dient'er niet gevlucht, en min te zijn getreurt.
Doch wacrom meer gefeyt? 't en Lou my niet verfehillen,
Of fchoon een wreet tyran mijn leden Bede villen
Of rooften als een vifch, als flechts mijn waerde ziel
Met Chriftus wefen mocht, en Gode wel beviel;
In 't kort, ick ben getrooft, hoe ghy oock meent te komen:
Die voor heeft wel te doen, en heeft niet qua,ets te fchromen,
-
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En die voor fijnen God in tucht en ootmoet leeft,
't Is felden dat by fchrickt of voor uw dreygen beeft.
Niet dat iek roemen wil van mijn voorleden dagen,
Iek vinde meerder ftof daer van te mogen klagen;
Eylaes! ick ben een worm, een overfondigh men fob,
Oock heden op den dagh, fchoon ick het anders wenfch.
Hoe kan ick, lieve God! hoe kan ick u behagen,
Iek vinde fondigh werck, oock in mijn befte dagen;
't Is uw' genaed' alleen, daer is geen ander ract,
't Is uw' genaed' alleen, daer op mijn hope Ptaet;
't Is uw' genaed' alleen, en onverdienden zegen,
Daer in mijn eenigh heyl en toevlucht is gelegen.
Indien ons dit ontgingh, daer is geen twijffel aen,
Eylaes! geen levend' vleefch en kon voor u beftaen.
Wy daerom, in ons felfs bedroeft, en buyten rade,
Wy fteunen, lieve God, alleen op uw' genade;
Wy fmeken om de gunft, van ouds voor ons bereyt,
Die ghy in uwen Soon ten beften hebt geleyt.
Mijn ziele, weeft bereyt, iek hebbe God gebeden;
Maer hier een kleyn gefpreck, als voor mijn hefte reden:
Als ons de doot genaeckt, en datje reyfen moet,
Soeckt dan geen ander hulp als in des Heeren bloet;
Gaet, ftelt uw vaft verblijf in Chrifti reyne wonden,
Dat is een fuyver badt voor alle vuyle Ponden;
Als Jacob heeft omgort fijn outfte broeders kleet,
Dan is by zegen -rijck en even buyten leet.
DOOT.
Ghy pocht, na dat ick hoor, en pooght my kleyn te maken,
Maer 't fal dan anders gaen, als ick u kom te raken;
Ghy die Poo moedigh fpreeckt, en kent my niet te recht,
Weet oock niet hoe ick ben, als ick een menfch bevecht.
rek hoord' eens overlangh een krijghfman moedigh fpreken,
Maer als men vechten zou, doen was by eerft geweken.
Dit fie ick in 't gemeen, dat al te ruymen praet
Is dichte by den roem, en verre van de daet.
Siet, vrient! ghy hebt u felfs al wat wat te veel geprefen.
OUT MAN.
Iek ben, gelijck ick fpreeck, of wenfch alfoo te wefen,
Ja, poge Loo te zijn, en dan is mijn gebeclt,
Dat mijn gewenfchte trooft magh valor zijn gefet.
DOOT.
Maer ghy, (lie maeckt uw werck Poo fits tot my te (preken,
En vreetje niet, dat iek my des fal konnen wreken,
En dat uw' heften dagh wel eens zou mogen zijn
Een tijt van ongemack en ongewone pijn?
En is 't u niet bekent, dat ver de meefte lieden
Haer voegen tot gemack, en harde pijlen vlieden?
Ey fiet, hoe menigh menfch uyt vlees en werelt fcheit,
171
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Gelijck een bietje fterft, dat in de rofen leyt;
En hoe, in tegendeel, niet als na (ware pijnen,
Veel lieden henen gaen, en als in druck verdwijnen;
En dit ftaet, lieve man, alleen aen mijn beleyt,
Soo dien ick niet getrotft, maer eer te zijn gevleyt.
lek fie, dat meeft het volck haer faken laet bereyden,
Om met de minfte pijn van hier te mogen fcheyden:
Dees 11 laet een ader flaen, en in een warrem bat,
Soo wort hy van de doot allencxen opgevat;
Een ander 2) wort ontzielt met pijpkruyt in te drincken,
En voeld' alfoo het lijf allencxen neder-fincken ,
De leden werden kout, en 't ongevoeligh bloet
Maeckt dat hy fonder pijn de lefte reyfe doet.
Een groote koningin 3,' die liet een adder vangen ,
Ja, liet liet giftigh dier aen haer gewrichten hangen;

In 't Britfche tijt-verhael of in de Franfche boecken.
Wat my hier in belanght, ick hebbe dit verftaen,
Het was de Koningh leet, dat by hem was gedaen.
Ghy feet dan hoe het volck wenfcht facht te mogen fterven,
Maer wie foo vinnigh fpreeckt, die kan het licht verkerven.

Daer op foo quarr een flaep, die haer ftracx overviel,
En even met de flaep verdween haer trotfe ziel.
Een Prins in 't Brittenlant 4 ), die 't vry font om te kiefen,
Iloe dat hy metter haeft het leven wou verliefen,
Verkoos een machtigh vat, vol foete malvefey,
En dronck het krachtigh nat, gelijck als fchape-wey.
Men fe y t , hy met den wijn fijn gantfche leden fpoelde,
Tot dat hy geen verdriet van doot of leven voelde,
Maer eer by nederfonck, foo maeckt hy dit befuyt:
Hy dronck fijn goede reys, en blies het leven nyt.
Dit was een foete doot; maer hoort doch eens de reden,
Waerom een deftigh Prins in wijn is overleden,
En waerom hy voor al tot drincken was gefint:
't Was dat een Engelfman een koppe Peek bemint.
Wat voorts dien handel raeckt, dat moetje onderfoecken

Iek gaf u wel een neep, als ghy verhuyfen Pult,
Die u zou pijne doen, oock boven uw gedult.

OUT MAN.
Nu fegh my doch een reys: is hier aen veel gelegen,
Of iemant nederftort of fachtjens komt gelegen?

1) Seneca. 2) Socrates. 3) Cleopatra.
4) Georgius Clarentim Dux, Frater Eduardi IV. Anghae Regis. Dit is gefchiet in den jare 1478: de Koning Eduardt de vierde, gelijck fommige fchrijvers getuygen, was in een quset
bedenken gekomen, dat fijn broeder (doen ter tijt Hertog van Clarencen) de gene was, die hem de kroone van 't hooft foade nemen ; vermits een fekere waerfegger den Koningh had in 't
hooft gebracht, dat de gene die na hem aen de kroon foude komen, een naem hadde, beginnende met de letter G, dat by den Koningh, en eenige afgunftige vyanden van den Hertogh voorneemt
(dragende den van naera George), op den felven gednyt wiert, en vorder daer by gebracht, al het gene fy- lieden meynden dien erge sen te kennen vermeerderen; doch is daer na duydelijck
gemerckt, dat de Koningh groot boron toonde, dat hy fijn broeder foo haeftigh, en op foo losfe gronden om 't leven had geholpen, vermits dickmaels van de felve gehoort is, al^'er eenige
genade-brieven, door tusfchen-fpreecken van defe of die een hem verfocht wierden, dat hy dan feyde: Hoe, en was'er niemant, die voor mijn goeden broeder fprack e — Buch. et aha.
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Of iemant pijne lijt, als hy verhuyfen moet,
Dan of hy na het graf een fachte reyfe doet?
Voorwaer, fchoon eenigh menfch fijn einde moet befuren,
I)aer leyt feer weynigh aen, 't en kan niet lange duren;
Siet, als men henen gaet, al is de pijne groot,
Waerom foo weecken hert? het is een korte ftoot.
Of 't fchoon dan eenigh menfch met u al mocht verkerven,
Een hert met God verfoent en kan niet qualijck fterven;
Daer is geen foete doot, oock ick den foetften wijn,
En 't is geen fachte doot, al reyft men fonder pijn;
Maer 't is een foete doot, God laet ons die verwerven,
Als wy voor onfe doot de fonde voelen fterven,
En als een fuyver licht op ons gewrichten ftraelt,
Terwijl een (warte nacht ons uyt de werelt haelt.
Of fchoon door groote pijn de leden haer bewegen,
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De zinnen qualijck gaen, wat is'er aen gelegen?
Hy doet als dat behoort, die hier fijn oordeel geeft,
Niet na dat iemant fterft, maer na men heeft geleeft.
Dit ftel ick heden valt: wat kan ons overkomen?
Die God van herten vreeft, en heeft u niet te fchromen;
Maer die wil met gemack uyt vleefch en werelt gaen,
Die fie voor fijn vertreck met Gode wel te ftaen.
Maer dit al onverlet, foo woud' ick heden wenfchen,
Wanneer ick heb te gaen den wegh van alle inenfchen
(Schoon dan een fware pijn dit nietigh lijf bevocht),
Dat ick mijn letten fnick in God belluyten mocht;
Dat ick dien eigen (tont tot God fou mogen vluchten,
En even met verftant tot Hem zou mogen fuchten,
Ja, fpreken uyt een hert, dat doot noch helle vreeft:
Aen uw genaed', o God! beveel ick riefen geeft.

T'SAMEN-SPRAECK,
'1 1'SSCII IN

ZIEL EN LICH.AEM.

'T LICHAEM SPREECKT:
Nadien wy, lieve ziel, nu ftaen om haeft te fcheyden,
Soo laet ons, eerje gaet, den wegh hier toe bereyden;
Ey, feght: Wat fal ick zijn, als guy Pult hen en gaen?
Ach! fonder uw behulp en kan ick niet beftaen.
Iek wou, indien ick mocht, uw wefen eens befehouwen ,
Dat fou op vafter gront ons vrientfchap onderhouwen;
Ghy hebt een langen tijt nu binnen my gewoont,
Maer wat of waerje zijt, en is my noyt getoont.
Iek hebbe menighmael dit willen onderfoecken,
Door mondelingh bericht, of uyt geleerde boecken,
Maer 't is om niet geweeft; want, leyder! ick beken,
Dat ick van al uw doen noch gantfch onfeker ben.
D'een feyt ontrent ons hert uw valt verblijf te wefen,
Een ander in het breyn uw ftoel te zijn gerefen,
Een ander in het bloet, een ander over-al,
Soo dat ick niet en fie wat ick gelooven fal.

Wilt my nu defen knoop ten lefgin eens ontbinden,
En wijti de rechte plaets daer in ghy zijt te vinden
Iek bid u, eerje reyft, te noemen eenigh lit,
Baer ghy in uwen troon, als hooghfte rechter, fit.
-

ZIEL.
Wat komt u in den fin, dat ghy nu foeckt te weten,
Wat van mijn wefen is, of waer ick ben gefeten,
Ghy hebt dit noyt gepooght in foo een langen tijt,
't Is feltfaem datje nu hier in naeukeurigh zijt;
Maer des al niet-te -min, om u te vergenoegen,
Wil ick, op uw verfoeck, een woort tot antwoort voegen
Doch onder dit befpreck: dat ick in geen verfehil,
Met u of eenigh menfch, hier over komen wil.
De wijfte van het volck, hoe •feer haer finnen woelen,
Zijn ftaêgh om mijnent wil verfeheyden in gevoelen
Want fchoon men 't al doorfoeckt, ja fchier als onime-went,
Mijn oorfprongh even felfs, die blijft noch onbekent.
;

;
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't Is feltfaem hoe het volck hier is gewoon te fpreken:
D'een fegt, gelijck een kaers van d'ander wert ontfteken,
Dat even foo de menfch een ziel in wefen brenght,
Wanneer baer innigh mergh te famen wert gemenght.
Een ander ftelt in God den oorfprongh aller zielen,
Die eertijts aen den menfch of nu ten deele vielen,
Soo dat alleen den romp, dien ghy het lichaem noemt,
Door menfchen wert geteelt, of van de dieren koornt
God, die ons luenfchen (telt als heeren van de beeilen,
Die is, na mijn begrijp, de vader van de geeften;
Al die mijn wefen kent, en recht de gronden feet,
Geeft God alleen de lof, en aen de menfchen niet.
Doch weet hoe dit geheym noch anders wert gedreven,
En (lat op dit verfchil veel boecken zijn gefchreven;
Maer noyt gaet eenigh menfch in hooge dingen vaft,
My dunckt, men hier alleen als na de waerheyt taft.
Maer wat f(aet my te doen? Iek laet de menfchen woelen,
Geen oogh en kan my lien, geen hant en kan my voelen;
Geen fchilder 'heeft'er macht, tot aen het miefte deel,
Te ftellen mijn gelaet in eenigh tafereel.
Al die vernuftigh zijn, of dichters of poëten ,
Hoe -wel fy menighmael al goede dingen weten,
Vermogen niet een woort te brengen aen den dagh,
Dat in het minfte deel mijn wefen toonen magh.
lIaer fnelle Pe;afns, met fijn gefwinde pennen,
Sal niet foo ras als ick door al de werelt rennen;
Geen vogel kan'er oyt riet too een rasfe vlucht
Sich geven uyt het ftof, en fweven in de lucht
Siet , als 't de faeck vereyfcht, foo ga ick my vertreden,
Of in het open velt of in befloten fteden;
Nu ben ick eens te Praegh, te Romen, te Madril,
Dan fie ick of Parijs of Londen, too ick wil.
Nu ben ick by een volck, daer 't aertrijck fchijnt te branden,
Dan weder, daer van kou de lieden klappertanden.
I)an ben iek by Glen Moor, dan by den Indiaen ,
Dan fit ick boven op of in de bleke Maen.
Maer of ick hooge kling, ick dael in haeften neder,
En fchoon ick verre reys, ick kome vaerdigh weder.
IIet gaet in alle dingh, na ick mijn wefen fchick,
En ick ben over-al oock in een oogenblick.
lek hoor, ick rieck, ick fmaeck, ick doe de leden roeren,
Iek kan, na dat ick wil, de zinnen ommevoeren.
Hoe volder dat ick ben, hoe meer ick vatten kan,
En waer ick 't al verbergh, en wift noyt eenigh man.
Iek denck, ick plege raet, ick kan het overleggen,
Oock dat de befte tough niet machtigh is te (eggen.
Wat eertijts is gefchiet, dat lie ick voor my ftaen,
Al waer'et even felfs op heden eerft gedaen.
Doch fchoon ick vaerdigh ben, en doe gefwinde fchreden,
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Mijn woonhuys even -wel beftaet in enge leden.
Doch in een kleyn vertreck, daer blijf ick even groot,
En fehoon mijn huys vergaet, noch ben ick fonder noot.
Iek ben, 't is waer, geen God, maer heb een Hemels wefen,
En Godes eygen beelt, dat is in my te lefen.
Wie heeft'er oyt gefien, of immermeer bedacht,
In too een kleyn vertreck, too onbegrepen macht.
Doch ick wil 't ziel-geheym op heden laten varen,
Maer wenfeh, dat ieder een fijn ziele wou bewaren;
En laet 'et vorder werck aen onfen wijten God,
Die veeltijts, wel te recht, met onfe grillen fpot.
Noch moet ick, tot belluyt, hier van een weynigh (eggen,
Ghy moocht'et metter tijt wat naerder overleggen;
Maer denekt, terwijl ick fpreeck, dat iek op aerde ben,
En dat iek onder dies niet Hemels recht en ken:
Iek kan door hooghten tien, en diepten onderdelven,
Maer ben als ftekeblint ontrent mijn eygen (elven;
Iek ben gelijck het oogh, dat alle dingen liet,
Maer kent noch even -wel fijn eygen wefen niet.
Geen menfeh heeft ley doorgront, al woon iek in de menfchen,
Geen mijn geheym verftaen, fchoon fy het anders wenfchen;
En t'wijl ick inet'et vlees noch heden ben gepaert,
Soo weet ick even-felfs als niet van mijnen aert.
Die van den ouden tijt, fchoon fy veel dingen willen,
Die hebben even-ftaêgll hier over leggen twiften,
Wel met een diep vernuft, maer echter fonder vrucht;
Sy bouden altemael kafteelen in de lucht.
Geen menfch die 't heden weet, ja, fal het immer weten,
Hoe dat mijn wefen is, of waer ick ben gefeten.
Soo ick haer raden mocht, fy Ítaeckten haer bedrijf,
En dat zou 't eynde zijn van al haer langh gekijf.
Dit kan iek voor het left u lieden openbaren,
En meer en feyd' ick nièt, al leefd' ick hondert jaren;
Ghy, luyfteít wat ick fegte, en neemt mijn reden waer,
Want in een duyfter werek en fpreeckt noyt iemant klaer:
Iek ben een fchepfel Gods, maer fonder aertfche leden,
Een beelt van die my fchiep, een woonplaets van de reden;
Een ingekort begrijp van dit oneyndigh al,
Een wefen dat de doot noyt overheeren fal,
En, waerom laugh gefpreck? iek ben niet uyt te drucken "';
Treet hier niet dieper in, 't en fal u niet gelucken.
Dit zy voor u genoegh, het ander, zijtje wijs,
Laet dat in fijn geheel tot in het Paradijs.
LICHAEM.
Iek fal, hoe dat het ga, niet laten u te quellen,
Tot datj' een f chtbaer beelt my fugt voor oogen ftellen;
Heb ick u iet verfocht, dat niet en kon gefchiên,
Geeft my uw fchildery, die kan men immers lien.

1) Aromas non ex traduce exfrftere, fed 3 Deo immedité creari et corporibus humanis infundi eenfeut bilar. Ambrof. Lactant. Theodor. et major pars fcriptorum , tam veterum quam receutimn.
I3inc Deus, in facris li tteris, Pater fpirituum appellatur, Numer. 16. 22. 27. Job 33. 4. Ecolef. 12. 7. Efa. 67. 16. Zachar. 12. 1. Hebr. cap. 12. vers 9.
2) Anima quid fit nondum inter Philofophos convenit, nee unquam fortasfe conveniet. Lactant. Opificio Dei, cap. 17.
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't Is over-al bekent, als goede vrienden fclieyden,
Dat fy dan niet alleen malkan der uytgeleyden,
Maer geven overhant een beelt, dat hen gelijckt,
Waer by van hare trou en oude vrientfchap bhjckt.
Ghy feght, daer is geen kans u aen te mogen fchouwen,
En ick kan u voortaen in my niet langer houwen;
Wel aen dan, magh het zijn, geeft my ten minften iet,
Gelijck een lieve vrient van fijnen vrient geniet.
Hier is een fchoon papier, ftelt daer uw fichtbaer wefen,
Magh n geen ooge lien, laet u ten minften lefen.
Een fchilder, fooje weet, maeckt wel fijn eygen beelt,
Oock als by maer en jookt, of met cle kunfte fpeelt;
Doet ghy oock even foo, clan wil ick u bedancken.
ZIEL.
Wel hoe, geminde vrient, dit zijn al viefe rancken;
Wie hoord'er immermeer van foo een geeftigh man,
Die iet heeft laten fien, dat niemant lien en kan?
Al wat geen lichaem heeft, is qualijek uyt te drucken.
-

LICHAEM.
Ey, doet als ick verfoeck, het fal u wel gelucken.
Men doet al menighmael aen deef' of gen en vrient,
Dat hem bevallijck is, of wel ten goede dient.
ZIEL.
Wel, alfj' 'et foo begeert, ick wil hier meefters halen,
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En fien of iemant weet mijn wefen af te malen;
Maer ghy dan, hebt gedult tot op den naeften dagti,
Iek [al een preuve doen, wat hier de kunit vermagh.
Wel Piet, hier is een beelt, dat ick heb laten trecken,
Soo veel de fchilderkunft haer uyt heeft konnen recken;
De meefter heeft gedaen, als ick hem heb gefegt.
LICHAEM.
Het dient wel ingefien, en nader uytgeleyt:
Iek fie, hier fchijnt een geeft, als uyt het graf gevlogen,
Verheven in de lucht, en hooger opgetogen,
Dies fta ick nu en dub, en foeck wat dit beduyt.
ZIEL.
Laet varen langti gepeys, en hoort een kort befluyt:
De geeft, die ghy hier tiet tot in der hooghten fweven,
Neemt (lie op voor een ziel, die, na dit ydel leven,
Niet in liet graf en blijft, maer, door een fiielle vlucht,
Komt ftijgen uyt het ftof, en geeft haer in de lucht.
LICHAEM.
En waerom wort een graf hier onder aengewefen?

ZIEL.
Om dat een reyne ziel, van hare quael genefen,
Hier namaels van de doot of ander ongeval,
Geen hinder, geen verdriet, of fchade lijden fal.
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Stelt valt in uw gemoet, dat zielen niet en fterven,
Maer datfe na liet graf een vaften ftaet verwerven;
Oock datfe niet en gaen van 't een in 't ander lijf;
Want God is haer vermaeck, den Hemel haer verblijf.
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ZIEL.
Het is een reys-ftaf, vrient, daer op haer leden fteunen.
LICHAEM.
En waer toe dient het boeck, daer in fy naerftigh leeft?

LICHAEM.
Wat feyt de fwarte wolck, die 't zieltjen komt geleyden?

ZIEL.
Gods boeck is noch haer trooft, en is'et ftaêgh geweeft.

ZIEL.
Die leert, dat lijf en ziel niet fonder pijn en fcheyden;
Soo dat ons reys van hier een droevigh wefen fchijnt,
Maer 't is als dunne miff, die in der haeft verdwijnt.
LICHAEM.
Maer waerom heeft een wolck haer onder-lijf omvangen?
ZIEL.
Wat hier op aerden is, blijft noch in duyfter hangen.
LICIIAEM.

LICHAEM.
Maer waerom v]ieghtf' om hoogh, oock fonder om te kijcken,
Of van de rechte ftreeck een weynigh af te wijcken?
ZIEL.
Dat is geen vragens waert, God is haer eenigh wit;
Sy (poet haer na den throon, daer Hy als Rechter fit.
Siet, nu heb ick gefeyt meer als ick heb gelefen,
En dat niet foo iek ben, maer als ick hoop te wefen.
Te toonen hoe ick ben, en wat ick binnen doe,
Daer weet de fchilder-kunft geen raet of middel 'toe.
Ghy, fielt u dan niet aen, om meer van my te weten.

En waerom is de ziel aen 't middel-lijf omgort?
LICHAEM.
ZIEL.
Sy heeft, vermitfe reyft, haer lenden opgefchort.

Seght my nu maer de plaets, waer in ghy zijt gefeten,
Dan ben ick gantfch voldaen, en oock mijn hert geftilt,
Of anders heb ick vrees, dat ghy my qualijck wilt.

LICHAEM.
Maer wat is dit gewoel, en al de nare dieren,
Die om de vrye ziel aen alle kanten fwieren?
ZIEL.
Weet, dat een reyn gemoet, al -eer het God genaeckt,
Te voren menigh leet, en bitter lijden fmaeckt.

ZIEL.
Hoewel ick uw verfoeck of niet en kan volbrengen,
Of dat mijn wefen felfs dit niet en wil gehengen;
Noch heb ick evenwel een dingh in u gemerckt,
Dat my verheugen doet, en in uw liefde fterckt.
LICHAEM.

LICHAEM.
Maer wat is, dat ick fie ontrent dees vuyle beeften?
ZIEL.
Het zijn, geminde vrient, des Heeren reyne geeften.
Al wie den Hemel foeckt, of na den Hemel vaert,
Die wort, hoe dat'et gaet, door Godes kracht bewaert.
LICHAEM.
Maer wat is dit gefeyt, dat onder dele woleken
Ontftaet een noeft gewoel van alderhande voleken?
ZIEL.
De werelt woelt geftaêgh in wondervreemt bejagh;
Ja, daer moet oorlogh zijn tot aen den jonghften dagh.

Wel, ick fal 't ziel-geheym na delen laten blijven,
Op dat ick niet en fchijn met u te willen kijven;
Maer feght my doch een reys, wat heeft u doch behaeght,
Van datj' in my vernaemt, of in mijn wefen faeght?
ZIEL.
Iek heb aen u gemerckt, hoe ghy begint te peyfen,
Dat ick in korten tijt van hier fal moeten reyfen,
En wie recht overweeght, en let op dit geval,
Die weet ick, dat van God gefegent , weten fal.
Ghy, maeckt dit goet begin dan vaft in u te ftellen,
En leert, na rechten eyfch uw korte dagen tellen;
Dat is too goeden raet voor u en alle man,
Als iemant, wie het zy, te voorfchijn brengen kan.
LICHAEM.

LICHAEM.
En waer toe dient het kruys, waer op fy fchijnt te leunen?

De raet, by u gemelt, en wil ick niet verwerpen;
Maer waerom pooght men 't volck foo krachtigh in te fcherpen
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De (loot met haer gevolgh, en wat'er is ontrent?
ZIEL.
Vermits het yeder dient ten diepften ingeprent.
LICHAEM.
Is 't dan foo nutten werck op ons vertreck te dencken ?
My dunckt, dat fwaer gepeys ons rnachtigh is te krenckeu;
Maer, in het tegendeel, is 't niet een bly gemoet,
Dat voordeel aen de ziel, en aen de leden doet
ZIEL.
Die recht de doot bedenckt, en kan niet clroevigh werden,
Ja, 't fal hem vreugde zijn, indien by wil volberden;
Siet, eenigh heydens volek heeft even defe faeck
Gebruyckt tot herten -luft, ja, tot een foet vermaeck.
By veel is dit gebruyck, dat als haer gilden teerden,
En woelden overhoop, en luftigh quinekeleerden,
Dan feker deftigh man quam treden op de zael,
Niet met een fris gelas, of met een guide fchael,
Niet met een gouden kop, gelijek men foude meenee,
Maer bracht een mager rif, bekleet met dorre beenen,
En fprack: „tfa wacker aen, drinekt nu den hupfen wijn,
Wy ftaen in korten tijt aldus bettelt te zijn."
Doch iek wil dat gebruyck aen Beef' en gene laten,
Maer wierd' het hier gedaen, het fou de luyden baten:
Doch op dat dit vertoogh met vrucht mocht zijn beleyt,
Soo dient'er, na iuy dunekt, wat anders toegefeyt.
Het waer hier alderbeft te fpreken tot de gatten,
Van uyt het vleefch te gaen, van waken, bidden, vatten:
Waer toe een volle maegh, en los of droncken hooft
Voor een, die van het lijf nu ftaet te zijn berooft?
Voorwaer hem kan geen wijn, geen feelt, of maeltijt haten,
Die in een korten tijt het leven moet verlaten,
Om recht verblijt te zijn; want onfen fterref-dagh,
Is verr' de foetfte trooft, die iemant hebben magh.
Wie kan'er zijn verloft van d'aengebore fonden,
Dan als men van het vleefch ten vollen is ontbonden?
Al wie hier na verlanght, die voeght hem na het graf,
En leyt het ydel vleefch, en ziel -gebreken af.
Een lichaem fonder ziel alleen maer aen te fchouwen ,
Dat leert al menighmael de fonden wederhouwen:
Want 't treur-huys daer een lijck ten grave wort bereyt,
Dat is een fpiegel -glas, dat niemant oyt en vleyt;
De doot geftaêgh bemerkt, en als by ons gedragen,
Heeft macht om uyt den geeft de fonden wegh te jagen;
En hiervan maer een fchim heeft foo een groote kracht,
Dat oock de fnootfte drift wort onder dwangh gebracht.
LICHAEM.
Dit kan misfehien iet doen ontrent geringe menfchen,
Die fomtijts om het graf met droeve finnen wenfchen:

Want die zijn menighmael het lijf en leven moe;
Maer by het machtigh volek, daer gaet'et anders toe.
De Princen boven al, die foecken niet te fcheyden,
En dat en is geen volck, om uyt het vleeicli te leyden
Door beelden van de 'doot; en hoe fou dat gefchien ,
Nadienfe fchier geftaegh veel doode menfchen fien?
Sy brengen legers uyt van menigh duyfent knechten ,
En zijn als uyter aert genegen om te vechten;
Dies wort'er menigh heyr by hoopen uytgeftreckt,
En al het naefte velt met dooden overdeckt.
Siet, daer is dan de doot met al haer nare beelden,
En 't is aen 't rnachtigh volek, als offe maer en fpeelden:
En waer is eenigh rif, dat haer bewegen fou,
Die foo veel dooden fien, en even fonder rou ?
Een van foo hoogen ftaet fal die hem beter dragen,
Om dat hy dooden fiet, of daer van hoort gewagen?
Voor my, ick meyne neen; by is slit al gewent,
Soo dat hy naderhant geen vreefe meer en kent.
ZIEL.
Van iemant anders leer daer fnijt men breede lappen,
En van eens anders wijn daer laet men vaercligh tappen
De Princen even-felfs, wanneer 't haer leven raeckt,
En zijn met dat gevaer oock 'niet te feer vermaeckt.
Oock vorften, lieve vrient, die noyt den vyant vreefen,
Zijn, als de doot verfchijnt, als rechte pimpehneer'en;
Soo dat men feggen magh, (lat oock een moedigh Prins
Is, als de Boot genaeckt, eenn blaefvol fchrale wints.
En dit is, na my dunekt, foo verre niet te foecicen,
Men vint'et klaer genoegh in Godes eggen boecken.
Ey, let op Balthafar, dien grootgin Al-befchick
Men Piet, in cht geval, fijn ongemeene fchrick :
IIy fagh niet als een hant, doen hy begon te beven,
Het was, vermits hy (lacht niet laugh te fullen leven;
Het was maer als een fchijn of voorfpel van de doot,
En ftracx foo was fijn hert van alle vreught ontbloot.
Iek hoede voor gewis, dat hy de gulde vaten,
Dat hy fijn maeltijt felfs terftont heeft nagelaten:
Want, na men lefen kan, hy was foo vol van febrick,
Dat al fijn vreught vergingh in eenen oogenblick.
;

LICHAEM.
Maer Liet, dat was een fpoock, dat alle menfchen fchromen,
En noyt is dit geval een Koningh overkomen;
En dan noch boven dat, foo heeft des Heeren kracht
Oock over dit geval een wonder uytgewracht.
Die Vorft was laugh geweeft een dienaer van de goden,
Die in des Heeren woort ten vollen zijn verboden;
Oock dreef hy volle fpot met al het heyligh werck,
Dat eertijts was geweeft een cierfel van de kerek;
En daerom heeft hem God een vreefe toegefonden,
Waer door hem 't gantfche lijf fcheen als te zijn ontbonden,
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Sijn kniën even felfs die (tieten tegen een,
Soo dat de fchrick hem fchoot tot in lijn innigh been
ZIEL.
Wel dat heeft fijn befcheyt; maer , ick wil nader komen
Iek fie (lat voor de doot oock goede luyden fchromen;
Eck hoef de moeyte niet, (lat ick liet verre foeck ,
lek vind'et uytgedruckt in Godes heyligh boeck

Hij geeft hem tot den Heer, als niet de ganfche leden,
Hy ftort oock tranen uyt, en offert fijn gebeden;
Ja, Godes woordt getuyght, dat hy met oot'moet fchreyt,
Tot hein, op fijn verfoeck, genaed' is aengefeyt.
Ey fiet, . hoe dootfgevaer de menfehen kan verwecken,
Om uyt dit ydel ftof de finnen op te trecken.
Dies fegh ick andermael: de doot leert boven al,
Hoe (lat men beter wort, en hoe men bidden fal.
LICHAEM.
lek weet, dat God in ernft de fijne komt befoeken,
Soo datfe na den geeft haer leven dan verkloecken;
Ja, fcheyden van het vleefch , en nemen des te meer
En trooft in haer verdriet èn toevlucht tot den Heer;
Maer al (lien ranwen hoop, gewoon om hier te woelen,'
Die God in haer gemoet niet is gewent te voelen,
Is vry een harder volck, en niet te licht verfchrickt,
Of fchoon de bleecke doot op hare leden mickt.
II
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Hifkias was een Vorft in Ifraël geboren,
Van yeder aengefien als Godes uytverkoren,
Die in het weeligh hof fich niet en had befinet,
Maar in fijn herte droegh des Heeren reyne wet.
En echter als de prins nzaer eens en hoort gewagen,
Dat hy ftont in der haeft in 't graf te zijn gedragen,
Of dat de bleecke doot hem overvallen fon,
Soo voelt by metter daet een ongemeene rou.

ZIEL.
De doot, en haer gevolgh, kan oock de raufte gatten
Beroeren, ondergaen, en in den boefein taften;
Dies broet'er iet in haer dat niet te wel en fluyt,
Haer geeft, door vrees ontroert, die fcheyt'er vaerdigh uyt.
Om dit nu goet te doen, t'fa weder op een ander:
Ghy kent, gelijck ick weet, den grooten Alexander,
I)ie gaf in dit geval hem mede wonder bloot.
LICHAEM.
IIoe, was hy oock verftelt uyt vreefe van de doot?
Dat heb ick, na my dunckt, of niemant oyt gelefen ,
Dies wenfch ick, mach het zijn, hier van bericht te wefen.
ZIEL.
Des ben ick wel bereyt, oock defen eygen dagh.
De doet verfehrickt (le menfch , hoe (tout hy wefen magh.
]73
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De Macedoonfche vorft, geneyght tot groote dingen,
Wou onder fijn gewelf de gantfche werelt dwingen '-;
En mits hy was gemeynt geduerigh voort te gaen,
Soo quam fijn machtigh heyr tot by den Indiaen.
Een prins van dat geweft, die nu begon te mercken,
Dat Alexander pooght fijn hoogmoet uyt te wereken ,
En dat fijn moedigh hert als feker had geftelt,
De vorften daer ontrent te drijven uyt het velt,
Bedacht een loofen vont, om in het lant te blijven,
Mits by geen kans en fagh den v y ant uyt te drijven.
Men oordeelt, als den leen is fwack en fonder macht,
Dat flucx het vosfe -vel te voorfehijn dient gebracht:
Daer is een feker kruyt, bekent in oude boecken 2
Daer in men aert-gewas gewoon is op te foecken;
En 't is een fliln vergif, maer des al niet-te -min,
Indien 't de kunft bewerekt, de menfchen nemen 't in
Oock fonder ongeinack ; men kan het foo bereyden ,
Indien men na den eyfch de fake wil beleyden,
Dat iemant leven fal, gefpijft met dit fenijn,
En kan noch evenwel getont en luftigh zijn.
Men wife daer, na beraet, een vrijfter nyt te ruften,
De fchoonfte die men vant in al de naefte kuften,
Een vrijfter over laugh met dit fenijn gevoet,
Soo datfe niet en had als flim en giftigh bloet.
Een vliegti, die aen liaer lijf maer eens en quarr te fnygen,
Die konde metter daet van haren ,eert getuygen :
Want op den ftaenden voet too f*ol het gastfeile heeft,
En na een korten tijt foo was'et fonder geeft.
Men gingh het gantfche ftuck met aendacht overwegen,
En mits de Griekfche vorft tot trouwen is genegen,
En dat'et veel gebeurt, dat foo een aerdigh beelt
Aen helden aldermeeft de losfe firnen ftreelt;
Soo laet men in der haeft het vrou-menfch aerdigh eieren,
Gelijck men maeghden doet, als fy haer Goden vieren,
Men haelt flucx overhoop, men brenght'et aen den dagli,
Al wat in dit geval tot lock-aes dienen magh.
En als de juffer ftont geeiert aen al de leden,
Soo datfe waerdigh fcheen om aen te zijn gebeden,
Soo gaf men haer tot hulp een ridder wel befpraeckt,
Die met verbloemde tael haer noch al fchoonder maeckt.
Stracx laet men deze brnyt voor Alexander fetten,
Om door liet fchoon gefacht fijn luft te mogen wetten;
Hier wort dan by gefeyt, dat hem de koningh fant
Een lnaeght, het eenigh puyck van al liet ganfelie last.
Siet, eer de vorft bedacht wat aen hein was gefclloneken ,
Begon in fijn gemoet een geylen braut te voncken;
Hy neelntfe wetter haut, en fpreecktfe gunftigh toe,
Men fagh aen fijn gelaet hoe dat hy was te moe.
Maer feker deftigh man , wiens geeften hooger gingen,
Als iet dat vrouwen raeckt, of diergelijeke dingen;
,

Liet over haer gelaet een wacker ooge gaen,
En bleef een ruymen tijt in dit gerichte ftaen.
Hy fagh dat uyt haer oogh een glans quam nederdalen,
Een glans van feltfaem licht, en ongenleene ftralen,
Een glans, gelijck een flangh, verholen in het riet,
Op iemant daer ontrent uyt haer geliebte fchiet.
Hy ftaet hier op verbaeft, en weyt met fijn gedachten
Door allerley gefpoock en nare toover-krachten.
Sijn breyn hae]t overhoop al wat de kunft vernlagh,
Tot hy, door langli gepeys, Glen loofen handel fagh.
Hy doet terftont verfoeck den prins te mogen fpreken,
En feyt daer met befcheyt al wat hem is gebleken;
Hy fpreeckt van dit bedrijf, en van het felfaem kruyt,
En inaeckt op al liet werck ten leiten dit betnyt:
Indienje dele vrouw' in 't bedde wilt gebruycken,
Gewis, een vreemde ftuy p (lie fal uw oogen luycken:
Want in haer roodes moat, en in 11aer teêren fehoot,
Daer is, geduchte vorft, de woonplaets van de doof.
Een lucht, een booten damp, uyt haer geheytne leden,
Sal n den Helfchen poel in haeften doen betreden;
Dit laut foeckt uw bederf, al fchijnt'et nu beleeft
Een gift die is vergift, wanneer een vyant geeft.
De prins, op dit verhael, doet naerftigh ondervragen,
Wat 't vroumenfch had genut ontrent haer eerfte dagen
En fiet, daer werdt ontdeckt dat fy noit vrouwen -haul,
Maer tap van giftigh kruyt voor dranek en fpijfe nam;
En milts fy van der jeught dit voedtfel had genomen,
Soo was'er hilt vergif in al haer bloet gekomen.
Ey, let eens wat een werck het eerfte voetfel doet,
Een oyevaer die werdt niet (langen opgevoet.
De prins die wert bedaert, en al fijn diepfte finnen
Af-keerigh van de heft, en van het dertel minnen;
Hy kropt fijn tochten in, en laet de vrijfter gaen,
Hy feyt: de korte vreught zou my te diere ftaen.
Hier konje met befeheyt, en uyt de daet hemercken,
Wat indruck van de Boot is maghtigh uyt te wereken
De vorft was eerft verrockt, en voeld' een heete vlam,
En 't was de fchriek alleen die hem de luft benam.
Die op fijn eynde denekt, al plagh by geyl te weien,
Staet van fijn vuylen wert wel haeft te zijn genefen;
Want die fijn doot bedenekt, en na de loot de ftraf,
Die breydelt fijn gemoedt, en met van fonden af.
En dit treft niet alleen ons menfchelijcke geeften,
Men kan dit mede fier oock in de domme beeften:
Ey, let maer op een rat gevangen in de val,
En fiet, hoe dat het beeft fich daer in hebben fal.
Of fchoon daer lecker fpeck of foete dingen hangen,
Het dier en raekt'et niet, om dat'et is gevangen.
Het fiet, al is 't een beelt, (lat hem de doot genaeckt,
En daer in leght de groat dat haer geen fpeck en fmaekt.

1) By Camerarius Meditat. haft. cap. (9.
2) Napellus genaemt in de kruytboecken, fiet de wonderbare gevallen, door dit kruyt veroorfaeckt, by Dodoneus in fijn kruytboeck, op het woort Napellus.

;
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IT is dan, na my dunckt, ten vollen nu gebleken,
Wat tochten in (le borft van alle menfchen fteken;
Te weten, dat de doof, en wat er is ontrent,
De menfehen beter maeckt, en van de fonden went.
LICHAEM.
Wel aen, ick geef'et op, en kan oock nu bemercken,
Al wat de bleecke loot is machtigh uyt te veereken
Wanneer men die bedenckt, en aen het herte leyt;
En daer toe, na my dunckt, is hier genoegh gefeyt.
Nu weet lek, doeje wel, ghy kont ons troeft verwerven,
Maer fooje qualick gaet, foo konj'et al bederven;
't En is geen achterklap, ick fegh het overluyt:
Een ziel is Duyvels hoer, of Chrifti waerde brnyt ".
Doch my, gelijekje weet, is hieraen veel gelegen,
Of ghy zijt in den vloeck, of in des Heeren zegen;
Of ghy, na rechten eyfch, by God verzegelt ftaet,
Dan of uw wegen zijn, gelijck de werelt gaet.
Wy zijn by een gefcheept, en ons gemeene waren,
Die moeten over zee op eenen bodem varen;
Wy zijn verloren volck, indien ons eenigh fchip
Komt ftooten op een zant, of op een harde klip.
Als God ons weder voeght, dan fal ons niemant fcheyden,
Fn waerje wefen fult, daer fal ick u geleyden.
Iek moet uw macker zijn, in vrenght en ongeval,
Het zy waer uw verblijf hier namaels wefen fal.
1) Auguftinus. Anima aut Chrifi fpoufa eft, aut diaboli meretrix.

Wy zijn aen een verknocht, en dat op vafte gronden,
Als man en echte wijf te famen zijn gebonden.
ZIEL.
Wel vriendt, hoe fpreeckje foo? is wijf en echte man
Niet in een vaften bant, die niemant breken kan?
LICHAEM.
Ja wis, maer evenwel foo kan het noch gefchieden,
Dat fomtijts fcheidingh valt oock tufschen echte lieden.
ZIEL.
't Is waer, by wijlen eens; maer als het foo gefehiet,
Dan was 't, na mijn begrijp, de rechte trouwe niet.
LICIIAEM.
Iek weet, als Godes Soon eens fal ten oordeel komen,
Is dan het wijf bequaem om op te zijn genomen,
De man in 't tegendeel eerí menfch van booten aert,
Soo breeckt haer echte bondt, om noyt te zijn gepaert.
Want die van beyden heeft geleyt een tuchtigh leven,
Wort uyt het ftof gelicht, en in de lucht verheven:
Maer die boofaerdigh was, die wort dan wegh 'geruckt,
En blijft in 't nare diep voor eeuwigll onderdruckt.
Siet, die in haren tijt één vleefch te famen waren,
Gaen uyt het echte bont, en fullen nimmer paren;
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Een deel fal by den Heer,, en ftaegh in vreughde zijn,
Maer 't ander blijft, eylaes! geduerigh in de pijn.
't Is anders, lieve ziel, met onfen bant gelegen:
Wy moeten bey gelijck genieten Godes zegen,
Of anders bey gelijek ter Hellen zijn gejaeght,
Om met gelijcke pijn gelijck te zijn geplaeght.
Dit is 't, dat my beweegkt op uw bedrijf te letten,
Ten eynd' ick ons gemoedt in rufte mochte fetten.
Neemt my ten beften af, dat ick naeukeurigli ben,
't Is reden dat ick uw en oock mijn wefen kou.
Ghy dan, o waertfte pant! en laet u noyt bewegen,
Te treden buyten fpoor,' of op verkeerde wegen;
Maer in het tegendeel, foo weeght dit noodigh ftuck,
Het dient tot ons behoudt, dat is, gemeen geluck:
Iek wil geen onguur wijf ontrent mijn kamer brengen,
Iek wil geen booten knecht in mijnen dienft gehengen;
Iek wil aen mijnen voet noyt trecken quaden fchoen,
Iek wil geen voddigh kleet aen defe leden doen.
Veel min woud' ick een ziel in mijn gewrichten dragen,
Die vuyl of grouCaem is, of Gode fou mifhagen;
Vermits fy nevens haer my nederrucken fou,
Daer pijn is fonder end, en niet als ftagen ron.
't Gaet niet dan al te vaft, dat uw ontuchtigh leven.
My fou in korten tijt den Duyvel overgeven:
En daerom, foo ick oyt uw doen ongalick vont,
Iek dreef u heden wegh, ja fpoud' u nyt den mont.
ZIEL.
't Is dwaefheyt datje fpreeckt, ick ben niet uyt te fpouwen,
Ghy moet ftaegh mijne zijn , en ick u eeuwigh houwen;
Te weten, als ons God, na menigh ongeval,
Eens weder op een nieu te farcen voegen fal.
Oock geef ick u gelijck alfoo tot my te fpreken,
Indien ick vreughde fchiep in lult van vuyle treken,
Of dat ick gingh te werek, gelijck een werelts kint;
Maer, God zy eeuwigh danck! ick ben foo niet gelint.
Was oyt mijn ydel hert genegen om te mallen,
Of heb ick in de jeught by wijlen eens gevallen,
Iek ben nu, Gode lof! een nieuw', een ander menfch.
LICHAEM.
Vel dat is recht een tad, als ick van herten wenfch.
Maer hoort, na uw vertrek, Poo moet ick haeft verdwijnen,
En ghy fult fonder my voor onfen God verfehijnen.
Koom, feght my doch een reys, hoe fal ons dit vergaen,
Kont ghy wel fonder fchrick in dat gerichte ftaen?
't Is u en my bekent, hoe veelderley gebreken
Dat, van de jonckheyt aan, in onfen boefem (teken ;
Oock heb ick wel gevoelt, hoe ons verkeerden aert
Veel nurken heeft gebroet, en monfters heeft gebaert;
En noch foo weet irk dit, voor uw en mijn gebreken
En fal geen advocaet, of taelman mogen fpreken;

Ach! niemant fal voor God bepleyten onfe feliult:
Dies ben ick gantfeh beducht,, hoe ghy- het maken fult.
God fiet ons gantfeh bedrijf van boven uyt de wolelven,
En Hy fal rechter zijn van ons, en alle voleken ;
En dan noch gaet'et vaft, dat al wie fonden doet,
Een vonnis na den eyfch, en ftraffe dragen moet.
,

ZIEL
Wy zijn, en 't is bekent, uyt fondigh zaet geboren,
Doch hierom dient de moet doch echter niet verloren;
Ja, fchoon wy bey gelijck met fonden zijn befmet,
De trooft van ons behoudt en dient niet los gefet.
Siet inaer na rechten eyfch uw tochten in te binden,
Ghy fult een advocaet oock in den Hendel vinden;
Daer is, daer is'er een, die voor ons fpreken fal,
Al zijn uw fonden fwaer, en vry in groot getal.
LICHAEM.
Indien dit in der daet alfoo magh fijn bevonden,
En dat hier boven is een taelman voor (le fonden,
Soo wort mijn hoop gefterckt, en iek een vrolijck man;
Maer wij ft my doch een menfch, die voor ons fpreecken kan.
Maer neemt, ghy wift'er een, ey fegh, waer fulj'et halen,
Daer mede ghy ter eer uw voorfpraek fult betalen?
WTant fooj' een advocaet geen hant of beurs en vult,
Weet datje weynigh hulps van hem genieten Pult.
Nu is 't u wel bekent, wanneer de lieden fterven,
vat ftracx, al wat'er is, de naefte vrienden erven,
En wie fijn leven Iluyt, die leyt fijn rijckdom af,
En aen den dooden blijft alleen liet duyfter graf.
jat raet clan, lieve ziel?
ZIEL.
Ghy fpreeckt onwijfe reden;
't En gaet daer boven niet, gelijck als hier beneden:
Gliy beelt den hemel af, juyft als de werelt gaet,
En (lat is los geral, en ongefoute praet.
IIoe, is 't u niet bekent, of hebje noyt geleien,
Wie dat voor 't hoogste recht ons taelman ftaet te \vcfen ?
0 't is geen nietigli menfch, maer vry een deftigh helt,
Die fwacke fielen helpt, en even fonder gelt.
By Hem is fuyver melck, en wijn, en honigraten,
Die al wat zielen heeft voor eeuwigh konnen baten.
Dit biet Hy ons te fehenek; ghy, doet na lijnen ract,
Hy Pal uw voorfpraeck zijn, al is uw' fake quaet.
Maer dat is niet genoegh; Sijn liefde is fonder palen,
Hy eyfcht geen gelt alleen, maer wil voor ons betalen,
En niet met eenigh gelt, juweel, of werelts goot;
Maer, dat vry verder gaet, oock met fijn eygen bloet.
LICHAEI\T,
0! dit gaet boven reyck, oock van de hefte menIeheni,
En wie doch kan'er oyt Poo grooten fegen wenfchen !

TUSSCHEN ZIEL EN LICIIAEII.

Iek weet hier in liet hof niet eenen advocaet,
Die fonder eenigh loon fou pleyten voor den raet;
En dan noch, boven dat, van 't fijne wat te geven
Dat heb ick noyt gehoort in al mijn vorigh leven;
En voor een ander menfeh te (torten eygen bloet,
Dat meen ick dat men noyt in onfe werelt doet.
Maer noch fta ick verftelt; liet, God die is rechtvaerdigh,
En al wie fonde doet, die is oock ftraffe waerdigh,
Ja ftraffe, niet gehjck een menfch aen menfchen pleeght;
Ghy weet dat onfe fchult by God al fwaerder weeght.
Ghy weet, die hooghfte geeft, dat noyt-begrepen wefen,
Die ftaêgh en over-al is waert te zijn geprefen,
Is, ach! door ons gehoont; moet dan niet onfe pijn
Geduérigh, als hy felfs, en fonder eynde zijn?
ZIEL.
Die ftraffe, lieve vrient, is voor onguure menfchen,
Die niet als ihm bejagh en quade nucken wenfchen ,
Ja, haten alle tucht, en oock de rechte baen,
Soo datfe met vermaeck op flimme wegen gaen.
Maer die boetvaerdigh zijn, en om haer fonden treuren,
Die weet irk dat van God niet quaets en fal gebeuren:
Want in den hemel felfs ontftaet gemeene vreuglit,
Als een, die fondigh was, nu viert de ware deught.
LICHAEM.
Maer hoe, is dit genoegh voor Gods rechtvaerdigh wefen?
En kan het, na den eyfch, een fondigh menfch genefen?
Seght , hoe kan dit beftaen in Godes ftrengh gericht?
Iek wenfch, op dit geheym , voor my een klaerder licht.
Icier dient, na mijn begrijp, jet anders by te komen ,
Om geen verdiende ftraf voortaen te mogen fehro men.
Siet, God is niet voldaen, na ick het ftuck verffa,
't Is noodigh dat voor ons wat anders ommega.
Wat is hier uw verftant ?
ZIEL.
Iek wil 't u klaerder feggen ,
En ghy moet dit beleyt oock naerder overleggen.
Het is een wonder Gods, van ongemeenen aert,
Daer beyd genaed en recht te famen is gepaert:
Want feet, het eygen quaet, dat iemant heeft bedreven,
Wort na den eyfch geftraft, en niet-te-min vergeven.
Een die dootfchuldigh is, wort vry en los geftelt ,
En die onnoofel is, die wort er om gequelt.
LICHAEM.
Wel, dat luyt bijfter vreemt ! fal iemant ftraffe dragen,
En lijden 't ongeval van onverdiende plagen?
En een die fondigh is, en leelijck heeft mifdaen ,
Sal (lie gantfeh ongeftraft en vry Baer henen gaen ?
Brenght hier toe meerder licht.
II
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ZIEL.
Siet , Chriftus is gekomen
En heeft met vryen wil ons felmlt op hem genomen;
Ja, heeft ontelbaer leet en finaetheyt uytgeftaen ;
Soo dat ick feggen derf: de Vader is voldaen.
LICHAEM.
Hoe komt dit over-een met Gods regtvaerdigh wefen ,
Iek heb dat noyt verftaen, of met verftant gelefen.
't Is al te grooten werek om foo te laten ftaen,
Ghy dient tot mijn bericht hier breeder in te gaen,
ZIEL.
Ghy weet hoe dat de menfch, ach leyder! was verloren ,
Oock eerder eenigh menfch op aerden was geboren.
Siet , Edens fchoon prieël , van Gode toebereyt ,
Was hem, en wel te recht, ten vollen opgefeyt.
Toen was'er geen vernuft of wijfheyt by de menfchen,
Noch iet dat even doen de befte konden wenfchen ,
In eenen deel genoegh, of eenigfins bequaem,
Om ons dien hoogliften geeft te maecken aengenaem.
Maer God, die van de doot fijn fchepfel wou verwerken,
Beval fijn eygen Soon de menfehheit aen te trecken,
Die wiert dan menfch en God, van God was hy bemint,
En even tot den menfch voor eeuwigh wel gefint.
Wie kon'er nutter zijn in foo verbofte faken,
Om vrede tusfehen God en ons te komen maken ?
Voorwaer de geeften felfs, die voor den Heere ftaen,
Die fagen dit geheym, als 't diepfte wonder, aen.
Soo is dan Godes Soon uyt fijnen troon gekomen ,
En heeft ons gantfehe. fchult alleen op hem genomen ;
En mits hy 't laftigh werek gewilligh ondernam,
Is God met ons verfoent, al was by eertijts gram.
LICHAEM.
Maer zijn wy niet aen God de doot voor eeuwigh fchuldigh?
Hoe is die hoogfte geeft voor ons dan foo geduldigh,
Dat hy , mits Chriftus leet, en dat een korten tijt ,
De menfchen van bederf voor eeuwigh heeft bevy' t?
ZIEL.
God heeft, en twijfelt niet, hier toe volkomen reden
Sijn welgeliefde Soon die heeft voor ons geleden,
En die was even felfs alleen hier toe bequaem,
Ja, boven allen dingh den vader aengenaem.
Heeft dan de grootfte Vorft vrywilligh willen fterven,
Om foo het eeuwigh heyl ons menfehen te verwerven,
Voorwaer de waerdigheit van Chriftus dierbaer bloet,
Is ja, dat even God vernoegen nenlen doet.
Dies fchoon ons fonden zijn foo root gelijek fcharlaken,
Dat heeft alleen de macht die wit te konnen maken;
Dat heeft, o (liep geheyul! een noyt-begrepen kracht,
Die nimmer menfchenkint of engel heeft bedacht.
;
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De geeften, Godes heyr, die in der hoogten fweven,
Zijn in haer diep vernuft door luften aengedreven ,
Hoe dat het wefen mocht, en hoe het fou gefchien,
Dat noyt een menfchenoogh of engel had gefien.
Wel, dit hoogwichtigh (tuck, en van foo grooter waerden,
Dat verr' te boven gaet de feliatten van der aerden,
Ja, van den Hemel felfs, en wat'er is ontrent,
Heeft van ons Godes toorn ten vollen afgewent:
Maer, defen onverlet, ghy fchijnt my wat te feggen,
I)at, eer wy vorder gaen, ick meyn te wederleggen.
Ghy geeft my, na ick hoor, en hier en Baer een 1'teeck,
Als of ick kreupel gingh, en uyt de bane weeck.
En foo ick wel begrijp de gront van uwe reden,
Soo ftelje my als vooght van bin- en buytenleden;
Ja, 't fchijnt dat ick als prins beftier het gantfche lijf,
Als of'et watje doet font onder mijn bedrijf.
Nochtans wort ick gewaer uyt veelderhande dingen,
llat ghy in 't tegendeel my dickmael weet te dwingen,
Na dat'et u gevalt, foo datje meefter zijt,
En doet oock menighmael chit my ten hoogliften fpijt.
Uw los en weeligh bloet en gulle vochtigheden,
Die rennen over-al van boven tot beneden;
Ghy zijt èn huys èn waert, en ick alleen de gaff,
Soo datje niet te veel op mijn bevelen paff.
Ghy voet het dertel vleefch, daer van men vint geschreven,
1 Joe dat het menighmael den geeft heeft uytgedreven.
Ja, als'er nu en dan iet quaets bedreven wert,
Soo wort'et eerft gefineet in uw onftuymigh hert.
Dies heb ick, na my dunckt, oock reden om te letten,
Dat ghy in beter ftandt uw wefen moght verfetten;
Op datje leven mocht gelijck het ons betaemt,
Om door u nimmermeer voor God te zijn befchaemt.
-

LICIIAEM.
't Is waer, ick ben het huys daer in ghy zijt gefeten,
Oock ben ick fomtijts waert, ick kan het my vermeten;
Maer dat al evenwel en geeft my geen gebiet,
lek heb geen hooge macht, ick draegh den fcepter niet.
Een vorft heeft fijn paleys, inner heeft oock rappe vrouwen,
Die niet geftagen vlijt de woningh onderhouwer :
Maer by is opperhooft, en wat'er wort gedaen,
Moet al op fijn gebodt, en na fijn wille gaen.
J uyft op dien eygen voet is onfen ftaet gelegen;
Want als ghy niet en wilt, hoe kan ick my bewegen?
1-let huys en heeft geen macht, noch die'et huys bewaert;
't Gaet na dat aen 't gefin de koninck openbaert.
Maer ghy kont fonder lijf in volle leden mallen,
Ja, kont oock fonder wijf in overfpel vervallen;
En hier komt menighmael een ydel herte toe,
Schoon dat ick stille ben, en niet ter werelt doe.
Iek ben van grove ftof, misfchien gelijk de beeften;
Maer fiet, de Vader is de Geeft van alle geeften.

Iek was maer als een block, eer ick mijn tijt begon,
En 't quarr van uw bedrijf, dat ick my roemen kon
Ey lieve, fegh een reys, wat kan ick doch beginnen,
Indienje niet en werckt ontrent mijn doffe finnen?
Wat wilje dat ick fegte? liet, als ick ligti en flaep ,
Ben ick dan niet in all's onnoofel als een fchaep?
Iek roere niet een lidt, als van de doot verwonnen;
Maer ghy oock even dan wat hebje niet begonnen,
Vat doej' op heden niet dat n noch my betaemt? -Maer, hola! 't is genoegh, ick ben'er in befchaemt.
Maer dit foo vaft te gaen, dat kan men licht bemercken,
Vermits ick fonder u geen kracht en heb te wercken:
Want als ghy van niy fcheyt, wat ben ick als een romp?
Een lichaem fonder ziel is maer een aerden klomp.
Ghy heerfcht aen alle kant, en mooght alleen gebieden,
En wat u wel bevalt, dat moet terftont gefchieden.
Siet, op uw wenck alleen, fchoon dat ick Rille fit,
Soo rept fick alle dingh tot aen het minfte lit.
ZIEL.
Ghy weyt al wat te breet, wie kan'et al gehengen?
Hoe, is 't niet uw bedrijf veel nucken in te brengen?
UTw oogh begint het werck, en toont ons eenigh heelt,
Daer op dan met vermaeck het ydel herte fpeelt:
Uw oor hoort geyle klap, of anders vuyle faken,
En dat kan al het werck van binnen gaende maken;
Als dit foo niet en gingh, ick waer gedurigh ftii,
Want dat van u ontftaet, verweekt den quaden wil.
Iek fou noch hooger gaen, maer waertoe vinnigh k ij ven ?
't Is beter, na my dunckt, dat wy in raffe blijven,
Ons is de vrede heft; wat komt'er van verwijt,
Als heymelijcken haet, of openbare ftrijt?
lek wou met vollen wont uw reden wederleggen;
Want ick heb vry genoegh op uw gefpreek te (eggen :
Maer hoort een kort befluyt: wy hebben beide fchult,
God zy voor eeuwigh danck, vermits fijn langh gedult!
Laet ons eendrachtigh zijn, en alle twift vermijden,
En, foo ons twift behaeght, laet ons het vlees beftrijden.
Laet ons een deftigh werek gaen nemen by der hant,
om al wat fondigh is te leggen aen den bant.
LICI IAEM.
-

Een dingh is nu mijn wenfch, ick wil 't u niet verfwilgen:
Een recht bevredight hert dat woud' ick my verkrijgen
Weet ghy hier middel toe?
;

ZIEL.
Met God, ick (egge ja.
LICHAEM.
Wel opent dat geheym.

ZIEL.
Iek wil, maer hoort'er na:

gg.;
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Wilt ghy op vaften gront uw hert bevredight maken,
Soo wilt voor alle dingh tot uwen God genaken.
Het is een deftigh woort, dat u geweten dient:
Eer ghy uw eygen wort, foo wert eerft Godes vrient.
Geen vrede komt'er oyt in eenigh hert gerefen,
't En zy uien floh gevoelt met God verfoent te weten:
Want als dat noodigh werck in ons niet voren gaet,
Soo toont het innigh deel ons noyt een bet gelaet.
Nu tot een nader trap van dit gezegent leven,
Geen ronde wert verfoent, eer datfe wert vergeven;
En God vergeeftfe niet, voor dat Hy is voldaen:
Siet daer een kort begrijp, hoe dat uw faken ftaen.
De menfchen zijn verdwaelt, of laten haer mifleyden,
I)ie Gods gerechtigheyt van Zijn genade fcheyden.
Het een en 't ander werck dat moet te famen gaen,
En wie dit anders drijft, die snift de rechte baen.
Had God maer voorgehad ons fonden te vergeven,
Voorwaer Sijn lieve Soon die had by hem gebleven:
Nu heeft Hy voor den menfch geleden fonder fchult;
En tiet, in hem alleen daer is'et al vervult' .
0! wat is 't voor een werck dat God heeft uytgevonden:
Recht plegen, en met een genade voor de fonden.
Recht pleeghd' Hy, als de doot Sijn eigen Soon verbeet,
Genade, doen voor ons een ander menfche leet.
)

LICHAEM.
Maer hoe voldoet men God? Kan ick mijn beter leven,
Of eenigh heyligh werek niet in betalingh geven?
ZIEL.
Neen, beelt u dat niet in; God fchelt geen fonden quijt,
Oock alsj' 'et quaet verwerpt, en datje beter zijt.
Want fchoon men deughden heeft, en foecktf' oock op te wecken,
't En kan hier lijckewel voor geen betalingh (trecken.
Siet, wat oyt menfche doet, dat is gantfch onvolmaeckt:
Ach! wat is in het ftof, dat aen den Hemel fmaekt?
Maer fchoon men dede goet, en al in volle leden,
Noch kan 't geen afflagh doen, en dat om goede reden:
Want fchult van outs gemaeckt, en wort niet afgedaen
Door iet, waarvoor wy nu aen God verbonden ftaen.
Wat kan een menfche doen? Wat meynt hy uyt te rechten?
Wy zijn maer fondigli volck, en gants onnutte knechten.
't Is ja, gebreckigh werck al wat door ons gefchiet:
Ey! ftelt daarom uw trooft in ons verdienften niet.
Daer moet, gelooft'et vry, iet anders fijn gevonden,
Dat God betalen kan voor foo veel oude fonden.
Oneyndigh is die God, by ons vertoorent, vrient,
Oneyndigh is de ftraf, by oils nu laugh verdient.
Oneyndigh moet hy zijn, ja magh geen engel weten,
Die van 't oneyndigh leet ons ziele kan generen.
1) Daer en ban geen vrede zijn, zonder verfoeninge
Deer en kan geen vergevinge zijn, fonder voldoeninge.

LICHAEM.
Maer lieve, wie is does?
ZIEL.
Het onbevleckte Lam,
Dat om der menfchen wil hier in de werelt qualn.
't Is Godes eygen Soon, die neder is gekomen,
Den menfch in all's gelijck, de fonden uyt- genomen:
Ja, heel een menfeh gelijck, maer God des niet.-te -min,
Die, met den Vader, heeft noch einde noch begin.
't Is Godes eygen foon, die, aen het kruys geftorven,
Heeft, door fijn bange doot, het leven ons verworven,
Heeft ja voor ons betaelt, daer is geen twijffel aen:
Ons hantfchrift is gefcheurt, en gants te niet gedaen.
LICHAEM.
Iek heb nu, foo my dunckt, dit (tuck wel ingenomen;
Maer hoe fal ick, och arm! foo grooten heyl bekomen?
0! had ick nu ter tijt een gauwe rechter haut,
Daer meed' ick grijpen mocht dat onwaerdeerlijck pant.
ZIEL.
Ja, mocht die foete duyf, die bladers van olyven,
Verquicken ons gemoet, en daer gedurigh blyven!
Dat waer als herte-falf aen ons benaude borft,
Om nu en t'aller tijt te lesfen onfen dorft.
Nu, ghy hebt wel gedaen, hier van een haut te fpreken,
God geve dat ti noyt die zege magh ontbreken;
Want fiet, hier dient een hant, en 't is een noodigh (tuck,
Ja, leyt in ons gemoet de gronden van geluck.
LICHAEM.
Maer wat noemj' hier een hint? laet my dat heden weten.
ZIEL.
En weeft des niet beforght, ick fal het niet vergeten
Dees haut noem ick 't geloof, waerdoor men grijpen moet
Den zegen, ons bereyt in Chrifti fuyver bloet.
LTCHAEM.
Maer wat is 't recht geloof, op dat wy feker bouwen?
ZIEL.
Wel hoort, geminde vrient, het is een valt betrouwen
Op God den Middelaer, die heeft de wet vervult,
Ja, heeft tot fijnen laft genomen onfe fchult.
Gelooft dan niet alleen dat Chriftus is geftorven,
Maer dat u even felfs door Hem is heyl verworven;
En dat om fijnentwil God u verfchoonen fal,
En ftellen buyten fchrick van 't eeuwigh ongeval,

Daer en kan geen verfoeninge zijn, fonder vergevinge
Daer en kan geen voldoeninge zijn, door eenige onfe betalinge.
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Al nyt genaed' alleen, die laet ons God genieten,
En van fijn hoogen troon op ons ter neder vlieten,
Verdient by God den Soon. Ontwaekt, o mijn gemoet!
En leert hier uyt de kracht van Chrifti fuyver bloet.
0 groote Middelaer! 0 trooft van alle zielen!
Wien fonder uw behulp de Duyvel fou vernielen.
O ware levens-boom! 0 Godes tijt- genoot!
O 's werelts eeuwigh licht! 0 fuyver Hemels -broot!
Ghy zijt die van het graf ons zielen quaemt bevrijden,
Chy quaemt gelljck een menfch om foo te mogen lijden;
Maer bleeft noch echter God, op dat, door uwe macht,
De quijtfchelt onfer fchult zou werden nytgewracht.
Wie kan na rechten eyfch, wie kan uw liefde prijien?
Wie kan u hulde doen, en eer genoegh bewijien?
IJ zy voor eeuwigh danck! o maeckt ons recht begnaem,
Om ftaegh na defen tijt te loven uwen naem!
LICHAEM.
Nu weder tot het werck: wel Chriftus is geftorven;
Maer fegte my wat voor heyl is n Baer uyt verworven?
Vint ghy u voor gewis te zijn van dat getal,
Dat Chriftus voor fijn volck hier namaels kennen fel?
Hoort, of j' al kleeders hadt, ja met geheele kasfen,
En dat'er niet een rock uw lijf en foude pasfen,
Wat voordeel kan'er zijn in al den overvloet,
Indienfe geen gelnack aen uwe leden doet?
ZIEL.
Dit is een deftigh ftuck, en Gene van de faken,
Die menigh fwack gemoet al vry bekommert maken.
Iek hadt een langen tijt hier op foo fwaren geeft,
Dat ick noyt vrolijck was, of ick en was bevreeft.
Noch fegh ick boven dat, en houd'et niet verborgen,
IIet was het middelpunt van al mijn grootfte forgen,
Het was mijn ziel -gequel, en dat geen korten tijt.
LICHAEM.
Wel, zijtje nu voortaen van defen anglift bevrijt?
ZIEL.
0 vrient! eer cenigh menich dit komt te wedervaren,
Soo dient God even ftaegh, en vry niet weynigh jaren,
By hem te zijn gedient, en oock foo dient gelet,
Dat fijn gewisfe bleef gedurigh even net.
Hy moet des niet-te -min, als met de gantfche leden,
Tot God, fijn hooghfte goet, verheffen fijn gebeden;
Op dat hy krijgen mocht een opgetogen geeft,
Die geen ontijdigh hjck, geen Hel, of Duyvel vreeft.
Noch dient by evenftaegh ootmoedigh t'overwegen ,
Wat goets by oyt genoot uyt Godes milden zegen,

Hoe dickmael dat hem God van onheil heeft bewaert,
En uyt fijn Vader -gunft genadelijck gefpaert.
Na dit een ruymen tijt te hebben onderbouwen,
Soo fiel ick heden valt, en wil liet oock betrouwen,
Dat God in ware daet, en niet in loste fchijn,
Hem fal te rechter tijt een ware troofter zijn:
Dies fal hy fonder anghft met vollen monde fpreken:
Mijn heyl is valt geftelt, fpijt alle mijn gebreken;
Daer is van nu voortaen geen leet of ongeval,
Dat oyt van Godes trooft mijn ziel berooven fal.
LICHAEM.
Wel zijt ghy, lieve ziel, foo verre nu gekomen,
Dat ons van nu voortaen geen onheyl is te fchromen,
Soo datje fpreken meught, als Paulus eertijts fprack 'P
ZIEL.
Daer toe is my de geeft op heden noch te fwack,
Die hoogh-begaefde man, die God foo hadt verheven,
Dat by niet oogen fagh tot in het eeuwigh leven;
Ja, dat hy hooren moght, dat nimmer eenigh man,
Die noch op aerden leeft, met woorden uyten kan;
Dat uytverkoren vat laet ick foo deftigh fpreken,
Maer al die minder fijn, en wil ick niet verfteken.
't En zijn in Godes kerck niet al volwasfen mall„,
De fterren hebben felfs een ongelijcken glans;
Maer onder dit verhael, foo is hier iet te mereken,
Waer door een fwack geloof fijn wefen kan verftercken;
En daerom, na my dunckt, dient hier te zijn gelet,
Wat van genade komt, of van de ftrenge wet.
Siet, fchoon de groote man foo deftigh weet te fpreken,
Noch placht hy menighmael in klachten uyt te breken,
't En gingh hem niet geftaegh na wil en herten-wenfch,
Hy roept by wylen uyt: ay my, ellendigh menfcll !
Waer fal ick recht behulp, waer fal ick iemant vinden.
Die my van 't ydel vleyfch ten leften fal ontbinden P
't Is felfaem hoe het my in defen handel gaet:
Iek doe niet dat ick wil, nlaer dat my tegenftaet
LICHAEM.
Iek weet niet, hoe dit werck dient op te zijn genomen,
Het fchijnt, na mijn begrijp, niet over-een te komen
Ey, fegh my doch een reys, hoe foo een deftigh man
Soo verr' in fijn gefpreck van een verfchillen kan?
Het fchijnt als oft'er twee van defen handel fpraken,
Of dat fijn reden liep op twee verfcheyden faken.
Wat hier van dient gevoelt en kan ick niet verltaen,
Iek bidt u, magh het zijn, hier klaerder in te gaen.
;

ZIEL.
De roem van defen helt, foo veel ick kan bemercken,

1) Rom. 8. 3(3.
2) Ron. 7. 19. 21. 21. 25. Ilet goede dat ick wil en doe ick niet, maer liet gnade dat ick niet en wil, dat doe ick. 0, ick ellendigh menfche ! wie fal my verlosfee van dit lichnem des
doods P ena.
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Dat wie geloovigh is kan wonder dingen wercken:
En dat hy boven dien fal wefen van 't getal,
1)at God, wanneer Hij komt, voor fijne kennen fal.
Doch maeekt hier geen befluyt, dat die maer weet te dencken,
Dat God te zijner tijt hem fal het leven fcheneken,
En ftelt voorts tot een gront van fijn verwaent gemoet,
Dat by dan ftijgen fal tot aen het hoogfte goet.
Neen, dat's een misflagh, vrient, en die het foo begrijpen,
Die payen haren geeft niet (iroom en leire- pijpen;
] ',n na (lat ick liet vat, al wie het foo gelooft,
Die gaet niet na het woort, maer na fijn eigen hooft
na lijn deulgh breyn veel wonders wil bedrijven,
Gewis die fel befchaemt en gantfch verlegen blijven.
Beloften zijn vooral hier noodigh voor den menfch,
Eer dat by krijgen magh fijn wil en herten-wenfch.
Siet, wie niet recht en voelt, dat by werdt opgetogen,
Of van Gods eigen geeft ontfanght een groot vermogen,
Om eenigh wonder ftuck te mogen onderftaen,
't Is feker, fijn bedrijf dat fal te niete gaen.
Voorwaer, het eeuwigh heyl fich in te willen beelden,
En even onder dies in alderhande weelden,
Is maer een waengeloof, en vry et n quaden [lagll ,
Deer op geen menfchen kint fijn herte fetten magh.
IIiertoe dient nicer gevolghs, ja beter met -gefeiten,
Die by liet recht geloof de befte luyden ftellen;
En foo fpreeckt Godes woord, wanneer men 't recht doortiet,
Of als het anders gaet, foo deught den handel niet.
Ons Heylant heeft betuyght, wien by wil faligh maken ,
Te weten : die met ernft tot haren God genaken,
En geen de fonden af, en willen nu voortaen
IIaer feheyden van het vleefch, en beter wegen geen
Die recht verflagen zijn, en op het vleefch verbolgen,
Oock vaerdigh na den geeft den Heylant na te volgen,
Ja, willigh om fijn jock te dragen over-al,
In voorfpoet niet alleen, meer oock in ongeval.
Die ftaeah een diep berou in hare ziel gevoelen,
Af keerigh nu voortaen om hier te blijven woelen.
En dat kan niemant doen als die het vleefch verlaet,
En niet een rechten ernft liet fondigh wefen haet.

Rijft niet in eenigh deel uyt kracht van goede wereken,
Meer uyt een valt geloof, dat op den Heylant fiet;
En Baer van is 't dat hy foo vaften trooft geniet:
Want als hem Chriftus felfs, met fijn volmaeckten fegen,
Door middel van geloof ten vollen is verkregen,
Soo is hy, twijfelt niet, rechtvaerdigh voor den heer,
En faligh by gevolgh, en dat voor immermeer.
Itechtvaerdigh kan hy zijn, oock in dit ydel leven,
Oln dat hein door 't geloof den Heylant is gegeven;
Meer recht vernieut te zijn in dit ellendigh dal,
Houd' ick dat noot een inenfch ten vollen wefen fel.
Al leeft'er iemant wel, en focekt oock 't duaet te vlieden,
Daer hapert altijt wat, oock aen de hefte lieden.
Het vleefch en fijn gevolgh, dat heeft te ftegen neck,
Dies voelt de vrome ziel gedurigh haer gebreek.
Wanneer dan Paulus trotft de machten van der Hellen,
En wat fijn innigh deel genegen is te quellen,
Dat rijft niet uyt fijn doen of wijtberoemde deught,
Het is fijn valt geloof, (lat geeft hem defe vreught.
Wat Chriftus heeft verdient, is by heil aengetogen,
En doer op is fijn roem foo krachtigh opgevlogen;
Maer uyt fijn cygen felf en vint hy anders niet,
Als dat hein noch het vleefch geftagen oorlogh biet.
't Is nyt genaed' alleen, wanneer wy trooft bekomen t',
En (lat ons fwack geloof by God wordt aengenonlen;
't Is uyt geen eygen werck. Och! wat hier iemant (loot,
Hy vint noch tegenftant en ftrijt in fijn gelnoet.
't Is uyt genaed' alleen, als wy van God genieten,
Dat 's hemels reinen dauw op ons begint te vlieten.
Geen menfch en heeft'er roem, al fchljnt hy bljfter fterck;
Want oock fijn befte doen is maer gebrekkigh werek.

,

LICIIAEM.
Maer dit fegtet Godes woord, en deer is op te letten,
Dat wie geloovigh is oock heuvels kan verfetten.
Nu heeft'er veel gelooft, gelijek hun heeft gedacht,
Meer echter haer bedrijf en heeft niet uytgewracht:
Want fchoon fy menighmael een rots of hooge bergen
Beftonden tot vertreck, met groot beflagh, te vergen,
Geen molshoop evenwel vertrock op haer gebod,
Dies wordt haer gantfch bedrijf alleen meer cllckel fpot.
Geeft hier de reden van.

LICHAE 1i1.
Wel geeft eens kort bericht, hoe iemant dient te wefen '",
Tot wien men (eggen magh: uw ziel is nu genefen:
Meer ftelt de kleynfte meet, (lat is de minfte voet,
Die tot fijn valhen trooft hier ieder hebben moet.

ZIEL

Siet, dit heb ick gelefen:
Al weer men recht gelooft, daer moet belofte wefen :
Want die iet groots beftaet, en geen beloften heeft,
Die is gelijck een fchim die los daer henen fweeft.
't Is waer dat Chriftus feyt, en 't is wel aen te roereken,

(i97

1

ZIEL.

^ Hier toe kan Godes woordt de rechte gronden leggen ;
Maer ick wil evenwel hier op een weynigh (eggen :

1) Ephef 2 S. Lyt genade zijt ghy zalgh door liet geloose, niet uyt u, het i Gods gave, niet rot de viereken, op dat niemant en meine. Tit 3. 5. ny heeft ons zahph gemseckt niet
uyt de «er,ken der rechtvaerdigheyt die wy gedaen hadden, maer na fine barmhertighet, door het badt der wedergeboorte, en vermeuninge des Ileyl^en Geeftes.
2) De menfeh en kan niet meer gelooven, dan by beloften of woort Gods en heeft, Galat. 3. vers 13. Rom. 1). Iers 8.
3) 11latth 11. vers 28. 29. Diatut. 16. %ers 20. Apocal. 22. vers 17. Lure. 14. vers 6.
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Is in uw hert geloof, gelijck een moftaert-zaet,
Ick ftel u by het volek, dat na den Hemel gaet.
Siet daer den laegliften trap, die ick oyt heb gelefen,
Om onder Godes volck getelt te mogen wefen.
't Is ja, de kleynfte maet die iemant hebben moet,
Die van de werelt fcheyt, en na den Hemel (poet.
Heeft iemant dan geloof, by defe plant geleken,
Hoe kleyn het fchijnen magh, die wil ick niet verfteken;
Want foo dat iemant heeft, gewis hy kan beftaen,
En fijn vernieude ziel [al niet verloren gaen.
LICHAEM.
Ey, laet dit kort bericht niet foo daer henen drijven,
Maer wilt ons dit geloof eens na den eyfch befchrijven;
Op dat ick weten magh, hoe dat hy wefen moet,
Die van de werelt fcheyt, en na den Hemel (poet.
Seglit op, wie heeft dit zaet? wilt ons dit beden leeren.
ZIEL.

Een die nu fijn gemoedt tot God begint te keeren;
Want die uyt rechten ernft na fijn verfoeningli tracht,
Diens ziel is even dan in goeden ftandt gebracht.
LICIIAEM.
Dit is een kort befluyt, doch van een groot gewichte,
Maer druckt'et klaerder uyt, en (telt voor mijn gerichte
Hoe dat hy wefen moet, die, als een Chriften nienCcli,
IIier namaels hebben [al fijn vollen herten -wenfch.
ZIEL.

Wel, hoort: wanneer ons hert fich nu komt op te geven,
Om na des Heeren wil ons dagen af te leven,
En pooght foo voort te gaen, dien is de wegli bereyt,
Die hem èn uyt het ftof èn na den Hemel leyt.
Al die na rechten eyfch na 't eeuwigh heyl verlangen
Die hebben even dan het edel zaedt ontvangen:
Waer die begeerte rijft, daer is de geeft ontrent,
Ja, 't is God even felfs die ons het willen tent.
Maer hier moet evenwel fish niemant aen vergapen,
Om buyten alle forgh hier op te blyven Ilapeu :
Want 't is, gemincle vrient! 't is ja, de kleynfte maet,
Waer door men uyt het vleefch, en na den Hemel gaet
Wie in slit heyligh werck maer recht en heeft begonnen,
Die heeft een grooten trooft alrec voor hem gewonnen
Maer wie hier in verpapt, verlieft dien nieuwen telut,
En wordt oock even quijt dat hy te voren hadt.
Dies is op dit begin niet al te veel te pasfen,
Indien liet niet geftaegh en werdt gevoelt te wasfen ;
Vint fich dan eenigh menfch geftelt in defen ftaet,
Die moet in wafdom zijn, gelijck het moftaert -ziet.
;

LICHAEM.
Dit leerftuck dunckt my waert, om aen te fijn genomen,
Maer zijt ghy, lieve ziel, tot defe maet gekomen?

Is uw inwendigh deel foo verre nu vernuyght,
Dat uw gewisfe felfs dit even foo getuyght?
ZIEL.

Een eygei € herte felfs dat kan een menfch bedriegen,
Het weet door foet gevley ons in den flaep te wiegen.
Men is al menighmael, of fchijnt te zijn geruft ,
Maer noch verneemt de ziel geen rechten hertenluft.
LICHAEM.
M.
Wel als'er iemant kan verblijt en vrolick wefen,
En feyt met vollen mont: mijn geeft die is genefen,
Iek voel geen wroegingli meer; dunckt u dat niet genoegh?
ZIEL.

De vrevghde, lieve vrient! komt dickmael al te vroegh.
't Is waer dat binnen ons een richtftoel is verheven,
Daer, voor of tegen ons, liet vonnis wert gegeven;
En faligh is de menfch, die in fijn eygen hert
Onfchuldigh wert verklaert, en niet bedrogen wert.
Maer daer is fomtijts raft by dees of gene nien`'chen,
Ja, niemant, na liet fchijnt, en kan'er beter wenfchen;
Maer hier dient wel gelet van waer die rufte koomt,
En ofze dient gewenfcht, of eer te zijn gefchroomt.
Wrant foo het ftil gemoet is iemant wedervaren
Ontrent fijn rauwe jeught, of in fijn woefte jaren
En dat fijn innigh hert oock doen geen wroegen vont,
Soo gaet die ftilte los, en is oock fonder grünt.
Maer foo FLy bitter leet, en ongeruftigh woelen,
In fijn benaude ziel voor defen plack te voelen,
En dat hy naderhant op beter wegen gingh,
En doen eerft foeten trooft in fijnen geeft ontfingh
Soo kan by met befcheyt die ftilte dienftigh achten,
Om met een foeten trooft te voeden fijn gedachten;
'i'e weten, mits hy God belooft in dit geval,
Dat by geen tonden meer in hem gedoogen [al;
Maer blijft hy als hy was, voorwaer lijn blijde dagen,
Die roem ick anders niet als Duyvels Ilinnne lagen
Want hy en fluyniert maer gelijck een flecke doet,
Die niet een deufigh breyn ongure dampen voet.
Ja, 't is een doodfaep felfs die hein dan heeft bevangen,
Vermits noch aen liet vleefch fijn aertfche finnen hangen;
En dat 's een quaede ftaet, die by ons dient gevreeft,
Indien men is gefint te leven na den geeft:
Want als foodanigh menfch ontwaeckt van fijne ftuypen,
Dan komt een banger leet fijn treurigli hert bekruypen;
Soo (lat de medecijn, al is 't een wacker man,
Hem tot fijn eerfte ruft niet weder brengen kan.
;

;

LICHAEM.
Maer fegh my nu een reys, wat is een goet gewisse?
ZIEL.

Daer ben ick vaerdigh toe; doch meinje dat ick misfe,
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Soo brenght'er klaerder licht, en iet van 't uwe by.

Segh op wat u gevalt, ick hou mijn oordeel vry.
ZIEL.
Een goet gewisfe, vrient, dat wil ick dus befchrijven
Een hert nu recht geneyght de fonden wegh te driven,
Dat luft heeft goet te doen, en gnade driften hact,
En foo met recht geloof tot God den Heylant gact.

ZIEL.
Wel, dat is 't ftil gemoet, des IJeeren grootften zegen.
LICHAEM.
En waerom light het doch foo uytter maten facht?
En waerom heeft de kunft hier rofen by gebracht?

LICHAEM.
Een ziel aldus geftelt, die hebje wel geprefen,
Maer noyt haer eygen beeldt behoorlijk aengewefen;
Macr ftelt u heden aen of ghy een fchilder waert,
En druckt haer wefen uyt, en dat na rechten wert
Soo ghy dit foo vertoont, het fal ons mogen ftichten,
Ja, brengen onwijs volck tot haer befcheyde plichten
Want foo een fchildery is voor een deftigh man
Soo aengenamen ftuck, als iemant maken kan.

;

;

Ghy wilt dat ick een werck u fal voor oogen ftellen,
Dat Zeuxis noyt beftont, met al fijn metgefellen;
Maer des al niet-te -min foo heb ick iet bedacht,
En 't is als tot een preuf in defe plaet gebracht,
Gliv, let op dit ontworp, het is van diepe gronden.

LICHAEM.
Maer foo een fcliildery en heb ick noyt gevonden ;
Doch fooj' ons voordeel foeckt, foo moeftje verder gaen,
Of anders wie het fiet, die fal in twijfel ftaen:
Wat is dit voor een dingh, hier recht voor ons gelegen?

LICHAEM.

ZIEL

C^9

ZIEL.
Wie heeft oyt fachter bedt, en wie kan beter ruften,
Als die fijn herte voelt gefuyvert van de luften?
Ja, noemt fijn eenigh wit, dat (lode wel behaeght,
Soo dat geen binne -worin hem in den boefem knaeglit.
Een menfch alfoo geftelt, die flaept in fachte rofen,
Qua dat by God alleen als troofter heeft gekofen;
Dies leyt fijn zieltjen ftaegh gelijck in enckel dons,
Sijn boefem fonder anghf, fijn voorhooft fonder frons.
LICHAEM.
Wacrom komt hier een ftrael ten hemel opgerefen?

ZIEL.
Dit hart wil uvt het ftof, en in den hemel wefcn ,
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Daer fent'et fijn gebed, fijn dag -en nacht -gepeys,
En paft gedurigh op, als vaerdigh tot de revs.
LICIIAEM.
Waeronl fchijnt in de lucht een klaerder licht t'ontfteken
Gelijck een flauwe fon, die uyt begint te breken?
En waerom daerontrent een groote regenboogh?
ZIEL.

Hoe God dit fchoon verwelf eens om den hemel toogli,
Dat moet een goede ziel geftaegh indachtigh wefen;
Want daer is hoogen trooft, en zegen uytgerefen
Ghy weet dat eens de lnenfch by God foo qualick flout,
Dat God den grooten vloot op al de wereldt font;
Het landt was overvloeyt, de werelt buyten rade,
Maer God was evenwel genegen tot genade.
Hy maeckt een nieu verbont voor aller nlenfchen fact,
Dat in den reaenbooah als noch verzegelt ftaet.
Hy liet dit gunftigh woort aen Noachs zaet verwerven,
Dat hy voortwen niet meer de werelt fou bederven,
En dat foo grooten vloot noyt meer en zou gefchien,
Dies wordt de regenboogh op heden noch gehen;
En dit was even doen een voorbeeldt van den zegels,
Die ons in Godes Soon ten volloll is verkregen:
Het root in defen boogli hiet ick des Heeren bloot,
Dat voor ons is geftort, en ons gene[en moet ;
Het blaeu noem ick te recht de teykens van de hagen,
Die fijn gefegent lijf voor ons heeft moeten dragen;
Het groen geeft hoop en troeft, dat hem geen ongeval,
Dat ons oock even-felfs geen onheyl treffen fal.
De boogh, wijt uytgeftreckt, neem ick als Godes armen,
Daer meed' hy ons omhelft, en onfer wil erbarmen;
Soo dat de regenboogh, dit fiel ick heden vaft,
Wel op een nieu Verbondt en Chrifti lijden paft.
LICHAEM.
Maer waerom ftaet het kruys hier boven in de woleken ?
ZIEL.

Het is een toeverlaet en trooft van alle voleken,
Die God voor fijne kent; een fteunfel voor de fiel ,
Die fonder dat behulp in wanhoop nederviel.
Siet, hier uyt komt de trooft, die niemant kan bedencken
En die wil God alleen aen goede zielen fchencken ;
En wie die recht gebruyckt, geleyt door Godes geeft,,
Die ruft, oock in gewoel, en is ftaegh onbevreeft'
0, die liet kruis doorgront, en fijn verholen zegen,
Die voelt wat voor een heyl de menfchen is verkregen;
Want 't is het kruys alleen daer in men roemen magh ,
En daer is vaften trooft, oock voor den jonghften dagli.
LICHAEM.
Dit gaet my dieper in als iemandt kan begrijpen;

j Iek voel door uw gefpreck mijn botte finnen flijpen.
Maer waerom ftaet het kruys en regenboogh byeen?
Is hun een Rille kracht, of ander heyl gemeen ?
ZIEL,
IIet kruys en regenbongh liet ick te famen voegen,
Want daer in vint de menfch fijn hoogfte vergenoegen;
En fiet, een diep geheym is daer in uytgewrocllt,
Dat noit een nlenfchen kipt of engel heeft bedoctet

LICHAEM.
Maer waerom komt een kroon, omringht met galde ftralen,
Recht op het ftil gemoet, als van den hemel dalels,
Een kroon die evenwel dit herte niet en raeckt?
ZIEL.
IIet is haer al genoegh , (lat fy het rnaer genaeckt.
Het raken , lieve vrient, dat moet men noch verbeyden,
Daer voelea wy geftaegh ons zielen toe bereyden.
Wy fien als door een wolck het heyl by ons verwacht.
Maer 't fal in vollen glans eens werden uytgewracht.
.

Li CHAEM.
Waerom doch leyt'et hert als in een muur befloten,
Die niet en fchijnt gemetft, maer van metael gegoten?
En waerom buyten af eon uyl, een vledermuys,
En nljt, en achterklap, en ander vuyl gefpuys?
En waeroni is liet hert, al wort'et fchoon befprongen,
Niet in lijn ruft geftoort, of uyt fijn plaets gedrongen?
Iek fie de rechte ftrael behoudt haer eerfte ftreeek,
En 't hert blijft in den Rant, als of het niet en w eeck.
-

ZIEL.
Een ftil en reyn gemoedt dat heeft als ftale wallen,
Al wert'et aengeranft, 't en werdt niet overvallen;
Al grolt de fwarte nijt, al fien de menfehen fuur,
Sijn geelt blijft, onberoert, als in een vafte muur.
Doch fchoon men duifentmael het fink wil overleggen,
Wie kan een reyne ziel genoegh ter eeren feggen?
Sy is een beter fehlt, als hondert duyfent man
Vermits men (lie verflaen en nedervellen kan.
Maer fiet, een ftil gelnoet en is niet t'overwinnen,
Al woet de (warte nijt met al haer boofte finnen;
Ja, fchoon oock 't hoogfte recht iet tegen haer befuvt,
Een herte wel bewuft dat lacht de werelt nyt.
Siet, vrient! of u het volck, ja prins en koninck preien,
En feyden ii een man na Godes hert te wefen,
Indien uw binne-vorft het tegendeel getuyght,
Ghy Pult ganfch treurigh zijn, fchoon al de werelt juvgllt.
Indien aen d'ander zy u alle menfehen laken,
En foecken uw bedrijf gantfch leelijck uyt te maken,
Indien u 't innigh deel is reyn en fonder fchult,
Uw geeft, blijft evenwel een woningli van gedult.

1) Rom. 5. 1. 1 Cor. 17. 18. Gal. G. 14. Ilet zy serie sau my dat ick foude roemen, den in Let krnyee Jefu Chrifti Epli. 2. 16.
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Noch fegh ick niet genoegh; laet al de Nickers rafen,
laet al het Helfch gebroet vergif en vlammen blaten,
't Is aen een reyn gemoet gelijek als enckel fpot,
Een ziel, haer wel bewuft, vint trooft in haren (,od.
0 ! kond' ick dit geheym na rechten eyfch vertoonen,
Een ieder zou het werck met lauwer- tacken kroonen;
Maer ick en kan liet ftuck, wat oock mijn penne doet,
Niet ftellen voor het oogh , gelijck liet weten moet
Soo nu een net penceel ons hier in kon gerieven
lek weet al wie liet fagh die zou'er op verheven;
Want 't is , na mijn begrijp , foo wonder fchoonen beelt,
Als oyt in mijn gemoet of (innen heeft gefpeelt.
Wat witje , lieve vrient , nu smeer van my verwachten,
Mijn inckt is uytgeput, mijn penne fonder krachten
Mijn geeft is buyten fpoor; cy, fiet doch hoe ick dool,
lek lieb de fon verbeelt, als met een fwarte kool.
Een kufsen, rofen, dons, zijn al maer flechte faken ,
I)ie tot dit hoogli geheym in 't minfte niet genaken
IIoe ick mijn hert beweegli, mijn finnen ommekeer,
Iek vinde tot het werck geen nutte woorden smeer.
(xaet vry, omringht een menfch , en dat van alle kanten ,
Met gout van Ophir felfs , met fijne diamanten ,
Met al het fchoon cieraet (lat Salomon bedacht,
Doen hy in fijn paleys (lie koninghs dochter bracht,
't Is al maer waterverf! wat fal ick langer fchrljven?
lek wil liet fchoon kleynoot, ick moet'et laten blijven:
't Zy kunft of diep vernuft, of pennen , of penceel
llet blijft hier al te kort tot in het minfte doe] .
heen woordt dan tot befluyt: 0 fehat van grooter wacrden
(ally zift, o ftil gemoet een hemel op der aerden,
Ten trooft, ja vatte burgh, in druck en ongeval
Een voorfpel van de feeft, die namaels weten fal.
Dacr hebj' 'et altemael ; wat kan ick vorder feggeii
Iek fal met dit belluyt lnijn penne nederleggen;
Doch wat is ons van nood' gedicht of fchildery,
Dat ick niet fehrijven kan, dat voel iek binnen mv.
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Tot ons begonnen werck, en wilt my vorder leeren,
1Oock nader doen verftaen, wat ick u vragen fal;
lek bidde let'er op, het is een fchrap geval:
Een hert dat ydel was, en Ponden heeft bedreven,
Kan dat een goot gewis oock werden toegefchreven?
[ek voel, dat ick hier op al wat in twijffel fta.
ZIEL.
Weeft des niet ongeruft, voor my, ick (egge ja;
Een hert dat ydel was, kan haeft verandert weten ,
Als God door fijnen geeft fijn feylen wil genefen.
Slet, niemant heeft dien roem dat hy noyt fondigh was,
Maer dat Gods pure gunft hem 't fondigh hert genas.
LICHAEM.
Kan clan een fondigh menfcll fijn geeft foo vergenoegen,
Dat hy een Rille ziel kan voeden fonder wroegen?
Knaeght hein fijn fierte niet, fchoon sly nu beter leeft,
Mits hy dien grooten God wel eer vertoorent heeft ?
ZEEL.
Iek fegge mijn bericht, 't moet u niet felfaeni fchijnen,
Want als de fonne komt, dan moet de mift verdwijnen;
Heeft Paulus niet verklaert, hem, (lie een dronckaart was,
'1'e zijn een hcyligh man, vermits hein God genas e p
Het wroegen, lieve vrient, wert in den menfcll bevondene
Soo langli by vaerdigh is ten dienfte van de fonden
Maer 't fal hein anders gaen, wanneer hy beter doet
En als hy dat vergif in hem niet meer en voedt.
De rufte van de ziel plagh (god dan eerft te geven,
Als iemant recht betreet den wegh van beter leven,
En als een reyner geeft verjaeght de vuyle loft,
Dan zegent by den menfch niet ongewone ruft,
Die is dan uyt de pijn, en voelt geen bitter wroegen;
Want als God is verfoent, dan is'er geen mifnoegen.
,la, als fijn vader -gunft de fonden ons vergeeft,
Dan is men als een menfch die noyt gefondight heeft 2
't Is nieuw, 't is al vernieuwt, waer Chriftus is gekomen.
.

'

LI CIIAEM.
Nu tot liet tegendeel, wat is een q'iaet gewisfe?

LICITAEM.
ZIEL.
Ey, laet dat ongeroert ; liet is een vuyle fmisfe,
Een grouwel , barsfe zee, een noyt geruymde poel ,
Een moort-kuyl , flange-heft, een afgront van gevoel.
Waer fal ick verder gaen, en nare woorden halen,
Om (l it rampfaligh fpoock na waerheyt af te malen ?
Ey, foeckt niet, mijn vernuft! dat ick niet vinden kan,
Min penne ftaet en trilt, mijn herte fchrickt'er van.

0 vrient! dat is een woordt om waer te zijn genomen,
Het is gelijck een dauw ontrent mijn dorre geeft,
Dies ben ick nu verblijd, al was ick eerft bevreeft.
Nu bidt ick wederom, en wilt my niet verfwijgen,
Hoe dat men dele ruil van Gode moet verkrijgen;
En feght my boven dien, hoe, na den rechten aert,
Die fehat, tot onfen trooft, kan ceuwigh zijn bewaert.
ZIEL.

LICHAEM.
Laet, laet dat monfter daer. Wel, laet ons wederkeeren
1) 1 Cor. 5. 11.

II

Iek (egge, dat voor al fach yder moet gewennen,
Sijn feylen, boofen aert, en innigh vuyl te kennen;

2) 1 Cor. 16. 10, 11. 2 Cor. 5, 17.
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En dan laet ons de wet als in een fpiegel lien,
Soo wat men heeft te doen, en wat'er is te vlien:
En als men heeft ontdeckt, en even uytgevondeai
Ilet onder-aertfche neft van ons verholen fonden,
Dan wijlt de reden felfs wat dienftigh is gedaen;
Maer hoort noch wijfer raet, om hier in vaft te gaen
Spant al te famen in (le krachten uwer zielen,
En gaet voor uwen God ootmoedigh nederknielen,
Bekent hem uwe fehult, en ftelt u vorder aen,
Als een die is gedoenit ter loot te moeten gaen.
Druckt vry uw lempten uyt, en dat in volle leden,
En vult al evenftaegh den hemel met gebeden;
En al in rechten ernft, en niet in looien fchijn,
En laet u (lit gebed een kleyn begintel zijn:
Mijn God, ick ben niet waert tot u te mogen fpreken,
Mits ick van uwe wet Poo dickmael ben geweken;
lek fie mijn fonden aen, en vry in groot getal
Soo dat ick fchaenlroot wort, wanneer ick bidden fal.
Och! als ick mijn bedrijf voor u fal open leggen,
Soo word ick evenftaegh gedongen om te feggen ,
Als eens de Duyvel fprack: hier is een legioen;
En dit moet ick, eylaes! niet vollen monde doen.
Iek nebbe duyfentmael, ja hondert duyfent werven
Na uw geftrenge wet, verdient te moeten fterven,
't Is uw genaed' alleen dat ick noch lieden ben
En dat ick uwen geeft voor mijn vertroofter ken.
Erbarmer, fiet ons aen als fchepfels uwer handen,
]gin maeckt ons herten los van alle wereldts-banden,
Van ontucht, ihm bejagte, van drift tot hoogen ftaet,
Van al dat na het vleefch, en van den Hensel gact:
Wilt dit weemoedigh hert van wanhoop wederhouwen ,
En leert ons tot u gaen met kinderlijck vertrouwen
Siet ons niet in ons felfs, maer in den Heylant Ren;
IIy is alleen de trooft, daer op ons herten ftaen.
Geloof en waer heron, verfelt niet goede wereken
Dat kan, door luven geeft, een fwacke fiel verftercken.
0 God ! doe my de gunft , clat ick'et hebben magh
Soo vrees ick geen verdriet , oock niet mijn leften dagli
Iek boude voor gewis, dat wie, uyt gantfche krachten,
Voor n in ootmoet komt , en wil uw' heyl verwachten
Dat noyt foodanigh menfch van u verftooten wert;
Want ghy en weeft noyt af een recht gebroken bert.
LICHAEM.
Macr als men dit geheym ten letten heeft bekomen,
Segh vorder, lieve ziel, hoe dient'et waergenomen?
I Iet is een kleyn geluck, dat iemant winnen kan;
Maer (lie het wel bewaert, en is geen Ilechter man.
-

ZIEL.
Hoort, als een (chipper moet een holle zee bevaren
IIy fet hem aen het roer, en let op alle baren

Heeft ftaegh het zee-compas, en Noorditar voor het oogti ,
En mijdt niet alle forgh te zeylen op liet droogti.
MMty duncl^ t, als eenigh menfch ten leften heeft verkregen
Dien wonderbaren trooft, en langh- verwachten zegen,
Soo dient by acht te flaen, waer by dan honen zeylt,
En waer het dienftigh is dat by de gronden pek lt.
Ons Noord-ftar is liet WVoordt, en Baer op ftaet te letten;
Want na dat licht alleen foo is de koers te fetten:
Voor al dient ons gemijt, wat God mifhagen laagti,
En over al te gaen, als oft den Hemel fagh.
Doch onder defe plicht foo wilt op God betrouwen
En uw verflagen hert van wanhoop wederhouwen
Maer fielt gednrigh vaft dat Chrifti zuyver bloet
Uw' toevlucht, eenigh heyl, en fteunfel weren moet.
En waerom laugh gefpreck P dien noyt-volprefen zegen
Wort even foo bewaert, gelijckfe werdt verkregen.
(Thy, bouwt dan op den grout te voren u geleyt,
Daer is u recht vermaeck en rnfte toegefeyt.
Maer in een ydel hert, noch fwanger van de fonden,
Daer wordt noyt ftillen geeft of ware ruft gevonden;
Dus wie dien hoogen feliat als na behooren acht,
Die heb een wakend' oogti gedurigh op de wacht.
Voorwaer, die foeten trooft, is niet te vergelijeken
Met rijckdom, hooge ftaet, of groote koninckrijeken;
Want fiet, een fail gemoet (lat ftel ick boven al,
Dat ieniandt in liet vleefch if heeft, if hebben fal.
LTCHAEM.
Al dit bevalt my wel, (lies wil ick oock gelooven,
Dat ons van riefen trooft geen vleefch en fal berooven,
Want 't is nu fonder kracht, na ick het thick begrijp.
ZIEL.
0 neen! mijn terruw-oeghft is niet ten vollen rijp;
lek vocle, lieve vrient, ick voele noch gebreken,
Die tegen mijnen danek in defe boefem keken
Iek heb'et u gefeyt, ons dient geftage vlijt,
Wait oock de befte ziel en is noyt fonder ftrmjl
Is in liet Paradijs door Adam ctuaet bedreven,
Wie fal'er in den dreck des wereldts fuyver leven?
En fagh den IIemel felfs der geeften fwaren val,
Wie is 't die onbefinet op acrde leven fal?
't Is uw genard, o God! clat wy noch heden level,
En aen het ceuwigh leet niet over zijn gegeven.
't Is, Heer, uw gunft alleen, dat wy op heden zijn
Noch eygen aen de doot, noch flaven van de pijn.
Doch ons haet nu voortaen niet alle vlijt te pogen,
Dat ons klein moftaerdzaet doch niet en mocht verdrogen
Maer dab liet wasfen mocht, gelijek een gaven boon,
Die vaft gewortelt ftaet ontrent een foeten ftrooni.
Iek wil van nu voortaen mijn korte dagen tellen,
En al wat niy belanght tot reyfen vaerdigh ftellen;

;
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lek wil in mijn gepeys het graf gednurigh fien,
li
i doen het alle daegh dat eenniael fel gefchicn.
lek wil een kleyne kerck oock in mijn lierte bouwen,
lit ftage rugge-fpraeck niet God den fchepper bouwen.
lek wil van hem alleen verftaen door rechten vlijt,
En wat'er dient gedaen, en wat'er dient gemikt.
lek wil ftraca na den llaep, voor alle wereldts-fake €€ ,
Irr Clnrifti zuyver bloedt tot mijnen God genaken.
lek wil op clat geheym mijn verfche finnen flaei € ,
En wil in (lat gepeys een wijle blijven steen.
lek wil, eer ick begin in eenigh dingh te treden,
Mijn geeft tot onfen God verheffen door gebeden.
lek wil te vreden zijn niet dat ick heden ben
Mits iek door Godes hulp geen beter ftaet en ken.
lek wil naeu-keurigh zijn, en 'savonts my verkloecken,
Om ftaegh mijn dag -bedrijf met aen dacht t'onderfoeeken
Iek wil wat fondigh is, oock even in den fch € jn,
Gecu onverwachten gaff in my oyt laten zijn.
lek wit voor 't ongebjck, dat my wordt aengewrevcrn,
No t cenigh tegenleet een iemant wedergeven.
lek wil veel eer de menfch , die niy niet wel en (loet,
Betoonen alle gunft, en € noyt een wrangli geu € oet
lcl< wil in rechten ernft op al mijn finnen letten,
l ii Godes ftrengc wet voor my gedurigh fetten
lek wil üf in de ftadt üf buyten in het groen,
Den grooten ITemel-vorft gedurigh hulde doen.
Dit wil ick, lieve God, dit heb ick voorgenomen,
Maer van uw reynen geeft is defe wil gekomen
Gby vordert mijn ontwerp, liet is uw eygen werek,
Ja, doot den ouden menfch, foo wert de nienwc Iterek.
LICIIAEM.
lek danck u voor 't bericl€t, maer wilt my vorder (eggen,
hoe datje noch verftaet uw faken aen te leggen,
Op datje wel gemoet van hier vertrekken mengkt,
En voelen, eerje reyft, de noyt- begrepen vreught
ZIEL.
hel , wacker, 't is my lief, dat ghy beftaet te vragen
floe (lat ick voor het left my ben getint te dragen.
lek neem liet voor een peyl , dat guy genegen zij t
Aan God , benevens my, te geven traven tijt.

Gelijck het dienftigh is, na eyfch van heer manieren,
Of na dat in der tijt haer leven is geweeft,
Gclijck men over al in oude boecken leeft.
Wie oyt een klanten was, en gact Baer henen dr €€ype €€ ,
Diens ziel moet in een muyl of in een ezel kruvpen
Of is 't een vreet geweeft, of gulligh in den wijn,
Soo vaert hy in een wolf, of in een gorfgh fw €,In.
Een wijf van losfen aert, en veel gewoon te frappen,
Bewoont een papegay, om vey te mogen klappen;
En wie een linckert was, en loert op vuyl gewin,
Die moet van Ronden aen geen wonen in de fein.
Maer feet, een ander volek (lat wil dit ommekeeren,
Ja, wil dat onfe ziel fel van de beeften leeren;
Wie plomp is, 't is haer woordt, of nytermatcn los,
Vaert in een crocodil, of in een looien vos;
Die quiftigh uytter aert geen hays en kan befticre €€ ,
Diens ziele werdt terftont gefonden in de mieren;
Die fick in flaep verliep, (leer is geen feggen aen,
Sijn geeft werdt wetter daed gefonden in den kraen.
Wat is van dit geheym?
ZIEL.
Soud' iemant (lat geloven
Die zou de befte ziel van haren trooft beroven.
Ey, fehout die dwepery; 't en is meer enckel fpot,
Een ziele (lie verhuylt,, die keert tot haren God.
De men fchen, weerde vrient, en haer verheven geeften:
IIeeft God niet uytgewracht ten dienfte van de beeilen.
Let, hoe de moordenaer, foo haeft als hy verfchiet,
`I'erftont en regelrecht liet paradijs geniet.
Let, hoe dat Lazarus, foo heeft hy was geftorven,
Heeft Abrenis reynen fchoot tot fijnen trooft verworven.
De vreck in 't tegendeel verviel in Helfche pijn,
En moet ellendigh menfch, aldaer voor eeuwigh zijn.
Let, hoe de martelaers, na vicelderhande pijnen,
Ontrent den hoogen troon van haren God verfchijnen
En worden deer getroolï;; ja, voor heer bitter leet,
Soo ftaenze voor den ITeer in fuyver wit gekleet.
Laet dichters, geurigh volek, al febrijven datfe willeii,
Ghy acht'et anders niet als voor verfierde grillen
En bobje des geloof, cy lieve, fcheyt'er van,
En ftaet op Godes Woordt, dat niet bedriegen kan.

LTCHAEM.
lek hoor uyt uw verhael, dat ghy heeft wilt vertrekken ,
Macr wie my uyt het ftof hier namaels fel verweekeii ,
Of wat ick worden fel , deer hoor ick weynigli af,
En , ne het fchijnen magh, ghy fchenckt my aen liet graf
My dunckt ick heb verftaen, (lat in voorleden jaren
I )e wij fie van liet volek in dit gevoelen waren:
Dat als'er iemant fterft, terftont de vrije ziel
In eenigh ander menfch, of in (le beeften viel.
Hier wordt dan plaets befcheert in tam of wilde dieren,

LTCI IAEM.
-

Wel, ick wil defen droom na uwen raedt vergeten;
Maer hier is noch een ftuck, dat ick behoor te weten.
Segh , hoe dat wefen fal, en wat ick hopen magh ,
Soo van des wereldts endt, als van den jonghften da;h:
Sal 't aertfclie dal vergaen , en fel den Hemel blijven ?
Of is'et dweepery , gelijck de fpotters dryven ,
Of wat is van slit werek? ick waerder qualijck een,
Somit ghy den ITemel lien , en ick in 't ftof vergaen.

701

T'SAMEN-SPRAECI{,

ZIEL.
't Gaet vaft, daer fal een dagh de werelt overkomen;
En wat het ooge Piet, ftaet wegli te zijn genomen ".
Dan fal geen hoogh gebouw , hoe diep het is gegront,
Verblijven in den ftaet, gelijck liet eertijts ftont.
Daer fal eon hel trompet door al de wereldt klineken,
En al wat hooge fcheen , dat fal ter neder fincken.
Dan fal een yder menfch, wacr hy begraven lagll ,
Verrljfen uyt liet ftof, en komen aen den dagli.
Dan fal een machtigll vuur verfchricken alle landen,
Dan fal dit wonder al gelijck een oven branden.
Dan fal liet groot verwelf, Iles Hemels ommeloop,
Verwerren onder een, en ftorten overhoop.
Dan fal Gods eygen Soon, (lie groote rechter, wreken,
Lift, onrecht, overdact, en alle boote treken.
Dan fa] wat oyt de kunft op aerden heeft gedaen,
Verdwijnen als een roock, en gantfch te niete gaen.
Dan fal al 's menfchen eioen van foo veel dnyfent jaren,
Sich1 in het helder licht ten vollen openbaren.
Dan fal oock even-felfs al wat'er ieniant (lacht,
Niet nicer verholen zijn, maer werden ltytgebracht.
Maer wat een hel geklanck fal die bafuyyne geven ,
Die wat de (loot befat fal brengen in liet leven!
Ja, dooden over langli begraven in het zandt,
Verfopera in de zee, gefinolten in den brandt,
Verftoven in de lucht, van eenigh beeft verfonden:
0! dit raeckt Godes werck tot in de diepfte gronden.
Laet, Heere, dit geluyt my klincken in het oor,
Wanneer ick na het vleefch, of aertfche dingen hoor!
Siet, dit gepeys alleen, al waer'et niet gefchreven,
Kan afkeer aen de menfch van alle zonden geven,
Byfonder overmits de rechter letten fal
Oock op een ydel woordt, of ander los getal.
Wilt dit, geminde vrient, oock in de ftilfte nachten,
U prenten in den geeft, met diepe nagedachten;
Op dat het ydel vleefch, gelijck het eertijts plagte,
Ons tot fijn Ilim bedrijf niet weder rucken magh.
Voor my, ick wil geftaegh op dele faken achten,
En niet een diep gepeys die groote ftem verwachten.
Ghy, wat ick bidden mach, doet oock wat u betaemt,
Om God te mogen fien, en niet te zijn befchaemt.
't Is u en my bekent, hoe ftaegh ons (lagen korten,
En slat ons kranck geftel haeft fal ter neder ftorten;
En let, wanneer de doot ons mont en oogen Iluyt,
Soo heeft van ftonden aen ons kleyne wereldt uyt.
Of dan de groote bleef noch hondert duyfent jaren,
Hoe kan 't ons dienftigh zijn, als wy daer henen varen?
De menfch blijft foo hy fterft, de boom gelijckfe valt,
En 't graf maeckt niemant wijs die eertijts heeft gemalt.
LTCHAEM.
Iek fegll, (lat uw verhael dient waer te fijn genomen:

Maer heeft, uw ftil gemoet nu volle ruft bekomen?
En zijtje, na verdriet te hebben uytgeftaen,
l;yt droefheyt, tot vermaeck, een beter wegti gegaen?
ZIEL.
Siet, als ick recht bemerck, en dat in volle leden,
I)e liefde, ware glmft, en alle foeticheden,
Die God van eerften af aen 't menfchelijek gepacht
Gedarigh heeft getoont, en namaels uytgewraclit:
Ja, dat fijn lieve Soon den Hemel heeft verlaten,
Aen 't kruys is valt geinaeckt, en al tot onfer baten;
En dat noch boven al by my werdt overdacht,
IIoe very' door fijne gunft mijn leven is gebracht;
Soo moet ick vollen danck aen God don Schepper geven,
I)at ick niet meer en ben als in mijn vorigh leven;
En (lat iek feggen magh, dat nu mijn wefen ftaet
Genoeghraem op den voet, gelijck het moftaert-zaet.
't Is my geen kleyne vreught, (lat ick, tot mijner baten
IIet geyl Egyptenlandt ten laetften lieb verlaten;
Ja, slat ick boven dat, terwijl ick henen vlie,
Mijn we„lfch en herten-lult aen mijn vyandelt tie:
Want ick ben niet alleen verloft van hare banden
Iek fie d'Egytenaer geflingert gen de ftranden,
En leggen overhoop, door Godes hooae macht,
Item zv voor eeuwiáh danck, die 't heyl te we e bracht.
Wie in fijn hert gevoelt liet pack van fijn gebreken,
E11 wenfcht met rechten ernft die af te mogen breken,
1)ie is God aengenaem, fchoon hy 't niet al en krijglit,
Daer na fijn innigh deel met groot verlangen hijght.
Door ootmoet kan men heyl van onfen God verwerven,
Hv wil geen fondaers doot maer dat de fonden fterven.
Een recht verlagen hert dat is hein lief getal,
En 't is een ftil vertreck, daer ruft in wonen tul.
Dat feyt ons Godes Woort, (lat niet en kan bedriegen,
^ Dat feyt Hy even felfs, die niet en plagte te liegen
Maer riefen onverlet, wil ick ii doen verflaen,
Iloe ick na delen tijt genegen ben te goon.
Iek fegge, waerde vriendt, door Godes evgen zegel € ,
Dat my een ftilder zee ten letten is verkregen
lok bidrie, dat ick noyt, met dit bouvalligh fchip,
Hach raken op een zandt, of op een harde klip.
„

;

LICHAEMVI.
Maer fegh doch, of het heil, (lat u is wedervaren ,
Niet u geworden is, vermits uw rijpe jaren;
Is hier niet oorfaeck van , dat ghy niet doen en meught,
Gelijckje voortijts plagh ontrent uw frisfe jeught?
ZIEL.
Of ick de fonde liet, of van haer ben verlaten,
Na ick liet (tuck begrijp, is beyde t'onfer baten.

1) De af-beeldinge van den jonghften dagh, in een Plaet, is te fien in 't eynde van 't Geeftehek IIuwehek.
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Is 't niet des Heeren gunft, die ons foo lange fpaert,
Dat ghy niet meer en zijt gelijckje voortijts waert?
Of dit lijn oorfprongh neemt, en in ons komt gereten
1)t laneklieyt van de tijt of uyt ons beter wefei € ,
Dient nader ingefien, en rijper overlegt,
En, na dat ick het vat, foo dient hier dus gelevf
Indien wy niet alleen ons oude fonder laten,
Maer dat wy boven dien de quade rucken haten,
En foecken maer te doen dat Gode welbehaeght ,
1)at komt niet van het vleefeli, na dat mijn oordeel drae t;
1Vant die een vaften wil ten leften heeft gekregen
'1'e laten alle quaet, daer toe hy was genegen,
Eu foeckt in rechten ernft, alleen het hooghfte goet
Dat is recht IIemels werek, en baert een ftil geuioet.
Of slat nu vroegh gefchiet, of in ons lefte dagen,
De lof is God alleen ten vollen op te dragen.
Siet , wat men goets ontvangkt, 't en komt niet bv beval,
Ooek niet door ons bedrijf, maer God die geeft'et al
LIGIIAEM.
Nocl€ 'ender , lieve ziel! wat hebje doch begonnen
I)at ghy ontrent het vleefch dit voordeel hebt gewonnen?
Voorwaer, uw gantfch bedrijf dient my te zijn bekent
Eer €€ de (loot befpringht, en na den grave fent.
Wy moeten onder een ons faken recht bemercken
Want voor u , fonder my , en is'er niet te werckeu
En \ oor my , ronder u , en is inner ftof bereyt
En dat wordt alle vleefch , wanneer de ziele fcheyt
Soo gl € v clan fondigh zijt , als ghy my fult verlaten
Al watje namaels doet , en kan ons geenlins baten
Al watje dan begint , zijn dingen fonder vrucht
En foo men namaels treurt, het is om niet gerucht.
Ach ! zielen fonder lijf en konnen niet bedrijven
Want foo haer weten is, foo moet liet ecuwigh blijven.
Nu fegh my dan een revs , hoe zijt g'er toe geraeekt
Dat ghy nu beter zijt , en honger fegen fmaeckt?
ZIEL.
lek n as eens foo geftelt , (lat ick begon te leven ,
Na my (le gulle jeught en woefte tochten € dreven;
Soo slat irk ondernam wat my het vleefch geboot
1)aer uyt ick , na my (locht , een groot vermaeck genoot.
lek had een grilligh hert vol alderhande Tuften,
l)at altujt befigh was, en noyt en konde ruften :
Nu nam lek dit bejagh , en dan een ander voor
,Maer wat ick oyt beftont , irk vond my buyten fpoor.
'k Was fleck als van de zee , en van haer woefte baren ,
lek focht een ander (chip om wel te mogen varen
Maer wat irk ondernam , irk braeckte lijckewel
)e zee was even bars, haer baren even fel.
lek (weefde fonder grondt, gelijek de vogels dwalen,
Nu op een hoogen hergh , en dan in diepe dalen
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Nu op een dicke mift, dan op een fchrale wint,
Of wat men in de lucht voor losl'e (Ian €pen viiit.
I)e Dnyvel foeckt de fiel tot veelderley gebreecken,
De werelt wilt den menfch ge[l,acg1i in nioeyteii Reken.
IIet vleefch haeckt na vermaeck, en foeckt ongure l €€ ft;
Maer in dit y(Tel vleefeh en is men noyt gern ft.
Mijn God, oueyndigh goet! ghy woud'et niet geheugen
l)at irk mijn beften tijt fou clnal€jck overbrengen;
(xhy braght een harden flagh ontrent mijn naefle bloet,
En fond pock groot verlies ontrent mijn ander goet.
lek, hier door opgewerkt, gingh naerftigh overinereken,
IIoe ver' (lat irk liet vleeich in my had laten wereken
En als irk deren poel niet aendacht overfagh,
Vernam irk binnen my gelijck een donderllagh.
Mijn Ponden, waerde vriendt, geleken hooge bergen,
En fchenen aengeftelt om God te willen tergen
En dat te nicer, eylaes! omdat irk, domme ziel,
Al dickuiael op een nieuw in quade poofen viel:
Want als irk recht bedacht, hoe ick my heb gedragen
En fagh Gods ftrenge wet, too was irk gantfch verfingen
Irk trel € r(l' en ftond verfet, en riep den Schepper aen
l)at hy met dele fiel niet wou te rechte gaen.
Irk voeld' een innigh legit van too geftage ronden,
En badt, (lat mijn berouw mocht grooter zijn bevonden;
Irk wenfchte, (lat mijn breyn een overvloedigh vocht,
I en (tagen overvloet van tranen worden mocht.
I „,' €€ waerom langh verhael? lek was als buyten rade,
En dat irk ftaende bleef, o God ! is uw genade
Ghy hebt mijn bangh gemoed van wanhoop afgewent,
(hy zijt het (lie mijn hert, als ware troofter, keimt.
Wat goets de menfch bekomt in (lit ellendigh leven
Dat wordt uyt enckel gun ft, o Gods van u gegeven;
Maer wat hein c{naets ontmoet, in eenigh fijn bedrijf,
Dat komt uyt eygen l'chult hein vallen op het lijf.
O! 't is een diep vermaeck tot God te mogen vluchten,
En ons inwendigh ]eet ootmoedigh uvt te luchten;
Ja, niet, een open hert te kennen onfe fchult,
En Godt in rechten ernft te bidden om gednit.
Te fnellen tot de deught, en tot een beter leven,
Om nimmer met ver€naeck (le tonden aen te kleven
Maer ftaegh in vollen ernft te wenden ons gefleht,
Ontrent liet wonder-beelt by Mores opgericht,
Te weten Godes Soon, die, aen het kruys gehangen,
Geneeft een treurigh hert gebeten van de Ilangen ;
En als ick rnenighmael op die gedachte viel,
Sprack ick ten leften uyt tot mijn beroerde fiel:
O 1 met ons oogen flaen op Godes eeuwigh wefen,
Lact ons fijn heyligh woordt met Itille finnen leien
Laet ons den Hemel lien, en wat'er is ontrent,
En 't fal ons groufaem zijn, wat vleefch en werelt rent.
Al wat ons fchoon geleeck, of heerlijck plagh te fchijnen,
l)at fal van ftonden aen gelijck een miff verdwijnen:
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Want als die regne (reeft ons hert hefeten heeft ,
1)an is het enekel I'tanck wat vleefeli en werelt geeft.
Siet, fehoon ick langen tijt (Ie lnften inoght genieten,
1)ie hier op werden zijn, ja van den Hemel vlieten,
Wat voordeel zoud'et zijn, indien ick naderlant
í1Iv in den fwarten poel van God verfteken ant:Voorwaer, de losfe jenght (lie zou terftont crdwijnen,
Ja, zon my des te nicer be(I roeft en ijnelligh fchijnen;
Want als lieh groot vcrniaeck met enckel loot 1teihtit,
Dan is van ftonden wen (le losfe hlildfchap uvt.
Schoon ick in 't tegendeel mijn leden poelde quellen
Met eenigh fwaer verdriet, ja, weedom van eer• I lellen
Wat nadeel deed'et niv, indien ick , na de pijn
Moglit voelen eenwigh hieyl, en in den Hemel zi,lnGetivis, liet vorig]] leedt (lat waer terftont vergeten
En ick en zon voortaen van geen benauwthevt weten
Want als'er blijdfchap oight na eenigh fwacr vert] t met
I)Gut acht men naderhandt liet vorig] hitter niet.
\Vel, hoort dan, nlijn geinoet wat kan ons vreughde haten,
Soo ghy om barent ruil (teil hemel zout verlaten'\Vat loot en ftaet it niet te lijden niet gednit ,
Nadien ghy door liet leet teil IIcnlel klimmen fult^
Van hier dan aertfehe vree ht, hoc groot the mochte I'ehtlnen,
Ghy legkt een wisfe groat van dnyfent groots pijnen,
Wel-kom, gewenfchtcn druck, (lie ons het lichaein tuelit,
Mills ghv (le ziele hrenght dier novt en wert gefncht
Lid IA ,\I.
Maer zijti 't de fonden niet, (lie ons van God verl'eheycleti.
.Ta, ftaen gehjck een stuur geinetfelt tusfehen bey(len Zijt ghy oock wel getrooft, dat ghy full kommen linen ,
Dewtjlje nienightnael niet recht en hebt gegaen:
Is door een vaft geloof inv geeft a11'oo ti erheven
I)at n in volle daet de fondenzijn vergeven?
En ftaet dit t'aller tijt in uw gedachten valt,
Schoon datje van liet vleefeli bv willen zijt verr,tft
-

11^.' L.
raeckt,
liet, dit is lul,lt1 vertroutwen
Wat does itw vragen
Dat God om Chri['ti wil my Pal onfehitldigh houwen;
lek (toe een itaegli gebed, al fchijn irk diekniweI li ii,
Dat trod mijn fwack geloof te bate komen ail
Een recht ootinoedigh hert, en na den geeft verflagen,
En plagh ons Heylant felts niet van hein veeg] te jagen.
Want die niet rechten ernft lijn broofen aert beklaeght,
Die krijght'er zegen toe, dat by hein beter dracgit.
Vn daeroni neem irk voor niet meer te willen fchronten,
Wat my hier in liet vleefch fal mogen overkomen
Vermids irk feker houw , slat legit en ongeval,
Door Godes hoorah beleyt, ons dienfligh weten Pal.

LICHAEM.
Maer wacrom denckje Poo?

LOU
Out (lat my is gebleken
1)ai droef Itevt in het leeich vermindert ons gebreken
\Vy fehricken in 't genieen van druck en tegenipoet,
En 't i,. ons tnenighmael neu lijf en ziele goet.
Cock weel ick dat het veerek, by niv ter hont genotben,
[ t Gode, vader -giinft op my is afgekomen
tin (lacromn ftel ick valt-, en wil geen twijfel (],temt,
Of God fal, Confer trool't, gednrigh voorder Iaen.
hits waerout fal ick noch voor dood en ortlieyl fchrottlen ,
1)aer Chriftns 't fondigh volek tot hem gebiet te komen
Ja fegt , dat by gewis haer droevigh ongeval
Genadigh overlien , eti oock genefen fal.
Iel: voel in tnv, 't i waer, een diepte veter Ponden,
1laer, God my Vader- gtnil't is (liep en fonder gronden;
Den rtn ntett Oceaen, ett fijn gefwollett vloet
Is tnincler ißt begrip, als nw genade (loet.
(ahv , (lie 't, vel'cloolde fchaep ginght foecken neu der hevden
Eu t brachtet in den ftal, of 01) begtaeide wegden
Guy , die liet on\vij, kinclt als vader hebt geknl't ,
En the een fin awe vonck no pt nyt ett hebt geeltlitl't ,
(ilty, die hebt aft geftelt, dat ghv ons (lilt vcrfchooucti,
1'n epcn ware gamut aen grove zonrlaers toonelf
Somit glit' verftooten, heer, een droef eil attghl'ti h hert,
I)at uvt cell sliep herolt voor n vernedert Li cut
Slet, doen iek hellen gingli , als wen het vlecl'ch gehouden
Mijn geeft een diepte was van alle vttyle fonden ,
Toen iek n niet en ballt, uw wegen niet en locht
Hebt gliv nty, lieve (10(1! oll luven wegli gehrocht.
En foudt ;ghy fonder trooft mijn ziele konnen lalcn
I);ter al wat fondigli i. sinn liert en linnen haten
Souclt ghy te defer mijt mijn ziel verftooten , Heer
-

Neemt, wanhoop: tnacckt it wwcgh, 'k geloof'et nib mnernteer
Ick lmoude voor gewis, kein kam niet (1uaets gebeuren,
I)ie tuet een ftaegli berouw fijn fevlen wit betreuren
Dit wert in mijn gentoedt op heden valt geftelt
Soo slat Luv rilt voortarn geen wanhoop meer cu (111e] t.
I,TCIIxE, 1.
M ier zijtje niet bedacht, slat Goal u mnocht verfluoten ,
En dat een nieuw gepreek fijn grainfchalt wil vergrooten
Kamm 't um niet licht gef(,liieit, dat ghy eens vallen built,
En vvaer'et flau niet uvt niet (lodes foet „edult
ZIEL.
had God oyt voor gehadt my van hem wegh te !looien,
En ntv, ellendigh menfelt, van lijne gunft t'omttblooten ,
Soo was r irk al vergaen, doen ick in fonden lagh ,
En niet als op het vleefcli , en op de wereldt fagh.
Ey ! waeronn (oude God my hebben toegefonden
Een afkeer met berouw van al mijn fnoode fonden
En lnl't obi wel te doen, indien 1 Tv defe fiel
-

In
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Voor hem niet aengenaeni, en als fijn eggen hiel-'
Siet, Godt, de goetheyt felfs, die heeft niv tijt gegeven
1).ßt tot op heden toe my d u rt het ydel leven ,
Ja , doen ick was verdwaelt , ben ick van hem verfocht
Eu ais niet eggen handt op beter wegli gebrocht.
Sou ick dan mijnen God ten vollen niet betrou €ven
Die my oock van de doot heeft krachtigh wederhouiwen
Neen, neen, sek ben getrooft voor foo een fwarei € val,
Als feker, dat my God niet van hem ftooten fal
LICHAEM.
Maer t'isiji wy heden noch in aertfche dingen woelen
Kondt ghy dat vaft geloof in n gedurigh voelen'
Kondt ghy by menfchen zijn , en leven fonder ff('hult ,
En houje datje ftaegh volftandigh blijven full
ZIEL
Dit is een vaften gront , daer op men heeft te bouwen
Als God jet goets begint, dat far hem niet heron wen
lek weet, als sek fal gaen uvt dit ellendigh dal,
Dal God niet vollen trooft tot my genaken Pal
Eer dat mijn„ levens draet fal 'eten afgefponnen
Sal ick liet eynde lien van dat'er is begonnen.
En riefen onverlet, foo bid ick even-ftaegh,
1)at God vernieuwen wil, daer an ick heden klar -,li
kVat uns geloove raeckt, dat heeft lijn winter -da en
En os erlogen lacht, en dick € naels koude vlagen
IDe geeft is in den menfch by wijlen Pon gelicht
Geltjek, wanneer het vrieft, de boonreu op liet seit
Geen tack is dan bequaem om hooger op te fchieten
Oock kan'er niet een menfch dan vruchten af genietri €
1aer is, gelijck liet fchijnt, geen leven in den ft uni
En daerom maer bequaeni tot voetlel van de slain
't Is even foo geftelt oock niet de helle zielen.
Het I'ehtjnt al nieniglunael als oftfe ne(Iervielei € ,
Sun is harr geeft bedwelmt , maer des al niet -te -nis i
l)eer is een binee- kracht, ja keeft en leven in.
I)e ziel is binnen my by wijlen foo verheven,
Dal ick kan, na my danskt, tot aen den Heistel 1' vn'eu
ilacr door een I'svaren geeft clan weder gants scrl'lelt,
Ja, weeck gel €lek het watch, dat aen den vuture I'iuclt.
Noch fal geen fwaer gepeys mijn hert tot wanhoop trecken
Maer God dient aengefocht ons krachten op te wecken
Want foo men tuet gedult een beter tijt veebes t,
1)e kool Pal vicri;h fijn, fchoon die in d' afchcr € lest.
LlCHAKM.
Maer fchoon ghy nu ter tijt wat goets hebt voorgenomen
Kan iiw genegen hert tot lijn vermeten komen?
Wy nemen menighmael veel goede dingen voor,
Mace veeltijts, eer men 't denckt, foo raeckt tuen buytet € (poor.

I)at by meer heeft den wil tot goet te doen genegen
Als wel de volle diet. Een goet en reyn gepev s
Is dicktnael fonder vr € tcht, ja, fchier als enckel vlev>
Soo laugh wy zijn bekleet niet defe fwacke leden
Zijn ons de linnen aertfch, en hellen na beneden.
Siet, wat de geeft begint , is maer een rouw befteck
Want oock ons befte werck heeft even fijn gebreck
Als ivy door ons gebellt tot Gode fuller fpreken
i Wy vinden even daer niet felden ons gebreken.
't Is dickniael dat de menfch op vuyle dingen peylt,
Oock als by van den Heer den fchoonen Hemel ey fel €t
\Vy bidden dat ons God de fonden wil vergeven
Oock t'wijl ons ydel hert tot fonden wert gedreven
0 fchendingh ongelaet ! men fpreeckt den Schepper neu,
Terwijl ons innigh hert en firnten elders gaen.
Nu, God verdoemtze niet die eenigh quaet bedrijven
Maer die, als niet vermaeck, in quaede nucken blijven
Offchoon dan eenigh menfch door fonden wordt verraft,
De trooft van fijn behoudt en lijdt noch geenen lalt
Dit is een valt beflnyt: wie God heeft uytverkoren,
Die gaet hier in liet vleefch door fonden niet verloren
God riet op haer bedrijf, en kent haer fwacken aert,
1Iaer uyt fijn hooghfte macht Poo wert de menfch bewaert
Slet, ílMofes heeft gefeilt, en Petrus is gevallen
En David wegh- geruckt door ongeregelt mallen;
Doch 't onhevl is gerecht, en niemant is vergaen
Maer zijn uvt haren val niet voordeel opgeftaen
tiet is, mijns oordeels, heft op Poo een voet te leven
Als of hier aen de menfch geen Iieylant waer gegeven,
1?n Poo van hier te gaen, als of geen ftrenge wet,
Tot, f.raffe van liet, quad f , by God en waer gelet
liet vorder, lieve vriest, (lat last lek God bevolen
En wil ootmoedigh zijn, als my de linnen dolen:
Dies fiel irk heden valt, (lat 't foncligh ongeval
In Godes hoogti gerecht ons niet verdoemen Pal
Al Il ruyckelt mijn gemoel , God far liet weder rechten
En irk wil onder Iles met vleefclt en werelt vechten
En Dialer (lit gewoel verwachten met gedult,
rot ghy, o lieve God! ons recht vernieuwen full
Geeft, dat irk leggen magh: mora Ponsren fijn veigeve €€
lek lie van he(Ien af tot in liet eeuwiglt leven
Mijn IIeylant is getrouw, en heeft voor my gedaen,
Dies far irk fonder fchrick in 't hoogti -gerichte ftaen
Sun heil is my bereit: geen I)nyvel van der hellen
reen vlees, geen fwaer gepeis, geen Boot en Pal my (Inellen
Vat my ontmoeten fal van druck en tegenfpoet
En is voor my geen vloeck, en niet als enckel goet
-

,

LICIIAEJI.
lek weet , dat irk van Go l uyt aerde ben gefchapen
En dat irk in het ftof fal lange snoeten flapen,
Maer (lat en acht lek niet voor druck en nt € geval ,
,

ZIEL.
diet , met den betten menfch is 't even duts gelegen ,
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Om dat ick wetter tijt eens weder groenen fal.
Maer ick ben gantfeli beducht, dat ghy- my fult vergeten,
Wanneerj' in volle ruft fult boven zijn gefeten.
Siet, Pharoos fchencker, los van banden en verdriet,
Dacht Rechts op fijn vermaeck, op Jofeph (lacht 1 € niet.
Daer is een trage poel, dit feggen veel poéten ,
1)ie, wat'er is ontzielt , de werelt doet vergeten
Al wie dien (warten ftroom maer eenmael overvaert
Die leyt in haeften af fijn aengeboren aert.
ZIEL.
Ey, laet hem dien het luft met aendacht overleggen,
Al watet Heydens volck of haer gedichten feggan,
lek fie in 't heyligh boeck, dat Godt wert aengefocht
're letten op het volck, (lat by hein is gekocht.
En liet, de bede raeckt hen die op aerden leven,
En komt van die by Godt, als reyne geeften, fweven.
By my fal even felfs, vertroii irk, zijn gelet,
Voor u aen onfen Godt te ftorten mijn gebed.
lek wil oock even clan niet al de reyne fcharen,
De gtnzft, die irk u draegh, den fchepper openbaren;
En roepen: IIeere, koom, op dat de jongfte dagti
Aen Godes trenrigh volek een uytkomft geven mar h.
LICHAEb1.
Wel aen, tot meerder trooft, loo dienje my te lengen,
Wat ghy te fijner tuft meynt Gode voor te leggen
Tot foes, en offer-werck, den Hemel aengenaen€ ;
Want wat naex fonde fmaeckt, slat is daer onhequaem.
ZIEL.
Wat dat mijn offer zy, en dient ons niet vergeten,
En irk wil dat geheym n mede laten weten;
Een neder[lachtigh hert, met ootmoet wel vooruien,
Befprenckt met Chrifti bloet, (lat wil ick Gode hin,
En 't is het befte (tuck dat irk weet nyt te brengen
En irk wil onder dit geen ander dingen mengen.
LICIIAEM.
0 vrient! dat is een woort, den Hemel lie fgetal,
l,n dat voor alle dingte gen Godt behagen fal.
'I'reet vry uyt delen romp, als 't Godt u ía! gebie (l en,
't En is in geen verdriet, al moet'et haeft gefchieden.
lek fal n in het graf verwachten met gedi €lt,
Tot ghy ter rechter tijt my weder halen fait.
Nu vraegh irk noch een dingte : irk ben nyt ftof genomen,
Maer fal irk aerde zijn, als ghy fult weder komen?
Kont ghy wel in het ftof, als in een woningli, gaen?
Dit vind irk wonder vreetut; ghy, doet'et my verftaen.
Tek lie, doe Lazarus wert nyt het graf getogen,
1)at hem alleen de ziel was uyt liet lijf gevlogen ,
Maer 't liehaem bleef geheel, (lies aisle weder gilam,
Soo vont(' haer eerfte plaets, daer fy haer woningh nam.
Eu Cl€ riftns even-felfs, al was bv fchoon geftorven,

Was aen lijn heiligh vleefch in 't miefte niet bedorven
Oock niemant van het volek, (lat by hem is verweekt,
Was oyt tot ftof vergaen, oock niet met ftof bedeckt.
Soud' ick dan asfche zijn, als ghy Pult wederkeeren,
Dat waer een felfaein werek, wilt outs (lat klaerder leeren
Soud' ick in 't duyfter graf noch leggen zonder lijf,
Hoe Ion mijn nictigh ftof u dienen tot verbluf ?

;

ZIEL.
Al fchijnt'et vremt te zijn, 't en zijn geen vremde faken
Voor hein, die nyt een fteen kan Abra € ns kinders maken.
't Gaet vaft, (lat Godes volek fal worden opgeweekt,
En ooek met vleefch bekleet, maer gaef en onbevleckt
Ten vollen vry geftelt van dele fwacke leden,
Gefuyvert boven dien van boven tot beneden,
En al het aertfch bedrijf, dat ons hier overkoou € t,
En fal ia defer € t€jt by niemant zijn gefchroo € nt.
Wy fiers tier door een tnygh , dat wy nu oogen bieten,
Waer door wy maer alleen een fchim van licht genieten;
Maer dan fal gantfch de menfch niet wefen als gelicht,
Om recht te mogen lien dat onbegrepen licht.
Dan fal Godt even-felfs lijn wonder openbaren,
Daer in wy fteke-blint, en niet als mollen waren;
Dan fal het wonder al, en wat Natura wrocht,
Ons open zijn gedaen, en in liet licht gebrockt
Dan fal geen boote geeft iet in ons komen blaten
Daer van ,üier menighmael de wijfte firnen raten
Dan fal geen fonde meer belitten ons gemoet,
Die ons hier in den geeft geftagen oorlogli doet.
0 wel geluckigh paer! fal ons dan yder bieten,
Als dit ons kranck gelte! den Hemel fal genieten.
Wanneer ons niet een woort fal komen uyt den wont,
Als (lat vernieuwen lal het eenwigh trou-verbont;
En, met een voort gefeyt, dit ftof fel heerlijck weren,
Ja, als ons I leylant fells; liebt ghy (lat niet geleien ?
LICHAEM.
Hoe, fa] dan Godes volck loo fchoon en Tie nels zijn,
Ja, heerlijck in cieraet, gel €jek een forme-fchijn?
Sal oock dit lompigh vleefch loo reynen Iichaem krijgen,
Dat vluchtigh als een geeft fal in der hooghten ftijgen,
Ja, wefen over-al, en op den eygen voet,
Gelilek'er wert gelooft, dat God ons Heylant doet?
ZIEL.
Al fachtjens, lieve vriendt, al wil men 't anders drijven,
Een lichaer,i, hoe'et gaet, (lat moet een lichaen € ])lijven,
Een lichaem, dat men lien, en dat men volgen magl € ,
En wie dit anders vat, doet ja, een quaden [lagh.
't Is waer, ons Heylants lijf, als goede zielen mercken,
Kan ei de werelt deur veel groote dingen wercken;
Maer da t komt van de kracht (lie uyt het l € If ontftaet,
Niet dat liet lichaam felts in alle plaatsen gaet,
.
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Schoon iemant faken doet, ganfch waert te zijn geprefen,
Daer hoeft noch evenwel geen lichaeni by te wefen;
De kracht is al genoegh die uyt liet lichaem rijft,
Gelijck de reden felfs ten vollen ons bewijft.
De fon is in de lucht, en fchiet haer guide ftralen ,
Sent oock haer krachten uyt tot in de laegfte dalen;
Ja, recht veel wonders aen, voor God geweldigh groot,
Tot in de diepfte kolck van onfe wereldkloot.
Hoe fou die klare fon, die alles kan verlichten,
Niet machtigh zijn te doen, en wonders uyt te richten,
Gelijck liet fchepfel plagh, dat by hem is geinaeckt?
LICHAEM.
Ey, treedt hier dieper in, 't is waerdigli aengeraeckt ;
Segh ons, met recht befcheit, hoe fal het lichaem wefen,
Wanneer het na de doot fal komen opgerefen ?
ZIEL.
Iek heb op dit geheym mijn oordel uytgebracht,
En wat'er noch ontbreeckt, dient af te zijn gewacht;
Mijn tough is niet bequaem dit wonder uyt te drucken,
En kom ick tot de penn', 't en wil oock niet gelucken;
Dit weet ick, dat de menfch hier namaels wefen fal
Schoon, wacker, fonder feyl, en buyten ongeval.
Wie fal hier verder gaen? Geen ziel en kan bedencken,
Hoe Godt te fijner tijt het lichaem [al befchencken:
Dies fegh ick: lieve Godt! hoe dient een menfch te zijn,
Die namaels blincken [al gelijck een fonne-fchijn'
LICHAEM.
Maer, ziele, noch een woort; nadien wy moeten Icheiden,
Soo laet voor uw vertreck een tombe toebereyden,
Daer in ick ruften magh, en krijght een wacker man,
Die u, en my ter eer, een lofdicht naaken kan:
Laet dat hier in de kerck ontrent den grave fchrijven,
Of op een rijcken (teen niet guide letters drijven,
Hanght daer ons wapen by, en ander graf-cieraet,
En maeckt dat al het werck wel hups en deftigh ftaet.
Soo doende [al het volck van ons iet konnen weten,
En dan [al oock de faem ons namen niet vergeten;
Een die in onfen tijt geen graf-verfierfels heeft,
Is even als een menfch die noit en heeft geleeft.
Neemt hier geen uitftel toe, maer laet'et haeft gefehieden,
\i%Tant 't is een oud gebruyck van al de grootfte lieden :
Dus wilje niet geheel my geven aen liet ftof,
Soo laet een rijcken (teen vertellen onfen lof.
ZIEL.
Ghy waert eens, foo my docht, wat hooger opgetogen,
Maer nu is u een uyl, een nyl is u ontvlogen;
Hoe, doen ick deftigh fprack, en fchier nu van it ging,
Laet ghy uw finnen gaen op foo een ydel dingte?
Ev,, pooght uyt dit bedrijf geen luft voor u te raepen,
Ghy moet al wijfer fijn, als eer dan ick gefchapen;
II
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Als God u van het ftof of uytter aerde nam,
Waert ghy des Heeren werck, eer ick te voorfchijn quam.
Wat gaet u heden aen foo moy te willen tieren
Dit afgefeten rif, een woonhuys van de pieren?
En waer toe doch gefet voor alle mans gefacht,
Een levenloofe (teen, of ydel graf-gedicht?
Ey! laet geen roemigh werck voor uw gebeente ftichten ,
En roept oock geen poëet om iet voor u te dichten:
Stelt ghy uw graf-fchrift felfs, niet op een harde ferek
Maer in een facht gemoet, en niet een deughtfaem werck.
Indienje my gelooft, een recht Godfaligh leven
Dat [al u beter naera, en meer geruftheyt geven,
Als wat tot graf-cieraet voor u kan zijn bedacht;
Want 't is maer beufel-werck, en niet als malle pracht.
Wat [al een, die het liet, hier over namaels [eggen,
Indien by na den eyfch het (tuck wil overleggen ,
Als dit of diergelijck: „Ey liet, een fchoone (teen
Deckt hier een vuylen romp, of wel een nietigh been."
En wenfch niet dat uw naem magh langh op aerde fweven,
Maer dat uw waerde ziel magh in den Hemel leven;
Brenght hier toe watje kont, gelijck het ons betaemt,
Soo worden ghy en ick in Codes boeck genaemt.
Hoe kan het na de doot uw dorre leden baten,
Dat van uw cierlijck graf veel luyden Pullen praten?
De koft hier aen te doen [al beter zijn befteet
Aen een die niet en heeft, als maer een drooge beet.
Laet, magh ick bidden, af dus hoogh te willen draven,
W'y leven heden (til , ey, laet u (til begraven.
Iek wil noch groote Ileep , noch pracht ontrent het lijck,
Het eenigh dat ick foeck, is Godt en 't eeuwigh rijck ;
Doch fooje lijckewel uw ftof wilt laten eieren,
Soo laet geen wimpel-tuygh ontrent den grave fwieren
Maer om van hjck-cieraet niet al te zijn berooft,
Dit [al uw graf-dicht zijn, indienje my gelooft:
;

Hier leyt geen wacker heldt, die fteden kon beftormen,
Maer wel een metgefel, ja broeder van de wormen;
Die noemt'et enckel droom, al wat hem is gefchiet.
Ach! wat de werelt geeft is NIET, en anders niet.
BESLUYT.
Wat heb ick nu te doen, als Godt alleen te prijfen,
Als Godt een danekbaer hert ootmoedigh aen te wij[en,
Als door een ftaegh gebed te (tijgen met den geeft,
Daer nimmer vreught ontbreekt, of droefheyt wordt gevreeft;
Maer wie kan tot liet werck bequame woorden vinden,
't En zy uw reyne geeft ons tonge wil ontbinden?
IIoe kan ick, fondigh menfch! iet brengen aen den dagh,
Dat hier kan dienftigh zijn, of u behagen magh!
Eylaes, ick ben een worm, een fmisfe van gebreken,
Neemt aen, niet dat ick fegh, maer dat ick foeck te (preken ,
Ja, fendt uw zegen af op nay, gebreckigh menfch!
178
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Op slat ick fpreecken magh, als ick van herten wenfch
Op dat ick fpreecken magh, gelijck de reyne fcharen,
Die in dat hooghfte licht uw wonders openbaren
Of kan'et niet gefehien , als na mijn laetfte rey,,
Soo fcheyt nu mijnen geeft van dit ellendigh vleys'
Doelt wat my nu voortaen op aerden magh gebeuren,
Geef dat ick met verdriet mijn zonden magh betreuren
En (lat ick )net vern € aeek, en niet een blijde v hieb t ,

1lagh fcheyden uyt het ftof, en ft €jgen in de lucht.
'k En heb niet meer te doen, als ftaegh bereyt te weten,
Op dat een korte fnick mijn ziele magh genefen.
Mijn God! voltreckt het werck, als ghy liet dien ftigh acht,
t Is uwe komst alleen, die ick op heden wacht!
Laet vry uw graf met vreughde delven,
De (loot i 't eynde van haer feh cn
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Tot be(lnyt valt de 1)oot -kiffe goor de Levendige, heb ick (mijns oordeels) geen beter ffnck of ftoffe konnen
gebruycken, als een levendige afbeeldinge van den doodelijcken uytgangh Zijner Hoogheyt, den heere Prins h'REDEßicx
HENDRICK, onfterffelicker gedachtenisfe, enz. wiens ftervende gedaente ick (doen ter tijt Raet-Penfonaris van Hollant
ende Weft-Vriellant, bvfonderlicken van haer Ed. Groot-Mog. claer toe verfocht zijnde) beneffens de Vorftelicke vrienden
en bloet-verwanten, oock andere groote perfonagièn, op den IH Maert, anno 1647, met droefheyt lieb aengefien, terwijl
d'eerwaerde man Gods, D. Goethals, op die gelegentheyt (foo tot den ftervenden, als tot de levende) deftelick ende
trooftelick fprack; de gelegenthey t van 't werck, en de afbeeldinge na 't leven van de perfonagiën, doen ter tijt
tegenwoordigh zijnde, wort tot verweckinge van meerder aendacht aen UEd. (gunftige vrienden) hier vertoont, met
byvoeginge van mijne ten felven tijt invallende gedachten. Neemt dit al mede ten goede, als nut om gebruyckt te
worden tot onfe genieene narichtinge.
-

Iloe was mijn geeft ontftelt, mijn finiten omgetogen'
De krachten mijner ziel tot in den grollt bewogen,
Als ick 's Lants waertfte pant, dien grooten Prince fagh,
Daer hy by naeft, ontzielt, in fijn bcnaeuthe t lagh ;
Doen fijn verflaeude tough niet meer en konde fpreecken
Daer in hy niet een menfch voor defers heeft geweeeken
Doen lijn ontfoncken oogh was dof en fonder glans,
Te voren hoogh geducht, oock by de grootste mans.
Ach, doot! was mijn gepeys, ghy vyert geen hooge toppen,
Maer komt oock aen 't verwelf van aertfche Goden kloppen;
(Thy vreeft geen deftigh hooft, al is'et fchoon gekroont,
Soo dat'er niet een menfch by u en wort verfchoont;
Staet, rijckdoin, hooge macht, groot-achtingh, wijfe reden
't Wort al, door uw bedrijf, als niet de voet getreden.
1)e menfch is enekel hooy, tot een den grootften Prins,
En al fijn hoeft bedrijf een hant vol fclirale wints.
Hy, dien ick menighmael van oorloghs fnege treecken,
Van wonder hoogh beleyt, heb deftigh hooren fpreecken,
Die 't wreed' en oorloghs werck geduerigh overwoegh ,
En ons geheelen Staet als op de fchouders droegh ;
IIy, die foo menigh flot, foo valt-gebouwde fteden,
Soo menigh horen -werck, als geenen tijt geleden,
Heeft, eer het iemant dacht, in haeften wech-geruckt,
En 's vvants hooge macht tot in het graf gedruckt,
-

En is niet dat hy was; wy lien het nu verdwijnen
Dat al de werelt deur foo groote dingen fchijnen:
Ue Vorft, des Lants vermaeck, en yellers herten -wenfch,
Die fcheyt hier uyt liet vleefch, gelijck een ander menfch.
Maer doot, onaerdigh fpoock! wat hebje doch gewonnen,
Na 's Princen levens-draet foo haeft is afgefponnen?
't Is waer, ghy velt liet lijf; meer fiet, het befte deel,
Dat keeit tot fijneis God, en blijft in fijn geheel.
De roem van fijn bedrijf, die tiet men henen rennen
Met vleugels van papier, en wel-gemaeckte pennen,
Door al dat werelt heet; foo (lat fijn fame dwaelt,
Van daer de forme rijft tot daerfe weder daelt.
Ile vyant heeft de fp)jt, liet voordeel onfe landen,
De Staet is onderftut niet uytgelefen panden,
De trooft is by liet volck, en by fijn hoogh gefin;
Een bant vol aerd' alleen, (lat is uw gantfch gewin.
Wat fegh ick? even dat en kan u geenfins baten,
Oock foo een weynigh ftofs en wort u niet gelaten;
I Iy,, die het lichaem fchiep en aen de ziele gaf,
Sal oock liet aertfche deel eens roepen uyt het graf.
Sal oock, eilat uwe fcheen, niet laten op te wecken,
En door fijn hooglifte macht uyt uwe banden trecken;
Stet, vrienden, die het werck in rechte daet befchout,
't Is niet, 't is enekel NIET, al wat de (loot behout.
-
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Schoon my nn rule dient , ick kan niet ftille blijven ;
Maer ach, een menfch als ick wat fal die doch bedrijven
Iek teile nu ter tijt oock meer als tachtigh jaer ,
Gantfch verre van de jeught en dichte by de baer.
Iek fprack eens op een tijt te midden in de ftaeten,
Maer dat heb ick nu langh veywilligh nagelaeten,
't Is meer als zeven jaer dat ick hier eenfaem ben,
En van de bange forgh geen quellingh meer en ken.
Maer hoort een vremt geval dat my voor dertigh jaeren
Den goedertieren Godt heeft laten wedervaeren;
Iek had een eenfaem bed en leefde fonder vrouw,
Onfeecker wat ick doen of wat ick laeten fouw.
Iek had in dit gewoel veel rufteloofe nachten,
Want ick wiert omgevoert door veelderley gedachten:
Dan fpeelde my de geelt ontrent een nieuwe trouw,
Dan nam ick weder voor te leven fonder vrouw.
Iek die van dit gequel mijn zinnen wou verlichten,
Verfchoof het tweede bed en gaf my om te dichten;
Mijn waerd' Elifabèth befat mijn gantfche fiel,
En Godt gaf my de kracht dat ick mijn vrijdom hiel.
Iek fchreef op defen tijt verfcheyde trougevallen,
En wees de waerelt aen hoe jonge zinnen mallen;
Maer in my doen ter tijt was noch een jeughdigh groen:
En, dorre zanghgodin ! wat weetje nu te doen?
't Is maer een vingerbreet clat ghy noch hebt te leven,
En wat het graf belanght dat is door n befchreven.
Misfchien eer ghy de pen maer eens ter neder fet,
Soo fulje door de doot van fchrijven zijn belet.
Maer wat doch fal ick veel van onfe fwackheyt (eggen?
Een hick, een kleyne fnick, die kan ons nederleggen;
Daer moet geen oogenblick van ons daer liehen gaen,
Of dienen voor de doot altijt gereet te ftaen.
Barfillaï verftiet gefangh en foete fnaren,
Schoon die by David felfs hem aengeboden waren:
En fiet, die man en was, juyft in dien eygen tijt,
Soo hoogh in jaren niet als ghy op heden zijt.
My dunckt, zoo ghy het kunt van onfen Godt verwerven,
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Ghy wout of in de kunft of by de boecken fterven.
De pen bleef in env hant, ten waer de zieckte quant
En dat de bleecke doot u gantfch het leven nanu.
Maer hoe dit vallen fal, dat wil ick Godt bevelen,
Maer wilt ghy, zangh-goddin, noch met de penne fpelen,
Of fingen naer de kunft, of op de luyte flaen?
Ey, feghit my doch een reys waer heen uw finnen gaen!
Wel, ick onkundigh menfch en hebbe noyt voor deren,
Vermits ick Godes woort niet recht en heb gelefen,
Iek hebbe niet gemerckt dat Godt een milde fiel,
Die droeve lieden trooft, foo wonder wel beviel.
Maer nu, Godt hebbe danck! ick heb de rechte gronden
Van defen plicht gehen en nader uytgevonden;
Soo dat iek nu ter tijt èn nut èn noodigh acht
Dat op dit gantfche werek vry nader dient gedacht.
Iek hoore Godes voort hier van foo deftigh fpreecken,
Des vind ick binnen my en elders veel gebreecken.
0 Godt! ick nietigh menfch, ick vinde my befchaemt,
Dat ick hier niet en doe gelijck het my betaemt.
Nu wat is Aelmis toch? hoe wort ons die befchreven?
't Is iet aen fchamel volck in Godes naem te geven;
Dit, naer mijn oordeel, client wat nader uytgeleyt,
Wat hier van in de Schrift en elders wort gefeyt.
Wel aen nu tot het werck, ghy, die het komt te lefen,
Indien ghy 't recht gebruyckt het fal u dienftigh weren ;
Maer hoe dit by het volck en u genomen wert,
Iek fchreef 't tot uwen dienet en uyt een Chriften hert.
Iek wenfch tot dele deught mijn zinnen op te wecken,
En oock van aerts gepeys mijn zinnen af te trecken.
En als de foete flaep my al te vroegh verlaet,
Wil ick tot mijn behulp gebruycken deren raet:

Almachtigli, eeuwigh Godt! maeckt nu mijn hert genegen,
En gunt my boven dat uw vaderlijcken zegen,
Dat ick uyt rechte gunft, tot aen mijn letten dagh,
Met oordeel naer den es my hier in quijten unagli.
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ü'acrde Lantnieden. Iek hebbe 1'h,(l. voor delen declachtigh genraeckt mijne bedenekinge op den gelreelen loop van des
menfela n leven, ende daer in voortgebracht fulcx als naer inrjn oordeel iernant tot voordeel foude konnen Itrecken. Iek
hebbe (lat werek aengevangen van de eerste beginfelen af, ende voor eerft begonnen niet liet Kinder-fpel, het welck by my
wort genornien voor den inganck van het menfclien leen, ende ben doer na voortgevaren tot de befchrijvinge van een
Maeght, Baer na van een Vrijfter, van een Bruyt, van een Vrouw, an een Moeder, van een Weduwe, van een bedaegde
I Iuys- moeder. Van dat 'I'rouwerc1. , ende dat'er ontreut is, ben ick gekomen tot den Ouderdom mijns levens, daer na tot
de befchrijvinae val) mijn eygen Leven, ende eyndelijck tot eenn Tachtigh-jarige bedenckinge; zulex dat ick niet en re,
(lat my iets overigh is oru het felve 1JL, mede te doelen, als te laten toekomen mijn Teftament of Uyterfte wille, immers
een gefelienek ter oorfaeck van de Poot (dat de Hechtfgeleerden donationem caufa mortis noemen:) het welck ick oock den
nacre ;;ege^en hebbe van Gedachten op Slapeloofe \achter, om redenen elders verhaelt, ende dit is lief, tegenwoordige
verckje. My dunckt, dat my inisfchien ieniant foude mo"cn vragen, waerom ick de moeite hebbe genomen dit oock in
veilen ITL. voor te flehen, dur foodanigc 1'octifc1ie oeffeuin en belt pasfee, ende oock meelt worden gebruyckt, in een
1)10e) ende, groeyende, vloevende, ende gloeyende deel van des Inenfchen leven; daer ick jegenwoordigh, in plaetfe van
bloeyen, geheel dor hen, in plaetfe van groeyende geheel bei afnemende, in plaetfe van gloeyende geheel kout en zwack,
ende in p'aetfe Sau 10e) ende op eels Ser^lrooght zint beu geflelf
Carrnina proveuiuut aninio deducta fereno.
Dace op is mijn autwoorde (Dode zv eenwigh lof!) , noch loo verre van den Ouderdom niet te zijn overwonnen, dat ick
van mijn acngeboren aert tot (le dichtkunfte geheel foude zijn servallen: eider dat ick in tegendeel van dien, tot trooft
ende serlichtinge van mijn Slapeloofe Nachten, noch dicl:unaels gewoon ben de foetigheyt van de dichtkunfte in 't werek
te 1tellen , daer toe hebbe ick tot beweegredenen dele navolgende
`1'e weten, (lat ick mijn waerde huyfvrouw door Naei nthjvighe) t moetende misfee, ick tot trooft sap mijn eenfaem bedde
hebbe toen ter tijt aengenoinen uyt te brengen 't veerek san den Trouwringh, ende Baer mede (onder Godes genadigen zegen)
te wege gebracht, dat ick tot geen tweede '1'rouwringh, dal is tot geen ander huwelijck, ben vervoert geweeft. Hier by
gevoeght, dat de dichtkunfte by menige heylige mannen op verfcheyde hare ongelegentlre3 t is gebruyckt geweeft, ende oock
beer bequamehjek ter eeren van den goedertieren Godt kan gebruyekt worden: ja, dat het ;oet is geduerende het helle deel
onfes levens, niet anders te lieven dan Godt, en alle dingen in , of on1 God:
Vat heb ick nu te doen als Godt alleen te prijfen,
Als hem een danckbaer hert niet ootmoet aen te wijfen;
Want by is nu alleen den my , ellendigh nienfch ,
Mijn trooft en mijn vermaeck, ja, innigh harten wenfeh!
11
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Het hooghfte point van menfchelijcke wijfheyt is wijs te zijn ten goede van de ziele. lek hebbe beinerekt, dat uyt Godes
Woort " duydelijck is blijckende, datmen tot malkanderen behoort te fpreecken met plalmeil, loftangen ende geeftelijeke
liederen, zingende ende pfalm ende den Heere in onfe harten, allijt van alle dingen Godt danckende. De befte driften van
Godzalige dichtfchrijveren ftrecken, ende behooren te ft,recken, ter ecren van dien grooten Godt 2 Motes ende firjam,
hebbende 't volck van Ifrail uyt Egyptenlant uvtgeleyt, ende Pharao niet de fijne zijnde verdroncken, hebben tot
danckfegginge van fulex een Trinmphliet gefongen Motes op lijn affchevt heeft nytgebracht liet Goddelijck Swanen- liet
Debora ende Baruch hebben infgelijcx een triumphantelijck Liet gefongen over de victorie tegens Sifera David heeft de
nederlage van Saul ende Jonathan met een Poètifcli Trenrliet beweent. Ezeebias ilyt een ganfch befwaerlijcke ficckte
opgeftaen, heeft niet een geeftelijck Gedicht Godt fijne danckfea,ginge opgeoffert. Jeremias heeft over den ondergangh van
Jerufalem poëtifche Klaegh- liederen gefongen. NIaer het heeft den II. Geeft gelieft niet alleen Benige kleyne ftuekjens by
forme van gedichten in Godts Woort voor te ftellen, macr oock geheele boecken; als 't boeck Jobs, de Pfalmen, de
Spreeck-woorden, de Prediker, ende het Hooge -liet Salomons; fidcx (lat de Poctifche Schriften genoeghfaein een derde deel
an het geheele Oude Teftament uytmaecken, gelijck de Heere Chriftits felfs de fchriftuere verdeelt in de Wet, Propheten,
ende Pfalrnen. Ende in 't Nieuwe Teftanient worden gevonden de Loffangen van de waget Maria, van Zacharias ende
Simeon, waer by mede aen te mercken ftaet, dat de Apoftel Paulus uvt de poëten Aretus, Menander, ende TTpunienides
fekere plaetfen te paste brenght; invoegen (lat by fchijnt (fchoon aen de voeten van Gamaliel opgevoet) geen andere
Heydenfche fchrijvers als poëten geleien te hebben, immers dat by geen andere weerdigh en heeft geacht onder fijne
Goddelijcke fchriften te vermengen. Eiier by gevoeght, dat ick van tijt tot tijt hebbe gemerckt, (lat gedichten de menfchen
lichter invallen, als gefchriften die aen geen dichtkunft gebonden zijn; ja, de I[eere Chriftus is gewoon geweeft fijne
maeltijden te befugten met het zingen van Lofzangen.

1) (ol. S. I er s 1G, Eph, 5. vei, 1).

2) Fvod, l5 sirs -20

3) Judie
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GROOTE ONGE)IACI EN YEROORSAECKT DOOR QUAET O TITAEL AEN
V'REE\IDELI \GEN GEDAEN.
De/e 9efrliie(lenis rs Ie lefen ?n 't bed b der Rzchteren, cap. 19.

Wie aelenioesfen geeft (laet (lat de wreckers lefen)
Is als een waterput of dient alfoo te wefen.
Onthout dit, waerde ziel, op datje dele deuglit
En krijgen in den geeft èn langh behouden meught.
Siet, wie'er uyt een put geclurigh water trecken,
Die wil het voor gewis tot nut en voordeel ftrecken :
Want vocht met ftaege vlijt getogen uyt den gront,
is klaer, van goeden reuck, en voor den menfch getont.
Maer fooder uyt de put geen nat en wort getogen,
Of datfe ftille ftaet en niet en wort bewogen,
Een die hier langhfaeni put en wijt ick geenen dancl,
Want water eertijts verfch, dat krljght een vuyle ftanck.
Ey riet, dit ongenlack fal even wedervaren,
Die uyt een gierigh hart haer gelt en rljckdom fparen :
Want die voor 't fchamel volck fijn gelt en benrfe fl uyt,
Daer vlieght de goede reuck en alle fegen uyt.
Een hant die milde geeft is (aodt een beten balfem,
Maer gelt te teer bewacrt dat wort hein enckel alfenn.
Geen wicroock die voor Godt too foeten reuck verweekt ,
Als een die milde geeft en naeckte leden deckt.
Let hier op, waerde ziel, en wilt noch vorder lefen,
Daer wort een gunftigh hart u klaerder aengewefen.
Ghy fult'er konnen fien, hoe Godt een menfch bemint,
Als by een milden geeft in lijnen boefem Sint.

lot hef erfinde altleer

Wanneer een feecker wijf had overl'pel bedreven,
Soo wasfe metter haeft gevlucht van haren man:
Sy wou gelijck het fcheen by haren vader leven,
in vrydom foofe meent indien het wefen kan.
Sv molt noch haeren vrient in eenigh deel behaegen,
En had noch too het fcheen iet dat hem wel beviel;
Dies focht by noch eenmael met haer de kans te waegen,
Of anders was in hem een ongerufte ziel.
Hy reyll, clan naer het hugs, (lat in lijn eerfte jaereu
IIy dickmael had befocht oock om Bees eygen vrou,
Daer gaet de goede man haer vader openbaeren ,
I)at hy haer wederom in gunft ontvangen wou.
De vader is verheugllt en gaet fijn gaft ontvangen,
Hv hiet hem wellekom en doet hem goet onthacl
Want hy had overlangh al vry een groot verlangen,
Dat by eens hooren mocht too laugh gewenfte tael.
De vrede was gemaeckt, de man begon te peyfen
Op fijn verlacten buys en hoe het is ontfet:
Hy maeckt hem dan gereet en Reit hem om te reyfen ,
En neemt niet grooten danck fijn blijde vrouwe met.
Doch hy was niet geneyght om in uytheemfche kuften,
Of by liet heydens volek of in een vreemde ftad,
Maer was in Ifracl geent te komen reffen,
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En 't was in Benjamin daer by eerft neder fat.
Maer of 1 €y ftille ftont of wandelt op de ftraeten,
Ach niet een eenigh meiifch die hem lijn gunfte biet:
IIy, by lijn eygen volck, fchijnt als te zijn verlaten,
Soo dat liy niemants buys tot lijnen trootl geniet.
'Pen leften isfer een die quarr van fijnen acker,
1)ie naeclert tot den man, en fpreeckt hem gnnfti neu
I)ie liefde fo liet fchijnt, die wort toen cent maer wacker,
Wanneer van waer by duani ten vollen was verftaen.
Maer eer by in het Buys fick kon tot ruhe geven,
Soo duam'er onguur volck dat vraeght naer riefen galt
Ach, wat een groufaem ftuck wort korts daer na bedreven!
Want ftracx wort Baer de vrouw oneerlijek acngetall.
En om hier kort te gaen, het wijf dat wort gefchonden,
En liet, Baer uyt ontftont een groufaem ongelnck:
Haer lijf wort over-al met ftucken omgefonden,
En dit bracht Ifraël een ongewonen druck.
Veel duyfent man, eylaes! fijn hierom toen geftorveil,
Gelijck den ouden tijt op lieden noch befchreyt:
Siet, (Iabes even felfs wort in de gront bedorven,
Schoon het tot dit bederf geen grollt en had gelei t
Siet, al dit ongemack slat is alleen gefhroten,
Vermits een vreemde galt niet goats en werd gedaan :
Want had de vreemdelinck oprechte gunft genoten,
Gibea met haer volek en waren niet ver;aen.
Ghy kunt hier, lieve ziel, gelijck met handen tafen
I;n 't is een nutte les die hier uyt wort geleert,
God flaet een gunftigll oogti ontrent de vreemde gallen,
En wil dat vcler menfch de vreemdelingen eert.
Siet , recht mildadigh zijn wort over al geprefen
En 't is een heyligh werck, en oock een nutte dril lht.
Ghv, bid den goeden God om even loo te weIne,
\%rant uyt mildadigh zijn rijft als een Hemels vrenglit
Den vreemden wel te doen (lat is een grooten fegen
En 't i een deftigh werek dat Gode wel bchaeáh( :
Maer als men 't qualick doet, foo islet eher-en -tegen
Een vloeck, waarom dat God èn lant èn luden plaeght.
,
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Hier komt een heydens man ons niet de vinger willen
Hoe dat oock nutte leer kan uyt een fabel rijten:
\Vie Nafoos boecken leert en nacr den eyfch verftoet,
Sal dele leere Lien als in een volle daet.
Latona was verjaegl €t als fy gants eenfaem dwaalde
I?n mits haer grooten dorft byna geen adem haelde,
Sagh wat ter zyden af een koele waterbeeck ,
Daer naer fy in der haeft en groot verlangen weeck.
Maer tiet, een lompen hoop van onbefcllofte boeren
Die deden anders niet als datfe leelick fwoeren:
Sy ftonden geenfins toe, dat fy het minfte vocht
Voor haer aenmechtigh hert met handen fcheppen mocht
Sy roeren al de beeck tot in de diepfte gronden ,

Op dat geen zuyver nat voor haer moght zijn gevonden;
En dit beftont liet volek niet foo een fel gelaet,
Of haer onheufheyt fproot uyt aengeboren haet
Latona fchoon fy toont twee jonge zogelingen,
Die met een droef gefcllrey haer om de leden hingen,
Sy moght noch evenwel niet lesfen haeren dorli
Op datfe zogh ontvingh in haer verdorde borft.
En of al fchoon de vrouw veel goede reden feyde,
En datfe voor liet volek niet lieete tranen fchreyde,
Noch (tont dien wreeden hoop gelijck een harde rots,
Een yder even bars, con yder even trots.
Het water, feyt de vrouw, gelegen uyt de wolcicen,
Is over al genieen oock by de wreetfte voleken ,
En wvaerder oyt een beeck komt vallen uyt de zee,
IIet is een vryen dranck voor alderhande vee.
Wel daer een tijger drinckt, of leeuw, of felle beeren,
Kont ghy, onguren hoop! daer van een menfche weereu P
Kont ghy een vrouwe fien die van den dorft verfnacht ?
Wie heeft foo vreemden daet fijn leven oyt bedacht!
Ich wil in dele ftroom geen vuyle leden fpoelen,
Maer ick verfoeck alleen mijn dorft te mogen koelen,
En mits dit yder een moet werden toegeftaen
Soo zijt ghy mijn verfoeck niet machtigh af te linen.
Indi.enje menfchen zijt (lie nuten de reden leven,
Soo moetj' een koelen dronck een dor!ligh menfche geven;
Te nicer vermits ghy hier een droeve moeder fief,
.loll wie ghy nyt de beeck kont lieelen haer verdriet.
Vat dat de vroutive feyt, geen boer laat hein bewegen
Dies is het jonge wijf ijl gramfchap opgeftegen,
lIaer bloet is op de loop , haer brevn dat is verhit
Dies gaetfe weder aen , en feyt ten leiten (lit
Zijt ghy dan, fprack de viouw, tot water loo genegen,
Dat ghy het killigh nat hout voor uw nleeften fegen,
Wel blijft dan in de poel daer ghy op lieden zijt,
Ja, blijft daer, norfen hoop, en dat voor alle tijt.
De vloeck die deed haer werek, want al de grootfte Goden
Die hebben loo liet fchijnt de boeren slit geboden,
Siet, niemant van den hoop behielt een 's menfchen geeft,
Want yder word terftond een lelick waterbeeft.
Sy vielen in de beeck met ongewone Throngen,
En deden anders niet clan datfe lelick longen.
1)it maeckte door het wout een wonder vreetut geluvt,
En fchooii fy zijn verkoelt, haer gramfchap moet'er uyt
Hier van loo Nab meent, zijn kickers voortgekomen,
Die hebben nu ter tijt dc poelen ingenomen,
Sy leefden naderhant gedurigh in het nat,
En werden nimmermeer van moerigh water zat.
Iek bid n, Chriften menfch, wilt dit eens overleggen,
Wat met dit vreemt verhael heeft Nafo willen (eggen;
Wat may hier in belangllt, ick maecke dit befluyt,
En treck'er t'onfen dienft een nutte leeringh uyt:
My dunckt, dat dele man dit (tort in ons gedachten,
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Dat niemant oyt en moet een fchamel menfcll verachten,
\lacy datj' in tegendeel hem voordeel geven moet,
Waer door een dorre ziel met fpijfe wort gevoet;
Eu fooder eenigh menfch hier tegen kohlt te fteecken,
Dat ja, de Goden felfs dit onheyl Pullen wreecken.
!)it is, naer dat ick meyn, dat Nafo feggen wil,
1n v an een Chriften hart en heeft'et geen verfcllil.
SLGENINGE OVER DIE GEENEN DIE VREEMDELINGEN \\EL
HEBBEN GEDAEN.

EERSTE EXEMPEL.
u1;N0\[EN Ii1T GENES. CAP. 18. OP DE HERBERGIISAEMIEiT \AN
ABRAHAM:
I si,,, of ,,,e/ hei beighfaem le fi n, want hi i door hebben fommije engelen gehet bvrglrl
on,'etende. Ileb. 13. v. 1. en 2.

Als Abram eens vernam dat tot hem lieden quarren,
Die even haren wegti voorby fijn tenten namen,
Soo quam hy vaerdigh uyt en bad haer in te gaen ,
En fprack haer boven dat met heufche woorden aen:
„Hoort vrienden, fooje zijt tot mijn verfoeck genegen,
't Sal my genade fijn en oock een grooten fegen,
lek Pal u metter daet doen brengen aen den dagti ,
Wat u Pal dienftigh zijn en oock ververfchen magh."
If komt ftracx tot het werck, en fonder langh te wachten
Men krijght het vette kalf en laet'et vaerdigh ƒlachten;
Men brenght'er foete melek en versfe koecken by,
Des is men naer den geeft en in het wefen bly.
IIy toont hem foo verheugllt ontrent de vreemde gatten,
Als zi,j nd' hem aengenaem en geenlins (ware latten:
Stet, Chriftus heeft gefeyt, dat wie fijn naeften geeft,
Al ver liet befte deel in defe weldaet heeft.
Daer komt een meerder heyl op hein ter neder fchieten
Als die een groot gefchenck uyt fyne gunft genieten.
1)it heeft de waerheyt felfs voor defen foo verftaen ,
En Abram heeft het werck oock even foo gedaen.
Ey, vvat ons Godes Zoon heeft eertijts willen leeren,
Liet ons dat evenfelfs met onfe daet vereeren.
ƒlet is een valle gront wat Chriftus heeft gefeyt,
Dat is, dat onfe ziel tot in den Hemel leyt.
Ey fiet, wat grooter heyl heeft Abram hier genoten,
Dat uyt fijn Neufeh onthael ten vollen is gefproten:
IIenl wordt door Godes woord een zone toegefeyt,
En Sara, fchoon veroud, die word'er toe bereyt;
Die gatten, die by dacht dat niet als menfchen waren,
Die quarren Godes wil aen Abram openbaren;
slet was een maghtigh heyr, dat leyt den eerften gront
En van het eeuwigh heyl èn van het nieu verbont.
TWEEDE EXEMPEL.
G12X0 ƒENT UYT DE HANDELINGEN DER APOSTELEN CAP. 28.
-

Rode hel gefehiede, als de Trader van Pnblios biet de I.00ilfe ende den Zooden loop
beraogeo zijnde te bedde lagh, tot den welcksn Panlas engznck, ende als kp
gebeden hadde, leyde hy de handen op hem ende maeclte hem gefonf.

Als Paulus hard beticht naer Romen was gefonden,
En na een groote ftorm voor Melite gevonden,
ii

Guam daer een harde zee die 't fchip in ftucken f oegli ,
En al (lie by hens zlj n in 't koude water joegli.
Ey fiet, een Roomfche vorft, die in dat eylant leefde,
Vernam hoe 't reyfend volek daer aen den oever beefde;
Hy nam haer in fijn huys en heeftfe wel onthaelt,
Maer fiet, beleefde gunft en bleef noyt onbetaelt:
De vader van de vorst was even toen gelagen,
En jammerlijck gequelt van tweederhande plagen,
Van koorts en roode loop; maer Paulus quam'er by,
En maeckt den ouden man van beyde qualen vry.
Dit heeft de fnelle faem ten luytften uytgekreten,
Soo dat het wonderwerck van yder wort geweten;
Dies fooder iemant fleck ontrent de plaetfe was
Guam Paulus eere doen, die hy terftont genas:
En wie dien eygen tijt maer tot hem quarr genaecken,
Liet God door fijn behulp gefont en luftigh maecken
Ey fiet, een vreemdelinck beleefdelijck onthaelt,
Heeft wat hem was gefchiet met groot gewin betaelt.
DERDE EXEMPEL.
Dat goet doen aen vreemdelingen van Godt word geloont,
ende 't felve bewefen niet alleenhjck by het Oude ende
Nieuwe Teftament, ende Apocryphe boecken, maer by
deftige heydenfche fchrijvers, ja poeten felfs, nootdruftige
lieden by te ftaen ten hooghften geprefen wort, ende
het tegendeel van dien inifprefen, hier te fien in de aengeteeckende plaetfen.
'T OUDE VERBONIT.
Trod. cap. 22. v. 26, 23. v. 10. Dent. cap. 16. v 17. cap. 24. v. 12. 13.
14. 19. 20. 21 Pfalmen 37. r. 25. 26, 41. r. 2, 112. v. 5. Proverbia.
cap. 14. r. 31. cap. 28. v. S. cap 31. v. 15. Ecelefiaft. cap. 11 v 1.
Dan. cap. 4. r. 27. Jlaleacln. cap. 3. v. v. 10.

NIEUWE TESTAMENT.
117alk. cap. 3 v. 11. ca,, 16. v. 9. cap. 6. v. 35. Actorum. cap. 9 v. 36.
cap. 5. v. 34. Rom. cap. 12. v. S. 13. IL (bruit. cap. 9. v. 7. S. 9.
10. 11. Ga/at. cap. 6. v. 9. 10. I. Taurot. cap. 5. v. 10. Sen/b.
Jacobi, cap. 1. c, 27. cap. 2. l-. 15. 16. Ilebr. cap. 13. v. 2.
I Sen/b. Joh. cap 3. r. 17. 18.

APOCRYPHE BOECKEN.
Ilfife Suach. cap 4. v. 1. cap 7. v. 36. cap. 14. v. 13. cap. 22. v. 28.
cap. 29. v. 1.

Aen onvermogend volek en nacu gefette lieden,
Tot noodigh onderftant, een open hint te bieden,
Dat is voorwaer een werck dat Gode wel behaeght,
Gelijck fijn Heyligh Woort des overal gewaeght.
Stet, waer men befigh is ontrent (le Joodfche wetten,
En dat men wil in ernft op haer propheten letten,
De Schrift (chat over al den milden gever goet,
Het zy die naeckte kleet of lege buycken voet.
En die het Nieuw Verbort met rechten aendacht lefen,
Die vinden defe deught oock daer te zijn geprefen,
Al wat uyt liefde komt is daer gantfch aengenaem;
Want voor een Chriften hert is liefde recht bequaem.
180
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Indienje vorder gaet met aendacht onderfoecken,
Wat hiervan wort gewaeght in d'Apocryphe boecken,
Men vint aen alle kant, hoe defe liefde -plicht
Oock daer word aengefen gelijck een helder licht.
Wilt ghy dan boven dat met aendacht gaen bemerckeri
De lleydens evenfelfs en haer verbloemde wercken,
Ghy fult'er uyt verftaen dat menigh IIeydens man
Oock tot dit Chriften werck veel leeringh geven kan.
Noch fegh ick boven dien, dat even haer poëten
Meer als ick had gedacht van defen handel weten:
Iek fie dat Nafo felfs, die foo veel kluchten fchrijft,
Al fchijnt liet dat hy jockt, ons finnen hooger drijft ".
Want tiet, hy doet verhael, hoe twee vermaerde Goden 2
Eens quamen by het volck gelijck als flechte boden;
Sy namen vlijtigh acht en dat op alle dingh,
IIoe dat'et in het velt en in de fteden gingh.
Maer hoort, wat haer ontmoet: al waer de Goden quarren,
Of fy naer Ooft of Weft haer wegh en reyfe namen,
Sy vonden niet een huys dat voor haer open flont,
Ja, niet een droogen beet voor haren gragen mont.
De gantfche werelt wrocht, als met geheele zinnen,
Door allerley bedrogh veel gelts te mogen winnen,
Maer voor nootdruftigh volck en was'er niet te doen,
En niemant was geneyght een legen buyck te voen.
Siet, dus ginck Jupiter niet fijn gefelfchap dwalen,
Nu op een hoogen bergh en dan in lage dalen;
Maer waer dat immermeer die groote luyden gaen,
Ach! by gebreck van gelt, fy molten buyten ftaen.
Ten leften is 't gebeurt, dat defe lieden quarren
Daer fy ontrent een bergli een kleyn gebouw vernamen,
Hier was Philemon waert, die Baucis had getrout,
En hadden haer verblijf in dit verbofte wout.
Hier wilt het eenfaem paer liaer kofjen uyt te rapen,
Oock fonder veel bellagh van meyt of rappe knapen,
Sy niet haer lieve tween zijn gantfch het huyfgefin,
Sy dienen bey gelijck en heerfchen niet-te -min.
Haer kluysjen was gedeckt met lis en groene biefen,
Wat dief dat haer genaeckt, fy konden niet verliefen.
Hier klopt Mercurius en bleef wat ftille ftaen,
Dies kijekt Philemon uyt en bidt hem in te gaen;
Hier valt oock Baucis toe en deckt een ronde tafel,
En brenght met bly gelaet een diep geruytte wafel,
Oock eyers nis gekoockt, en fetter vorder by
Een fchotel opgevult met verfch gefoden bry;
Een gans, het eenigh beeft dat om haer hoefjen (weefde,
En tot een huysbefchut gelijck een wachter leefde,
Socht dit gedienftigh paer te brengen aen het vier,
En greep met grooten ernft naer dit vreefachtigh dier.
Maer wat Philemon doet of Baucis wilt te maecken,
De gans quam met de vlught tot Jupiter genaecken,
En focht gelijck het fcheen, op foo een blijde tijt,
'

1) betamorph, lib. S. Feb. 7.

r2) Jupiter en Merenriue.

Van foo een wreede Boot door hein te zijn bevrijt.
Philemon en fijn wijf, fchoon datfe bijfter hijgen,
En willen geenen raet om defe gans te krijgen.
Den tragen ouderdom die heeft het haer belet,
Dies is het anghftigh dier in vrijen ftaet gefet.
\Vat dat de lieden doen, haer aenflagh wort gebtoocketi,
I)e goede Jupiter die heeftfe vry gefproocken,
Hy docht het goet onthael dat was voor hem genoegh ,
En dus was dat liet volck de gans niet meer en joegh.
Terftont na d'eerfte fpijs wort op den dis gegoten
Een hoop van aerdigh fruyt en hondert ockernoten;
Het fchijnt dat al de koft die Baucis had gefpaert
Tot defe gallery ten vollen was bewaert.
Philenion braght een fles daer wijn uyt wort gefchoneken
En die vermindert niet al wort'er veel gedroneken;
Hier op riep Baucis uyt, en ftont geheel verbaefl.:
Het fchijnt wel fpokery of datter iemant raeft!
Maer 't was een wonderwerck dat haer quarr openbaren,
Wat dit beduyden wil en wie die gatten waren:
Daer fpreeckt Mercurius en feyt met vollen wont,
In wat een groot gevaer de gantfche werelt ftont;
Dat hy met Jupiter was uyt de locht gekomen,
Op dat van 't onheus volck mocht wraecke zijn genomen,
Ja, dat een ftreecke lands fou worden onderdruckt,
En tot verdiende ftraf ter Hellen wegh geruckt;
Maer feyde niet-te -min dat hy noch lange jaeren
Philemon Knet fijn wijf voor onheyl fou bewaeren,
Hy ftont lien vorder toe te wenfchen eenigh dingh
Dat hen als aengenaem ontrent de (innen hingh,
Ghy hebt door goot onthael twee Goden u verbonden,
Die tot gedreyglide ftraf op aerde zijn gefonden,
Maer om uw milden aert fult ghy des zijn bevrijt,
En fult gezegent zijn oock voor een langen tijt.
Seght ons, wat ghy begeert dat wy u fullen geven;
Ghy fult in dit vertreck geluckigh hogen leven.
Geen pelt of ander quael fal op u neder flaen,
Vermits ghy goede tier aen Goden hebt gedaen.
Dees aenfpraeck gaf een moet aan twee bedruckte menfchen,
Sy leggen in beraet wat dat fy fouden wenfchen;
En mits dit yder een van haer wort toegeftaen,
Soo zijn zy haer verfoeck niet maghtigh af te flaen
„Geduchte Jupiter, die in den Hemel dondert,
Ghy maeckt ons arrem volck ten hooghften hier verwondert,
Dat ghy foo grooten gunft ons flechte luyden toont,
En foo geringh onthael niet foo veel zegen loont.
Iek wil dan uwe gunft, en even met verlangen,
En wat ghy ons verleent met danckbaerheyt ontfangen;
Ghy daerom, hoort van ons wat dat ick nietigh menfch,
Van uw mildadigh hert, van gantfcher herten wenfch :
Laet my en defe vrouw uw eggen priesters wefen,
Guy fult door onfen mont gedurigh zijn geprefen,
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Soo langli als uwe gunft ons in het leven fpaert,
En tot ons lieve ziel van hier ten Hemel vaert.
Wy zijn tot lieden toe gelijck gepaerde fchapen,
Wy linen te farcen op en gaen dan weder flapen,
Soo clat men geen verfchil in al ons leven vint,
Iek ben van haer geëert en fy van my bemint.
Laet daerom van uw gunft ons even dit verwerven ,
Dat wy op eenen tijt te farcen mogen fterven,
't Sal my een vreughde zijn dat ick op eenen dagli
Met Baucis mijn gemael van hier verhuyfen magh."
Als Jupiter verftont de wenfch van defe lieden,
Soo fprack hy: „eerbaer volck uw wille fal gefchieden,"
En daer op is gevolght een feltfaem wonderwerck:
Haer kluys al was die kleyn die wiert een groote kerek.
Dit heeft Mercurius Philemon aengewefen:
„Soo dient nu Jupiter en ick te zijn geprefen,
Ghv en uw lieve vrouw die fullen priefters zijn,
En leven hier geruft en buyten alle pijn.
Ghy lult hier langen tijt geluckigh mogen leven,
Dat fal u Jupiter en oock den Hemel geven,
Eu als uw levens tijt ten letten is vervult,
Soo Pult ghy bey gelijck verhuyfen met gedult."
Dit heeft men metter dact ten letten fien gebeuren,
Tot, snits haer ouderdom, de goede lieden treuren;
Dorn was haer hooghfte wenfch om uyt het vleefch te gaen,
Want langer hier te zijn en ftont'er geenfints aen.
En als liner fterrefdagh nu fcllier begon te naken,
Doe fagh men in haer buys veel wonderbare faken ,
Daer quarr een ftille koorts haer vallen op het lijf,
Die maeckte metter daet haer gantfche leden ftijf.
Ey Get, een groene fchorfch, van onder opgerefen,
Gaf aen de fwacke vrouw een wonder feltfaem wefen,
1)aer op loo gaf de man fijn vrouw den letten foes,
En fy wiert na de kus aen alle kanten groen;
Dus riep Philemon uyt: „hier kan geen luchten baeteu,
Vaert wel, mijn ander ick, ick moet u nu verlaten."
Maer Baucis, die geen woort kon brengen aen den dagli,
En was niet aen den man dat fy te voren plagll ;
Sy liet noch evenwel haer nieuw -gewasfe tacken,
Ontrent Philemons hooft in ftilheyt nederfacken,
Meer was'er niet te doen, fy bleef in delen ftant,
En is tot heden toe een wonder in het lant.
«rat Nafo leeren wil met dele vreemde galten,
Dat is, naer mijn begrijp, als metter hant te taften:
Wat hier de penne fchrijft en wat de kunfte fpeelt
't Is Abram, naer lay dunckt, ten vollen afgebeelt,
't Is Abram nagebootft ; want hier wort in gevonden,
Hoe God naar Sodoma heeft mannen afgefonden,
En feet, hoe dat hier in gelijck verholen leyt,
Wat Abram even felfs hier over heeft ge'eyt.
Hier komt een heydens man een Chrilten menfche vergen,
Hoe dat men vreemde felfs met vreught moet herrebergen ,

Ja, toont met vollen mont hoe Gout die plichten loont,
En dat om dele denght de menfche wort verfchoont.
Schoon Nafo fabels fchrijft, dit heeft hy willen leggen,
Ey wil het, Chriften menfch, wat nader overleggen,
En houd na delen dagh, dat oock een Heydens man,
Wanneer men 't recht gebruyckt, een Chriften leeren kan.
Hoe alle foorten van goederen lichtelijck konnen ver
bedorven, ofte de menfclien ontnomen worden,-loren,
uytgenomen recht gegevene aelmoesfen.
Callidus effracta numinos far auferet area,
Profternet Patrios impia flamma lares,
Debitor ufuram pariter fortemque negabit,
Non reddet fterilis femina jacta leges,
Difpenfatorem fallax fpoliabit amica,
Mercibus extructas obruet unda rates.
Extra fortunam eft quidquid donatur amicis;
Quas dederis, Polas feinper habebis opes.
Martial. lib. 5.

Epigramm. 43.

Ey, let op Heydens volck, want even haer poéten,
Die hebben loo het fehijnt oock dele plicht geweten;
Siet, Martialis felfs, die loo veel kluchten fchrijft,
Al fchijnt het dat hy jockt, ons finnen hooger drijft.
Wilt ghy maar fijn gedicht een weinigh ommekeeren,
Ghy fult'er deughden felfs en reyne plichten leeren:
Ja, loo ghy fijn gefangh naer rechten eyfch verftaet,
(hy Pult een Chriften zijn, en dat op fijnen raet.
Siet, niemant is loo rijck, of hem kan iets gebeuren,
Daerom fijn innigh hart fal gantfche jaren treuren
IIebt ghy een prachtig huys, het hangt maer aen een brant,
En aen een hooge vloet uw befte korenlant.
Hoe licht doet haeftigh vyer uw befte kudden fterven!
Hoe lichte kan de krijgh een groote ftadt bederven!
IIoe lichte doet de zee een machtigh fchip vergaen!
Hoe lichte fal een ftorm uw )ackhuys nederflaen!
Hoe menigh ackerman is neerftigh om te zaeyen,
En als den oogft genaeckt, en vint hy niet te maeyen,
Waer isfer niet een dief die groote fchatten fteelt?
Waer niet een fchuldenaer die banckeroete fpeelt?
Waer is geen ongeluck? men kan het al verliefen,
Soo dat men niet en weet wat dat men fal verkiefen:
Maer dat een Chriften menfch aen fchamel- lieden geeft,
Dat is beftendigh goet dat vatte gronden heeft.
Wat zijnder over-al, wat zijnder ongelucken,
Die wat ons dierbaer is in haeften nederrucken!
Alleen 't geen wort geleyt in Godes offerkift,
Dat is geluckigh gelt, dat noyt en wort gemift.
Laet vry een ftuere lucht, laet alle winden blafen,
Laet vry de felle zee en hare baren raten;
Al wat men fchamel volck uyt liefde geven fal
Dat is in Godes hant en buyten ongeval.
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Wel, wort door Heydens felfs een open kant geprefen,
Verheft u, waerde ziel, en leert oock milde wefen:
Laet op geen aerts bedrijf uw Chriften fierte ftaen,
Wat by ons rijckdom hiet moet doch te niete gaeu.
Doch hier fal eenigli kint misfchien iets tegen feggen ,
Maer fiet, dat los geral is licht te wederleggen,
Want als men defe plicht tot in de gronden ziet,
Al wat de vader geeft enn fchaet de kinders niet.
Ten baet hen niet alleen die hier toe zijn genegen,
Maer oock haer echte zaet geniet dien eygen zegen;
Ghy daeronl, bouwt hier op, het is een vafte grollt,
Daer op ghy fteunen mellght en u verlaten kont.
Dit feyt des Heeren woort, dat sliet en kan bedriegen,
Dit feyt een heyligh man, die noyt en plagh te liegen
Wat dat in d'offerkift des Heeren wort geleyt,
Wort daer geftaegh bewaert in volle fekerheyt.
DA'L' HEI' ONSICIITBAER GELOOVE DOOR 119TI;CHEYT VAN AEL MOP:S GEEN
ENDE ANDERE GOEDE WERCEEN STCIITBAER WORT GEJIAE('LT.
-

111aer nochfe oock regnant fiyyen• ylr/ hebt hel /e(ooie ende

id b

Trelhle (Ie 2eeicheii,

beruijfl wy cao yelo,ce vgl one weiclan, ende feil alfdan nan uclonze
uyl nli,Ine ea Cie! ia aen n bei J ,i. Jac. 8. icie 28.

Een pant van milden aert doet wonderbare faecken :
Dat niet en wort gefiel, dat kaufe fichtbaer maecken;
Hoe, fichtbaer! feyt liet volek, dat is gantfch vremt gefeyt,
Het dient tot ons bericht wat naerder uytgeleyt.
Hoort, hoe d'Apoftel fpreeckt: men kan uyt iemants wercken
Sijn liefde, fijn gedult, en lijn geloove roereken;
Dit is al weder vremt voor onervaren lien:
't Geloof dat is een dinck, dat niet en wort gelier.
Wel, die nootdruftigh volek genegen is te laven
Met voetfel, deckfel, gelt, of diergelijeke gaven,
Die toont dat hy gelooft, indien het wel gefchiet,
Soo dat men fijn geloof hier uyt ten vollen fiet.
Dat niemant oyt en fagh, geen menfch en kon bemereken,
Dat wort ganfch klaer geilen uyt Chriftelijcke wercken:
I)it wilt Jacobus wel, en heeft daerom gefeyt,
Dat ons geloove bhjekt alleen uyt dit befcheyt.
DAT BY GELEGENTHEYT VAN AELDIOES GEVEN, BY EEN ITECDEN
GEDAEN, DESELCE EERST BY DE NIELWE CIIRTSTI?NEERCKE ALS BROEDERS ZIJN AENCENOIIEN.
('ornelius een hoofdman oie• l/mide,I, Godfahyli code rieefeade Goal wel J;ja
geheel hires, ende doende veele aelinoesfcn eea 1het t clef , ende Coil
yedrverrylrlujcl beddende. Hand. der Aroft. cap. 10. r. 2.

Een Heydens oorloghfman, die met een Roomfclie bende
Was in des Keyfers dienft, en noch geen Heylant kende,
Heeft dit getuygenis, dat hy geduerigh badt,
Dat hy godfdienftigh was en milde boven dat.
Het blijckt, dat fijn bedrijf by Godt wel is genomen,
Dies is in fijn vertreck een engel afgekomen,
Die heeft hem aengefeyt, wat van hem dient gedaen,
Op dat hy treffen mocht des Hemels rechte baen.
Daer op foo heeft de man nier Joppe toegefonden,
1) Mu0nen.

En heeft Mien eygen tijt den rechten man gevonden,
Die lieh op dit verfoeck niet langli en heeft bedocllt,
Maer is met hem gegaen gelijck by was verfocht.
Ey fiet, geminde ziel, hoe dat het milde geven
Een Hevden wijfen kan oock tot het eeuwigll leven;
Siet doch, hoe aengenacm is miltheyt voor den lieer:
Het geeft oock Ileydens trooft, en dat voor immermeer.
Het gelt en heeft geen kracht, wanneer het wort befeteit
By ielnant die fijn aert noyt recht en heeft geweten:
INIaer die liet recht verftact, dat is een zaligh man,
Want dat een ander fchaet, daer treckt hy voordeel van.
Indien by 't recht gebruyckt ten goede van den armen,
't Is feecker, dat hem God fal over hem erbernien,
Hy fal hem gunftigh zijn oock in lijn leften noot,
Hy fal lijn troofter zijn tot midden in de doot.
Cornelius en heeft fijn gelt niet opgesloten,
En daerom heeft hy gunft van fijnen God genoten,
Hy kreegh uyt defe plicht een vollen harten wenfch,
Want van een Heydens man wort hy een Chriften menfch.
Als Simon nu omtrent den hopman was gekomen
Soo heeft liy in het huys een groote fchaer vernomen,
Begeerigll al gelijck, en bly in dit geval,
Te hooren wat voor heyl haer Sinion brengen fas.
l\laer na dat yeder fweegh, de Ivan begon te preecken,
En gingh met grooten ernft van Godes wonder fpreecken,
Wie dat den Heylant was, die Godt op aerden font,
En wat'er tot'et werck hem meer te (eggen ftont;
En fiet, als Simon fprack, een onverwachten zegen
Quarr dalen op het volck gelmjck een foeten regen:
Dit was Gods eygen geeft, die op de menfchen viel,
En trof'er altemael tot in haer diepfte ziel.
En mits dit heyligh vier quarr van den Hemel dalen,
Siet, wat Cell wonderwerck! fy fpraecken vreemde talen;
Soo dat men wederom het eygen wonder fiet,
Dat op den Pincxterdagh voor defen is gefchiet.
\i aer als des Heeren geeft hens dus quarr openbaren,
Soo ftaenfe ganfch verftelt al die by Simon waren;
Verwondert boven al, (lat God foo verre qualn,
Dat by rouw Heydens volck tot bontgenooten nam.
Maer Simon liet het werck niet los daer heuen loopen,
IIy trader verder in, en hiet de lieden doopera:
Want die niet Godes geeft ten vollen zijn begacft
Die dienen, foo by fprack, met heyligh vocht gelieft.
Hier moet je, lieve ziel, met aendacht overmercken
Wat aelemoesfen doen en by den IIeere wercken:
Want liet, een engel Gods quam van den Hemel af,
Vermits een Heydens man veel bad en milde gaf.
Ey !'iet, op defen grout zijn Heydens ingekomen,
En eerft by 't Chriften volck als broeders aengenonlen;
En heeft op defen grout oock Petrus wederleyt,
Wat by de Joden felfs was tegen hein gefeyt 2
.

2) Handelingen der Apoftelen. Verautwoordinge Petri. cap. 11.
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I)it gaet doch immers vaft; wel, waeronl islet dan

1

Dat Godt van ons begeert, dat by wel geven kan?

WONDERWERCK IIELFi' GEDAEN.
Je);m /<-u'/e tot fijne D^fipulcn. my juwweil +an heilen des roles, want fi# nn
die 1«eyen 1q my yeweeft^r^.i, ende en lebben niet te eten. Doen yebuol
hn de fchaeien, dalfe neder fovden jillen. Maie 8. v. 1. (i.

ANTWOORT.
liet is des Heeren wil, dat aen bedruckte lieden
Iet door een Chriften hert uyt liefde magh gefchieden;
Want dat een [charnel menfch ontfanght in lijnen naent
Dat is den grootften Godt ten hooghften aengenaem.
Die feyt de ganfche Schrift, en die maer konnen lefen
Die vinden metter daet dit even foo te wefen;
De gunft die eenigh menfch een ander menfch betoont,
Die wort by God gefien en naer den eyfcll geloont.
Doch keert eens uw verftant tot 's werelts eerfte gronden,
Wat naera van menfchen draeght wort onder een gebonden
Tot onderlingh behulp; geen lant en fou beftaen,
Indien de wijle Godt die niet en had gedaen.
Waer yeder even rijck, wie fou het koren faeyen?
Waer yeder even rijck, wie fou het koren maeyen?
Wie fou'er vaerdigh ftaen ten dienfte van de ftadt,
Indien by geenen loon voor fijne dienften hadt?
Waer fou een timmerman geduerigh willen wereken?
Waer lou een metfelaer ons huyfen willen ftereken?
Waer fou'er een het lijf gaen wagen voor liet laut?
Wie by de flecken gaen daer peperkoren Brant?
Wie lou voor Scheveningh geduerigh willen visfen,
En midden in de kou èn wijf èn kinders misfen?
Wie lou des winters felfs gaen wonen in de zee,
Daer niet als ijs en is en niet als koude fnee?
Wie falder in de ftal en by 't onguere vercken,
Wie in een vuyle mis geduerigh willen wereken?
Wie foud'er in de ftadt de vuyle plichten doen?
Wie ruymen ons gemack, wie vegen onfe fchoen?
Godt wil, dat al het volck malkander fullen helpen,
En leven onder een gelijck gepaerde fchelpen;
Daerom is 's werelts goet dus ongelijck geftelt:
Hier is de meefte kunft, en daer het meefte gelt.
Dit is het recht befcheit, dat ick hier weet te feggen,
Ghy meught dit ftil geheym wat naerder overleggen;
Voor my, ick stelle vaft, dat wat dus iemant geeft,
I)at Godt in fijn bedrijf een welgevallen heeft.

Als ick met aendacht fie, hoe Chriftus was genegen,
Als by uyt deerenis fijn harte liet bewegen,
Om vis, om noodigh broot te brengen aen den dagli,
Daer mee hy duyfent man ten vollen fpljfen magh;
Dan Pact mijn innigh hert: wy fien veel leege buycken
En hier en over al, daertoe wy niet gebruycken,
Dat Godt ons heeft verleent en noch geduerigh geeft,
Ach, Godt! hoe is de menfch foo vils en onbeleeft!
Daer Godt en Godes zoon aen ons heeft aengewefen,
Gelljek wy in de Schrift byna geduerigh lefen,
Dat op nootdruftigli volck is nut te zijn gelet,
En 't wort ons evenftaegh als voor het oogh gelet.
Exempels hebben kracht en konnen ons bewegen,
Om dickmaels na te doen, dat goede lieden plegen.
Ky,, laet dan nimmermeer uyt uw gedachten gaen,
14 'at Chriftus heeft gefeyt, wat Chriftus heeft gedaen.
D 1T Ill' HEERE CHRISTUS SELFS DOOR VROUWEN IS ONDERHOL\\ EN
GE; W EEST, ENDE SULCX MET AENGENAEMHEYT BY HEM TS
ONTFANGEN; ENDE WORT BY DIP; OCCASIE REDEN
GEGEVEN , WAEROM BY GODT S00 VEEL ARMEN
NIET WORDEN GEHOLPEN.
Su,mnvye i'uonwen the van boofe yeeflen ende hand/jeden yenefen waren, namenllycl
llur^a yenaemf Magdalena, van welche zeren Dnycelen vytyeyaen naren,
ende Johanna de Tenyfi;ronwe Cafe, des rentmeefters Ilerodes, ende
Safanna ende vele andere dienden hem ran keere 90ederen. Lec. S, vets 23.

Is (; odes eygen zoon, is Chriftus onderhouwen,
Door miltheyt, goet onthael, en gunft van fwacke vrouwen,
Gelijck als Lucas felfs niet klare woorden feyt,
Dient ons dit recht bemerckt en aen de borft geleyt.
Siet, Chriftus fchafte broot voor menigh duyfent menfchen,
Meer als van noode was of iemant konde wenfchen,
IIv niaeckte wetter daet uyt water hupfen wijn,
Soo goet als edel nat gewassen aen den Rhijn.
Hy konde boven dat gelt uyt het water halen,
En liet des Keyfers tol met deze neunt betalen.
Siet, wat een feltfaem werck : de vis quarr uyt de gront,
En bracht op fijn gebodt een penninck in den moat!
\och meer, liet Joodfche volck, dat wou hem Koninck maecken,
Maer by fchiet van haer af en liet hem niet genaecken :
Hy wou geen aertfche kroon, gelijk de werelt docht,
IIet was een beter werck, dat onfen Heylant focht.
Vermocht dan Godes zoon foo wonderbare faken,
Hoe kan ons flecht bedrijf aen Godt den Vader fmaken?
Siet, als hy maer een hant voor iemant open doet,
Stracx is een ledigh huys vol alderhande goet.
Hy kan een flecht gefel, al is hy vol ellenden,
Oock met een enckel voort een grooten rijckdotn finden

OP 'T SELVE.
11'ont de aerie en fal neet ophouden vyt het midden des lants, daerom yebzede ick
it feygende yhy felt rue leant, mildelijck opdoen aen uzven bedruckten,

ende aen oven arme,, in vie lant. Deut. 15. vers 11.
I!'aerom doel yhy defe eiome nzocyte uen, want de armen liebt yhy altut
met ?z. hatch. 26. vers 10.

De groote Werelts-vorft die boven alle woleken
Streckt fijn geduchte macht op alderhande voleken,
Die wat men fchatten noemt en grooten rijckdom hiet
Heeft in fijn heerfchappy en onder fijn gebiet;
^ Hy kan, als 't hem gevalt, een grooten rijckdom fenden,
Alwaer de tonne rijft tot nen des werelts enden:
1

1's]
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De daet die wljft liet uyt, indien het hem geviel
Daer waer in al het lant niet een bedruckte ziel.
Nu, defen onverlet, wy fien veel hondert armen
Gaen dwalen door liet lant of voor ons deuren kermen,
Want dat behoeftigh volck is over al verfpreyt,
En fiet, de waerheyt felfs die heeft het ons gefeyt.
En dat het alle tijt ftaet even foo te wefen,
Was oock eer Chriftus quarr in Godes boeck te lefen.
Nu dunckt my dat ick hoor, dat iemant dit mifhaeght,
En dat hy my aldus hier op mijn oordeel vraeght:
Ey, waerom plaeglit ons Godt met foo veel duyfent armen?
Het is op dat de menfch fach haerder fou erbermen;
't Is feecker al het volck en dient niet even rijck,
My dunckt, dat haren ftaet is beter ongehjck.
Had yeder foo veel gelt als hy fou mogen wenfchen ,
Wat goot kon iemant doen by foo veel rijeke menfchen?
Maer foo alit heden gaet, foo isfer altijt ftof
Een ander goet te doen tot Godes hoogen lof.
Siet, dit komt van den Heer, die heeft'et goot gevonden ,
Dat menfchen onder een door weldaet zijn gebonden.
Iek tic, wanneer men 't werek naer recht en reden meet,
Dat Godt nootdruftigh volck in geenen deel vergeet.
Doet iemant eenigh goet aen onderdruckte lieden,
Godt ftelt het even foo als of het hem gefchieden,
En foo het fehamel voick iet quaets wort aengedaen,
Godt treckt haer ongelijck gelijck als eygen aen.
NALATINGE VAN 'F BESORGEN VAN DEN ARMEN ZIJN OOi1SAk1:A
VAN GROOVE PLAGEN.
E ecJnel 16. vers 49. Det was de ongrreehhgl eft uu-er filler Sodonz. hoo/Iwacel
falheyt inn broot, ende fldle yev^ftleyl hadde :y ende hair doe/der, inner
fJ in flerdte de bant des armen evade 2oolelri flzye,r niet.

In Godes heyligh Woort wort Sodom hoogh geprefen,
En fcheen in ouden tijt een luftigh hof te wefen;
Een hof van rijck gewas, en ver het hefte laut,
Dat Lot, na rijp beraet, in die geweten vant.
Die man, gelijck liet blijckt, en wonde niet verliefen
Het voordeel dat by had een ftreeck te mogen kiefen,
Van al het vruchtbaer velt, dat aen f jn vrome ziel,
Naer vlijtiglh onderfoeck, ten hoogten wel geviel.
Het was een groote ftreeck beplant met fchoone boomen,
En over al befproeyt met versfe waterftroomen;

In 't korte, foo het bleeck, een aerdigh hof-prieel,
En foo de Schrift getuyght des werelts befte deel.
Maer fchoon dit lant-juweel was bijfter welgelegen,
Een woonplaets foo het fcheen van Godes eigen zegen:
Noch wort'et even felfs in haeften neêrgedruckt,
En foo het fchijnen mach ter Hellen wech geruckt.
Het Sodomitfche volck was vol ongure fonden,
En onder 't vuyl bejagh wiert dit gebreck bevonden,
Dat op nootdruftigh volck geen menfch een ooge floegh,
En noyt geen rechte forgh voor leêge buycken droegh.
Sv waren zat van broot, en onder hare weelde

Soo was 't dat vuyle luit haer rolle dapper fpeelde;
Dies wiert Baer luftigh velt een poel of doode zee,
Dat eeri,ijts plagh te fijn een woonplaets v oor liet vee.
Godt font des hemels vier niet ongewone ftralen,
Dat quarr op hare ftad en fchoone velden dalen,
Ey fiet, de felle vlam ontftack in lleeten brandt,
Soo datl'e voor haer vyer geen ftoffe meer en vaat.
Hier in fteeckt nu een leer, gantfch nut te zijn geweten,
Dat noyt nootdruftigh menfch en dient te zijn vergeten ;
Wel op dan, wacker volck, (lat vette landen bouwt,
Maeckt datje defe plight geduerigh onderhout.
DAT GEVFRS I.AN AELMOESSEN ZIJN VOORBIDDERS BV GOT) VOOR

DEN GEVER.
T',de I[iei. Drexel. in Tiacladzs dr llhetoriea <'aeiejP. cap. 2. § 1.

Sent naer den Heinel toe geduerigh uw gebeden,
Dit feyt Godts eygen foon tot fijn geminde leden:
Maer waer is toch een vrouw, of foo een heyligh man,
Die fonder tusfchen -werk geduerigh bidden kan?
De daet die wijft'et nyt, gelijck wy alle weten,
Daer is geen twljn'el aen, de menfchen moeten eten,
En foo by niet en flaept, foo kan hy niet beftaen,
Hoe kan dan ons gebed geduerigh zijn gedaen?
Wel, wat in Godes Weert ftaegll bidden is te feggen,
Dat wil iel, nevens u wat naerder overleggen;
Voor cent, geminde ziel, foo fegh ick even dit:
Die weldoet is by Godt als die geduerigh bidt.
Siet, als een Chriften menfch aen tafel is gefeten
Spreeckt zegen op de fpijs al eer de gatten eeten t
Soo by dan matigli is en geeft den fchepper danck,
Die bidt dan foo men fchrijft de gantfche macltijt lanek,
En wat de flaep belanght, foo heb ick dit gelefen,
Hoe dat oock een die ruft kan in gebeden wefen;
Die uyt een heyligh boeck een goê gedachte raept,
Schoon hy in ftilte ruft, die bidt oock als by flaept.
Siet, aelemoesfen, vrient! die mach men bidders hieen,
Die fegen op den menfch als van den Hemel gieten
En wie by onfen Godt vergadert defen fcllat,
Die wordt dan aengefien als of hy eeuwigh bad.
Maer die aen 't fchamel volck veel aelemoesfen geven ,
Doen als een ftaegll gebed tot in den Hemel fweven.
Het fchijnt dat haer gefchenek als voor den gever fpreeckt,
Ja, Godt voor hem verfoeit en fijne gramfchap breeckt.
DAT MEN AT[i.IT EN VOOR AL AENGENAME SAKEN, DIE VAN
GODT ONS ZIJN TOEGESO\DEN, BEHOORT TE KROONEN l[ET'T
GEVEN VAN AELMOESSEN.
Order de wet aas een gebrityel dal d'ceile vruchten van het eelt erde het ree,
die eciflelingea genaemt werden, bode rijn toeyeei,gent. Fror. 5, r. 9. T'creert
den Meere ra,r Uiten goede ende zan de eeifelruyen aller „eer ¢nlomf/en, foo
fallen nu•e fchnwen ran veendoel eervuil fijn, ende uue persliitpen fallen ran mofle
oierloopen, Lee. 2. r. 15 en 15. blip fait hel spesof„r uuwer eelfte vzrohten
can groene aypen by het zyer gedorret, dat is Ilei,, yebrooc/en q, aen, raga ioil,'
groene ayren off'sren, ende fait Olie einer op doen , ende adel oocl, doer op l, peen
J'r. [A/ :;/, de ecoorden doe de Ireeie Jacob re,freliren te Eedlel,
't is een fji;is-il
(lref 2h. . 20. Ende .Taeob beloofde eeu belofte aan dei line, e, fpyr,irl,;
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a r oils r•a/ ghy my yeren felt des /'i sei • is roo fier tiende pezen. Es•od. 22.

n z so/ei ende Queranden, ral, 2-€ , r. 27. Deelt nude tol de Is/sniffs ,r rlrr

• ?9, De ee;flclauye,r einer o.rfou end„ urea fifss e,a fi-/len f're,r clune,r lea ivo„

liw/rgea ende t,ae/tl nar, lies lesp/sfsrs,r7^es', Z<<'„r. 12, r

a^url,i a.jir, lec ac&tflen dage felt yhy defelze my geren.

De vruchten van den hof, des ackers eerftelingen,
Was d'oude tijt gewoon den Heere toe te bringen:
En (lit wiert oock gedaen, wanneer het eerfte lam
Wicrt in de ftal gefien en van de moeder quasi.
Wie de cerfte vrucht genoot van fijn geploeghde landen
Liet deer van eenigh deel voor Godt den fehepper branden.
Wie kan'er, feyt het volck, genieten eenigh goet,
Die niet een offerwerck aen Godt den gever doet?
Godt liet om deren dienft de vruchten beter groeyen,
Het vee meer vruchtbaer zijn, de wijnpars overvlocyen.
Schoon dit op 't eeuwigh fagh, Godt des al niet-te -min
Gaf over dit bedrijf een tijdelijck gewin.
Wel, als'er eenigh heyl, door Godes milden zegen,
Op u ter neder daelt gelijck een foeten regen,
Soo maeckt dat ghy met ernft tot uwen fchepper gaet,
En danckt hem met den geeft en oock in volle diet.
Dit dient, genlinde ziel, noyt by ons nagelaten,
Het kan ons in der tijt en oock voor eeuwigh baten.
Want Godt is die hem dient foo uyttermaten goet
Dat iiy hem over al geftaege gunfte doet;
Godt is fijn toeverlaet, Godt is tot hein genegen,
Sijn geesfels even felfs en zijn niet fonder zegen,
Soo dat hem nimmermeer iet overkomen kan,
Of by geniet'er vreught of eenigh voordeel van.
Hier uyt befayt ick dit, dat, als het lal gebeuren
Dat eenigh nieuw geluck genaeckt tot onfe deuren,
Dat wy gantfch fehuldigh zijn tot Godt terftont te gaen,
En bieden hem een deel van onfe fegen aen.
Meer hier dient aengemerekt, hoe Godt in onfe dagen
Dit noodigh offerwerck dient op te zijn gedragen:
Want al wat over langh voor deren is gefchiet,
En paft op onfen tijt en onfe feilen niet.
Ghy die dit offerwerck naer reden wilt gebruycken,
Macckt, datje naeckten kleet en voet de lege buycken,
Doet aen een weduwvrou , gen fwacke menfchen goet,
't Is Godt een offerwerck wat ghy aen menfchen doet.
Wel, tiet het nieuwe jaer op heden ons verfchijnen,
Ev, laet niet fonder vrucht dien goeden dagh verdwijnen:
Maer geeft den fchepper danck als voor uw eerfte plicht,
En hielt dat by voortaen uw doffen geeft verlicht.
Mijn ziel, doet even foo, als u door Godes fegen
Is iet tot uw vermaeck of eenigh heyl verkregen,
Want als er eenigh goet op ons ter neder daelt,
Het dient aen onfen Godt met lof en danek betaelt.

OP 'T SELVE.
Op elkee dag& der wrerl.e Legge een rider iets z'an is treck, rergaderende eersen

lehnt na dat hij weluren ie•/°regen heeft, op dat de terfamelznye nrel eesfl era
pefilude s'ansaeer ick gekomen fl -;;n, r Cor. ie, r. 2. Pan/its ia de ierant' nur dii,' 2005 Eeli r /esje?,' : doch ir 1 br,r gel omeg+ on: as l,aorste Ie r?nen op,'

13

NVu, slits dit gunftigh werek foo hoogli ons wort geprefen,
Soo dient'er, naer my dunckt, de menfchen aengewefen
Wat ftoffe noodigh is hier toe te zijn bereyt,
En hoe veel by het volek dient weck te zijn geleyt:
Vooreerf hoor ick hier op den grooten Paulus feggen,
Dat op des Heeren dagh hier toe iets weck te leggen
Is dienftigh voor de kerck, en nut te zijn betracht,
Om als 't de noot vereyft, te werden uytgebracht.
Maer hoe veel hier toe dient, en wort'er niet befchreven
Alleen wort een liet volck naer defen voet gegeven,
Te doen naer God ons veel of weinigh heeft verleent,
En dat is naer my dunckt, dat Paulus heeft genreent.
Soo dient liet dan gedaen neer Godes milden fegen,
Die in het aertfclie goet van iemant is verkregen:
Soo dat een yeder menfch kan in fijn boefem lien,
Wat dat'er dient gedaen, of wat'er moet gefchien.
Die wel gezegent is, die moet dan milde geven,
Ten goede van het volck die hier bekommert leven:
Want Liet, de Schrift die feyt, dat een die weynigh geeft
Oock Godt is aengenaem, vermits by weynigh heeft.
Meer fchoon dit loo het fehijnt den menfch is voorgefchreven,
Noch wil ick deren raet aen yeder Chriften geven:
Gaet, maeckt een offerkift of ander kleyn befagh,
Daer in men eenigh gelt by een vergacren magh:
Steeckt daer in Hollants gelt, naer dat het is gelegen,
En naer ghy in 't gebed uw harte voelt bewegen;
En voelt dan wel te recht wat hier dient wegh geleyt,
Soo veel als uw gemoet of innigh harte feyt.
Siet, als ghy dan uw hert tot Goole wilt verheffen,
Ghy felt uw oogemerek voor feker beter treffen;
Voorwaer, een recht gebed behoort te fijn verfelt
Met eenigh kleyn gefehenck, dat is hier offergelt.
Hoort noch een ander vond: ghy dient uw ftaet te maeken
Van laften, van gewin, ja, van uw gantiche faecken,
En wat men alle jaer voor koften dragen moet,
Waer door het huyfgefin en ghy kunt zijn gevoet.
En liet alsdan den voet van uw geheel vermogen,
En wat dan overblijft, de laften afgetogoen,
Soo neemt het tiende deel van dat'er retten lal,
Hout dat voor een die fucht in druck en ongeval.
Slet, vrient, het tiende deel, dat u lal overfchieten,
Laet dat bekommert volek in volle daet genieten:
Die voortagh wort gedaen by feecker deftigli men,
Die meynt dat ons gemoet dit niet ontfeggen kan.
Maer om 't naeukeurigh volck noch meer te vergenoegen ,
Soo wil ick noch een vont tot defen handel voegen,
Op datje letten meught wat hier in dient gedaen,
En waer in dat geval uw ziel behoort te gaen.
De tijt, Godfaligh menfch, dient waer te fijn genomen,
Als ghv een blyde maar of tijdingh lebt bekomen :
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Want wort u Godes gunft in eenigh dinck getoont,
Geef aelemoesfen, vrient, foo wort Godts heyl gekroont.
Als ghy in Chrifti naera lijn tafel Pult genaceken,
Om daer toe u geneyght en recht bequaem te maecken;
Siet, datje door uw gunft een fchamel menfch bewijft,
Dat hy niet vallen moet, als Godt uw fiele fpijft.
Komt voor u uyt de zee misfchien een fchip gevaren,
En brenght het in het lant veel koftelijcke wareis,
Legkt dan betijden af 't geen ghy Godt fchuldigh zijt,
Die it foo langen tijt van onheyl heeft bevrijt.
Indienje tot een ampt ter eeren wort verheven,
Daer ghy dan leyden meught een onbekominert leven,
Ghy, doet dan even foo als Jofeph heeft gedaen,
Die ganfch Egiptenlant verfagh met edel graen:
En als by metter tijt noch hooger was gekomen,
En heeft hy gelt noch gout fijn broeders afgenomen;
Sijn broeders noem ick hier, die op gelijeken gront
Beleven nevens u het Chriftelijck verbont.
Komt ghy misfchien een foon of dochter nyt te trouwen,
Wilt oock in dit geval dees plichten onderhouwen,
Geeft aen 't nootdruftigh volck een bruytfchap voren uyt,
Dat is een offerwerck ten goede van de bruyt.
Hebt ghy een foon geteelt en buyten 'slants gefonden ,
En dat een hooge fchool hem daer heeft nut gevonden,
Om als een advocaet de luyden voor te ftaen,
Soo danckt den goeden Godt en wilt te beursfc gaen.
Hebt ghy misfchien een foon, die in fijn losfe dagen
Uyt weelde was geneyght fijn luften na te jagen,
Soo Godt hem beter maeckt en geeft uw hertenwenfch,
Slacht dan 't gemefte kalf, maer voor een fchamel menfch.
Sijn uyt uw aerts bedrijf procesfen opgerefen,
En dat naer uwen zin het vonnis wort gewefen,
Geeft dan geen danck alleen aen twen advocaet,
Maer feet dat fchamel volck hier door oock wert gebaet.
Komt ghy een ftreecke lants uyt fchorren aen te dijeken,
En dat van uwen dam de foute baren wijcken,
Soo datje 't gantfche werck in volle leden 11uyt,
Soo offert dan Glen Heer een penninek voren uyt.
Uw koolzaet, hout het valt, dat fal dan beter grocyen,
En met het ziltigh nat niet weder overvloeyen;
Want die zijn ganfeh bedrijf op delen voet begint,
Betoont al menighmael een ongetoomden wint.
.Als ghy dan koolzaet dorft, dat God heeft laten wasfen,
Ghy dient oock eenigh deel den gever toe te pasfen,
Men maeckt fchier overal hier van een boerefeeft;
Ghy, toeft nootdruftigh volck, dat maeckt een blijden geeft.
Maer zijt ghy van liet volck, die op de Vlaemfe Rellen
Of elders aen de zee veel hondert fchapen tellen,
En dat een hooge vloet uw kudden heeft verfchoont,
Segh dan: dit 's Godes gunft , die dient te zijn geloont.
Hebt ghy een fcluildenaer die niet en kan betalen,
Maer gaet als banqueroet in vreemde landen dwalen,

Indien hy u betaelt oock lange na den dagh,
Maeckt dat nootdruftigh volek hier van jet voelen magh.
Indiender eenigli vrient van u Lou mogen fterven,
En datje last of geld van hem fout mogen erven,
Soo feght tot uw genioet en t'een en t'ander werf:
Ey, geeft behoeftigh volck een deel van uw befterf.
Als ghy in u gevoelt den laft van uwe fonden,
En dat een fwaren geeft wort binnen u gevonden,
Indien dan naderhant Godt u den troofter fent,
Soo maeckt dat defe gunft by u magh zijn erkent.
Indien een fwaer geval u komt te wedervaren,
Of in een eenfaem wont, of in de woefte baren,
En dat Godt uwe ziel van onheyl heeft bevrijt,
'loont, met een open hant, dat ghy hem danckbaer zijt.
In 't korte, wat u Godt voor heyl laet overkomen,
Het dient op delen voet in acht te zijn genomen:
IIebt fraegh een open hast, en geeft geduerigli wat;
Een kleyntjen metter tijt dat wort een groote fchat.
Die fpaerpot fal gewis veel droeve luyden helpen,
Sal dorft aen fchamel volck of honger konnen (telpen :
En dat dan uwen ftaet niet fwaer en laftigh viel,
Sal welen als een dau omtrent een dorre ziel.
Maeekt dat 't nootdruftigh volck door u nach ruymer leven,
Godt wort n fchuldenaer en fal des renten geven:
Wel, dit is vreemt gefegt, Godt onfe fchuldenaer?
Ja, dat feyt Godes Woort, en 't is voorfeker waer.
Waer is'er grooter werck in al des werelts faken
Als Godt, die 't al verleent, uw fehuldenaer te vlaken '
Godt onfe fchuldenaer, dat is een hoogh geluck,
En daer uyt rijft ons trooft in alderhande druck.
Zijt ghy dan ongeneyght aen iemant iet te fcheneken
Soo wilt dan diele fpreuck niet aendacht overdencken;
Het fal u voor gewis een goede (pore zijn,
Om noyt ellendigh menfch te laten in de pijn.
Om nu tat too een plicht uw (innen op te wecken
En uw benepen hert vry wijder uyt te recken,
Maeckt, (hat in uw gemoet dit woort gedurigh blijft:
Dat Godt door fijnen geeft aen alle menfchen fchrijft.
Wel, geeft dan fehamel volck, en hout u buyten forge,
Fy, waerom doch beducht? Godt is uw vafte borge,
Ghy hebt fijn heyligh Woort, fijn fchrift, fijn eygen liant,
Dat fal .0 beter zijn als menigh vafte pant.
Wel, zijn wy Chriften volck, (lie Godes Woort gelooven,
Soo laet van delen trooft geen Duyvel ons berooven,
En min ons eygen vlees en fijn verkeerden aert,
Dat veel fijn befte gelt voor aertfche luften fpaert.
Als goy tot uw gebruyck een woningh meent te bouwen,
En laet dan in het bos veel boomen nederhouwen,
En vord'.ert dan uw werck en leght den cerften fteen,
Roept an den Schepper aen, maer doet'et niet alleen.
Als ghy tot uw vermaeck een boomgaert meent te planten,
En (leckt hein voor den wint en dat neu alle kanten,
,
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Eer ghy den eerften boom in d'aerde nederfet,
Soo doet tot uwen God een welverfelt gebed.
Indien uw vruchtbaer wijf u kinders komt te baren,
Daer iiaer ghy hebt verlanght oock tot verfcheyde jaren,
Indien u dan de min een zoon of dochter biet
Vergeet dan arrem volek of droeve lieden niet
Als u een heete koorts ter neder heeft gellagen ,
Of gicht of flerefijn of diergelijeke plagen,
Indien de groote Godt uw fware plagen heelt,
Meck datje van uw vreught bedroefden mededeelt.
Wanneer de bleecke doot uw lichaern komt genaken
Soo laet uw linnen gaen op alderhande faken:
En food'er iet ontbreeckt aen uwen laetften W il ,
Maeckt dan aen fchamel volek een nader codicil.
I)AT AELMOESSEN EEN CIIIIISTEN OIPERWERCK IS, I\ PLAETSIE,
VAN HET OFFERWERCK .DER JODEN.
Jfatlh. II. r. 13. Lek wil baimliei/rglJiepl ende siel offerha^ede

Die leege buycken geeft waer van fy mogen eeten,
Dat wordt een offerwerck in Gode, woort geheten :
Soo wort ons dat gefeyt; hoe moet ick dit verftaen,
En feg11 in dit geval wat dat'er client gedaen ?
Wordt ons in dit bedrijf nu wederom geboden,
Den Heere dienft te doen naer wijle van (le Jolen'
Mott ick een os of fchaep hier brengen aen den dag li ,
Of branden eenigh vee gelijck men eertijts plagli?
Ontbint my riefe knoop. Geen (lachtinghs offerhandel,
En moeten hedendaeghs in Godes tempel branden
Al dat is afgefchaft, nadat liet fuyver Lain,
Dat is Gods eygen Soon, hier in de werelt qua €n
Na dat die aen het kruys ten lefton is geftorven,
Soo heeft hy volle gunft by onfen (lodt verworven:
Dies gaet in uwen [tal, ontbint geen vetten os,
l\laer trest in uw vertreck en maeckt uw beurfe los.
Neemt daer uyt eenigh gelt, naer Godt u komt bewegen,
En lloud'et watje geeft voor u een milden zegen.
Daer mede kontge dienft aen uwen naeften doen ,
Of naer de tijt vereyft oock lege buycken voen.
Maer fooder eenigh vlas is op uw laut gewonnen,
Daer nn, door menfellen vlijt,, zijn webben af gefponnen
Lijd hier dan iemant kou, of is'er ieinant naeckt,
Van dees of gene ftof dient hem een kleet gemaeckt.
Die van de liefde Godts, of van haer naeften branden,
Die hebben rechte ftof tot Godes offeranden;
Siet, tot dit offerwerck is riefe poet bequaem;
En boven 't joodfch gebruyck den Schepper aengenae €n,
In (.o'1 en wow t wait hel ye , ea e'an aelnoesfen ojlerande,i yenete,,iI, yel jeI le
p,a es Hebr. 13. v. 16. En reigeet dei rveldadhyheyt e,,de de, red uilfre,,rheyt met , mu ant filebe oJ/'i hanrle,r hel ayes Code.

IN WAT KOOPMANSCHAP HET BEST IS SIJN GEIT TE BESTEDE \.
ENDE 'T SELVE GEDtiYT OP 'T GE1 Ev VAN AELMOESSEN.
Nhr1 lull den armen , vldelljel yecen, e,rdr rar heile en lal niet boos zijn als
,,h,, kein yeefl, leant mit def'e falen ,rulle feil a de Heere we (leidtzeyei a
in al uw we, eh , eade an alles naei oeu, e leant had,
Deal. 11 e, 10.
„

1l'ea ult nn/,i Irrrite ,iaee ‚ 'iee ycóngyra,s eude ,aiel iaer yew iyheyt. Pfalm 119. e. 36
1 ,r .(mdrrl 1 eenes fàlaal gure, den 9, bode des Allerliuoyl^fleu, die feil a hete,
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D,m/ den au „ren m' cAel,jel, ha,m/ieilcJC,ipe, op dal yhn ruye/'elíjcl,• yefeyent men; t.
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T. r. 36.

Daer waren op een tijt veel wonderbare menfchen,
Die rijckdom alte)nael enI groote fchatten wenfchen,
En is daer op het volek in haeften wegh gegaen,
En riet haer reyfe ginck tot aen den Indiaen.
Daer vaert een yder voort fijn koopmanfchap te plegen,
N aer dat hy uyter aert of anders Was genegen ,
Maer riet, het grilligh volek en is niet eens getint,
Een yder ftelt hein neu gelrjck lry 't dienftigh eint.
D'een koopt een baviaen of diergelij eke fimmen,
Om datfe kluchtigh zijn en veerdigh in liet klimmen:
Een ander flaet het oogli ontrent de papegaey,
1)ie naer dat hy gevoelt is uytermaten fraey.
Een ander, omgevoert door ongewone laymen,
Koopt Indiaens gewaet geniaeckt van lichte pluymen :
Men liet aen haer bedrijf, al fwijght een yder ftil,
Waer toe fijn harte neyght en waer het henen wil.
Al die genegen zijn om lange daer te blijven,
I)ie riet ni' in lichte ftof haer koopmanfchappen drijven:
Maer die het ooge draeyt ontrent het vaderlant,
Gewellt hem ander werek te nemen wetter hant.
Die koopt oock paerels in , of rijcke dianienten,
Die fchoon en fuyver zijn en dat aen alle kanten.
Robijnen boven dat die f<aet hy veeltijts aen,
Om dat by is gelint wel haeit van daer te gaen.
Maer Piet, om dele tijt is daer een pelt gerefen,
1)ie foo het fchijnen nloght geen menfch en kon generen,
Oock reef'er oorlog]] op ontrent het naefte lagt,
Dies ftaet de gantfclle kuit als in een vollen braut.
Siet, daer begon het, volck op haer vertreck te peyfen,
En yder naer lijn lant in haeften heen te reyfen:
Men liet de vreemde kult en focht het vaderlant,
Alwaer men groot verfchil in dele lieden want.
Het Indiaenfch gewaet, geniaeckt van lichte veeren ,
En fagh men by het volek in Ilollant niet begeeren,
Of foo liet ieuiant kocht, 't was orn geringe prijs
De lichte handelaers en acht glen niet te wijs.
Al wat er wort begeert, zijn paerels of robijnen,
1 Die voor een yders oogli als fonneftraelen fchijnen :
En daer ny t wordt gellen wie wel gehandelt heeft,
En wie met fijn genioet naer vremde kaften kleeft.
Al wie fijn handel dreef in koftelijcke waren,
Die in het vaderlant gelocht en gaughbaer waeren,
Zijn lief, zijn wellekom, zijn uytterrnaten rijck,
En van liet ander volek is niemant haers gelijck.
Ons menfchen altemael die op der aerden leven,
Is hier een kleynen tijt van onfen Godt gegeven,
Om handelingll te doen niet voor een vreemde kuit ,

Maer voor het vaderlant daer in de ziele ruft
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Mijn ziet, lnaeckt overal uw handelingh te drl,J en
In waeren die geftaegh ja eeuwigh Pullen blijven:
Het ware vaderlaat en \vil geen [!echt b( [i,
\laar niet als rijel: eieract dat eeuwigh dbirch luibh.
Die linemen, vuyl gefpuys, en al de lichte piny Inca
Die moeten dat paleys en al haer kamers ruvmcu.
De paerels, fchoon corael, of rijcke diamant
Die gelden nlaer alleen in 't ware vaderlaat.
Nu, wilder eenigh menfeh fijn penmark wel befteliell,
Die dient hier wel te gaen en op befette reden,
Hoort, wat in dit geval de meefte winfte geeft:
Maeckt dat het aertfche goet niet aen uw vingers kleeft;
Geeft vvv uw penninck uyt, doch aen bequame vvaren,
En die te rechter tijt Baer krachten openbaren:
Ev, let niet op liet land daer ghy op lieden zyt,
Maer daer gl>y wefeii Cult, doch op een ander tlj f.
Nu wilje, lieve ziel, dien nutten handel drijven
Soo ben ick u ge[int een regel voor te fchrljven,
Wat waer of koopmanfchap guy voor u koopen moet,
Ei wat'er aen den menfell het nueefte voordeel doet:
Leght aclemoesfen wegli ten goede van den armen,
En hebt geduerigh acht op hier verdrietigh karneen
Verliet oock door uw ganft geen kleynen hoop alleen,
Maer (tort oock meniglnnael uw zegen in 't genieen
Soo langh des Heeren geeft taw harte komt bewegen
Soo giet uw gaven uyt gelijek een beten rencol
Dat is, naer mijn begrijp, al ver de befte meet ,
Die over defe plicht by ons te houden ftaet
De beeck van Godes gunft en is niet toe te f tolpen
Soo langti uw innigh hert niet op en hout te kloppen;
Let hier op, lieve ziel, en slat tot aller tijt,
In denckt, (lat ghy een kint van God den vader zijt.
Maer om des IIeeren wil hier in te mogen treffen ,
Soo wilt uw ftil gemoet tot uwen God verhallen,
En liet den hemel aen, en fpreeekt een ftil gebel,
En merckt, hoe gliy u hier of elders neder bet
Nadien in mijn gemoet mijn ftille linnen Itrl,lden,
Wilt doch van gierighheyt mijn innigh hart bevrijden
Laet uw getuygenis beftieren mijn gemoet,
Op dat liet uwe zy al wat mijn harte doet !
1l

Soo wordt (lat aengetiell voor boo een wonder dlillgli ,
Als of tot haren trooft Glen heinel open gingh.
Wel liet, een fon(ligh menfch, (lie woelt in lijn gclneecicen,
Wort niet dit (lnvfter volck tc rechte vergeleecken.
.harr als hens Codes Geeft verleent een ander hert,
Soo is by als een ineilfeh die uit eerft Eiende wert.
I:y fiet, dit wonderlieyl wort hein wel toegefchreveu
Die recht weldadigh is en milde weet te geven;
Een die genegen is tot loo gewenfchten plicht,
Verneemt dan in den geeft gelijck een helder licht.
Maer dit wort van geen inenfch ons in de vuyft gefteken,
Want Godes heyligh voort dat plagli alfoo te fpreecken,
Die hlic'nt is in den nienfch gelijck een dageraet,
Die fonder dat behulp in oiis niet op en gaet.
0 Godt liet uwen Geeft in ons gewrichten dalen
hen zegent onfe ziel met (lie gewenfchte ftralen!
Geeft ons een milden geeft: geeft ons een open hant,
En lent dien zegen af op ons en 't gantfche lant,
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Daer is een feecker volck dat wy rainpfaligh achten,
Om dat haer ganfche tijt beftaet in droeve nachten,
Men hout of dat'et noyt of Pelden vreaght geniet,
Om dat'et noyt de Eon of immers weynigh fiel.
Maer als liet helder licht lijn aengename ftraeleu
Laet op (lat duvfter volck en hare klippen daclen,

Al die met bly gelnoet Lijn naeften piagh te laven,
Diens ziele wort vertiert niet Goddelijcke gaven,
\!rant dig lijn broeder trooft in eenigh droef geval
Die wort om dit bedrijff den Meere 1 iefgetal.
Eil als de liefdle Godts in iemant heeft begornien,
Soo wordt in fijn gemoct de gelt -lucht overwonnen
En die (bill Godes wil veel leege biiycken voedt,
Vervult lijn kasfe nooit met olirechtvaerdigh gort.
Siet, als de liefde Godts de ziele komt verlichten,
Soo wvordfe ftraeks vervult tuet alle goede plichtent
\Vant fehoorn haer Godt verfoeckt met druck en Dagchick,
't En valt liier niet te fwacr al is 't een laftigh pace..
Al fchijlit liet menighmael (lat liaer de menfehen haten,
Eer (lat het eynde kotet liet ftreckt tot haerder baten.
Schoon haer de (loot genaeckt, zy is niet eens befchroomt
't Is voordeel naer den geeft al wat haer overkoomt.
Iek bid u, lieve ziel, wilt uwen geeft bedwingen,
En ftelt uvi liefde nooit op menfchelijcke dingen;
Want die van aerts bedrijf verwacht fijns herten enfeh.
Is in het tegendeel een ongernftigh menfeh
Al wat hier onder fweeft of in de lage woleken
En brenght niet anders uyt als onruft voor (le voleken,
Als onweer, viiyle milt, als vorft, en harde wint,
Soo dat men nooit het fwerek in een gediente v int.
Maer water hemelwacrts en hooger is gerefen,
Dat is een ftaege ruft en heeft een vafter voefen
Een damp die haeft vergiet en is'er nooit ontrent,
Want Godt die heeft'er felfs fijn fegel in geprent.
Is nu een Chriften menfch genegen iets te kiefen
Dat by ftaegh lieven magh en niet en lal verliefen:
Die ftelle noyt lijn hart omtrent liet lage rack,
Want dat vcrandert ftaegh en geeft mier ongeina(•f..
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Leent ooren, Hollants volck, ick fal u vreemde dingen,
Ja, vvonderll,lck bellagh en veel veranderingen,
Hier brengen aen ([en ([agil; ghy, vat het recht befchevt,
't Is jet daer Nato felfs niet af en heeft gefeyt.
Die maul, con kluchtigh hooft, en dicrgelijcke geeften
Befcllrljven hoc het volck verandert in de heeften,
Fu line een jonck geftal, een wacker edelelan
Een lint gelijck een hart en horens krijgen kan.
HIoe dat een deftigh hell verkeert in fchoone bloemen,
Daer inn noch hedendaeghs ons befte tuynen roemen.
Hoe (lat een ni uphe felfs verandert in een boorai,
Hoe dat een vrijfter fnlelt en wort een gulle ftroom.
Iloe Jupiter wel wou een os of (tier gelljcken,
En gingll tot fijn vermaeck met ieinants vrouwe ftrljcken
Hoe dat een geeftigh dier verandert in een koe,
Maer fwljgll, o penne, fwljgll, ick ben die grillen moe
Foo • ulv ick ben ge lint wat anders u te feggen,
Ghy, vgilt mijn kort gedicht wat nader overleggen,
Maer fielt op heden vaft , dat ick verhalen fal
Het brengllt wat beters uyt als Nafoos vrcmt getal.
Ghy Pult door mijn gedicht een pelulinck hooren fpreecken,
Soo dal, zijn lade fteln fal door den hemel breecken
Een Ilenninck, lieve vrient, die wont noch tonge heeft,
Sal fpreecken als een ]it dat aen den menfche leeft
Sal fpreecken als een man, die met befette reden
Voor Godt lijn mout ont(lnyt en offert hein gebeden.
Die penninck, lieve vriest, die wort een advocaet;
Eu Kloet een fclloon gefpreck voor Godes lloogen roet.
1Iy pleet con fondaer vrv,, en fehoon die was gebonden
En fclluldlgh voor den heer, vernuts fijn groote Ponden
Soo dat'er heyl ontftaet en zegen nederkoomt,
Daer niet dan enckel leet en ftraffe wort gefchroomt.
17y dlulekt, ghy twljffelt noch wat ick u nleyn te feggell,
Wel non, ick wil het were.: u klaerder open leggen:
Het, geit, dat wort befteet ontrent een fehamel mei € fcll,
Baert, voor gedreyghde ftraf, geluck en hartenwenfch.
liet gelt deus aengeleyt, dat wordt gefeyt te fpreecken,
Om dat het Godes toorn is machtigh af te breecken.
En t•eecker, naer 't my dunckt, het is een nut gefpreck,
Dat by den grooten Godt verfchoont een vuyl gebreck
Soo filly dit recht begrijpt en prent in uw gedachten,
G11y Pult des pennincks tael belluaem en dienftigh achten:
\Vant dit recht aengemerckt, dat fal u beter zijn
Dan cenigh vluchtigh hart of eenigh vinnigh fwijn
GE1,DT AEN DEN AR\lEN BESTEET ALDERSEKERST AENGELEYT
hehr.
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En hielden haren fchat als voor een hooffen zegen;
Schoon dat'et rijck inetael geweldigh nlachtigh scheen
och vont men dat'et haeft gelijck een roock verdween.
llaer fiet, als ecuigh Uienfeb is gunftigh aen den armen,
Die wil Gods eygen haut voor alle quaet befchermen:
Want dat in d'offerkift des Heeren wort geleyt,
Wort daer geftaegh bewaert in volle fekerheyt.
Geen krijgh en neemt'et wegh, oock wort'er niet geftolen,
Want 't is des Heeren forgh ten vollen doer bevolen:
Daer is geen vafter goet dat beter wordt bewaert,
Als dat men tot behoef van fchraele luyden fpaert.
Geluckigh is de menfcll, die met bedaerde finnen
En fonder aertfche macht kan groote fchatten winnen
Mijn ziel, ick bid'er om, weeft milde, weeft beleeft,
Hier fchuylt wat wonders in, men hout meer als men geeft.
DAT MEN MILDE BEHOORT TE \\ESEN TN AELMOES GEVEN, SONDER
TE LETTEN OP KINDEREN, OF ANDERE ERPGENAEIIEN.
Ilabeo pod dedi, pe•d/dz gvod feriari, Seneca, W. G. de beret, cap. 3.

Al wat door eisekel leet voor defen is begonnen,
Ja, wat met bitter fweet voor defen is gewonnen,
En blijft u geenfins by, maer fclleyt floh van u af,
hin voor u blijft er niet als flechts een duyfter graf.
Ach, wat ghy achter laet fal hun ten dcele vallen,
Die met een loafer drift daer mede Pullen mallen:
Wie kent'er niet den loop van onfe jonge lien?
En hoe liet ielnant nlaeckt, men kan het niet verbitin.
Ghy tiet, (lat Godes voort vry meer als hondert werven
Ons (lebe plicht beveelt al eer men komt te fterven:
\Vel wceght dit, lieve ziel, en geeft, o lieve, geeft,
Tervvljle (lat je meught en noel op aerden leeft.
Wat ghy (Ie jonckheyt laet dat is terftont vergeten,
En wie doch fal u danek voor al uw fpaeren weten ?
Maer wat ghy fchanlel volck hier op der aerden doet,
Ilet is èn even hier èn in den Ilemel goet.
Als ghy ten leiten fterft, too Pet dan op uw graf:
't Is niet dat ick behiel, ick heb meer als ick gaf.
DAT I1l.T GE\EN VAN .vELMi01;sSE- BIJ GOUT OOCK IN .IEP
'!'TJDEa,TJCK BEIOONT WORT
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Aen onvernlogent volek en nau gefette lieden
Tot noodigll onderftant, een open bant te bieden,
Dat is den fchepper felfs een aengenaeme faeck
En foo het fclnjnen magh liet dient hem tot vernlaeek
Wie heeft'er in de fchrift, of elders niet gelefen,
Dat yder Chriften menfch too hoogti wort aengeprefen,
Als dat men recht behulp aen droeve menfchen doet
Of naeckte leden (leckt, of leêge buycken voedt?
Het fchijnt, dat Godes woord belooft een vatten zegeli
Hun, die tot (lebe plicht u liefde fijn genegen;
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Dit lie ick dat de felirift niet vollen monde feyt,
En 't wort aen alle kant ten breedten u tgeleyt.
lek Ire, (lat onfe Godt den gever wil verfchooneil,
lek fie, (lat onfe Godt den gever wil beloonel €
Ja, 'dryen lijn bedrijf van druck en ongeval,
Eu (lat oock even felfs hier in liet jammerdal.
lek fie (lat defe plicht ons zaet doet beter groeven
Ons boomen draeglibaer lijn, ons wijnpars milder vloeycu
Ja, (lat het altemael voor hein fal beter gad!,
Waer aen hy immermeer lijn handen koomt te (laan.
Wel is, almaclitigh Godt, hier ten foo veel gelegen`'
Soo macek tot defe deught Tuijn innigll hert genegen
En geef ons zoo een ziel die liner als open (loot,
Al waer een fehamel nienfeli behoort te zijn gevoedt,
Wil wat naer wrecklieyt fmaeckt uyt onfe linnen drllven,
Maer met een gnnftigll hert by ons geduerigh blijven.
Geef, dat ons milden geeft geen vilfen aert en lijdt
,Maer leer ons milde zijn, gelijck ghy milde zijt.
DiT MIEN IN GELTQULSTINGI; AEN DEN ARMEN NIE!' EN RAN
\VOIDEN BESCHULDTGHT, MAER WEL IN TEGENDIS El. A AN
K \lIGIIIIEYT.
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Nu boven al het werck slat hier van is gefcllreveii
Wil ick te defer tijt n noch een lesfe geven,
Indien liet wefen mach, onthoutfe, lieve ziel,
IIet is een foet gepeys daer op ick 1Teden viel.
Siet, wat onnrachtigll is dat wort ons afgeraden
Want eetje wat te veel dat Cal het lichaam fchadeii
En fooje lange valt of boven uwen tijt,
Ghy voelt van ftonden aen dat ghy te fwacker zift.
Indien een Ambachtsman wil al te neerftigh vvercken
Hy fal het moede lijf door rufte moeten hereken,
En too hy ledigh gaet en niet ter werelt doet,
Dat is noch aen de ziel, noch aen het licl € aenl goat.
Spilt iemant wat te veel ontrent de jonge vrouwen,
De kunft roept overluyt: hy moet hem wederlhonwen
En drinckt men wat te veel, oock van den befte € I wijn:
Hout nraete, lieve vrient, dat roept de medec €jn.
Maer datj' aen fchamel volck kont al te milde wefen,
Dat heb ick, naer my dunekt, tot heden niet, geleien:
Het fchijnt dat Godes woort hier op geen volle wet,
Geen pey l , geen rechte maet of regel heeft gelet.
De menfch uyt eyger aert die kan hem licht begeven,
Om aen het aertfche goat fijn hart te laten kleven;
Sijn hant is als beperkt, als hy iet geven Cal,
Siet, dit rijft uyt het vleefch en dat fchier over al.
't Is hier, mijns oordeels, beft met ftillen geeft te wachten
Wat Godt hier over werekt en fpreeckt in ons gedachten:
En als fijn reine geeft ontrent ons boefem klopt,
Soo dient ons milde gunll niet op te lij €€ geftopt
1) vide Drra. Hypocrites in Aphor.

DAT DIE EI,T,ENDIGE IIENSCIIEN Bi IIULPSAEAZ IS, IETS MET GOD!'
GEMEEN IIEEFT.
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Goet doe € I aen arrem volek heeft wonderbare krachten
lek hoor het over al voor groote dingen achten
Maeckt, (lat het even ftaegh in uw gedachten blijft,
Wat menigli hevligh man van defen handel fchrijft.
Komt, hoort den ouden tijt van defen handel fpreecken,
Sv worden meniáhmael niet Goden vergeleecken;
Het fchijnt als hemelswerck wat defe luyden doen,
Die naeckte leden klein en lege buycken von.
[?en die een fchamel menfch met dranck en fpijfe zegent
Schijnt hem een Godt te fijn (lie van den hemel regent
Want dat een koele dauw aen dorre kruyden doet,
Dat pleeght een gunftigh menfch die grage magen voedt.
1 Iem die men door een kleet de koude doet verdwijnen,
is als een helle zon die eerft begint te fchijnen;
Wel, geeft aen fehamel volck dat ghy by wijlen fpaert,
Soo Nebje wat gelijcks met Godes milden aert.
Let, wat een heyden felts hier over plagte te feggen
En wilt'et als een fchat in uw gedachten leggen
Die recht mildadigh is non menigte fcllamel man
Dat is de befte dcualrt die iemant hebben kan.
;

AE\wLJSINGE OM SUN GELT MET DE MEESTE N'INSI'E ENDE OP

TIET SEKERSTE AEN TE LEGGEN.
lAa t. 11 /

10 Glny fnit deer a»,ip,z naldclzicl gei en , ende zozo koele ei fezl niet
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Wel op, geminde ziel, aenhoort noch grooter faecken,
Te weten hoe voor ons een fchtddenaer te maecken ,
Die renten geven Cal op fijn befcheyden dagli ,
Oock grooter als men hier of elders noemen magh.
Iek fegte een fchuldenaer, die u met vafte panden,
Vry beter in der aert als vette korenlanden ,
Sal ftellen buyten forgh, too dat geen ongeval,
1)e kracht van uwen brief onfeecker niaecken fal.
En fclloon u groote wirft, oock woecker mochte fmaecken,
U Cal geen grage fchout oyt moeyte konnen maccke €€ ,
Of in de boete flaen, gelijck'er wel gefchiedt,
Wanneer men voor gebruyck van gelt te veel geniet.
Siet daer een rechte vont om langh te mogen borgen,
En flapen evenwel oock buvten alle zorgen,
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Vermits uw fcllnldenaer is vey van ongeval,
1)ie noytgeen bancqueroet door fchipbreuck fpelen fal.
11 vraeghje, naer my dunckt, hoe dit al kan gefchieden?
En wacr men vint een beurs van foo gewiafe lieden,
Daer op men mach geruft en feecker blyven ftaen,
Schoon al wat handel drijft verandert al, de maen?
\Vel, om foo grooten winft gewis te mooaen trecken,
Spljft (lie van honger klaeght en wilt de naeckte decken
(_geeft wecluvrouwen trooft in haer bedroefden noot,
En met geen vreemdelinck verreyfen fonder broot.
Soo doende ftaet voor u een vatten brief gefchreven ,
1)ie novt door langen tijt fal worden nytgewreven;
Want die is opgemaeckt van 't hefte parkement,
En Godt die lleeft'er felfs fijn fegel ingeprent.
liet zegel is Godts woord, dat niet en kan bedriegen ,
De fchrlj ver is een man die noyt en plagh te liegen,
En claerom gaet uw brief van alle kanten valt,
Soo dat by op geen tijt noch banqueroet en paft.
TEGEN WERP.
Wel dit fijn , fooje feglit, gants wonderbare faken ,
(ill,) pooght Godt even felfs ons fchuldenaer te maken
Godt onfe fchuldenaer! dat is een feltfaem ftuck
Ja, (lat is, naer my dunckt, een wonderbaer geluck.
Godt is een rechte bron, die fchenckt ons alle dingen
En daeroln moet het volck zijn lof gedurigh fingen
liv is des landts behoudt, vermits by 't al verleent,
IIy onfe fchuldenaer, dat wacre Godt verkleent!
Komt, fegli my doch een reys, waer Nebje dit gelefen
lek diene, naer niy duulckt, des naerder onderwefen,
Niet met een vliegend woordt, of niet een loste wont,
Want tot too grooten werck behoort een vafte grout.
ANTWOOR'T.
lek bid u, lieve vrient , wilt hier niet tegen fteecken,
1Iv die liet al verleent is too gewoon te fpreecken,
Sou ghy dit niet en vat zoo opent uw verftant,
Een plaetfe daer hy feyt is u hier van het pant:
Doet 1'chaulel menfehen goot, Godt fal 't u wedergeven,
Dat Inniet in Modes woordt niet goeden illckt gefchreven
(ally hebt op dele faeck een valt bericht verfocht,
Dat heb ick even hier ten vollen uytgebrocht.
0ITTFJI \ ROUWEN GEVONDEN SIJN DIE SONDER NENNISSE 1.1\ HAKE
\; A\ti NOOTIRtiF'17GE LIEDEN HEBBEN BY GESTAEN, E\ I)AT I1P;r
SEI,CE IN GODTS \\OORD NIET EN WORT BEVONDEN MISPIIESEN
TE ZIJN.
Shark 4 z'. 8. .Ifjn dent als Shy zenzazzl zoal yoels doet, goo en uraezkt a snel
annul, ende als yhy wat yeeft, zoo en maeckt ze niet onnd ende en bedroeft
hem nzel uzet harde woorden.
Pfal,n 41. r. 1. IVel geluc falzt' /z zs by die fiele verftandel0elc yedraeyht legen
g enen eile ndlyen , de Deere fal hem bezrden ten daeye des gnaels.

Wilt ghy nootdruftigh volck niet fpijs of drancke laven
Weet dat een gnnftigh woord is beter als de gaven
11

Siet, dat ghy nimmermeer een fchamel menfch bedroeft,
l\laer geeft fe liever trooft al wie'er trooft behoeft.
Een die blynloedigh geeft en met een vrolick wefen
fs Gode lief getal en ri ort oock des geprefen :
Ghy daerom, als je gelt, of kloet, of voetfel fchenckt,
Siet, dat je by de gaef geen harde woorden nienckt.
Als David werd vervolgkt en uyt het laut verdreven,
Stoat dickmael in gevaer oock van zijn eygen leven,
Doen was by menighmael in grooten noot geftelt,
Vermits hy met hem voerd' een leger fonder gelt.
Sijn heyr beftont alleen uyt kael en fchrale gatten
Gedwongen menighmael uyt noot te moeten vatten
Mits hy te geener plaets geen recht onthael en vont,
Nadien hy, too het fcheen , den koninck tegen ftont.
Een man om delen tijt, in ,M laons vette weyden,
Liet voor lijn dienftbaer volck een groote feeft bereyden,
Dat wordt dan foo gepleeght, wanneer een rijeken boer
Ontrent de koele Mey rijn witte kudden fchoer.
Als David dit vernam, ginck by naer Nabal (enden
Tien knechten uyt den hoop van fijn gefwinde benden,
Die gaen naer Maon toe en doen een foet gefpreck,
Macr Nabal ftelt hein aen gehjck een rechte geck.
Men hoort hein anders niet als fits en leppigh fpreecken,
En daer op is het volck van fijn vertreck geweecken,
Sy koeren wederom, en fegen David aen,
Wat Nabal heeft gefeyt, wat Nabal heeft gedaen.
De vorft om dit verhael is gram en galltfch verbolgen,
Hy geeft hem in liet velt en hiet liet leger volgen;
By heal is vaft geftelt te wreecken het verwijt,
Want fijn verheven geeft is fwanger van de fpijt.
Hy nam een aenllagh voor, want Nabals viiinigh fpreecken,
Dat docht hem weert te fijn om niet het fweert te wreecken,
Dies hy gantfch ongefint bereyt fijn rechterliant,
Om al wat man geleeck te leggen in liet zant.
Maer t'wijl het vinnigh heyr komt veerdigh aengetogen,
{ Geheck tot noodigh aes een arent komt gevlogen,
Soo wort Ahigael, door een getrouwe knecht,
Van water is gefcluet ten vollen onderrecht,
Sy was een jonge vrouw begaeft met fchoone leden ,
En uyt een fnegen aert geoefent in de reden,
Dies facile wetter daet, clat niet als ongeval
i yt dit verbofte werck haer overkomen fal.
Wat doet die wijle vrouw? Sy vont terftont geraden,
^ Met alderliande kolt veel ezels af te laden;
Sy deed het eygen werek (lat Jacob heeft gedaen,
Als Efau veerdigh was om hens te komen faen ;
Sy font behendigh volck en veelderley gefchencken,
Op dat het viniiigh rot haer niet en foude krencken ;
Sy bracht'er tot belluyt haer foete tonge by,
En too was haar geen van roof en moorden vey.
Dit wijf had recht geleert hoe gramfchap dient gebroken,
En hoe hehoeftigh volck dient toe te fijn gefproken,
,
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i n hoe een gave felfs Tuet woorden dient geeiert,
Eu I hoe een vinnigh heyr behoort te lijn geviert.
Men moet, fegt Godes woort, geel! menfchen oyt bedroeven,
Die feline[ en fehaniel zijn eu onfer oock behoeven,
\Vel fprcecken, liev e ziel, is over al begnacnl,
En Voor nootdrafti h volck ten ]ioogften aengenae,u.
Ey, het hoe na de kop aal. Nabal was gebroocken,
Vernlits by Davids volck had vilungh toegeftlroocken
Indien de wljfe vrolnv niet beter had gedaen
IIy en fijn ganfeh gefin dat wier te niet gegaen.
Siet hier het recht gevolgll van wel en gnalujck fprel:en:
llet eerft heeft volle macht de gramfchap af te breken
IIet tweed' is vol gevacr; (lies is het wel gefeyt,
Dat door beleefde tael Veel gilaets wor,I afgelevt
'I'1VEEIE LEER UYT ABIGAIL, NABALS WI J1'.
DAT GORT OOCK TIJDEL1JC] VKHGET P DTE WELD_ADi(rt( ZIJ\ ,AE\
DE ARMEN.

Macr fehoon hier Nabals w ijf wort hoogli by ons ge irefen,
Sy kan noch boven dat ons anders dienftigh m eren
lek fegge, dat de menfcll hier noch een leer geniet,
Die baer beleeft onthael niet oordeel overliet.
Dit fe ', t Godts heyligli woont, men kan liet yder toonen,
Dat hi een gunnftigll hart oock hier wel plagll te bonen;
Ey tiet, Abigaél is hier niet Dochtbeloont,
Sy is als koningin in volle dact gekroont.
,Sr„rcli
Sy was een boumnans wijf, en leefd' ontrent de fchal)en,
Maer fy ;vort aengefocht om by een ' orft te Daepen
Een vorft van Israi'l! Siet, mat Godt wonder doet
Aen die bedroefde trooft en 1ei áe buycken voedt
-
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Let op Ahignel, die veelderley gerechten
1 .feu David heeft vereert en aen fijn rouwe knechten
Hoewel haer echte elan niet van den handel wi['t,
En fehoon door liner geipreck het zijne wort gca1uIift.
Abs guy dan vorder leeft, dat even echte vroll en
1>en faliginaker felts wel hebben ondlerllouwen,
En dat het niet cn blljekt hoer mans te zijn gevraeght
Soo dunckt my (lat liner wcrek aen Gode wel behaeglit.
Siet, als eels jonge maeghit hier trouw heeft weggegeven,
Out Irret een echte vrient haer (lagen af te leven
Soo isle mnetterdaet gebonden aen den mall,
En daer is niet een menfeh die n begracyen kan.
Doch is'er cenigh kind of van uw naefte maegen,
,\en Wien (lat nw bedrijf niet wel en ton behac-cll,
Laet dit haer antm oort zijn: wat hier de vader Moet
Is niet voor heul alleen, Tnacr ook de kinders god.
€e hemel, too liet fchijnt, is flier toe foo gene en
llat by om dit bedrijf verleent een grooten zegen
Een heyl dat niet alleen den milden gever pact,
klier enen boven dat al die lmv achterliet.
-
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\Iijn ziel, hoort noch ecll Ruck dat glly behoort te ullj den,
Als ghy een Chriften Inenfeh liet dorft of hooier lijden:
Een trooftell,lck gefpreck heeft dickniael fijn gebruvck,
Staer dat is beeil belnilp ontrent eels legen buyck.
Indien iel, bidden nlagh, liet slat n van 't geloote
Geen geltzincht, villen aert, of Duyvel ooit beroove;
En trooft uw broeder niet alleen niet loste pract
i\Iaer doet hem t after hulp en dat in ware daci
'Min is geen (Vlade wenfch : gaet, vrient, Godt wil u helpen!
Maer dit kan in glen menfch geen dorrt of honger (telpen
En trooft geen vrient alleen niet b ft^int van den Inont,
Maer toont hem ware ;unft, (lat is op vatte grout.
Wilt ghy hehoeftigh volck bedname golft hewljhen
Op datf' op nw behulp glen fcllepper mogen prijze)),
Maeckt, dab het evenftaegh in uTwen boefenl le,, t
Wat over dit bedrijf d'apoftel heeft, gefegt.

Komt II een viunigh menfch of Duyvel oyt beftoocken,
Ey leert, floe wetter daet hier acnflaghi wort gebroocken
Godts ;voort heeft my geleert, hoe hier een open Joint
Kan wonder dienftigh rijn en koelen defen braut.
Siet, Davidb wacker volck, geftoort door harde woorden,
Macckt dat fachtmoedigh liert genegen omn te moorden,
Ilet beur is op den toght, de fwaerden al gewet
i\Iaer liet, een milde vrouw die heeft de Inoort beet.
Het is dan wel gefeyt, dat door het milde been
Wort dlckmael van liet volck het onllevl we gedreven,
DAT AELI(OESSEN IN EFFECTE T'1T TIET 05SE SIE 1' aEcEV1:\
Soo dat'et aen den meni'cli als voor een wapen ftreekt,
WOEDEN, DEWIJLE R'I 515ER ALLEE\LTJCK ADMINTSTE \ 17rß5
En als een (tale fchilt liet gantfclhe lichaem deckt.
ENDE DIIE\SERS VAN 055E GOEDEREN ZIJN, ENDE SLITSMaer zijt ghy niet gewoon een ftalen boogh te dragen,
DIEN ONS DE GOEDEREN TIET TOE EOI.IEN.
,orr
ß(
a1 r ef/r e, eia d1 o /li cal/fl fi'rzl. Lib. (I
.Se,ier(z
óe bea'l', (rip. 3.
En pooglije evenwel uw vyant wegh te jagen
Soo leert mildadigll zin en lege buycken voí;u,
Waeroirr doch wilje fchaers, of vils, of fpaerfaem welen ;°
Soo konje ftille zijn en groote wonders doen,
Doet wat u Godt beveelt , dat wort van heat geprefen:
,
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Godt is eon Opper-heer van dat by heeft verleent,
[:n 't goot e1 , is ons niet gelilek uien veeltijts meent
Uit koumt een heidens man met ron (Ie woorden Peggen
him 't I ; de vv aerhey t felfs en niet to vv e,lcrleg en
\Veeli, deelbaer van uw goot alwaer het dienen kan
Cliv fljt'er nicer de knecht of enekel. dienaer van.
I)at une niet en is, dat snoetje recht gebrilycken,
Geeft kleeders doer het dient, en fpl111 (le lege buj ekco
1lacckt, slat je cicfe plicht nier Codes Wille (loot,
Cllr kont bier milde zijn oock van een ander, goot
-
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hen hollen buyck verfion, een dorftigll harte laven;
Al wie nyt liefde geeft en Tuet een bly genloet,
Is even aen dell nlenich c11 foor (]en IIeere goot.
1100 E\ DE AEíN WIE ALI,v101SSE\ TE GEVEN.

Len wijs man wort berifpt en van een vriend bekeven,
Dat by een look guyt een achnoes had gegeven'';
[)e man aldus bericht die beeft, heil wit bedacht
En doen op (lore wijs zijn antvYoort uytgebracht:
Cat quaet dat iemant (loet, kan sek dot onheyl w reecl.en 9
Iek gaf slit aen den Iuenfcll en niet aen fijn gebreecken 9
111 alsfcr ienlant deugllt aen gande ulenfcben doet,
11v krijglit noc11 tienwel geen beul in fijn gemoet.
llaer ick wil niet-te -nein bevelen aen de wetten,
Pat f v eon naerder ln,aem op deren handel fetten,
liet is in ftadt èn slorp en alle menfchen goot,
Dat nieinant in het laut de love bnvcken voet.
Schier yeller een (lie neemt en even niet verlangen,
Het geven evenwel is beter als ontvangen:
Dat heeft ons Go'les Z oon, ja Codes woort gefevt,
liet dient hier, naei my Buurkt, wat naerder nytgelelt.
Wie aen fijn naeften geeft die wort van Godt geprefen,
Ilet kan hem in der tijt en nanlaels dienftigh wefen:
Alger (lie van Ielnant neemt, fclloon by niet wel en (loet,
Die treckt ulcer enekel gitaet uvt ienlants anders goet.
Al wat een Cbriften geeft en magh men niet gebruycken
\ooh tot verkeerde loft noch voor (le hive buycken:
Want foo'er cenigb Inenfch hierop de luyert fpeelt,
Soo hout men dat by 't goot van zijnen naeften fteelt.
-
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I , 1c1 «aeroirr ([at Coclt van veder wort geprefeu
Wel op, gcuünde ziel, en pooght oock foo te wefcn,
Cods, is een milde geeft., en dacroni looft moll Hein,
Of door een ftil gennoet, of door een luyde Item.
C11v nvcraft (lat onfc Godt hem Inver moght erberillen,
(all.; , doet oock even foo ontrent den droeven armen;
Godt rent tot ons behoef èn nerts in hemels broot,
Gin , ('paft nootdrnftigh volck in liier bedroefden1 noot
(iodlt, als men tot heul roept, Pent ons een rijeken z, goti
Glivv, tot nootdruftigh volck weeft even foo genegen;
\é_a1 meer? al\vaerje komt, wort Godt iu all's gelijek,
Dal opent aen clou nlenfcli liet eenwigh koniucl.rilek.
-

,

Ir;. 01 \^í lIEN GEIld('hEX G00T NIET BETER. Al$ 00011 1\I,r!U0 \

AI\ NOOTDUI Fi1C ;N.
-

^li.eel,

1I. ('nrlr.

11

r. 2^i.

rar' :t"Ie idn,

(12 , 0,? ;ir',I „n'eeit _07 oor

el&"£ .P9e1 r'Oil v'l

0, ],

d,o,iilr'n 'o, ii e

Wie •r,lln lnihladigh hert doet gen (le menfcben bll,lckeit,
Die kit n alen eenig(ins lnct Goole vergelljcken,
Dit I by IIeydens felfs voor deren foo gefeyt,
Eu 't dient als tot een fpoor neu ons geinoet geie t
'I Is dolles eygell werck te geven gen de menfcllen,
\Vat i' tot liner behoef van Cole naogen wenfchen
Vee 11Ivden goot te (loen is clan con kraclrtigh vicerc!.
Ilca laneekt de ziel geruft en ons geloove fterek.
011, op, neerliaclitigh liert ! en liet niet op te wecken
Al w:it tot onfen trooft ons fonden kan bedecken;
TIettt ftaegli in raw gepevs prat dienftigh wefen lean
Of goor een fober wijf, of voor eelt fellamel elan.
Godt I, ten vollen goot die onfer wil erhermen,
Wat reeft shy niet gefegt ten goede van don armen
Sik, in fijn heiligh voort en is narr eenigh blat,
Ot' 't fprceckt in vollen ernft van deren handel vvat.
Nat wordt Baer niet belooft (lie Baer behoorhjek glnjten,
Schoon haer gefcllenek beftaet alleen uyt weynigli ni ten!
bell broot van uw geback, een dronek uyt uwen put,
Is oock voor onsen Godt in deren handel int.
,
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slic Codes heyligh Woort irret aeudacbt overleien,
Vernemen in den geeft een ongevvoonlljck lieht;
Want veder Chriften-Inenfch (lie wort 'er onderwelen
Ifoe lay fick (lragen moet in zijn beicheyclen plicht.
I)nor zie ick, hoe slat Godt ale zijnen fact gebieden
'Fe doen een feker veerek, plat heul is aengenaenl;
Dat in mat goets te doen aen naugefette lie(len,
1)aer imvt rijft lloogen lof voor Codes lloogen naent.
NNul weet icic, dat geen meuleh bier toe en is genegen,
'Ibn zy be;n Godt vernierswt en opent fijn gemoet
Al wat men goets onitfangbt, bet komt uyt Codes zeren,
sly is de rechte bron van alderliancle goot.
Dies koom ick, boogi>_fte Godt! voor n ter neder knielen,
En (torten mijn gebed in ChriRi roetdl. naels;
Iek giete voor u uyt (le krachten mijner zielen,
Ey, maeckt mijn doflen geeft tot deren plicht bequaeln
Doet alle gieriglleyt en geltfucht van my wijcken,
Eu fort van boven af in my een milden geeft
Leert my in eeuigh deel uw milden amt gelljcken,

732

GEDACHTEN OP SLAPELOOSE NACHTEN.

Dat is voor 't fclian € el 'olck wlijck een ilaege feeft.
En nademael ghy wilt, dat niemant fal nlifbruycken
Dat voor nootdruftigl € volck door ieinalrt wort gefpaert:
lek weet uw heyligh \Voort en pr €JÍt geen luge bit cken,
Maer acht liet ledigh volck als van een boofen aert.
'
En daerom bid ick, Heer, wilt my doch openbaren,I
En als ick tot u roep, foo klopt aen €nijp ge.noet,
Waer slat ick geven fal, en waer clan weder fparen,
En waer'er iemant is die dient te zijn gevoet.
En als mijn ooge valt ontrent den rechten armen,
Soo fpreeckt door uwen geeft wat ick behoor te boen:
Laet mijn inwencligh hert door liefde dan verwarmen,
Leert my de naeckten klem en Teige buycken vorn.
Men wort in defe plicht al meniglimacl bedrogen,
Om slat men fijne gunft by wijlen qualijck biet:
I)at my waerachtigh fchijnt is dickmael gantfch gelogen,
Waer door het flimfte volek het bofte deel geniet.
Maer fclioon of dit bedrogh by wijlen mocht gebeuren,
Dat aen een flordigh volck een welloet wort gedaen:
Otis geeft noch evenwel hoeft daerom niet te treuren,
Schoon dat men fomtijts feylt en mitt de rechte barn.
Doet veldast, lieve ziel, hier bait geen anghftigh liefen,
Dit heeft een lleydeii 1) felfs voor defer eens gofey t:
Om cellen wel te doen foo moetm'er veel verliefen,
Dit dient ons evenfelfs niet aendacht overleyt.
Ons wil is goot geweeft als wy de weldaet gaven,
Dat ftelt ons hert geruft en hout ons buyten fchult:
't Is goot, hoe dat'et gast, een hollen buyck te laven,
De reffe dient de menfch te lijden niet gedult.
En laet noyt eenigh menfch van uwe gunft verfteken,
En lift niet al te naeu wat iemant anders doet:
Ach, wy fijn evenfelfs vol alderley gebreecken!
Laet dan een ander daer, en klopt aen uw gewoet.
Wort hierin Godt gelijck, dat fal u beter weten,
Die regent op een bergh en in een laege dal:
En als de guide for komt uyt de lucht gereten,
Die ftreckt haer ftralen uyt en fchljnt dan over al.
Treet vorder in het werck en let op alle dingen,
Ontfeght geen arreiii menfch, fchoon by van buyten koomt
Wy zijn al, lieve ziel, wy zijn al vreemdelingen,
Soo wort het Chrifteu volek in Codes woort genocurt.
Ontvanglet een fchamel menfch, en hoort oock lijn begeeren,
Veracht hein nimmermeer, oock niet hein niet en fpot :
Sout ghy behoeftigh volck van uwe deuren weiren ?
Wy zijn al bedelaers by onfen grooten Godt.
Indien'er iemant klaeght voor een die is gevangen,
En die gelijck een 11aef in harde banden lit,
Wilt niet een Chriften oor zijn droeve klaght ontfangen,
En tot een meerder fpoor foo (ienckt ten leften (lit:
Een ziel die in ons lijf op aerden wort gevonden,
Die is gelijck een menfel € met boeyen as ti liet been;
1)

S:uecu, de Benef. lib. 1. cap. 2

Want zy is mct liet vleefelt ten laeftei € valt gebonden,
Dies hoort men menigmael haer overdroef geween.
Waer fal ick, lieve Godt, waer fal ick iemant vinden,
lek die van 't ydel vleefeh foo fwarc laften draegh9
Wie fal my, lieve Gout , ten lüften eens ontbinden
Van did ellendigh pack Baer van ick heden klaegh?
Ey liet, waer komt'er oyt een men Ich tot ons genaken,
Die niet in eenigh deel met ons en is gelijck?
Want als men recht doorfiet al onfe beufelfaken ,
Soo zijn wy altemael hier in een ander rijck.
't Is heft clan over al te letten op den armen,
AVaat l:00 het immer gaet, daer wort iet goeds gedaeii;
Wil iemal €t dat hem Godt fal over heil erbermen
Dient op nootdruftigh volek fijn gnnft te laten grien.
Al die voor onfe deur haer zeylen komen ftrijcken,
En eysfchen eenigh dingte haer dienftigh in den noot:
Die mogen haren ftaet met d'onfe vergelijcken,
Al if'er iemant r €jrk of uyttermaten groot.
Maer dit voort fal misfchien een raetfel mogen fcliij €€en,
Ghy fer , ht, naer dat my drukkt: hoe kan ick diterftaena
1laer, vrienden, hoort een woort, uw twijffel fal vertl^mjllen,
Wilt gl,y Inaer evenfelfs in uwen boefem gaen:
Daer fal een vreeindelinck in u haeft fijn gevonden,
Guy fult een blinde man als voor uw oogen fier:
Daer fal een have zijn aen ketens waft gebonden:
Treet hier met oordeel in, liet fal gewis gefchien.
1vAT ORDRE TE IIOI;DEN IN 'T VYTI)EELEN VAN AEI M01'.SI\, 'FE

WETEN, IN,SONDEI,IIEYT AEN Dr. I €t;rsr,EXOOTEX DES 6IJ,OOrs
. 10. Soo lung e (10,1 ars• i, 9i ;,r 1e bbea, 101'! 0,1s g oer doen a,e Uriur,

car. s.

doelt weeft aen (Ie lio 1,fi,e,,00fen ass I eroojs

Maer hier,, naer mijn begrijp, behoort men ons te fegnen,
1-foe dat wy defen plicht behooren aen te leggen;
Wat poet hier dient gevolglit, wanneer men geven moet,
Daer iemant dient gekleet en oock te zijn gevoet.
Wel hoort, eer ick befta hier vorder in te treden,
Toont eerft uw volle gunft aen Chrifti waere leden:
Dat is byfonder volck, die hebben onder een
Veel dingen yeder nut, maer evenwel gemeen
Dit is haer eerfte gront: fy houden allegader
Den goedertieren Godt voor haer gerneenen Vader;
Voor broeder Chriftus felfs; de fpijfe diefe voet,
Dat is Godts heyligh Woort, een trooft van llaer gemoet.
Sy hebben boven (lat noch veel gemeene dingen,
Sv zijn hier Pellegrims en rechte vreemdelingen.
Zy komen altemael en 't is in 't eygen perck,
Haer algemeen vertreck, dat is de waere kerek.
Aen Chrifti lichaem felfs fijn zy als eygen leden,
Haer algemeene fchat beftaet in haer gebeden;
Sy poogen altemael, en oogen al gelijck,
Als naer haer eenigh wit, het Hemels koninckrijck.
Aen riefe boven al moet ghy uw gunfte toonen,

ii, Ill ficiu in ruiSub caw 1argvi i,tuena peidrnllI fuT,t malta, ut 1'euel €ours )ene.
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1)at fal te rechter tijt de groote rechter loonent

dit Broederfchap het mmfte lit geniet,

van

l)at rekent Chriftus felfs als waer het hem gefchief.
BT;DlaChINGEN OP DEN TEXT VAN SALOMON ECCLESIAST. Il. V T
11'eipt niv broot op het wa /er, ende

/,,I zelfgit landen

na veele dae,.n.

tol 29.

11

let bedde den ellendige die liep, ende het heile der ✓ ed,-main

deed ich vie/ick zinpen.

Daer is een feecker fpreuck in Godes woort te leien ,
Die fchljnt of vreetut gefeyt of fonder flot te wefen;
Doch mits de wijfte vorft die als een leere fpreeckt,
Soo dient'er ondertocht wat in het raetfel fteeckt:
IIy fpreeckt als of ons broot molt over 't water varen,
En dat men 't weder krijght na loop van lange jaren;
Maer wat heeft doch gemeens het water met liet broot?
De zee is immers rijck en lijt geen hongerfnoot.
Oock is by ons een woort al over langh geboren:
Wat in het water valt (lat hout men als verlooren
Soo dat ick niet en weet wat dat Bees fpreuck beduydt,
lek bid u, magli het zijn, legtet ons dit naerder uyt.
V Tel, olu tot dit geheym een wegh te mogen baenen,
Ile waters hier vernielt hout die voor droeve traenen
Of die een teere wees of weduvrouwe fchreyt,
Daer voor een milde haut moet altijl fijn bereyt.
Hier dient oock broot beforght of ander nutte faecken,
Die liner bedroefden geef} zijn machtigh bly te maecken;
Dat is, (lat u hier na, is 't niet in 't aertfche dal,
1)at is, (lat onfe Godt li weder geven fal.
1)V'L' '1' (E EN 1,AN AELMOESSEN DE ZONDEN 1'YTWLYI' U.S
'T WATER 'T \ UUR DOET.
,Si, aelI 1

2

r. 8

Als i „ a(eï een bui pende vies gip/litefl , a/too wisfi»t de oeL,ioeif^

de l„iden nib(, ende de oveifte vergelder zal 't nainaels t,edencken, e„de /nl
/im in '1 onyelart brfchumrn

Mljn ziel op datje Inetight n des te meer erbermen,
1;n recht mi.ldadigh zijn ten goede van den armen
Zoo leeft wat voor een prijs de goede fclhepper fet
Voor die in rechten ernft op riefen handel let.
1Vant Baer uien van dit werck eint duydelijek gefchreven,
Soo ss orden daerom felfs ons fonden uytgewreven :
Ons fonden gantfch bedeckt, ons Ponden iiytgewift,
En Godes gramfchap felfs die wort'er door geflift.
0 groot en wonder werck! o Godt, inaeckt ons genegen
Tot too een nut bedrijf en foo gewenfchten zegen
('cef ons een milden geeft en dood ons wrecken aert,
En laet liet uwe zijn al wat'er is gefpaert.
't Is uwe, lieve Godt, wat by ons wordt hefeten,
En dan noch laet uw woord aen alle menfchen weten,
Dat ghy het overneemt als waer het u gefchiet,
Al wat een fchamel menfch om uwent wil geniet.
.AELMOESSEN 'i'E POEN MET LTEFI"ELLJCK GELAET.
FJ eh, c/ncifandh is lip die fiele veifandeh7ek diaeglct /eden eenen el / endigen, /e
1[erre fiel hem teiridevi lee, daw deg gr'aels. If%il. 41. z. 1.
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Dent 13. e. 10. I av harte ee Wroet niet boos

n als ßáy yeef(

S51rach. 18. v. 15. Re,a onvriende/ijelce gave is serdrielzgh. Cap. 20. v.
^:•^^s ia naiierkt ^i^^+ gefi.•l^eer/^ a^aeiciuile metbeff'elcJ,e ‚ei/eilen.
Di/ zolgeede

13. Een

is Ie lefre in 't to.cede bedJ dir Koningen het eerste capillel.

Soeckt geen nootdruftigh volck niet onrecht t'onderdrucken,
Want dat ongalick werck en fou u niet gelucken :
IIy die een fchamel menfch beledight of befpot,
En queft geen menfch alleen, maer hoont den grooten Godt.
En die feet alle dingte, en kent de quade ftreecken,
En fal te fijner tijt den boofen handel wreecken :
Ghy daerom, let'er op, doet flechte lieden goet,
Soo krijgje 't eeuwigh heyl en vreed' in uw gemoet.
Indien'er iemant is begeerigh aen te mereken,
Vat vriendelijck gefpreck is Inachtigh uyt te wercken,
Die leefe dat hier volght, en wedge dit geval,
Dat ick uyt Godes woort hier onder ftellen lab:
Een koningh Ifraëls die font eens vijftigh lieden,
En liet een groot propheet in haeft by hem ontbieden;
Een van den rouwen hoop die fprack Elias aen,
En hiet hem van den bergh en tot den koninek gaen:
De man Godts hoort het volck ganfch hart en vinnig fpreken,
En ftracks op zijn bevel is Baer een vier ontfteken,
Dat trof den gantfchen hoop met too een felle vlam,
Dat niemant van den bergh en tot den koningh quant .
Die heeft van ftonden aen een ander rot gefonden:
Dat weder op den bergh Elias heeft gevonden:
Maer nademael het volek haer als te voren droegh,
Soo was 't dat wederom een vlam die vijftigh foegh.
De koningh, fehoon by had veel reden om te treuren,
Bleef hart gelljek hy was al fagh hy dit gehe uren :
Soo dat hy wederom noch vmjftigh mannen font,
Maer die de bende leyt die had een foeter wont ;
Die heeft door heus gefpreck Elias too bewogen,
Dat by, als van den bergti al fachjens afgetogen
Gewilligh in liet hof en by den koninck quarr,
En niet een eeniáh menfeh die eenigh bet vernam.
Siel, vriendelijck onthael, wel fprcecken, foete woorden,
Zijn by (le feilte felts gelujek als lachte koorden,
En ftillen haren geeft: wat oock een menfche doet,
Een vriendelijck gefpreck is hier en elders goet.
Indien in tegendeel nu iemant wil bemereken,
Pat vriendelijck gefpreck is machtigh uyt te wercken,
Die neem in zijn gepeys den vorft Rehabeam,
I)ie mits een hart gefpreck groot onheyl over quaul:
De wijle Salomon, zijn vader, was geftorven,
Dies was hem nu de kroon als outfte zoon verworven;
En daer was niet te doen als dat hy, na den ron,
Op zijn verheven troon ten vollen klimmen lou.
Maer daer quam feecker volck, van Ifraël gefonden,
Die met een groot getal voor haren koninek (tonden:
Die (leden een verfoeek, maer vry al wat te rouw,
1)at by fijns vaders jock iry lichter maecken won:
184
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Uw Vader, was het woord van defe rouwe gallen
Heeft op het laut geleyt al vry wat fware laften,
Die dienen afgefcllaft, of immers feer verfaght,
Eer ghy op 's konincks troon nu ftaet te fijn gebraght.
IIier op zoo liet de vorft terftont by hein vergaeren
Een f ag11 van deftigll volek begaeft met oude jaeren :
Die foght hy tot behulp, en vraeght in dit geval,
Hoe dat hy dit verfdeck ten heften ftieren fal?
Die feggen al gelijck: fpreeckt niet als heusfche woorden,
Zoo treckt men maghtigh volek gelijck niet fijde koorden.
Ilet is van outs gefeyt: hy niaeckt hem beft bemint,
Die op een fighten voet een maghtigh rijck begint.
De vorltt met defen raet en liet hem niet vernoegen,
Hy wou hein, zoo het bleeck, by jonge lieden voegen;
Die fpreecken ander tael oock met een vollen mout,
Die dele jonge vorft voor hem vry beter vont;
Die (eggen overluyt dat raet van grijfe baerden
By hem dient aengehoort als luy van geender waerden:
Het is hen onbekent hoe nu de werelt gaet,
Ghy daeronl, hou je niet aen die verfaften raet.
Ghy moet op defen tijt gelijck een koninck fpreecken,
Zoo kan men alderbeft veel harde koppen breecken.
Het is maer vrouwen fpraeck die d'oude lieden ran
Ghy, om clan wel te doen, moet hier al anders gaen.
De jonge prins die doet dat jonge lieden rieden,
Dies fagh men metter daet een vreemde faeck gefchieden :
Tien ftammen, naer het woort, die fcheyclen van hem af,
l)at was de rechte vrucht die hem (le ftrenghlleyt gaf.
DAT AELMOESSEN TYDETIJCK DIENEN GEGEVEN TE Z10IDEN,
ENDE NIET UYTGESTELT TOT HET LYTTERSTR VV'ii
'S MENSCHEN LEVEN.
E,afans an defe ende dieryehjcte faj e,ftelzevfe zeileoofleryece, die forntglts by de
leactaef De pray fmnhone
men lebe,, worden aenyenomea fcln!i; t by in
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Wilt ghy ontrent den ooghit bequame vruchten maeyen,
Soo wilt te rechter tijt en voor den winter faeyen:
Hy pleegkt een fleckt bedrijf die zaeit wanneer liet vrieft,
Verniits de zaeyer dan zijn nloeyt' en zaet verhef.
Wilt ghy met wel te doen by Godt il lieftal maecken,
Soo doet het eer de dood uw leger komt genaecken;
Doet wel terwijl'je leeft, want fiet, het duyfter graf
Dat neemt ons wel te doen en alle deughden af.
De boom blijft daer hy valt, gelijck men vint gefehreven,
Daer is niets goets te doen na dit kortwijligh leven;
Een zielmis gelt'er niet, en 't is maer fotte klap;
Dat iemant heyl verwacht uyt Paep of Munnicks kap.
Daer zijn'er die het volck met trooften willen ftercken,
Wanneer de bleecke doot op haer begint te wercken,
En brengen, loo het fchijnt, veel dingen aen den dagh,
Dat haer oock na de dood ten goede dienen ningh.
Ja, roepen overluyt: wilt u doch hier verkloecken,
lek lal voor uwe ziel liet heyligh land befoecken,

Dat fal u dienftigh zijn en ftijven naer den geeft,
Ghy, fehoon de dood genaeckt, blijft ftout en onbevreeft.
Siet daer een fchoonen trooft, gelijck de menfchen meenen,
Maer kan dit voordeel doen ontrent ons dorre beeneu?
Wat my hier in belanght, my dunckt het is te hecht,
Vermits des Heeren woort ons anders onder-recht.
Erafmus, of by fella als priefter was gefchoren,
Acht trooft van defen aert voor ons te zijn verloren
By wij ft ons vafter ftof en beter regels aen,
Om niet een ftillen geeft van hier te mogen gaen:
Hy fchrijft hoe dat de menfch fijn harte moet bereden,
Om uyt dit tranendal geruft te mogen fcheyden.
Ghy daerom , Hollants volck! leeft wat uw lantsnian feyt.
En hoe men beft geruft uyt vleefch en werelt fcheyt.
DAT HET GEVEN \ AN AELMOESSEN EEN KRACIITIGII MIDDEL IS OM
GODTS BAR1l1IERTIGHHEYT OVER ONS TE VERWECEEN.
Sprercd. Sal. cap. 14. e. 51. 1!'ee den ger¢nye,r yewelt doet, la/tent des felsen
Schipper. daer-en-legen wie frcla der arme: ontfermd die eerel Gode, ende
by is teryelder.

Die wenfcht dat onfe Godt hem zijner moght erbarmen,
Dient niet een wacker oogh te letten op den armen,
En met een open pant hens trooften in den noot,
Met deckfel hem verfien en met nootwendigh broot.
Ilet is van outs gemerckt dat, wie de naeckten (lecken,
Des Heeren hooghfte gunft tot haren trooft verwerken,
En wie in dit behulp hem naer behooren quijt,
Is Gode liefgetal en dat voor alle tijt.
Dit heeft een deftigh man wel krachtigll aengewefen,
En een mildadigh hert ten hoogliften ons geprefen
Ja, fegtet dat Godes gunft dan beft wordt opgeweekt,
`\T annee1' men droeven trooft en naeckte leden deckt.
Wanneer de menfch verhuyft, wat kan hens rijckdonm baten?
Al wat by hier befit dat moet hy achterlaten;
Siet, als de dood genaeckt, wat draeght'er iemant met?
Misfchien een flechten doeck of wel een oude liet.
Een die als erfgenaeln uw rijckdom fal verwerven,
Sal licht ongalick zijn wanneer ghy komt te fterven,
Soo dat uw gantfch befit fal twijfelachtigh ftaeii,
Hoe dat na uw vertreck de faecken fullen gaen.
Light fal een quiftegoet te meerder weelde plegen,
Of tot oneerlijek feel noch meerder fijn genegen,
Als by te voren was, maer 't is een vafter voet
Als ieniant nut behulp aen fchamel menfchen doet.
1).IT GODT ONS DOOR SIJN EYGEN EXEMPEL TOT MILDADIGHEYI'+
YERSOECET, SEGGENDE. \VEEST BARMHERTIGII GELIJCK DOCK
UWE IIEMIELSCIIE VADER BARMHERTIG IS.
Jialtk 5. a. 7. Babyla fijn de barrnhertiye, want bier fal bawnlrertryheyt
gefchredez.

Godt fpreeckt tot al het volck, ten goede van de leden :
Weeft loo gelijck als irk in barremhertighheden;
Mijn ziele let'er op wat hier de fchepper feyt,
Het dient ta el aengemerckt en gen de ziel geleyt:
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Godt ftelt hem tegen ons gelijck een eygen vader,
En fchoon dit verder gaet noch komt hy echter nader:
IIy (traeght hem tegen ons gelijck een moeder doet,
Die niet Baer eygen borft haer teêre kinders voedt.
Noch laet hy, boven dat, aen alle menfchen weten,
Dat fchoon een moeder felfs haer kinders moglht vergeten,
Dat by gelijckewel ons niet verlaten fal;
Maer wefen onfen trooft in druck en ongeval.
.lijn ziel, ick fta verbaeft, onfeker wat te feggeu,
Wanneer ick dit geheyin ga nader overleggen:
Ach! is de groote Godt foo uytter maten goet,
Waer is dan menighmael, waer is ons Chriften bloet?
Waer is ons innigll hart, als wy door goede veereken,
Dat is door rechte gunft, ons naeften moeten ftercken?
Waer is?—maer 't is genoegh, ick maccke dit befu}t,
Gby, weeght het waerde ziel, en treckt'er voordeel uyt.
Siet, moet ons vilfen aert den milden Godt gelijcken,
Soo moet wat fondigh is uyt ons gedachten wijcken:
0 Godt! in wien alleen mijn trooft verfeo-elt ftaet
Ghy, die my geeft de wil, geeft oock de volle daet!
-

0 \IEN IN ZIET 1\11ECKEN VAN SIJN TESI'AJMENT OF LYTERSTE
ZWILLE, ELCE NAER SIJN GELEGENHEY'T, 1)EN ARMEN
BEFIOORT GF.DACITIIG TE 1\ESEN.
Dal del i„ 17,igelanrdl zoo gebi•rdrlehicb is ie? hocht D Hear. Iulru(ie i,i Iiien b ee
ydn eeril P n ale Dvi ohons, endr '1 a oil hier le Lunde e eel oerdei hon / en

Hier valt my noch iet in dat dienftigh is geweten,
En wat (lat my belanght, ick wil het niet vergeten
Ghy, Inaeckj' een teftament of wel een codicil,
Toont aen 't nootdruftigh volck oock dan uw goeden wil.
l)aer is een out gebruyck in veelderhande fteden,
En 't is een heusfche plight ten goede van de fellen,
Siet, asfer eenigh nienfch by vrienden wordt onthaelt,
Daer aen een grage waert geen gelt en wort betaelt,
Die plagte dan aen de meyt of knechten iets te fchencken,
Om 1 dat liet dienftbaer volck oock zijner nioght gedeneken,
En na deel heusfe plight is naer den eyfch gedaen ,
Zoo Inagh een veder heen en naer de lijnen gaen.
Wel liet, die nu ter t ijt uw ziele gaet bereyden
Van aertfe gaftery en vrienden af te fcheyden
Denekt, wat een lange tilt dat Godt u heeft gevoedt,
Eu dat j' een danckbaer hert aen hens betoonen moet.
Maeckt in uw hefte wil een pcnninck aen den armen
Die na uw koude dood haer leden magh verwarmen
Ghy kunt na defen tijt geen leêge buycken voen
Siet, defe plight alleen die ftaet rn maer te doen.
Onthunt clan defe leer, en wiltfe niet vergeten:
Als ghy niet meer en kunt, laet dan een ander eeten.
Stelt valt in uw gemoet dat u, na dit geval,
Geen paep of munnicks kap oyt dienftigh wefen ral.
Wanneer men uwen rif Cal plat ter aerden ftrecken,
Ghy hoeft geen kleedingh meer, wilt dan de naeckte decken:
llaeckt hier een naefte vriest, een kind, of erfgenaem,
Of die ghy beft betrout, oock na de doot bequaem.
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Een feecker edelman die gingh een vrient befoecken,
En mits liv niet en was genegen tot de boecken,
Soo foght by ander werck, gelijck den adel plagh,
Op dat hy met vermaeck fijn tijt verdrijven mach.
Sijn waert in tegendeel, fchoon op het lant gefeteu,
Die kon een langen tijt met leren wel vergeten,
Want hy was ftil van aert; maer zijn genoode gaft
En was met dit bedrijf in 't minfte niet gepaft.
Hy won of niet de kaert of met den teerlinglh fpelen,
Of anders, foo hy fprack, den tijt Con hem vervelen.
Dies vraeght hy fijnen waert of hy geen honden voedt,
Gelljck door al het lant den meeften adel doet.
De waert heeft hem gebraght daer vijftigh menfchen faten,
Die hale en osfevleefch niet grage tanden aten,
Een ongeredden hoop: veel is'er fonder kleet,
Veel kreupel of verminckt, al feltfaem uytgereedt.
De joncker (tont en keeck, onfeecker wat te feggen,
Dies ginck hy dit gefleht wat naerder overleggen;
Ten leiten berft hy uyt: ü wat een vuyl gefpuys,
Onweerdigh altemael voor too een edel huys!
Dit fijn maer bedelaers, of diergelijcke guyten,
Daer voor een edelman fijn deur behoort te fluyten:
Ey, maeckt u wetter daet dit ongedierte quijt,
Daer van men anders niet als fchaed en hinder lijt.
De waert van fijnen gart dus vinnigh doorgeftreecken,
Ginck als een Chriften inenfch, niet als een jager fpreecken:
En (toot u daer niet aen (lat ghy hier heden feet,
't Is voordeel, lieve vrient, wat ick hier van geniet.
Dat ghy genoeghte vint in honden aen te voeden,
Dat kan ick, lieve vrient, op heden niet bevroeden
Wat my hier in belanght, ick weet een ander jacht,
Daer van ick meerder luft en grooter voordeel wacht.
Hier op too fprack de gait: wat meught ghy u doch moeyen
Met al dit vuyl gefpnys? de vorft Cal n verfoeyen,
Dit buys dat Cal voortaen een gafthuys fijn genaemnt
Ghy, blijft een edelman, gelijck het u betaernt.
Den adel die ick ken fijn meert ongure menfcllen,
(Soo fey de goede waert) 't zijn niet als vuyle pensfen:
Kunft, wijfheyt, wetenfchap 't wort al by hen veracht,
Wat ghy hier adel noemt, dat biet ick fotte pracht.
Dees bracken hier vergaert die voed' ick met verlangen,
Daer wil ick, too ick kan, den hemel mede vangen:
En 't is naer mijn begrijp al ver de befte jacht,
Daer toe met alle vlijt gedurigh dient getracht.
't Is belt, naer mijn begrijp, de jaght te laten varen ,
En voor nootdruftigh volek ons overfchot te fparen;
Een menfch, hoe dat'et gaet, is beter als een hont,
En watj' of in het bofeh of elders vangen kont.
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Men leeft dat Efau was tot jagen feer genegen ,
Maer wijl den wegman joegh verloor by lijnen zegen.
Ghy, jaeght een vinghtigh hart, of beer, of vinnig fvvijn,
De jagtet van defeil aert die fal my beter zijn.
1) T GORT IN 'T GE\EN VAN AELMOESSI;A DER MENSCHEN GOET\V'ILI,IGIIEY I', ENDE NIET DE GROOTIIEYT VAN DE GAA EN GF.AWOON IS
,11'.1 TE „+IE\ , DAT DAER OOCI GERI1\GE LT'YDEN ARE1\IOESS1;A
KONNP.N GI:AEN DIE GORT AENGENAE\I ZIJN
Lee 31 e 3. De h eere Cltrrf_tne fart een ar,ne n'edt'ne lmee Ile^tte pentttnel tie,e
de [(deli/fe t'etprt, ende by /e#de. deft ttant'r heeftdart eile
)1 ^1P7!'07 j7P,i

hier geef ick noch een raet aen alderhande lieden,
Dat fy een gunftigh hart aen alle menichen bieden
Al wat uyt liefde komt dat is Godt aengenaem,
En yeder Chriftenmenfch die is'er toe begluaem.
IIebt guy maer weynigh gocts, weeft dacrom niet verflagen;
Uw goede wil alleen die kan oock Godt behagen:
Iek hou het voor gewis, die wijn noch bier en heeft,
Dat by noch liefde pleegkt fclioon by maer water geeft.
Siet hier een weduwvrouw in d'ot£erkifte fmljten,
I,en gifte, die beftact alleen uyt weynigh nI ij ten;
En noch wort haer gefclleuck bv Godt foo hoogli geftelt,
Als of hier offerwerck beftont in machtigh gelt.
Weeft niet te feer beforght waer ghy fult rijckdom llaelen;
Oock door een goede wil zoo kan Iaen Godt betaclen :
illaer Baer en is geen prins hier in liet aertfche dal
Die niet de wil alleen hein vergenoegen fal.
Indien hy fchattingh cyft, wie n)oet hein die beforgen?
En dat al menighmacl oock voor den naeften morgen ?
Of zoo (lat Irretter daet niet recht en wordt gedaeu
Die in gebreccke blijft, die isfer qualick aen.
0 God! hoe groote gunft komt ghy aen de ti we toones !
(Thy wilt oock fonder dat een willigh hart beloonen
in uw geheymen raet was Ifack als gedoot,
Maer Abrams goeden wil die ftelt Henn bllyten noot
0 Goedertieren Godt! Beftiert mijn doffe finnen,
En laet ick anders niet als U alleen beminnen :
Ja, niet een ftil gefpeys magh brengen neu den thigh,
Als (lat U aengenaem, ja heyligh wefen nlagh.
CEEN AEil10ES 'IT. DOEN UIT ONr,ECT1TV.EI,DICII GOF'1' M \EI 'T
FI;LVE AEN DEN REC'IITF\ E]GENAEI1 1\ Ei)GBo\i TE I1ErI.N
TOEKO EN.
Jlonl,a, de 1 Autotri dttt,t. Troijte,.te u orpe. ('atu,tofne tloti eflie (les thowe,jttfle's,
el pear/ant elf a],pe/l' en seen/fee, lit 1. 13. r. IG

Wilt glhy een offer doen (lat Gode fal behagen,
Dat is aen fcliamel volek of gelt of voetfel dragen,
Soo weet (lat uw gefchenck foodanigh wefen moet
Dat niet en is vernlengl)t met ongereghtigh goet.
Want is'er vuyl gewin in uw vertreck gebleven,
I)at moet je wetter daet en fpoedigh wedergeven,
Of aen den cygenaer of aen den erfgenaem,
Want tot een heyligll veerek cn is liet niet bequaelll.
i
tau Ifaac,
1) d'OputL' /ge

Maer foo ghy, watje focckt, niet naer en weet te fporen
Hem die door uw beleyt heeft eenigh goet verloren,
Soo datj' hens nu ter tijt in wefen niet en eint,
Soo geeft'et aen zijn wijf of nagelaten kurt.
Maer lieb j' hem nagefey lt, en dat niet alle winden,
En dat je evenwel hens niet en weet te vinden,
Soo gaet dan by het volek of iemant van de kerck ,
Die fcl(amel lieden dient, gelijck fijn eygen werck:
Stort hem dan in den Echoot al wat u moght befwaren
Dat ghy hier voormaels wont in uw' onwijfe jaren.
Maer dit 's geen aelemis, op datje niet en dwaelt,
Het is oprechte fchnit die by u wort betaelt.
Wort met, geen hoogen moet hierom oyt aengedreven;
Ilet was uw eygen niet, ghy nioeft'et wedergeven.
Gact liever tot den Heer en offert uw gebedt,
Dat hy in beter ftant uw faecken heeft gelet.
Ja, bidt met alle kracht, dat by u wil vergeven,
Wat uw aelwaerdigh vleefcll voor delen heeft bedreven;
En als uw fwaer gemoet aldus ontladen is,
'raft dale uw eygen aeii, dat is recht aelemis ;
I+.'n ftelt van nu voortaen wel valt in uw gedachten,
Dat ghy van vuyl gewin u felt gedurigh wachten.
Siet Baer, beminde ziel, dit is de rechte voet,
IIoe ghy nootdruftigh volck uw gunfte toonen moet.
TWEEDE LEER.
lt.AT II IN ( 1 RE( I111 AEIIDIGII GOET MOET SOECEEN AEN DE IITC'II't'E
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Fen elan viel fleck te bed, en al de niedecijnen
Verklaerrlen dat eerlangh zijn leven lou verdwijnen;
De flecke, des verfchrickt, gingh liften fijn gemoet,
En vond fijn Imys verrijekt niet onrechtvaerdiáll goet.
Hier op heeft fick een ftrijt in 1'Tjnen geeft verheven
Of niet het vuyl gewin te rugge dient gegeven,
Of aen den eygenaer of aen den erfgenaem,
Maer hier toe toont liet vleefsch liens bijfter onbeyuaeln;
Dat riep: Zout ghy het laut, foo laugh by ons befeten,
ten Baer tot heden toe geen menfchen af en weten
Gaen geven aen een vent die u niet eysfchen kan ?
Dat waer een dwafe daet van foo een deftigll man.
Ey, liet uw kinders aen, die van ti fijn geboren,
Al wat guy wedergeeft dat is voor Baer verloren.
De Iran die ftont vertelt, Inits Henn het vleefcll bevecht,
En dat met groot gewelt, als aen het goed gehecht.

IIy dacht en overdacht den gront van dele faecken,
Onfeecker langen tijt wat hy behoort te maecken :
Maer fiet, in dit gepeys rees hein een beter geeft,
Die maeckt dat lijn gemoet den lloogften rechter vreeft.
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Hj laet na dit gepeys zijn kinders binnen konten,
En feght'er niet befcheyt wat by had voorgenomen:
Doch om met beter fcl €ijn hier in te mogen geen ,
Spreek hy op dele wijs de rouwe gatten gen:
„Ick heb onlanglis geleert van wijle medecljnell,
Dat reliek van menfcllevlees de koortfe doet verdwijnen ;
Nu , dit kan zijn gedaen oock door uw minfte lit ,
Ghy, die mijn hinders zijt, vergunt uw vader dit:
Komt lnaer in defe kaers uw kleynfte vingers fteecken
1)at fel (le bange koorts en al haer pijne breecken
Ja, 't tal een teycken zijn dat ghy mijn kinders zilt,
Soo guy onl mijnent wil een weynigh pllne llldt."
l)e jeaght hoort niet gemack llaer oude vader fpreecken
Meer nieniant is gelint Baer vingers uyt te fteecken
Het vlammen van de keers dat fcheen haer bijlter heet,
Een yder is verfchriekt oock van liet minfte feet
De man feyt wederom , liet moeite too gefchieden ,
Eu € gn € ck niet grooten ernft zijn kinders dit gebieden;
Meer 't viel haer feltfaem in , dies bleef een yder Itaen
Ln wat de vader feyt , niet een en wilder aen.
Als eilt (le man vernam , too ginck by overleggen,
En na een korte wijl begon hy dit te leggen
,,Wat, ben ick voor een bloot , die too een lange t €,1 t
I Ieh binnen my gevoelt een fteege finne[trljt ?
Sa] i.('k in 't helfche vier mijn ziele laten brengen,
Dacr niet een leint voor my lijn vinger wil verfengen 2
\een, jongers! hoort een woort: ick heb onwettigh goot,
Dat wil ick laten gaen aen die het hebben moet.
lek wil in ftillen geeft en in geruftheyt fterven,
11acr il mijn vuyl gewin geen kinders laeten erven
lek wil geen ziel-verdriet, en min noch helfclle pijl € ,
En , met een woord gefeyt, ick wil Zacclleus zijn.
Wat fel onwettigh goet aen iemant konnen baten?
t Is beter goet te doen, als fcllatten na te laeten.
Geen kina en wijt het oyt fijn ouders grooten danck,
Ecu eeuwigh qualick zijn (lat di € ert te b €jfter lance.."
liier op loo liet de nian een trouwen vriend ontbieden,
Die feyt hy fijn belangh en wat'er moet gefchicdel € :
En na lijn laetfte wil ten vollen is verftaen,
Soo wort het naer den eyfch van ftonden aen gedlaen.
'then was de roan geruft en gaf hem om te fterven,

En badt dat hy van Godt genade nioght verwerven:

i
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Het eerfte, wat ick lees, en vind' ick niet nlifprefen,
Het tweed' is vuyl gewin, ja, tegen Godts gebodt.
De rij ckdoul in haer fells is Godes ej-gell zegen,
En dacrom dientfe noyt van ons te zijn veracht;
INleu kan in rijckdom fijn en gaen oprechte wegen,
Als menigte lieyligll man voor delen heeft betracht.
Stet Lot en Abraham, riet Job en diergelijcke,
Let op haer maghtigh vee en ander groot bef agh :
Sy waren vorften felfs en uytterluaten rijcke,
Gelijck uien in de fchrift ten vollen leien lnagh.
Godts woordt gebiet ons niet den rijckorn wegh te werpen,
Schoon men Iles veel befit hier in liet aertfche dal;
Maer hier op dient de menfch de linnen wel te fcherpen,
Iloe een die rijck€loin heeft die recht gebruycken tal.
Wel, dit wijfa Paulus aen, deer by de rijcke lieden
Ten beften onderrecht en ftelt een vatte wet:
Vooreerft, hooghmoedigll zijn dat gaet by hen verbieden,
En wil dat nooit (le menfcli op gelt fijn hope let.
Op too een losten grout en i„ niet valt te bouwen,
Vermits het aertfche goet too licht daer hene vliegkt:
Op Godt, op Godt alleen € roet yder menfch betrouwen,
Want (lat de werelt geeft, (lat is 't dat ons bedrieght.
AN I) ERS.
Stet ghy een menfcll in noot, en wilt hein niet verachten,
Meer hoort hem niet gedult in lijn bedroefde klachten;
Weeft niet onftuymigh hart noch bitter tegens heul,
Maer geeft hem liever trooft niet eel € beleefde item.
Als ghy nootdrnftigli volck uw glnlfte wilt bewijfen,
En laet geen fplltigh woort uyt uwe lippen rijten;
Ev, let oock datje nooit een fcllamel menfch bedroeft,
Maer geeft met bly gelaet die eenigh dingh behoeft,
ANDERS.
Wel clan, (lie rljckdoln hebt, weeft, rijck in goede wereken,
En hebt eels open kant ontrent een fchamel uientol:
Dat, fel I1 dienftigh zijn en nee ' den geelt verfterken,
En brengen aen de ziel een vollen harten -vwen ich.
Wie daerom rijckdom heeft, die lnaghfe wel belitten,
Maer denckt, o Cllriften menfcll en welgeminde orient
Dat liefde van ]let gelt u niet en moet verbitten,
Want Godt moet zijn gegiert en boven al gedient.

Hy gaf den fchepper danck, en na een kort befuv't,
llv keert hem nier de want en blies liet leven uyt.

DAT AP,L17oESSEN \ERLOSSEN VAN DIS: DOOD ENDE NIET VERARMEN.
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prior/en datfe u o,rdeihonde. Doe maecble h11 frrlc op ende yancl nice
Sorpihat. Vide lot ne, 'l of nde inn 't raprllel.

L'riflr 'limo!. 6. 1. 9. Len r?/clen in di/2 Ieyenrcoordhye wele11 beseelt Glut _ i1 vief
óoo//)n/oedigli ^r^n noch eiacre hoope fetten op de ongefladighheyt des rrldoons,
vnarr op den levendigen Godt, die alle dingen ra^ekeli,jed zeileen! on le
,,'ereeten, dal tij ,nzldadzgh :ihn, ,viele x'odende in goede ieeetee,
geerne 7nededeclende, leggende hoer felsen wegla een feint legen
,B t loekoneade.

slet is een groot verfehil, en groot en rijck te wefen,
En gelt en 's werelts goet te dienen nevens Godt:
11

I Jfe , 17. z. 9. Erde het no, it gefrbnedde tot Elias, fegyende marode er op,
oude gaet ,ener Sin »hat , ende woont aldaer; /et gird bebbe een zaednsccrenne

Godt ontlliel eens fijn volck den aengenamen fegen:
De lucht na langen tijt en gaf geen foeten regen;
Al wort'et lant geploeght en overal bezaeyt,
Deer wort noch evenwel geen koren afgemaeyt.
Elias was gewoon slat hein een fwarte raven,
Dat hem een koele beeck voor defers plagli te laven,
18,
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Maer riet, dat foet bellnlp (lat liet toen van hem af,
Om dat de drooge beeck geen water meer en gaf.
Ey fiet, de groote Godt heeft toenmaels goetgevonden,
1)at fijn bedroefde knecht Illoeft elders fijn gefonden;
fly wees hem tot een vrouw, een weduw fonder man,
Die in foo dieren tijt haar nau geneeren kan.
Elias komt'er by, en focht'er van te weeten,
Of by van haer geback een koeck fou mogen eetes;
Maer liet, liet eenfaem wijf was oock in hongerfnoot,
liner keucken fonder fpijs, haer oven fonder broodt.
Hoe kan iek, fart de vrou, aen iemant fpijfe geven?
Iek heb voor mijn gefin geen voor-raet om te leven:
Want in mijn fchrale trogh en is maer weynigll meel,
En, wat mijn flesfe raeckt, van oly niet te veel.
Als ick en mijnen foon dit maer voor eens gebruycken,
Soo fal de bleecke (loot ons oogen moeten luycken :
Want in mijn gantfch bedrijf en is geen voorraet meer,
Dit weet mijn innigh hert, en Godt, ons aller Heer.
Elias niet-te -min ginck wederom verfoecken,
Gefpijft te mogen zijn van llaer gebacke koeeken;
En feyd' liaer boven (lat: geeft my een kleyne beet,
Eer ghy en uwen fools hier van te famen eet.
Maer ftelt dit foo gewis, (lat of Godt quarr te fpreecken,
Dat u geen noodigh meel of oly fal ontbreecken ,
Tot dat'er koelen dan, ja groot en Inacllttgh vocht
Door al liet ganfche laut Cal vallen uyt de locht.
Het wijf deed even foo gelljek Elias feyde,
En ftracks vernam de man dat fy hem fpijs bereyde;
Noch bleef liner huyfgelin gaiifcll in geen hongerfnoot,
Verinits'er yder een ontfingll fijn noodigh broot.
Het backen aen de vrou en wort daer niet verhindert,
Want d'oly en het meel en wort daer niet vermindert,
Tot dat'er uyt de lucht een gullen regen quail,
En dat het dorre velt fijn voetfel weder nass.
Siet, wat een krachtigh werek dat Godt hier quarr vertoonen:
Hy won gelijck liet fcheen de milde vrouwe loonen.
Geeft, isfer hongerfnoot, kleedt, isfer iemant naeckt,
[Iier blljekt dat aellemis geen menfclle bijfter maeekt.
Want tiet, uyt dit geval foo konje vorder leeren,
l)at Godt wil wetter daet een gunftigh hert vereeren
Een backtrogh fonder meel, een tafel fonder broot,
Was in slat huyfgefin een voorfpel van de doot.
Maer liet, een kleyne koeck, uyt liefde weak gegeven,
Die heeft'er twee gelijck behouden in het leven:
liet weynigh clat haer reft dat was haer lefte meel,
En fchoon men daer van eet, noch blijft'er evenveel.
Ey tiet, hoe Godt beforght, en tent oock milde gaven
Aen die mildadigh zijn en holle buycken laven:
De (loot had in dit hugs alreeds een voet gefet;
En liet, cen open bant die heeft het fpoock belet.
Op delen gront foo niagh ick dan nu lieden Ich rijven,
Vat (lat de bleecke doot is Inachtigh wegli te drijven.

IIet minfte dat men geeft is nlenighmael bequaem,
En 't is den grootften Godt ten hooghften aengenaem.
DORCAS VAN DEN D00DLN OPGEWEChT, VERMITS BEHULPSII;AIIIF.I'r
GEDAEN AEN DEN ARMEN.
1/cud, Jpoft. 9 v. :36. ',de als Peters alle hadde zngtqedreien, lure/de by
neder e,ide badt , ende t erende henz tol de,e behaue, féyde TaI z/ha
fl1E/ opa' ende cq liee/7 huez 00e/en of,ryedaeo, ende Pe1,'z, pe%rn

lo bbr,ide zat fit op
,

Maer hier dient noch een Ruck de vrienden aengewefen
])at wy in Godes woord met groot vernoegen leren;
Siet, Dorcas was gereyft, haer leven had gedaen,
Haer leden waren kout, haer ziele was gegaen.
liet lijck (lat wort befchreyt, en die ontrent haer weenen,
Die lie ick dat gewis uyt goeder harten meenes ,
Dat Dorcas evenfelfs is waert te zijn gefpaert,
Om darfe deelfaem was en van een milden wert .
Daer ftont het vrouwenrot met droefheyt ingenomen,
Maer Simon wort verfocht om daer te willen komen;
En mit, het droevigh volck tot hem naer Lidda tent,
Soo doet by haer verfoeck en vint hem daer ontrent.
Daer wort de doode romp van yder een geprefen,
En hem wort evenfelfs met vingers aengewefen
De mildheyt van de vrouw, befinend' in menigll kloet,
Voor naeckt en fchamel volck by Dorcas uytgereedt.
Wat doet de groote man? Hy, fonder veel te leggen,
Gaet hein voor fijnen Godt met ootmoet nederleggen,
En blijft, too wat alleen; doch na een diep gebedt,
Soo wordt het doode rif gefont daer heen gelet.
Het fchijnt dat even Godt doe hadde voorgenomen,
Dat Dorcas wederom in 't leven (oude komen:
Op dat het goet behulp van too een milde vron «
Het onvermogent volek ten goede dienen fou.
hoe aengenaem moet Godt een milden gever weren !
Een lichaem nu ontfielt (lat is terftont verrefen;
En hoe dat ick het vat, en heb ick noyt verftaen ,
Dat Petrus foo een werck oyt elders heeft gedaen.
Wel, ghy die na de doot zijt weer getint te leven,
Ontflnyt uw karigh hert en leert oock milde geven:
Siet, Dorcas evenfelfs is hier getuyge van,
Dat ja, een milde ziel de (loot verwinnen kan.
GIERICI{EYT ENDE SCHAERSIIEYT 'FEGEN DEN ARMEN IS ALS EEN
HITTIGE ZIECKTE IN DE ZIELE, ENDE DAT SOODANIGEN GEBRECK
GEDFERENDFI DES MENSCHEN LEVEN DIENT \ER\ONNEN ENDE
v ERBETEP,T.
Lue. 16. i. 19. 11'an,zeei de z ;c1e wean Laza, us füdh zn Abiahains fi hooi, feyde
Irr, nader Ab,ahait ontfeivrd u minder, code feat Lazarun,, 1/at by het
uytteifte z?ins rrnyers in '1 valei doope ende rer)oele uni ia tonge, aunt zed
Tide finerte in dele i'7amme, maer Abraham aotrvoozdde. lind gedenrd t
dat gt y uiv poet ontfanden hebt in we leren, ende Lazarz's defjehjcl s het quade: ende nu zeort Icy pet rooft, ende p/p l jt faerfe.
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De giericheyt voorwaer dat is een herteplaege,
Vermitfe brant verweekt oock in een koude maege :
Want fchoon een gierigh menfch bekomt een rijeken lehnt,
Hoe groot lijn rljckdom is, by wort des nimmer fat.
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Schoon dat by veel bekonit, by fal nogh meer begeeren,
Want by en weet dat vier niet van heal af te weeren:
En dickmael is zijn brant loo uyttermaten groot,
Dat by geen koelte vint oock na de koude doet.
Ey, tiet den rijeken man noch defen braut gevoelen,
Als by wat vochts begeert om hem te Imogen koelen:
Maer tiet, dat kleyn verfoeck dat wort hem afgefe) t,
Mits by dien heeten dort niet af en heeft geleyt,
En dat te rechter tijt. Oock fclloon by was gebeden
Icy voedt liet monfter non oock tegen alle reden;
ITy hoot, elendigh menfch! lijn hart en irrgewandt,
En dat 's de rechte groat dat by gednrigh brandt.
\Vel I^'er nu een menfch genegen wegh te jagen
Een braut, die na de (loot de ziele plaah te knagen,
Die ga hier anders toe, en fchicke fijn gemoet,
I)at hy tot fijn bederf dit monfter niet en voet.
Siet, als'er vierigh zeer ontftaet in onfe leden,
En dat de vuyle puyft niet op en wordt gefneden,
Soo brantfe des te meer; maer geeffe open lucht,
Soo wordt de felle pijn gedreven op de vlucht.
De geltfi-elit die een menfch van binnen komt te voelen,
Die moet een open hant te rechter tijt verkoelen;
Vn loo dat naer den eyfch ten vollen wordt betracht,
Deer i geen twijfel acn, de pijne wordt verfacht.
Die puyft, dit vierig'h vier, die noem ick heete analen,
Die in een gierigh hert gedurigh onnnedwalen:
I)1e dienen uyt den geeft als tijdigh weggejaeght,
Of anders ftaet de ziel hier na te fijn geplaegllt.
lt UT in DEN YROI'IIEET DiNti L GEGETEN AEN IN 10NINCK %.1\
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Als Babels ncachtigh vorft veel groote koninekrilcl:en
Met kracht gedwongen had voor hem te moeten ftrijeken,
En (lat noch bovendien het fchoon Jerusalem
I,ag,hh niet den tempel felfs gebogen onder heil:
Soo Icrd die groote prins in hooglumoet loo verlies en
Dat In den hoogften Godt geen eere wilt te geven,
IIein quarr een vreemde droom geregen uyt de lucht,
Darr over dele vorft ten hoogften was beducht:
Maer waer dit hellewou, en kondc niemant (eggen,
Siet, Daniel alleen die wilt het uyt te leggen;
\V,Tt 11v, van Godt verlicht, kon in het dnyfter tien,
En braght'et aen den dagli al wat'er fop gefchicn
Godt, om in defen menfch den hoogtemoet af te breecken,
Von (lat hy van fijn troon en kroon fou fijn verfteeken :
Ja, dat hy als een beeft fou wijden in het groen,
`Pot 1Tv den hoogliften Godt ion eer en hulde (ben.
De Ij fe Daniel, in loo verbofte faecken,
Oie wijlt den koninck aen wat by behoort te maecken;
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Ily doet hens dit gefpreck, en met een vollen mont,
Ontdeckt hy een den prins wat hem te plegen ftont:
„0 vorft! indienje wilt ontgaen gedreyghde plaegen,
Soo laet n mijn gefpreck en delen raet behaegen :
F n doet geen onrecht meer, gelijck ghy hebt gedaen,
Maer wilt na delen tijt op beter wegen gaen.
En op dat Godes Geeft hem uwer moght erbermen,
Weeft goot voor al liet laut en glm[tigh ten den armen:
Biedt aen 't noodruftigh volck een milt en open hant,
Van daer komt menighinael een zegen op het laut.
Siet, wat een wonder dingh! de koninck wordt geflagen
Met vreemde dwepery en dulle zinnevlagen;
Soo dat by metter daet van yeder wort veracht,
En van fijn troon gelet, en in Ut velt gebracht:
Daer ginek by als een beeft in vreemde bosfen dwalen,
En moeft, gelijek een os, van daer fijn vootfel halen:
Dies at by anders niet als kruyt en enckel gras,
'rot hem de goede Godt van zijne quadl genas.
Then mocht by wederom ontrent de menfchen komen,
En wort by al het volek als koninek aengenomen :
Men gaf heil wederom zijn aengenomen kroon,
En fat weêr op een nieuw op fijn verheven troon.
Siet, by den goeden raet die hens was voorgefchreven,
En by de goede leer, door I)anbd gegeven,
Wort oock het fchamel volck den koninck aengebrocht ,
Om nevens 't ander werck by hem te zijn bedoctet.
Slet, nyt slit vremt geval dient yeder een te leeren
Hoe Godts verheven hant is vaerdigh af te kecren:
Want als men wordt befocht met druck of fware Itraf,
Liet Godt dus menighmael van groote plagen af.
I)enckt, in een rou gewoel van loo veel oorloghfaecken,
Iloe dat'et over al de groote legers niaecken:
IIoe menigh fehellemftuck wort hier en deer gedaen ,
Uie al voor Godes oogti ontdeckt en open ftaen.
Om al dit fondiglh wcrck gen Godt te (toen vergeten,
En fchijnt hier I )aniel geen beter raet te weten
Als voortaen wel te doen, en ftaegh door aelernis
'Fe trooften trenrigll volck, dat fchrael en bijfter is.
Flier gen ineynt l)anii'l loo veel te zijn gelegen,
Pat hier door wordt verweckt des Heeren goeden zegen.
Onthoudt dit, waerde ziel! en fljt'er door vermaent,
Dat even dele plight den wcgh ten 11enmel baent.
ODER SCHIJN V IN BESOIIGTT ' TE ZIJN \ OOR DEN ARMEN SUN EIGEN
VOORDEEL TE SOECKE\, G.1\SCII IIATELIJCK BY GOD'r.
.Ioba,i 2 e S en llae e, 14, ' . I. I ivde a/Lc !e fits le ßellian,en aen tafel zat,

quarr een ecocecee ende go a t op zc,en hoof een Ioftelr,ele Xaidns faire.
Dam i op fpde Judas Ifeauaot, rice hee, lande zeeladen marro w en is
d, /è falte curt ¢erf odd t zoor deer IeondemI pennenden erde den
arereen geyjecen? ende dub fertde iel niet om dat by (Efocf/h[
was zoor den arme,,, ratan' om dal hq een dief aas.

Als Jefus waerdigh hooft met Nerd us was begoten,
En dat door al liet buys een beten rettck ontltont
Soo heeft de goede daet acs .Judas gantfch verdroten,
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Dies roerd' by overinyt lijn onbeleefde mondt.
Hy was juyft om dit werck genegen om te kijven,
Vergrault op dele vron om dat'er was geldriet;
Ily fprack met duur gebet: wat maan liet wijf bedrijven,
Dat fy dit dierbaer nat Poo los Baer henen giet?
Ey let, waer 't vrouwen breyn el € vreemde finnen loopes,
Sv doet een quiftigh werek oock fonder icmant,s riet;
Men kan het rieckent vocht vry dier genoegli verkoopes,
Eu veel nootdruftigh volek kan hier door zijn gebaet.
Maer Chriftus, die den aert van Judas had doorkcecken
En oock ten vollen wilt wat geeft den thicker dreef;
Vingh aen met vollen mont de vrouwe voor te fpreecken,
Soo datfe voor het volek en Godt onfchuldigl € bleef:
De vrouw heeft welgedaen, fegt Chriftus t' haren halven,
Want fy heeft tot het graf mijn lichaem toeberevt;
En daerom heeftfe my op lieden willen falven,
En fiet, in riefe reuck word ick haeft neêrgeleyt .
Siet, Judas had de beurs, die was hem aenbevolen
Om voor liet buys te doen al wat (lat hem betae € n t
Mier tiet , de Ilimme galt die had er uyt geftolen
En wort daeroni een dief in Godes voort genaemt.
Al wat hier Judas fprack ten goede van den armer],
En was maer enckel fclujn , en geenlins ware diet:
S €ju hert wordt niet outlet voor fchamel lieden kermen,
Al wat heul gaende maeckt en is mier ergen biet.
Wel, (lie fijn milde gunft wil aen fijn naeften plegen,
Die let op Godes lof, en niet op 's werelts eer:
Want Poo fijn grilligh hart tot eerfucht is genegen,
Soo vist hy geenen loon by Godt den opperheer.
Maer wilj' een legen buyck of grage monden afe €€ ,
Of anders gunfte doen ontrent bedroefde lien:
En laet geen trommel Ilaen, oock geen trompetten blafen,
Want fonder groot gewoel foo fal dit beft gedi(^n.
Voor Godt vernedert zijn in ootnioet door gebeden,
Kan in een ftil vertreck ten vollen wel gefchien;
En eenigh goet te doen aen Chrifti waere leden,
Dat is Godt aengenaem, al wort'et niet geben.
Maer 't Ilinifte noch van al dat liier in kon gefchieden,
Was Judas vals beleyt door zijn vermomden fin
Idv fprack, gehjck het fcl €een, voor naugefette lieden,
Maer fijn ganfeli oogemerek dat liep op vuyl gewin.
Ey let, ghy lieve ziel, uyt dat hier is gefchreven
HIoe weynigh Godes loon van gelt en rijekdoni houdt:
De flimfte van den hoop heeft hy de beurs gegeven,
Die was dien vuylen boef ten vollen toebetrout.
Het zilver en het out heeft Godt haer plaets gegeven
In 't onderaertfche rijck, ganfch verre van den dagli:
Mier 't is in onfen tijt foo wonder hoogli verheven,
Soo dat'et hedendaeghs ten hemel rijcken magh.
Ach! waerom gaet het volek uyt diepe knylen halen,
1)at buyten 's menfchen rijck by Godt is nel rgelevt?
Mijn ziel veraaept u niet aen alle (lees rietalen,

Waer door man, vrouw, en maeght niet leiden wort verlegt.
Vat fal ick tot befluyt van delen handel fchrljven?
Siet, als ick daer op denck, Poo ftae ick als verbaeft ,
Wat fal een gierigh menfch door geltfucht niet bedrij ven9
Het blijckt dat nienigh breyn van tiefe koortfe rieft.
Wie Chriftum heeft gevolght , hoe ver by mochte reyfen ,
Die 1Taddde noyt gebreck oock van liet nliufte diugh:
(gyp voor-raet op den weg1T en had by niet te peilen
Hy was van all's voorfien al waer hy hene gingh.
\Vat vingh dan Judas neu zijn nmeefter te verraden,
Gelijck by heeft gedacn met voorbedachten zin?
Gewis eelt helfche geeft (lie heeft het hem geraden
Want wat by oyt betont (Tat was om vuyl gewin.
En, slat liet Ilimfte was, noyt heeft by voorgenomen
'I'e gaen tot zijnen Godt, (lat had heul beft gepaft:
Mier tot een recht berouw en is hy noyt gekomen,
H noun, versickert wicht, zijn toevlucht tot (Ie ball.
O Godt! Poo ghy de menfch in zonden ]act vollherden,
Wat fa] liv, nietigh wicht! wat fal by niet beftaen
\Vat Pal, almachtigh Godt! wat Pal van hem ges erden l
Hy Pal naer 't eeuwigh vier niet groote pasten gacn.
lek bid n, geeft het geit niet meer Poo groote krachten,
Gelljck liet heeft gehad tot lieden op den dagli
Maer (tort uw milden geeft, tot binnen ons gedachten
01) dat een fchamel menfch daer van genieten mua;h!
ITOPE VAN TOEKO\1ENDE PTEN'I` TOT OPWFfiEINGE VAN íl1ILTIIE\ F
VAN AELMOESSEN.

My dimekt (lat ick hier lie den grooten Alexander,
I)ie als hy rechten wou zijn zegenrijeke ftander,
Om foo een macl €tigh heyr te brengen op de bites
Dat hem geen koninekrijck lou tegen mogen 1taen;
Soo gingh hy even toen lijn hals- en hooftjuweelen,
En al zijn niachtigh goet door al de legers deelen;
Soo dat'et gen liet heyr en oock fijn vrienden fcheen,
Dat door te milde gunft fijn groote macht verdween.
hier op quarr Teecker man van fijn vertrouwdfte vrienden,
Die hein toen in den riet en in het leger dienden
Die feyde: „machtigh vorft, uw gunft is al te groot,
Ey fegh, wat houje toch voor ons en uwen noot?
't Is n genoegh bekent wat groote legers hoeven,
En als ghy niet en hadt dat lou ons gantfch bedroeven :
Ghy weet door mild te zijn betaelt'er niemant febult:
Ey let, wat gliy voor ons en u behouden Pult."
De vorft hier tegen aen: „ey, liet uw vreefe wijeken,
Iek fie een open deur tot vreemde koninckrujcken:
Mijn hoop, geminde vrient, is my foo hoogen lehnt,
Als of ick in mijn hant de gantfche werelt had.
Slet, als ick eenigh laut Pal hebben ingenomen,
Dan fie ick even nu hoe dhryfent menfchen komen,
En brengen aen liet heyr een grooten overvloet,
Al wat wen voor de noot of anders hebben € roet.
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Och, of het Chriftenvolck, met foo befpraeckte monden,
Op foo een vafte hoop, den Heere fpreecken konden,
Als zy voor fehamel volek haer beurfen open doen
En naeckte leden klein en ledge buycken voên
Och, ofl'e dan haer liel, en al haer nagedachten ,
Eens helden op liet heyl dat fy hier namaels wachten !
Dat is een hooger werck, als dat de Grieckfche vorft
Uedilerigh overwoegh in zijn verheven borft.
L';elejio/f 11 r. 14. 1'ergee/ den armeng eiel als qid eenen z•,ol^rel,en ela%Ih

hebt, foo flit r de rreeyhde loeborne,r die ghir1 begeerende z791
,

\EL\IOE SSEN Vh1RGELEECIEN BY VERSCHEYDE MANIEREN V 1\
KOREN ZAEYEN GELIJCI LIIER NADER TE SIEN IS
,

S',rer'r sal /',^1^, Il. r 2h True loran r,rhor'(, die vloecben de i' r1",r d'oe,
legen perr bond over die gene die '1 verloopt.

Die voor nootdruftigh volek is broot gewoon te breecken,
Wort niet een ackerman te rechte vergeleecken ,
Meer als op cone wijs. Dialekt u (lat vreetut gefeyt ?
Soo dient'et, nac'r my dunckt, wat naerder uytgeleyt.
Siet, als een vilfen boer, genegen om te fparen,
Veerrit voor en ftelt'et vaft lijn koren te bewaren,
1 lout al de folders toe, en fuyt het edel gram;
Ey, let hoe defe menfch het fluyten fal vergaen:
De boutw-kmift fchijnt den man geheel te fijn vergeten,
Want voor hem fat de mays liet befte koren eten
En komt'er vocht ontrent, zijn ganfche wafdoni felriet,
Dies wort de folder groen en anders blijft'er niet.
Als dan den oog li ft genaeckt, en dat de naefte huren
Sign dapper in de weer en vullen gantfche fehuren,
Dan vint de fpaerder niet, als Hechts een kale grollt,
En niet een eenigh gram ten dienfte van den pront.
0, al, den grootels oogft van alle 's werelts voleken
Sal worden afgenracyt, hier boven in de woleken,
Is (Tan uw folder leegli, uw fchuren fonder grien,;
Soo fat 't gen die liet raeckt voor eeuwigh quallek galm.
Treet Icier wat dieper in: wilt ghy veel korens maeven
Soo moetje niet alleen en hier en ginder zaeyen:
U W fact dient uytgeftroyt, en dat aen alle kant,
\ auf Baer geen fact en valt, daer blijft onvrucllthaer hint
l)aer kan geen ander kruyt als mos en diftels groeven,
Dies kan liet nirnrnermeer van koren overvloeyen:
Een acker wel befaeyt en naer den eyfch geploegllt,
Is, die met fchoon gewas den lantman vergenoeght
Siet, die na 't aert"che (lal verwacht een beter leven,
Moet openhartigh zijn en milde leeren geven
't is valt , dat onfe Godt een gunftigh hart bemint ,
Geli,lck men in de Schrift op hondert plaetfen vint.
Onthout dit, lieve ziel, en leert vry milde deelen
Dat fal u beter fijn als hant- en hooft-juweelen :
Daer hoeft geen cierfel meer aen dit bouvalligli lijf,
Hebt oock geen koft te doen ontrent een prachtigh wijf
Men hoeft ontrent mijn lijf geen wapens op te rechten
Dat loet iek helden doen die voor de landen vechten:
-

11

1

Iek wil geen opgepronekt, geen rijck of machtigh graf,
Do kuyl is my genoegh die ick mijn vrouwe gaf.
Godt lof! ick ben ontlaf van diergelijeke Tuften ,
Het fal my vrenghde ziji by haer te mogen ruften,
Tot Godt liet nietigh ftof en gantfch liet aertfche dal,
Door fijn geduchte macht, geheel vernieuwen fal.
In huyf-raet, lieve ziel, wilt geen meer gelt hefteden,
Gebruyckt uw origh tuygh en hout u foo te vreden,
En wort niet ongefint al wort'et bijlter out:
Waer toe naukeurigh zijn hier in dit fondigh wout?
`Vat voort uw kinders raeckt: laet die naer reden leven,
En tot een ftil verfoeck haer !'innen overgeven;
Maer prent my defe les wel valt in uw gemoet:
't Is oock de kinders nut wat liier de vader doet.
En wie en vint'et niet in rnenigh boeck gefchreven,
Dat meelt de Tuft beftaet in middelmatigh leven?
Men fiet, dat groote ftorm en felle donder Ilaet,
Al wat'er prachtigh is en hoogh verheven ftact.
Siet, als con fchamel menfch van ons iet heeft genoten,
Soo lreeft'et menighmael den gever eerft verdroten ,
Om dat hy heeft genreent, dat loo een fchamel man
IIem nu of nimmerrneer iet weder geven kan.
Maer dit en moet geen menfch fijn leven oyt verdrieten ,
Men fat te fijner tijt de vrucht daer van genieten,
're weten, als de menfch, na weynigh vremt geval,
Ten letten voor den Heer in vreuglit verfchljnen lal.
DE HEERE CHRISTUS SEIDE TOF DE VROUWE DIE SIJNE VOETES
GESALZT RADDE• UWE SONDEN ZIJN U VERGEVEN, GAEL'
HENEN IN VREDE
Ende fiel een rrovi e, aelole een lonrlarrsfe ? as, als zy vernomen hadde dal by in
,

des Pharzf'ee hinds aen ta/'el fat, brag/it ;y een glas met zalre, ende ran
achter fijne toelen ftaeiide, begoft rarene,rde zrin toeten nat te malen viel
hare tranen, cede zg dioogdefe wet dee halle liners hooft, ende hnfle
dire roet",,, ende za!/riefe nrel de za/re, e,rd lid feyde tol 1,aer

urge farden zrin t' tergeren.

Als feecker jonge vrou den Heere quarr begroeten,
En goot welrieckent nat ontrent zijn reyne voeten,
Doen wierd tot liner gefeyt: vriendinne, weeft verblljt!
Godt fchelt van heden af uw groote Ponden quijt.
Iek wil oock dit geval hier onder nederfetten,
Iek bid u, lieve vrient, hier op te willen letten,
Al is 't van ouden tijt, des echter niet-te -rain,
Daer fteeckt, naer mijn begrijp, een goede leeringh in.
Maer iemant fal rnisfehien hier over komen vragen,
Hoe dit te paste komt in dele laetfte dagen?
Dit fal haer vrage zijn, maer 't heeft geen vafte groat,
Noch naer de oude wet, noch naer het nieuw verhont.
Siet, Chriftus is geweeft, maer is van hier gefcheyden ,
Op dat by voor zijn volek een plaetfe lou bereyden;
Van hem en is voortaen hier niet een eenigh lit,
Vermits hy boven ons en in den Hemel zit.
Dit is de waerheyt felfs, inner op den dagli van heilen
Zijn hier noch in het hint veel Chrifti fwacke leden.
186

GE,1)A(IITE

742

0P S1,APELOOSE NACII'f EN.

(ally feght my wederons : hoe kan men dit verftaco ?
Wel vrient, tot uw bericht, ick wil hier klaerder gaen
Een litmaet van den heer noem ick een rechten armen,
Die dient by ons verhoort in fijn verdrietigh kermen
En wie aen foo een menfch en trooft en gunfte biedt
Dat rekent Chriftus felfs als waer het hem gefcliledt.
Soo wort het dan gefeyt, en dat niet goede reden,
Dat noch zijn onder ons veel Chrifti fwackc leden:
En tiet, de rechte zalf die hier oyt dienen magi ,
Is, als men gunfte biedt en trooft aen haer gekiagh.
DAT WANNEER ONS IETS GO],rS NAER LICITAEM OF ZIELE OVERKOMT, MEN ALSDAN DEN ARMEN BEHOORT GEDACIITICTI
TE WESEN, GELTJCK ALIIIER BY DE JODEN GEDAEN IS.
T.flher 9, v. 22. Ende doe de Joden tot refte peloncen isaree zan Time luioden,
ende de mannt the hen le, andeil, mac an dcoefe;iis/e in bl>>Ifcl^,rp r de ca,c
canoe in eenut, zeol,jcó•eu days,, doen f yrte,c _q doet ry demel,e dagen
malen fanden tot dagen der waellijden, ende dec rrec'ql^de, ende

De vorft, die aen het volck toen gunfte won bewljfen,
Liet dat ontallick heyr gelijck een koninck fpijfen
En op dat yder een moght bly en luftigli zijn,
Vereert by al den hoop met dranck van hupfchen wijn.
Die wort toon yder een in volle meet gefchonken,
Oock die in langen tijt geen wijn en had gedroneken
Een die te rechter tijt een droevigli menfcll verheuglht
Geeft aen fijn eygen felfs en aen fijn naeften vreuglit.
Iek fegge, tot befuyt, wilt dele leer onthouwen,
't En Cal u, lieve ziel, uw leven niet berouwen:
Denekt op nootdruftigh volck en op een fchamel meelfeb,
Als Godt in eenigh deel verleent uws herten wenfcll.
,Siel 1 Comi,,L 16 r. 2. 3.

IS GIEI.IGIII[RIT EEN WORTEL IAN GiAAZEECKEN, 800 MOEI'
IIILTTII,Y1' EEN WORTEL VAN IIEUGIIDEN ZIJN,
Ilagai 1. rr. 10. (lurk fiel Dornre naei iele, doch guy fiel orrl tiNq,,zg1^, code oh r qh,,1

der /endenge ian deeles aen inallandcien, ende ymen ace

lief +u hege ge6 acht he1)1, too 1)la/e act darr in c'•aerouc dal ? fn•ceed1 de 11 e,e
de, Iled,fchmen ons nierns hones wille dal i oefl is, ende dal tiliy looll

den armen.

nerd ioo• :ljn eyycn hulls, daeront onllroc'den liner de heicelen dal',,

Wanneer'er eenigh heyl is iemant toegekomen,
IIet dient van onfe Godt niet ootmoet aengenomen :
Al wat men goets ontvangt, liet komt uyt zijn beleyt,
Dies dient hem Range lof en danck te zijn gefegt.
Mijn ziel, als eenigh goet is my of u verkregen,
Het daclt ons alteniael uyt Godes milden zegen:
Ghy, toont dan wat voor gruff ghy uwen naelfen draegllt,
Pant 't is een o[I'erwerck dat Code wel behaegllt.
Soo gingli liet Joodfche volck den grooten fchepper dancken,
Wanneer het was verloft van IIamans fnoode ranckeu;
E'en wees, een weduwvrou, een onderdruckte man,
Die 1Tadd'er foete finaeck en recht gevoelen van.
Uw leven, waerde ziel! is nn ganfch hoogh gekomen,
Des dient by ons bedacht en waer te zijn genomen,
IIoe wonderbaren gunft dat Godt ons heeft getoont,
En hoe hy over al ons fonden heeft verfchoont.
Godt heeft u eens geftelt in hoogti verheven ftaten,
En ghy liebt ongekrenckt die eere konnen laten;
Dat menigte ander Inenfch niet wel en is geluckt,
Want die fijn uyt liaer eer niet fchande wegh gertickt.
(ahy kont voortien den fleet geen dienfte meer bewijfen;
Wat kunje beter doen als Godt alleen te prljfen?
GIIy kunt dan, lieve ziel, ghy kunt niet beter doen,
Als naeekte leden kleên en lege buycken von.
Godt heeft op uw bedrijf zijn zegen laten vloeyen;
Ey, laet nu uw gemoet van rechte liefde gloeyen:
Deer toe is nu nw dienft en anders niet bequaeni
Wel, fielt dan in liet werek dat Godt is aengenaenl.

geen dan en :s, ende het land onthaal zijne zruelften.

OP 'T SELVE.
Ilet was een blijde tijt en van een luftigh wefen,
Als door ganfch Ifraél de fchepper viert geprefen:
Vermits dat Godes arck ter plaetfe wierd gebracht,
Die David even toen begnaenl en dienftigh acht.
I)

Eiumniis.

,

,

De gierighheyt die is, dus hoor ick Paulus fpreecken,
De gierig',lheyt die is een wortel van gebreecken,
Een oorfpronck van bedrogll en alderhande gnaet,
Dat by liet onwijs volck niet felden ominegaet.
Men tiet den meeften sloop, van 's avonts tot den morgen

Ilaer eygen faecke

doen,

haer eygen hays beforgen,

En Godes IIeyligh werck wort achter rugli gefielt;
Dies tiet Alen menigbmael dat Godt de werelt quelt,
Dat Godt de werelt ftraft, zoo (lat geen foeten regen,
Geen (lauw, geen noodigh vocht van boven komt gelegen,
Soo dat, liet vruchtbaer lant, hoe wel liet wort geboft,
Sijn vruchten niet en geeft, maer als gefloten houdt.
Wel, wor, de gierighhe)t Coo leelijck ons befchreven,
Soo dient de mildigheyt liet tegendeel gegeven ,
En dielt daerom genaemt de wortel aller deugbt,
Een oorfpronck van geluck en van de wanre vreuglit.
Wanneer'er tegen een verfcheyde dingen ftrijden
liet eene dient geroemt, liet ander is te nmij den:
Dit wordt de jonckheyt felfs in feliolen oock geleert,
Soo dient dan by gevolgh een milden geeft vereert.
ANDERS.
side Era/m. in (ract. de iminrnfa Del nn/ecieocha in flee

Een feecker deftigh man 1) die heeft een boek gefcbreven,
En in liet licht gebracht en acn den tijd gegeven;
Een boeck, dat ons vertoont met woorden van de hooft,
I-Ioe groot (lat acu den menfch is ('odes milde glunft.
IIier gaet fijn nette pen veel nutte dingen feggen,
IIier gaet hy op het left gewisfe gronden leggen,
Hoe dat een nietigh menfch dit lleyl bereycken magll,
En ftelt dit ganfch geheym als in een klaeren dagti.
lek wil hier, feyt de man, geen nlenfehen overladen
Met wonder groot bellagb van bidden, treuren , va (1 en

GEDACHTEN OP SLAPELOOSE NACHTEN.

Onthoudt hier mijnen raet, die wijft een wisfe baell,
Waer door ghy fult tot Godt en in den Hemel gaen.
Stelt vaf in uw gemoet dat ghy u wilt erbermen,
Als ghy een fchamel menfch voor n fult hooren kermen,
Als ghy een hnyfgefn fult vinden fonder broot,
Als u een weduwvrou fal klagen haren noot.
Vertrooft een droevigh hert, en wilt de naeckte decken,
Ghy fult des Heeren gunft tot in de fiele trecken.
Dit is Erasmus les, die hy ons Hollant geeft,
Waer door ons nietigh lijf en oock de ziele leeft.
Voeght hier dan vorder by den onbegrepen fegen,
Die ons door Godes gunft ten leften is verkregen:
Voorwaer een nutte leer en waerdigh datfe leeft,
Als die ons 't recht verftant, van waere mildlieyt geeft.
0 Godt! uw grooten naem moet eeuwigh zijn geprefen,
Voor 't onbegrepen heyl dat ghy ons hebt bewefen ,
Door uw geminden Soon; ftort danck in ons gemoet,
En geeft ons rechte fmaeck van fijn vergoten bloet !
DAT LIET (EVEN VAN AELMOESSEN, ALS AEN DEN HEERE CIRl Tt S
SELFS GEDAEN, IN GOUTS WOORDT WERT OPGENOMFN
lGrllh 2 e. 40. T'oorwaer, tel fgje u, foor zoo veel y/q dit een ia,z dele
mine nanfle broeders gedaee hebt, dal hebt 911✓ 109 9el'ae'

Hoort, vrienden! fooje wilt veel naeckte lijven decken,
fn foeckt oock tot het werck uw zinnen op te wecken,
Die hecht in fijn gemoet de groat van dit gedicht,
Het `al hem dienftigh zijn tot aen het eeuwigli licht.
Siet, aisfer eenigh menfch een weldaet heeft ontfangen ,
Uie is dan ongeruft en krijght een groot verlangen,
[[ne (lat hy wederom aen foo een gunitigh man
Zijn liefde, zijn behulp, fijn vriendfchap toonen kan.
Nu weet ick niet een nlenfch, die foo ons heeft verbonden,
Of foo een maghtigh heyl tot ons heeft nfgefonden,
Als Godt, die milde bron, die alle dingen geeft,
1Vaer door ons nietigh lijf en oock de ziele leeft.
Voegkt hier dan vorder by den onbegrepen zegen,
Die one door Godes gunft ten leften is verkregen,
Dat is Godts eygen foon, dat onbevleckte lam,
Dat tot ons eeuwigh heyl hier in de werelt quant.
Wel, is foo grooten heyl van Godt ons toegekomen,
Soo fpreeckt de reden felfs dat ons dient waergenolnen,
En dat niet alle vlijt, ja met geheele kracht,
1-Joe (lat een danckbaer hert tot (lode dient gebracht.
IIoe kan'er eenigh menfch aen Godt fijn liefde tooncn?
floe kan die niet en heeft den grooten fchepper loonen ?
Waer is foo grooten prins of foo verheven man,
Die jet ten heften heeft dat Godt bevallen kano
Wat fegje? lieve ziel! my dunckt ghy ftaet verflagen,
Om jet te mogen doen dat (lode fal behaegen :
Ey, ftaet een weynigh ftil, ick wil u doen vertlaen,
Wat dat in dit geval ons dien ftigh is gedaen:
1)aer is een feecker volck dat Godt ons heeft bevolen,
Daer oh zijn liefde brant gelijck als heete kolen

7,13

Dat heeft Godts eygen foon in fijne plaets geftelt,
Gelijck zijn heyligh Woort ons over al vermelt.
Wat fegt doch hier de Schrift, waer uyt dit is gefproten ,
Dat hier een feecker volck het leven heeft genoten?
Is 't om den grooten lof van llaer vermaerde deught,
Dat haer is toegeftaen een onbegrepen vreught?
Is 't om dat defe fchaer voor defen heeft geftreden,
En voor het vaderlant veel ongemack geleden?
Is 't om dat onder haer een grooten Rabbi was,
Die eer hy immer fterf veel duyfent boccken las?
Is 't mits dat defe fchaer veel dingen heeft gefchreven,
Die na des fchrijvers dood noch lange fallen leven?
Is 't mits het deftigh volck veel wetten heeft gemaeckt,
En dat haer wijs bedrijf aen al de werelt fmaeckt?
Neen, neen, beminde ziel! de Schrift geeft ander reden:
't Is om het goet gedaen aen Chrifti ware leden,
't Is mits haer gunftigh oogh gednrigh ftont gewent,
Die Chriftus heeft verlicht en voor de zijne kent.
Vraeght ghy wie defe zijn? Het fijn bedruckte menfchen,
Die niet tot haren trooft als Godes zegen wenfchen;
Die Godes eygen volck, ja huyfgenooten zijn,
En dat in waere daet, en niet in losfe fchijn.
Als ghy die lieden fiet en haer bedroefde dagen,
Schoon fy oock haren noot aen u niet komen klagen,
Siet dan haer droeven ftaet met medelijden aen,
Want wat'je defe doet, dat hebje Godt gedaen.
Doet droeve lieden wel en dat op vafte reden,
Want Chriftus hontfe felfs als voor zijn eygen leden:
En wat dit nlinfte lit door uwe gunft geniet,
Dat neemt ons Heylant aen als waer het hem gefchiet.
Siet, als'er eenigh menfch verreyft in vreemde landen,
Indien by vrienden eert gelijck als waerde panden
Die fpreeckt dan tot fijn void.: doet wel aen defen vrient,
Hy heeft in mijn bedrijf my dickmael wel gedient:
En als ick wederom fal van de reyfe keeren,
Dan fal ick uwe gunft met meerder gunft vereeren;
Want datje riefen man of dienft of vrientfchap doet,
Of dat liet lily gefchiet, ick hou het even goet.
Indien een niachtigh vorft n dit eens quam te feggen
Ghy foudt het voor gewis in uwen boefem leggen,
En ftaegh indachtigh zijn wat dat'er dient gedaen,
Om met die groote man in gunft te blijven ftaen.
Ghy fiet dan, lieve ziel, hoe veelderhande faken
Ons tot een milden geeft genegen konnen maken:
Dies, als mijn firmen gaen door foo een groot getal,
Soo vind ick noch een plaets die treft ons boven al.
'T GENERALE HIER OP SLAENDE.
Beginnerde .Ilallh. 25. tot het eynde tan 't capittel.
Ende als de Zone des snenfcleen Loshen fal in fijne heerlljchleegt, ende alle de

heylige engelen suet he in , alsdan dal hg fittez op den troon fijner tree, lrjekhegt ,
e,ide alle roteben fitllen Boor hegt vergaderen, ende ley fulfe ems wallanderen
f°heeilen oel,jel een harder de fehapen tan de boelen fehettdel, ende de fehape,,
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/ul 1,', tot fija ;ecbterhanl frtle,i, mace de boelen lol fijn lmc,'erhant. Dan fat
cl„ du,arnihz frige,z tol die gene the lot Jim,z reelzle,ha,il :;;,z hallen: komt , 0 1^^
ge.eyende sn jns vaders, befit e,.ffe'gcb• dat Io,zi,zclrijcAe dat zz bereydi es 2an de
grontl^qginge dee merelt. let lee hon,qerzdlz grueefl , ende y1;/ heil zzir/ g fl7 Jft ,
i/o,ftigh ende yhy lee/it 7eiq te dzi,zeles, gege?en, evil zre,zdjevet• ende jloi ke7,t
ra,j gehe,berght, aaeclt ende ghq hebt gray yekleedt, iel, be,c Ira,aek geeseefi ende
(/l/el liebt ea', belay/it, r,i de yam a,{/eneefe ende yid = , ,it lol gay gekorze,z. Danz fl/I,ze
he,,n de reel//c aerdzge uatrso ‚rte,, Ifeeee, way neer hebben ? , •t/ r' Daaet , ofte alfa e

Eide cde h -o,,sncl aattoozde.zde fiel tot he,z f'gpezz. noo, wwaer feage aci ze,
lea eel,' als ghy acne,, ,oje delen z,z^z,t' a ,ue,^l/en be oedere,i gedaan liebt, dat hebt
glee, ins, .gedoen. — 5iel ia frgeudie1 dec oaba;r,,he,'hijart ,'e(iloerttnye.

qejiea

Slet, Chriftus, Godes Soon, fal komen in de woleken,
En dagen alle vleefch met fchrickelijck geluyt;
Want by fal rechter zijn van ons en alle voleken ,
En fpreecken over hen aldus liet vonnis uyt:
Komt hier, gezegent volck' mijn vaders waerdfte p^nlden,
Die my eens deckfel gaeft toen ick was fonder kleet,
(Thy, die my hebt befocht toen ick lagh in de banden,
En liebt my trooft geweeft in alderliande leet.
Komt hier, bellt het rijck daer toe ghy zijt gekoren,
her ick den eerften grout des werelts had gelegt ;
Komt hier, befit het rijck daer toe ghy fijt geboren
En dat uyt enckel gunft voor u was toebereyt.
1Iaer ghy, vervloeckten hoop! die my nooit wou erberuien,
Schoon dat ick koude leet of ander hoogen noot;
Die nooit en hebt gelet ol> mijn verdrietigh keimen
Al was ick fonder kleet en even fonder broot;
t' Sa, flus naer t'eeuwigh vier, dat midden in der 1 [ellen
Voor u ontfteken is , en altijt branden fal:
Daer fuller u geftaegh de boofe geeften quellen,
En dat fal voor u zijn een eeuwigh ongeval.
Slet, veelderhande deught kan in (leg nienfche weten
En veelderhande goet kan by hein fijn gedaen ;
Maer recht weldadigh zijn wort over al geprefen ,
En daer op magh de ziel tot in den Hensel gaen.
Veel quaets aen d'ander fy wort by den menfch bedreven,
En veelderhande goet blijft by hein ongedaen;
Ach! liet, om een gebreck milt hy liet ecuwigh leven!
Mits by nootdruftigh volck niet by en heeft geftaen.
Let dan, o lieve ziel ! en weeght my defe reden,
En blijft in defe plicht uw leven niet te kort,
Maer fent tot uwen Godt gedurigli uw gebeden,
Dat by een milden geeft in uwen hoefera ftort.
ANDERS.

Slet liier, geminde ziel! een les voor alle volcken,
Len vonnis, dat van Godt fal dalen uyt de woleken,
Daer in de rechter felfs met klare woorden feyt,
Dat voor een milde ziel den Hemel is bereydt.
Godt wil van heden af aen alle menfchen tooneg ,
Hoe by te rechter tijt fal milde gevers loonen,
En (lat in tegendeel een wreck en vilfen aert,
Tot enekel zielverdriet voor eeuwigh wort bewaert.

I Wel, is'er eenigh dingh in Godes woort te lefen,
j Dat altijt dient bedacht en overdacht te wefen,
Soo is het defe plaets, die ghy hier boven liet:
Ach ! wal ick bidden inagh, mijn fiel, vergeetfe niet
tikt, alp eel rechter felfs iijii reden komt te geven,
\Vier op , na rill) beraet, het vonnis wort gefchreven
Dat is van groot gevolgh en 1'chier t;elijek een wet,
Da er op, genlinde ziel, ten nauflen dient gelet.
OP '`l' SELVE.
De groat van 't eeuwigh heyl en wort liier niet genomen,
Om dat veel ongemack is iemant overkomen,
Of (lat hy om Godis kerck veel leets heeft uy tgeftaen ,
Of dat hy aen liet lagt veel dienften heeft gedaen
Of dat by heeft gewaeckt oock wel geheele nachten
En niet als heyligh werck en droegh in fijn gedachten
Of slat by heeft gevalt en foberlijck geleeft,
En in fijn gantfehe tijt noyt vrouw hefapen heeft:
Van al dat deftigh werck en wort hier niet gefchreven,
Ja, niet een woort gemelt ontrent het eeuwigh leven
Een goedertieren hert dat rechte liefde pleeght,
Dal is het eenigh werck dat in het oordeel weeght.
Of fehoon dit feltfaeni luydt, hoe kan dit fijn gebroken?
De pront der waerlieyt felfs die heeft het uytgefproken
\Vat icier het eeuwigh heyl en tot den Hemel legt
En wie in tegendeel den Hemel word ontfe} t.
Als ick aen d'ander fy dit vonnis gae bemercken,
Dan lie ick diep geheym in Godes wonderwercken;
lek lib met hertenleet en medelijden aen,
Die neu de lincker hant van Godt den rechter linen
Iden wort niet opgeleyt, dat fy, ongure menfchen ,
Niet anders lijn geweeft als dreck en vuyle penfen,
Dat fy in quaet te doen, afkeerigh van de deught,
En hadden geen vermaeck, als in onkuysfelie vreuglit.
En fiet, liet eeuwigh heyl en wort hun niet geweygert,
Vermits liner prachtigh hooft, in hooghnioet opnefteygert,
Heeft niet de waere kerck en niet, den dienft gefpot,
En met een trotligh liert verlaten haren Godt.
Niet om dat haren geeft, in luften wegh gefoncken,
'he weyni g heeft gevalt en al te veel gedroncken.
Niet dat liner weligh hert , gedreven van de jeught
Gedurigh befigh was met al te losfen vreught.
Hen wort niet opgeleyt dat fy de vrome quelden
En rnenigh vreedfaem lant geftaegh in roere fteldeii ,
Dat fy , uyt broofen aert, gedurigh ongeruft,
Alleen in vuyl bejagh genoten boote luft.
Niet, dat haer eerie tijt en al haer vorigh leven
Niet als ongure luft en ontucht heeft bedreven;
Niet!, dat haer staegh bedrijf met hoeren omruegingih,
En des onniachtigh was en dat in alle dingh.
Van al dit vuyl bejagte en alderhande fonden
En wort'er niet een woord in dit verhael gevonden.
-
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liet blijckt dat aldermeeft in delen handel weeght,
Omdat haer gierigh hart noyt liefde heeft gepleeght.

I

Siet, die fijn leven recht en dat naer defen voet,
Voedt heyl door al het lijf en trooft, in rijn gemoet

ANDERS.

ANDERS.
Wel als u zonde quelt, en al uw linnen fchromen,
Gaet dan tot uwen Godt en ftelt dus uw gemoet;
Leer hier waer uw vertreck en toevlucht dient genomen,
Vat ghy uyt liefde geeft, is voor uw ziele goet.

NOCH OP 'T SELVE.
\Vat Chriftus heeft verdient is vry meer toe te fclirilveu,
Als al het fondigh werck dat iemant fal bedrijven:
(iaet Baer met alle kracht, daer komt ons zegel au
Want 't is de befte falf die wanhoop heelen kaii
Die tot den Heere gaet, aleer het is te fpade,
En uvt een recht berouw vertrouwt op fijn genade,
[Toe Peer by is befwaert, het fal hem beter zijn,
Want by wort dan bevrijt van doot en helfche pijn
Of dan de Duyvel raeft en hart begint te basfen,
Ghv hoeft op dit gefpoock in 't minfte niet te pasfee :

Slet, in het oordeel felfs daer ftaet te fijn gewefen,
Wanneer het groot gebouw des werelds fal vergacn,
l)aer wort een gunifigh hart van Godes zoon geprefen,
Als of Hem evenfelfs de weldaet was gedaen.
Ey, fiet aen d'ander fy, al wie heeft nagelaten
Sijn naeften goet te doen, die wordt van hem verjaeght:
IIaer onfchult diele doen en magh haer geenfins baten,
Want door liet eeuwigh vier loo worden fy geplaeght.
Iek fegh dan tot befluyt: wilt milde leeren geven,
Dat fal oock als je fterft u op een nieuw doen leven;
Dan fal uw fchuldenaer, Bat's Godes eggen Zoon,
TU brengen by de vreught en in fijns vaders troon.
Almachtigh ceuwigh Godt! wat fal ick nu meer (eggen?
En is 't niet tijt en beft mnijn pen ter neer te leggen?
Iek weet niet meer te doen, mijn breyn heeft uytgenlaelt:
Is 't nu uw wil, o IIeer! my uyt (l it leven haelt.

G E BOORTE- GROET
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lek kon, geleerde Heer, mijn pen foo niet bedwingen,
Of moeft iets op den dagh van uw geboorte fingen,
Dewijlze fich daar toe oneyndigh voelt verplicht:
Dagh, die het jaer -tal Iluyt, na 't Lien van 't eerfte licht,
Van acht -en-zeventigh; een hoogti getal van jaren,
Daer in u niet alleen veel wonders is ervaren,
Maer onopfpraecklijck zijn in al uw doen befteet;
l)e vrome treet de wegh (ier deught in lief en lest.
Soo haeft ghy 't wezen kreeght ter ftede Brouwers -haven,
Quarr liefd' van boven af, oei u het hert te laven
Met Goddelijcke melck by 't moederlijcke zogh,
En queeckt' de deughden aen, die al de wereld nogh
]1

Ziet in'er volle bloey, als wonderen vertoonen.
Als ghy te Zierickfee, uw fchool-plaets, quarr te woonen,
Stijght voort der dichtren Godt van zijn Parnasfns af,
Die uyt de henglifte -bron u volle ftralen gaf
Van 't ziel -ontftekend lap, daer uyt geheele ftroomnen
Van veerfen zijn gevloeyt en in het licht gekoomen;
Dat Middelburgh getuyght, en Dordrecht tuvgen kan,
IIoe zy, oock gantfch Enroop geeft daer getuygenis van
Door 't tal dier kindren, die haer eere noch vergrooten
Door d'eer, die ghy door hen, en zy door u genooten:
En d'algemeene raedt van IIollandts veye ftant
Treeft achtien jaren langh u in een ftaet geplant,
l"7
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Die haer vereeren zal zoo lang'er mcnfchen leven;
En inoeft niet groote danck u veylieyt wedergeien
Die ghy geruftigh op uw Zorgh-vliet nu geniet,
Daer ghy, in uw gefacht, op dees verjaerdagli ziet
Uw waerde kinderen, zoo veel'er noch af leven,
U w lieve nichten met uw vvel- beminde neven.
Nu Anna Cats niet leeft, beklcet Elisabeth
Met bacr geniael de placts, die baer in 't voorrecht zet,
l n ftraelt als een priufes, die niet geziclde loncken,
'lot tweemael, 's minnaers hert, kon mettcr liefd' ontfoncken.
Heer Jan van Werphout, nu getogen over zee,
Om meerder kennis, laet Fijn broeder oock zijn fie( ,
De jonge Jacob Cats, door u die naent genooten,
Irvt hope van uw nacm en giere te vergrooten,
Godt geef ((lat u en hens tot zaligldieyt gedy !)
Uw zuyvre meningh nooit daer in bedrogen zy,
Nlaer by zoo 't voorbeelt volgkt, dat ghy hein hebt gegevene,
Dat yder in hem zie de groote Cats herleven;
En dat Cornelis, die hem volght, dit oock betracht.
IIy die de deughden eert, vereert oock zijn gepacht.
En Hendrick, die zijn nacm door 't Peterfchap verkregen
Des grooten Hendricx heeft, die 't vaderlandt den zegen
Der goude veyheydt won, ickwenfchhem van diens deught,
Zoo veel, roem -waerde Heer, als ghy hens wenfelien meught.
Francois en Adriaen, de jonghfte jonekers mede,
I)at Blek een baeck verftreck in deught en goede zeden.
De fchoone Elizabet, die naera kreegh door (lie geen
Die met'er lieve licht voor defcn u befcheen,
Uw oudite dochters lint, om welckers aenfcliiju fpelen
De zoete lockjes niet alleen, die minnacrs ftreelen,
En lonckjes die liet oogh zoo hemels van'er fehiet
Dat d'allervrijfte zich daer door gevangen ziet,
Maer oock de kracht van geeft, (lie geeft, fou konnen geven
Den genen, doer men nooit zagll eenigh geeft in leven;
Zy leeft in 's Grootvaers (licht, ja zoeckt'er leven door,
En leent die wetenfchap haer berte, tough, en oor.
•Iannette die ons toont een openhartigh wefcn,
En doet in haer gebet een vrolijck zieltje lezen,
Ja, licht oock in uw felf op uw geboorte -dagh,
Indien 't noch niet u is, gelijck het eertijts plash.
Marie die nau toont het efdlfte van'er jaren,
(elijck een jonge fpruyt haer teder groene blaren,
En Amaranthe die wel jonger, niet te min,
Tot een vercieringh ftreekt van 't gantfche huyfgefin,
Eu Anna wien m' 'er naera kan voor en achter lezen
En veel aenvalligheyt in 't minnens waerdigh wezen,
Zit met haer zufteren en broeders in de rij,
Die 'k wenfehe dat voor noch de leftemael niet zv,
Maer Godt, belieft het hein, vernienwe meniglunalen!

Mary van Wraelfdorp die met Ponlpc hier komt pralen
In baer vereende ftaet, om meed' als deelgenoot,
Te weten by de vreughd, daer ghy er op ontbood:
'k «%enfch haer zoo veel geluks, als twee vereende menfchcn
] n onderlinge liefd , ter werelt is te wenfclien
Zoo oock Elifabeth, die zuyvre maeghderoos,
Ofz' oock een egemael tot haer gefelfchap koos:
En Anna Catharijn, liet alderjonglifle Mufcl)je,
Aan wien (lat Cato zelf zou fnieecken om een kutje
En alle die by (lees genoemden d'eer van n
Genieten, (lat fe zijn op uw geboortdagh nu,
In top van uwe tijt, die noch meer tijt verdiende,
Tot nut des vreenidelinghs en tere van de vrienden;
En (lat de dierbre gift, by n van zoo veel jacr
Miet moeyt en loft vergaert voor yder een van haer,
Een levens fpiegel zy, daer infe klaer befchouwen,
Al wat verworpen dient, en wat'er dient behouwen.
Hoe welluft, adel, jenghd, de rijckdom, ja de faeiu
Noch niet de wereldt moet verliezen haren naeen,
Dewijl de tijt haer flijt, die weder wordt verwonnen
Van d'alvernielbre dood, en die van d'onbegonnen
\ooit -eyndend' eeuwighheyt, zien fy in 't eerft gezicht;
Maer dat'er binnen felntylt, geeft hen een hooger lielit:
1)aer vint de geeft haer luit, en wat'er kan verniaecken,
De ziel zich in een gloet van heyligh' yver blaken,
Zoo dat'er niemant zy, op uw geboorte dagh,
Op defe feeft en gift genood, die zeggen magh ,
U voor zoo dierbren fchat genoegh te konnen loven
1?n danckcn, midtfe ver gaet lof en danck te boven;
Dat al :1c werelt zich dan fiel in deft rv,
Iek voel guy zelven oock van riefe fclndt niet vrv;
0 neen! 'k beken dat graegh , die dnyzentmael meer teren,
En gunft van u genoot, als ick oit moght begeeren,
Al dat eck dan kan doen, beleefde heer, is dit,
Dat hy, die al de maght van hoogh en laegh befit,
Indien 't u zaligh is, u nyt genae wil geven,
Dat gliy roch menigh jaer mooght op uw Sorgvliet leven,
En fonder eenigh pijn, oh dat de foete luft,
Die ti foo langti vermaeckt', toch nimmer fy gebluJi;
En als 't fijn Godheyt dan niet langer wil gehengen,
Maer u begeert, van hier, in beter plaets te brengen,
Daer alles heyligh is, en uw herboorte thigh
Wel neme haer begin, maer nimmer enden magh,
Soo wenfch ick , dat de fchaer, nu rondom u gefeten
Met u de zaelge fpijs der eenwighheyt magh eetgin,
In 't aenfien van liet lain, het leven en liet licht
Dat ons de ziel ontfteeekt, en fuvvert ons gelicht.
.1. J. SCHIPPER.
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kerft de InleviJinge, waer in wort aengewefen:
l)e verdorventheyt des menfchen, en waer door by de ficckten en de doot felve is onderworpen geworden.
I)e waerdighey t des Inenfehen na ziel ende lichaem, ende door wat middel de felve lange in gefonthe} t bv
nlalkanderen zijn te houden.
1Vaerom de menfclien in de eerfte tijden veel langer leefden als fy nu doen.
Of het leven door de kunft of cenigli middel verlenght kan worden.
Dat liet fchrij ven van de bewaringe der gefontheyt (lienfti h ende nootwendigli is.
Van de gefontheyt en hare waerdighey-t.
Waer in de felve gelegen is
Waer in liet leven beftaet, en door wat middel liet felven in gefontheyt gehouden wort.
In het eerfte deel wort gehandelt van (le bevveginae des genioets in 't gemeen, veroorfaeckt wordende door
v erl'clievden menfchel[jcke driften, Irret de middelen tot affehafnge van de felve dien ftigh wefende
,

En in 't befoiider van de volgende
tochten

,

te weten

Van (te droefhevt
Van de 11 it.
Van liefde.
Van eergierigheyt.
Van gicrighey-t.
Van bhljtfclhap.
Van gramfchap.
Van vreefe.
Van jaloufie ofte yver-fucht

Verciert niet vele gedenckwaerdige
exe[npelen dienende tot inbindinge ende
matigen van cie felve.

Alles befloten met de Tachtigh -jarige Bedenckingen vals den Schrijver, handelende van de hooghfte vernoeginge van
een Chriftelijck gemoet, tot welftant beyde van Ziele ende Licl[aein.
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In liet tweede deel worden aengewefen middelen dienende tot bewaringe der gefonllieyt, genomen uyt de gront- regels
van de Hooge fchole van Salerne.

Ill liet derde deel wort gehandelt:
Van de lucht.
Van de vier getijden des jaers.
Van (Ie winden, en wat veranderinge fv in de lucht en
ons lichaem maken.
Van liet onderfeheyt der plaetfen ende landen, en ^ ende in 't
weleke de gefontfte zijn om fijn wooninge te nemen I befonder
Van de nootfakelijckheyt van finite en dranck in 't genieen.
Van de bewegiuge ende rufte des liellaenla.
Van flapen ende waken.
Van af- fetten ende behouden, als oock van het by-flapen.

Van broot ende alderhande koren -werck.
Van moes-kruyden, falaet ende toekruvt.
Van eetbare wortelen.
Van aert- vruchten.
Van heefter- vruchten.
Van boom -vruchten met harde fehelleii.
Van boom- vruchten niet fachte fchellcn.
Van fnyeT er ende kruyt.
Van den oorfpronck van liet flachten der beeilen ende ver
-kiefngva'tlch.
Van het leefch der l amme viervoetige dieren.
Van vogelen.
Van het gene dat van de dieren kooit.
Van vifeh.
Van water.
Van wijn.
Van bier.
Van taback.
Van fout.

Tn het vierde deel wort aengewefen
Hoe by een iegelljek in 'L genieen de gefontheyt moet worden bewaert.
Waer de ouders op moeten letten in liet teeleg der kinderen.
Teel-kunft voor de gene die genegen fijn haer gefin en met Benen de werelt te vermeerderen.
In hoe veel naenden een kint voldragen wort.
Van den arbeyt ende het ampt der vroed -vrouwen.
Dat het eerfte fogh van de kraem-vrou de jonge kinderen nut en dienitigh is.
Dat eleke moeder haer eygen kinderen, foo het mogelijck is, behoort te bogen, of anders wat minne fy fal verkiefen.
IIoe lange de kinderen moeten fuygen, en hoe fy tot haer eerfte (even jaren moeten opgevoet worden.
Van de maniere ende opvoedinge der kinderen in de tweede en derde (even jaren.
Van de verkiefinge der fpijfe.
Van de mate der fpijfe, hoe veel, hoe dickmaels dac-lis, ende wanneer nicer tot bewaringe der gefonthevt dient gegeten
te worden.
Van (lrineken.
Van de oeffeninge en rufte des lichaenis.
Van flapen en waken.
Van de losfinge des kamer-gancx, waters, enz.
Van de maniere des levens van oude luyden.
Van de maniere des levens der gener die een ongematiglit en fwack licliaem hebben.
Wat de gene ftaet te doen die van verfeheyden fieekten, ja van de (loot felfs gedreyght worden.
Wat de gene ftaet te doen, die even uvt een deckte genefen zijn.
Volgen noch eenige groiit-regels uyt de Aphorifinen IIippocratis die van outs als Gods-fprake zijn gehouden geweeft.
Noch verfeheyde by-fpreucken, de gefontheyt ende goede manieren van leven rakende.
Een befchrijvinge van heusfe manieren over tafel te honden ende het tegendeel te vernlijden, met b} voegiuge van eeiline
byfondere tafel - wetten.
hort belluyt van 't werek.

TACHTIGH- JARIGE BEDENCKINGEN,
DAER IN AENGEWESEN WORT, HOE ALLE PASSIEN, TOCHTEN, DRIFTEN, JA, GEBREKEN DER
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.1N D1: A ERDORVENHEYT DES MENSCHEN, EN WAER DOOR HY DE
S1Ec ETb,N, EN DE DOOF SELFS ONDERWORPEN IS GEWORDEN.

De nienfeh, liet edel dier, door Codes haut gefehapen,
Was om in ftage jeught fijn Luft te mogen rapen,
Was in het fchoon priéel; en waer hy immer gingh,
Daer was hy aengefien als heer van alle dingte.
Ily vont een fchoon gericht, al waer de boomen groeyden,
IIy vont een foot geluyt, al waer de beecken vloeyden,
IIy vont een foeten reuck, alwaer hy neder fat,
Hy vont een foeten fmaeck, alwaer hy fruyten at.
Waer (lat hy quarr gegaen , de foete vogels fongen ,
1)e visfee waren bly, de wilde dieren fprongen,
liet, fchaepje met de wolf gingh fpelen in het groen ,
En oock het felfte beeft dat quarr hem hulde doen.
Hy wierd van alle kant getroetelt van de winden,
En geen ongure lucht en was'er oyt te vinden,
Daer quarr geen felle vorft, die in de leden fneet,
Daer blies geen noortfe buy, die in de wangen beet.
Geen koorts, geen vyerigh Peer, geen pelt of peper-koren,
Geen gicht, geen leelijck fchurft en was'er noch geboren,
Geen damp, geen vuyle mift en yielder op den menfeh;
IIy vont aen alle kant fijn vollen herten wenfeh.
Maer na dat hem de flangh met liegen had bedrogen,
En van fijn hooghfte goet door liften afgetogen,
Doe was 't dat hy terftont in alle qualen viel,
Niet niet het lijf alleen, maer even met de ziel.
Eylaes, het was verbeurt, al wat hy had verworven,
En lhv vol >lim bejagte tot in den grondt bedorven
11

In hem en is geen deel tot, aen het minfte lidt,
Daer in geen ihm bederf en vuyle kancker fit.
Soo is dan uyt der aert geen dood in ons gevonden,
Maer by is in den men Ich een ftraffe van de Ponden:
Van daer komt ons het quaet, en al het fwaer verdriet
Dat yeder men Chen kindt hier op der aerden fiet.
Wilt ghy daerom een koorts of ander quael genefen,
Of foeckje langen tijt in goeden ftant te weben?
Gaet eerft tot uwen Godt, en klaeght daer uwe pijn,
En wacht dan rechte baet van onfen medecljn.
Waer Adam niet verruckt door ongeregelt mallen,
Den Schepper af-gegaen, den Duyvel toegevallen,
Sijn af-komft, fijn gepacht, fijn bloet en edel zart,
Dat ware noch gefont, en in een goeden ftaet.
Maer nu liet eerfte paer heeft, btiyten alle reden,
Veracht den grooten Godt, fijn wetten overtreden;
Soo is de bleecke doot, en allerley gevaer,
Getreden in het werck, gekomen over haer.
De fond', het vuyl gebroet, die heeft het al bedorven,
En om dit ongeval Poo is (le menfch geftorven,
Van daer komt ons het quaet, van daer geftagen druck
Van daer aen alle vleefch de grondt van ongeluck.
Met dat de menfch begon hem tegen Godt te ftellen,
Soo voeght Eich alle dingh, om hem te mogen quellen;
Want een die uyt de gunft van fijnen fchepper raeckt,
Die krijght'et tegens hem, wat dat'er is gemaeekt.
De lucht gaf fellen windt, liet water ftuere vlagen,
Het aerdrijck giftigh krnyt, den hemel donderflagen,
ISS
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Een oder (pout den menfch als in liet aengeficht,
En denckt voortaen niet meer aen hem te fijn verplicht:
De fterren zijn vergrault, en laten droeve ftralen,
Ja, dickmael Ilim vergif, hem in de reden dalen:
De mien verkout lijn breyn door vuvl en feltfaenl vocht.
En fchiet hem in het lijf een ongefonde locht.
Hier rijft een harde form, en treft verhexe wallen;
Daer fchiet een blixem uyt, en doet oock ceders vallen;
En ginder blaeckt een vyer, dat uyt der aerden koomt,
Daer voor dat veder landt en al de werelt fchroomt.
Ach! hoe was eens de menfch in hoogen ftaet verheven,
Doen hy mocht over al fijn eygen wetten geven!
Doe kond' hy met een wenfch of met een kleyne ftem,
Al wat fijn ooge fagh doen buygen onder heul.
Het fwijn, den oliphant, de leeuw en felle Beeren
Die ftilden haer gewoel alleen op fijn begeeren,
En waren ftaegh bereyt, om heil ten dienft te linen;
Nu komt een kleyne mugh, en doet hem oorlogh aen.
Na dat het grilligh wijf den misllagh had bedreven,
Soo was'et al verdriet in dit ellendigh leven;
Want daer liet eerfte volek mocht ruftigh henen gad,
Nam gantfch het aertfche dal een ander wefen aen.
Want neckte, moeyte, forgh, en duyfent ongemaeken,
Die quanien uyt de lucht op aerden nederfacken;
Slet daer, eylaes! de menfch in druck en Rage noot;
En voor het losfe fpoock, foo quarr de bleecke (loot.
Soo haeft de menfche leeft, begint hy oock te fterven,
En hy en kan voortaen geen ftilftant meer verwerven;
Hy rent in grooten haeft tot fijn befcheyden tijt,
Gehjck een fnelle poft, die vaerdigh henen rift.
Hierom foo isfer volck in ouden tijt gevonden,
Die klaegliden, als de menfch begon fijn eerfte ftonden:
En fchoonder iemant kreegh een welgemaeckte vrucht,
Men hoorde geen gejuich, maer wel een droef gefacht.
Want alf'er cenigh kindt op aerden was geboren
Soo fcheen by al het volck de vreught te zijn verloren,
Een veder was bedroeft, en maeckte groot geklagte,
Om dat men voor liet kindt niet als verdriet en fagll.
Maer als de bleecke loot had yemant wegh genomen,
Dan fagh men enckel vreught de menfchen overkomen,
Men nail het voor geluck, men was geheel verblijt,
Om dat van alle druck de menfch dan was bevrijt.
Maer liet, niet al het volck is van gelijcke finnen,
Men vint'er die voor al het leven hier beminnen
Doch by een ander volck, foo wort'et gantfch veracht,
Gelijck haer tegenftrijt hier onder werdt gebracht.
;

EDENCKI\GEAT VAN DEN PHILOSOPH CIIANTOR, TOT RTEYNACIITIGE
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Wat leven dat de menfch begrijpt in fijn gedachten,
Daer is maer enckel druck en onluft uvt te wachten;
1) Plutarchu,,

Ilet gaet foo wonder vremt hier in het jammerdal:
Men eint fchier anders niet, als druck en ongeval.
Is yemant hoogh van geeft en deftigh in verftande,
Soo wordt by metter daet een Ila 'e van den linde,
Doet h gelijck een dwaes lijn dingen fonder (lot
Soo is hy ftaegh veracht en alder werelt fpot;
Is hy van kloecken aert en van gefonde leden,
Soo wil by staegll het vleefch in vuvle luft befteden;
En is hy viceltijts fleck, hy lijt een ftage doof,
En is cen arrem menfcll, al is fijn rljckdonl groot.
Leeft hy ontrent een prins of krijght hy groote ftaten,
IIy moet van ftonden aen fijn oude vrijheyt laten:
Wie fach in 't hof geneert die ftelle delen voet,
Dat hy geringelt wordt en echter dancken moet.
Indien hy Iich bemoeyt alleen met eygen faken ,
Dat is een fleckt bedrijf, hoe kan hein dit vermaken?
Is hy een acker-man, die korenlanden bout,
Dat is een ftaege forgh die nimmer op en hout.
Soo hy een krljgfman wordt, foo moet by dickmaels nioorden,
Oock daer hy wordt onthaelt met gunft en foete woorden:
Maer too hy niet en vecht, maer hout hein aen de ruft,
Soo is by maer een roof van die het maer en loft.
Indien by over zee verhandelt nicke waren,
Soo lijt hy ftagen anghft oock van de minfte baren;
Indien hy binnens landts een Rillen handel doet,
Die geeft hein ftaegh bellagh, maer nimmer inachtigh goet.
Indien hy voorfpoet heeft, too wordt fijn hert verheven,
Ily wordt door fotte waen en hoogtemoet aengedreven
En wordt hy heel befwaert met druck en tegcnfpoet,
Wat is hy als een worin die in der aerden vroet?
Indien by fonder gelt befoeckt (le vreemde landen
Soo treckt hein niemant aen by feyl van rijcke panden
En reyfi, hy buytens lants en heeft hy machtigh gelt,
By tal met groote vrees gedurigh zijn gequclt.
Neemt hy een fchoone vrou, fy baert hem duyfent plagen:
Hoe licht kan haer gelaet een ydel oogti behagen?
En (lat is ftage forgh. Neemt by een leelijek wijf.
Soo heeft hy nimmermeer een eerlijck tijdverdrl]f.
Is 't wijf gewelcligh rijck en hy van kleyne renten ,
Ilet wijf tal ftaegh verwijt hein in den boefem prenten;
En isle fonder geldt, lie daer een ftage laft,
Want goet van eene zy is veerdigh op gebraft.
Is fy van fnegen aert en leeftfe wijle boecken,
Soo wil fe nlcefter fijn en haren man verkloecken
Siet darr een twiftigh huys. Indienfe niet en weet,
't Is fp^jfe fonder fout en niet een foeten beet.
Ten lebten is men jongh, de jeught is onbedreven,
En woelt als in een zee van dit ellendigh leven;
En wor :lt'er yemant out, too naeckt fijn hooghfte noot;
Eylaes! fijn kranck geftel dat worftelt niet de doof.
,
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Wat dient'er meer gefeyt? Wie kan hein nederftellen,
Of hem fal eenigh dingh in geeft of leden quellen;
Geen menfch is fonder druck hoe vrohjck dat by leeft,
l)ewijl oock evenfelfs een roosjen prickels heeft.
Evlaes liet nerts vermaeck dat heeft een droevigh welen,
Want van geftage vreught en heeft men noyt gelefen
liet is dan alderbeft en verr' de minfte pijn,
Of noyt te zijn geteelt of haeft een lijek te zijn.
TRCEN-BI:RICIIT \AN DTETRODOTUS Tor GROOT ACHIINGE \A\
'S MENSCHEN LEVEN.

Wat Itaet kan eenigh menfch op aerden overkomen,
Daer niet een foet vermaeck kan werden uy tgenomen ?
oyt foo verboften tijt of foo bedroefden jaer,
Of een, die leven kan, die wordt'er vreught gewaer.
Heeft yemant kloeck verftant, foo wordt hy ftaegh geprefen,
En voor een lant-juweel met vingers aengewefen;
En is by fonder breyn foo is by fonder laft,
Men fiet oock prinsfen felfs met gecken wel gepaft.
Is hy geduerigh wel en fonder krancke dagen,
Soo is by recht bequaem onm luften na te jagen;
En is hy fwack van aert en dickmaels niet te wel,
Schoon hem de doot genaeckt, 't en is hem geen gequel.
Indien by in het hof met vorften wil verkeeren,
H- kan fijn lagen naera en duyfter hays vereeren;
Indien hy ftilheyt foeckt en maer het fijne doet,
Sijn eggen vooght te zijn dat is geweldigh foet.
Stoen hem de velden aen, en gaet by landen teeles,
Dat is een foet bedrijf; wie kan het oyt verveelen?
Wil by een koopman zijn, en zeylen van de ree,
O wat een machtigh goet ontftaet'er uyt de zee,
Indien hy winfte doet, foo kan by vrolijck leven,
Hy kr,jght dan menigh vriend en meer dan honderd neven;
En hj t hij ftaegh verlies, hy wordt een deftigh man,
Die al wat werelt heet, met voeten treden kan.
Wil by een krijgs-man zijn, foo kan hy dickmaels macyen

l)aer by noyt ploegh en font, en noyt en dede zaeyen:
Ian foo hy d'oorlogh haet en lieft een ftillen geeft,
Soo is hy wel getrooft oock als een ander vreeft.
Verreift by buyten 's landts, en kan by wel betalen,
1\raer dat hy komen magh, men fal hem wel onthalen;
Of is fijn beurfe licht, by draeght te minder laft,
Soo dat by luftigh is en op geen rover paft.
Indien fijn jeiighdigh hert genegen is te trouwen,
Waer vist men foeter vreught als by de jonge vrouwen?
Of is by meer geneyght om niet te zijn gepaert,
Soo is hy fonder forgh waer dat hy henen vaert.
Indien het echte bedt hem kinders heeft gegeven,
Hy fiet in hare jeught gelijck een ander leven.
Indien hem uyt het bedt geen echte vreught en waft,
Soo heeft by vrouwen luft en echter geenen laft.
Trout by een fchoone vrouw, wat kander foeter wefen,
Sy kan fijn gulle jeught en heeten brandt genefen:
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Of isfe niet te moy, en keurt haer niet te naeu:
By nachte, lieve vrient, fijn alle katten graeu.
Krrjght hy een geldigh wijf, wat kan hy meer begeeren?
Op vrouwen maghtigll goet, daer kan men luftigh teeren;
Heeft fy in tegendeel maer weynigh by gebracht,
t Is feker (lat het wijf hem des te meerder acht.
Indienfe geeftigh is of heeftfe veel gelefen,
Sy kan voor al het volck gelijck een raets -heer wefen;
Of heeftfe geen verftant als van haer doecken huyf,
Een man leeft fonder twit by foo een tortel -duyf.
Wat meer? Is yemant jonck, dat zijn de hefte tijden,
De jeught is enckel vreught en luft aen alle zijden.
Indien den ouden dagh tot fijnen haert genaeckt,
Sict daer de rechte ftaet die hein eerwaerdigh maecxt.
Het is dan fonder groat dat veel onfoete menfchen,
Of noyt te zijn geweelt of korte dagen wenfchen;
Al is hier fomtijts druck, des echter niet-te -min
Het wan- genoegen felfs brenght dickrnael voordeel in.
VAX DE WAERDICIIEYDT DES MENSCHEN, NA ZIELE EN LICn,%ENI ,
ENDE MET WAT MIDDELEN DE SELVE IN GESO\TIIEYT LANGII BY
➢TALKANDEREN GEHOCDEN WERDEN.

Maer fchoon al is de menfch, door onvoorfichtigh mallen,
Uyt fijn gedurigh heyl in ftagen noot gevallen,
Noch is, des niet te min, het edel menfchen kint
Het fchoonfte dat men weet en op der aerden vint;
Ily gaet des niet te min met opgerechte leden,
Is defiigh in vernuft en machtigh in de reden;
Hy fiet den hemel aen met opgetogen geeft,
Dat niet en werdt gellen in eenigh ander beeft;
En Godt, (Ie rechte bron van allerley genaden,
Noch gunftigh aen den menfch en lijn geheele zaden,
En heeft niet al te mael de krachten wegh- geruckt,
Die by in alle dingh te voren had gedruckt;
Daer is uyt enckel gunt noch zegen in gelaten,
Die aerl het kranck geftel fou namaels mogen baten:
Ja, waer een nieuwe quadl in eenigh landt ontftaet,
Daer geeft de goede Godt al weder nieuwen raet.
Maer niet als door verflant, door vlijt en kloecke (innen,
En laet de wijle Godt ons eenigh voordeel winnen;
Tot fweet fijn wy gedoeint, mits Adam qualijek gingh,
En dat is heden noch de prijs van alle dingh.
Soo is dan by de menfch niet alle vlijt te trachten,
Hoe (lat by door de knnft f jn qualen magh verfachten;
Hoe dat by door verftant moght weeren uyt het bloet,
Al wat hem ongemack en eenigh hinder doet.
't Is vry een nutter faeck getont te mogen blijven,
Als door een machtigh kruyt de fieckten wegh te drijven;
't Is beter 's vyants heyr te weeren uyt de fchans,
Als binnen aen te gaen een ongewisfe kans.
Men kan een linnen kleedt niet looge, feep, en asfen,
Al was'et vuyl begaet, wel net en fnyver wasfen:
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Maer denckt vry, dat'et werck niet in fijn ftant en blijft,
Nadien men in de wafch al vry wat harde vrijft.
Is even niet den menfch hier in aldus gelegen:
Want fchoon hy door de kunft verlichtingh heeft gekregen,
IIy wordt'er door verfwackt, by wordt'er door ontfet,
En ftaegh foo blijft'er yet dat hem van binnen let.
De heeften van het wout die kijcken na der aerden,
Vry Hechter als de menfch en van geringer waerden,
Maer hy, een edel dier en van een hooger aert,
Siet na den hemel toe, van waer by is gebaert.
Het velt dat geeft ons heylfaem groen,
Oock veel dat hinder plagh te doen,
En wie doch heeft'er not gegaen
Daer diftels by de roten ftaen?
WAEROM DE MENSCIIEN IN DE EERSTE TIJDEN LANGER LEEFDEN,
DAN SY NTJ DOEN.

De menfchen die wel eer hier op der aerden waren
Beleefden menighmael de negen hondert jaren,
Vol kracht en goede jeught; men vont geen droeve pijn,
Geen pelt, geen heete koorts, geen quaftigh flerecijn.
Maer nu een fwacker tijt tot ons is afgekomen,
Soo heeft een raster doot de werelt ingenomen;
Gicht, fcheurbuyck, kuch, graveel en ander ongeval
Die vielen uyt de lucht, en vlogen over al.
Geeft reden mijn vernuft: De wereld eerft gefchapen,
Liet uyt haer gulle fchoot een machtigh voetfel rapen;
Het was of edel zaet, of wonder fchoon gewas,
Al wat men uyt het velt of van de boomen las.
Geen menfch en wert verfwackt door luft of gulfighheden ,
Maer yeder fpitt' het laut en oeffend' foo de leden.
Men at geen leckerny, maer Hechts gemeene koft,
En water uyt de beeck dat was hun foete rooft.
1)e fterren, niet vergift met ongefonde qualen,
Die gaven enckel heyl en geen ongure ftralen,
Maer dat ick hooger acht, de menfch als nien geplant,
Guam eerft als uyt den vorm van Godes eygen haut:
Dat van den fchepper komt, hoe kan dat licht bederven?
Dat uyt het leven rijft, hoe kan dat haeftigh fterven?
0, groote levens -vorft! o, 's menfchen hoogfte goet!
Kont woont noch binnen ons, doch meeft in ons gelnoet.
Maer mits den langen tijt, foo is dat onfe jaren,
Oock voor den ouden dagh, haer fwackheyt openbaren,
't En gaet de menfche niet gelijck het eertijts gingh ',
Hy is een roock een damp, een teer en nietigh dingh.
Dus dient hier op gelet, en noyt te zijn vergeten,
Want foo fpreeckt Godes woord en veelderley poeëten:
Wat dat men lefen magh, men vint'et over al,
Dat ons geheel bedrijf is druck en ongeval.
De cierfels van het wont, de frisfe boom-gewasfen 2,
1) Job.

2) Hom.

Zijn op bequamen groat ons leven toe te pasfen:
Haer groen, des fomers kroon, dat wort des winters roof,
En Piet, een jonger bladt verdrijft het oude loof.
Wy groenen in der jeught en hebben blijde dagen,
Maer worden vats de doot allenfkens weggedragen;
Al leeft men fomtijts laugh, des echter met-te-lain,
Daer komt haeft ander volck, dat neemt ons plaetfen in.
Dit heeft oock heydens volck voor defen wel geweten,
Dat in een korten tijt de menfehe werdt verfieten,
En 't is bedenkens waert dat Xerxes eertijts fprack,
En dat hein menighmael fijn moedigh lierte brack
Men hout dat Xerxes op den dagh,
Als by fijn nlachtigh leger fagh,
Als hy fijn ruyters over al
Sagh draven in het groene dal,
Stout treurigh midden in het heyr,
En floegh fijn hooft en oogen neer:
Men fagh genoegh aen fijn gebaer,
Dat fijn gepeys was wonder fwaer.
Een van den raet, een deftigh man,
Die vraeghder hem de reden van,
Die vraeght wat dat'er is gebeurt,
Dat foo een machtigh prinfe treurt,
Daer hy geen man in 't leger tiet,
Die hem niet lijf en leven biet.
De koningh fprack : ick fie de macht,
Die ftaegh op mijn bevelen wacht;
Ick fie hier menigh dapper helt
Blymoedigh treden op het velt;
Iek fie het noch en even wel,
Soo baert het my een droef gequel,
Want fegh toch eens: na hondert jaer,
Waer fal fe zijn, dees groote fchaer?
Eylaes! verftoven als een kaf,
Eylaes! verfchoven in het graf.
Dit fey de vorft, en tot befluyt,
Soo berften hein de tranen uyt.
Wel nademael de tijt foo kort ons is befneden;
Soo dient een yeder menfch te leven na de reden:
Niet gul ig11 in de fpijs, niet overdadigh zijn,
Ontrent het echte bedt noch in de frisfe wijn.
Or ftET LEVEN DOOR DE kUNSTE OF EENIGII MIDDEL ERLENG11 r
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Het is een hard gefchil, en over langh gedreven,
Hoe dat de gronden ftaen van ons ellendigh leven,
En of Godt aen den menfch als door een ftale wet,
Sijn dagen heeft befcheert, fijn palen valt gefet,
En of by met beleyt en door gefette reden,
Een vafter levens-kracht kan brengen in de leden?
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Dan of een yeders tijt foo vaft verfegelt ftaet,
Dat hem geen kunft en helpt, geen hinder oyt en fchaet?
Hv, die van al het Ruck de gronden foeckt te kennen,
Die tale na het werck van al de foete pennen,
Die onfe Beverwijck " te famen heeft gebracht,
Daer wordt het diep geheym getogen uytter nacht.
't Is dan mijn voorftel niet, hier dieper in te treden,
Want tot foo grooten werek behoeft een langer reden,
Maer om hier kort te gaen, foo fegh ick heden (l it,
Een yder neem 'et op tot fijn befcheyden wit:
llet evnde van den menfch is aen den menfch verholen,
1)e middels even wel zijn yeder een bevolen;
Ghy, doet wat n betaemt, en t'huys en over al,
En weeft, dan voort getrooft hoe Godt het fchicken fal.
DAT 1lEr SCHRIJVEN VAN DE BEWARINGE DER GESONTHEYT
DIENSTIGH EN NOODIGH IS.

Wie pooght gefont te zijn en dat voor lange jaren,
Moet llaegll voor vreemt gewoel fijn innigh hert bewaren;
Want als fijn befte deel komt om te zijn geroert,
Soo wort terftont het lijf door tochten wegh gevo^rt.
En hier uyt wordt de menfch ontftelt door droeve qualen,
Die na een korten fto,It door al de leden dwalen,
Dies wordt ons wel geleert, als dat een ftil gemoet,
Is niet den geeft alleen maer al de leden goot.
Maer vemant fal misfchien hier tegen komen drijven,
Dat geentints noodigh is van dit beleyt te fchrijven:
Vermits dat krltyt en fall en dranck is fonder vrucht,
Ten zy dat yemant queelt of in benautheyt Tucht.
Dat noyt de medecijn en dient te zijn gebeden,
Als yemant wacker is en van gefonde leden,
Dat even Godes Soon' die gronden heeft geleyt,
En dat het waerheyt is al wat de waerheyt fegt.
Ovid 3. de Ponto. 4.

Die groeyt en bloeyt in goeden ftaet,
En hoeft geen dranck, of meefters raet;
Maer voelt'er yemant droeve pijn,
Die roepe dan een medecijn.
Maer vrienden, hoort een woordt! indien de menfchen waren,
Als in den ouden tijt en langh verloope jaren,
Men hoefde geen behulp van eenigh heylfaem gras,
Vermits en fpijs en dranck voor yeder heylfaem was.
Vermits oock boven dien meeft alle menfchen aten,
Alleenlijck voor den noot, en geenfins boven maten;
Dies was haer lichaem fterek, haer geeften wonder fijn,
Want al wat voetfel gaf, dat was hun medecijn.
Maer nu meeft al het volek genegen is te brasfen,
En niet een (tagen luft op haren mondt te pasfen,
Zijn alle menfchen fwack. Ey, feght my toch een revs:
Wie isfer recht gefont of leeft'er na den eyfch?
1) Biet luur op Epiftol. qunoft. D. D. Beverwijck.
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Gantfch weynig, na men Piet, want fchier van hondert menfchen,
Is niemant foo geftelt, gelijck het is te wenfchen.
Daer hapert altijt wat aen 't een en 't ander lit,
Vermits een ftil bederf in ons verholen fit.
Maer Godt de fone fpreeckt van recht gefonde lieden,
En raet hun t'haren dienft geen meefter oyt t'ontbieden;
Doch vrienden, letter op en vat de fake wel,
Wat by hem is ge „eyt is even ons bevel.
Maer leeft na defen boeck en laet de medecijnen,
Ghy felt oock even felfs uw fieckten doen verdwijnen,
En 't is loo grooten deught dat yemant 't fijne fpaert,
Als dat by over zee om groote winfte vaert.
Te leven na den eyfch, op fpijs en dranck te letten 2„
Daer toe geeft ons de kunft al vry bequame wetten,
En dat men dit beleyt oock veeltijts wel behoeft,
Heeft menigh deftigh man met eygen daet geproeft.
Ja, op dit gantfch beleyt is menigh boeck gefchreven,
Dat nut en dienftigh is om langh gefont te leven;
Ghy lult oock even felfs, na vlijtigh onderfoeck,
Veel nutte dingen fien oock in dit eygen boeck.
,
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Gefontheyt, hoogfte Ich at, die wy op aerde kennen,
Ghy wordt hier af-gebeelt by twee geleerde pennen,
Op dat een yder menfch moght kennen uwen aert,
En hoeje dient geviert, en hoe te zijn gefpaert.
Ghy zijt, o fchoon juweel! voor alle dingh te prijfen,
Wie kan, na rechten eyfch, u eer genoegh bewijfen?
Ghy zijt een rijck gefchenck, dat van den hemel daelt,
En als een gulde fon, hier op der aerde ftraelt.
Schoon yemant van het volck, tot hoogen ftaet verheven,
Magh boven fijns gelijck in glans en eere leven,
Magh groot zijn by een prins oock na fijn eygen wenfch,
Soo ghy hem tegen zijt, het is een arrem menfch.
Schoon yemant maghtigh vee, door Godes milden zegen,
Schoon yemant groot bellagh van landen heeft gekregen,
Schoon yemants rijcke fchat vervult een gantfche zael,
Ach! fonder uw behulp, wat isfet al te mael?
Schoon yemant voor hem feet een tafel vol gerechten,
Die ftaegh wert aengedift met hondert hupfche knechten,
Schoon yemant wert getoeft met alderhande wijn,
Zit ghy niet aen den difch, wie (alder vrolijck zijn?
Schoon yemant hoort den fang van hondert fchoone keelen ,
En hoort'er geeftigh volck op guide fnaren fpelen;
Als ghy maer henen gaet en uyt de kamers vliet,
Soo is de gantfche vreught, eylaes! een enekel niet.
Schoon yemant is geplaetft, daer met een aerdigh jocken
Veel geeften befigh zijn om blijfchap uyt te locken,
Eylaes! de foete praet bevalt de galten niet,
't En fy ghy aen het volck uw foete gunfte biet.
Schoon dat de Tonne fchijnt en alle kruyden groeyen,

2) Vide Cornar. Leefi, en andere die gefchreven hebben nopende de bewarmge an de gefontheyt.
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Dat al het boom- gewas ftaet hiftigh om te l)loeven
En dat de koele Mey ons brenght den foetften tijt,
t is winter even wel , foo ghy'er niet en zijt.
Selioon veinant heeft de kein van dnyfent fchoone vrouwen
Eu mach op cellen tijt veel juffers onderbouwen,
1'rincesfe! fonder ii en heeft'et geenen val,
Want al vat honigli fchcen en is maer enckel gal.
\Vat (hellt 'er nicer gefeyt van alle werelt, faken,
I)ie niet gefont en is, wie kan hem vrolijck maken
Wel aen dan, wieje zijt, gaet, foeckt dan alderuleefi
Gefontheyt voor liet lijf, en welftant in den geeft
Nu, mits gefont te fijn is vry een grooten fegen,
Soo was den ouden tijt hier wonder toe genegen
(aefontbevt was geviert en wonder lloogh befaeint,
Soo datfe mctter tijt Goddinne wiert genaemt.
IIygieja! riep de Grieck, verleent ons frisfe leden,
Ghy wert'er over al ootmoedigh om gebeden
Men heeft tot uwer eer autaren opgerecllt,
hey, maeckt dat ons noch koorts noch ander quael bevecht.
De galitfclle borgery tot aen de grooti'te lieden,
Die einamen u geftaegh haer offerhande bieden
Een ruftigh jongelingh die bracht ti frisfen wijn
En riep dan overl»yt: ey, wilt ons gunftigh zijn!
1)e gantfehe maeghden-rev, die bracht u verte rofen,
In Venus fchoon prieel van duvlent uytgekofen,
Ilaer vlechten boven dien, foo geel als enckel gons,
01) datje langen tijt by llaer verkeeren fout
Al waer men met een vrient aen tafel was gefeten,
llwv Mild' en offer- veerek en wviert'er niet vergeten,
01) uw vermaarden naem Inoeft eerft gedroncken zijn
Dies raefd' liet dertel volek gelijck een droneken fwijn.
E liet, w aer toe het volek hier voormach is gekomen:
Sv hebben vreemt bejagte voor (loden aen genomen ,
En 's hemels hooghfte vorft en had des geenen danek,
En dat heeft foo geduurt veel hondert jaren lalick.
Nu, Godt zy eeuwigh lof! fijn onbegrepen weten
Dient uvt ons gantfehe kracht van yder een gepreIen.
IIv heeft ons aengefeyt en openbaer gemaeckt,
Al wat het eenwigh heyl van fiel en lichaeln racekt.
Maer vrienden, naer iek merck, foo isfer yet gebleven
Van (lat ontuchtigh volek en van haer vorigh leven,
Ons gatten roepen noch: op uw gefontheyt, vrient!
En daer op drinekt liet volek oock meer als yeinant dient.
Ev, fehaft (lie rancken af en laet ons matigh drincken,
En aen dat heydens volek na defen noyt gedineken.
Neemt Godt tot uw vermaeck, als fchepper van den wijn,
En denckt aen fijnen naem, wilt ghy recht vrolijck zijn.
-
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Vn daeraen dient de menfch oock dit vooral te weten,
IIoe dranck hem hinder doet, oock veel en dickniael eten;
11 fchenckt de wijngaertrallck ons aloft en frisfen wijn,

Soo moet na rechte maet by ons gedroncken zijn.
j Wie wenfeht gefont te zlj n, die moet hein ftaegli gewennen
Sijn weten in te lien, lijn eygen aert te kennen;
Voor die een Iiuvs bewoont, is nut dat by verftaet,
IIoe dat'et met den groat, niet lack en kamers gaet.
loch di( nt een handigh menfch Tuet oordeel recht te weten
Wat koft hem dient gemikt en wat te zijn gegeten
I)e fpl,js geeft ons het bloet, en islet voetfel quiaet,
't 1 s feker dat'et lijf in haeft te gronde gaet.
Hier dient noch by gevoeght, hoe dat er aen de ledenn
Geen fpijs enn dient verfchaft, als op befette reden;
Een keers gaet dickmaels uyt door al te gulle roet,
Ilet lei en van den menfch door grooten overvloet.
Voorts dient'er oock beforght, chat ons de quadc hufteu
Niet brengen in den ftaet om niet te konnen ruften
Het vleefch dient alle tijt gehouden in den bait,
Doch nleeft wanneer de jeught in onfe leden brunt.
Nu grienden, foo iek kon, ick wou een yeder geven
De rechte wetenfchap om wel te mogen leven;
1)es fal door ons gedicht Lu werden toegebracht
Al wat tot Iuw gebruyck de konfte dienftigh acht.
,
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Ons welftant wordt bewaert door veelderhande faken,
I)aer op voor yeder menfch een regel is te maken,
Vel komt clan, wieje zijt, en hoort hoe grooten fehat
Ilyt dit eenvoudigh werck kan werden opgevat:
1. Wat licht ons dienftig is, Z. wat koft ons plag te baten.
:i • IIoe wat'er is verteert, dient uyt te zijn gelaten.
t. Hoe langli men flapen fal. .i. En hoe men waken moet.
6. Wat oeffeningh de menfch of nut of hinder doet.
Noch, hoe een fedigh hert fijn tochten moet beftieren,
Om niet onguur te fijn gelijok de wilde dieren.
Siet daer, wie hier ontrent fich wel generen ban,
Is in de levenskunft een fneCgh en handigh man.
Wel, treet dan dieper in, en gaet omftandigll letten,
Iloe ghy in defen wegh uw voeten hebt te fetten.
Ghy vist hier op een ry liet gantfch befagh van al,
Dat, fooje 't recht begrijpt, u wel gedyen fal.
De luyfter van een lamp die wordt by ons genoten,
Soo langli als d'olie duurt wel eer daer in gegoten,
Maer als dat noodigh vocht ten letten is vergaen,
Dan heeft haer eerfte glans en al haer licht gedaen.
't Is even metten menfch op defen voet gelegen,
Sijn edel levens -vat is (xodes eygen fegen:
Maer als dat is verteert, foo laet fijn leven af,
En wat'er overblijft, is voor het duyfter graf.
Wel, om dit edel nat door kunft te mogen fparen,
Te voeden na den eyfch, en dat voor lange jaren,
Soo leeft dit ons gedicht, ick bidde vrienden, leeft,
Hier is dat Iiw gebreck en fwackell aert geneeft.
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i Die ons al menighmael de foete rufte breken,
Maer 't heyr is al te groot om t'efl'ens op te flaen,
Het is een feltfaem werck, dat wy en alle menfchen,
Wy Pullen een voor een en in 't byfonder gaen.
Die na gefontheyt ftaen en frisfe leden wenfchen,
De droefheyt is voor eerft een drift van fware finnen,
Zijn betigh evenftaegh ontrent het lijf alleen,
Die niet een diep gepeys de geeften overwinnen,
En foecken des behulp, en willen anders geen.
Die hier en over al meelt alle menfchen quelt,
,Maer wie doelt is foo dom, die noyt en heeft geleien
En melligh teer gemoet in vreemde bochten ftelt.
1)at uv t liet lijf en ziel beftaet des menfchen weten?
Ilier tegen dient behulp en goede raet gegeven,
Ey (let, dat lief-tal paer, gedonlmelt onder een,
Uni fonder eenigh leet, en ftil te mogen leven:
Doet ftaegh en over al Lijn faken in 't gemeen:
Maer 't kruyt dat aen het volek in defe fieckte dient,
Een die recht wil verftaen en uyt de (laet bemereken ,
En komt niet uyt liet velt, maer van een trouwen vrient.
! Joe in ons overhant de ziel en lichaem wereken ,
1)ie lett' hoe menighmael het gantfche lichaem h),1g11t ,
Een woordt, een trooftigh woordt, te rechter tijt gefproken,
Wanneer men onverfiens een vreemde tijdingh krljght.
Dat heeft al menighmael dit onheyl afgebroken
opgetogen?
En waerom wordt het bloet foo btjfter
Het is de rechte falb die fwacke menfchen helpt,
was
bewogen;
deel
te
voren
het
innigh
't Is mits
En droeve Pinnen heelt, en heete tranen ftelpt.
Ghv dan, wie datje zijt, die flecke luyden dient,
Slet, als de droefheyt beerft en rilt ons door de leden,
En vreeft niet Hechts haer lijfs, maer oock haer zielen lien t;
Soo wordt men wegti geruckt, oock buyten alle reden,
Want boje maer alleen wilt op liet, lichaenl achten,
De ziel, ons hefte deel, is uytter maten fwaer,
l iet fchijnt als of de geeft vol loots gegoten waer.
Ghy fult in korten tijt uw Becken fïen verfmachten:
Dies liet men in den menfch verfcheyde tochten rijten,
Wel vrienden, nu het lijf (lus heult met onfen geeft,
Let op het acrtfclle deel, maer op de ziele meelt.
Die wy met kort befchevt hier meynen aen te wljfen
Leert uw verkeerden wert en quade driften temmen,
Op dat men even ftaegli moght houden in den bant
Want fooje dat volbrenght, ghy fult in weelde fweinlnen;
Al wat ons anghftigh hert gelijck een boge (pant.
Doch hoe slit nooeligh werck behoort te zijn geflaen
Wilt glit/ exempel fien, hoe dat de luyden varen,
Dat wil ick, t'uwen dienft, ten kortften over gaen
Die niet te groeten rouw llaer treurigh hert befwaren;
alle
dingen
Al wie foeckt wel te zijn, die moet voor
Treet nader in liet werck, ghy Pult hier konnen Fien,
dwingen
binne-krachten
fijn
Nerts-gewoel,
fijn
i
SIIn (irift,
1\Tat aen een fwack gemoet uyt droefheyt kan gefcllien:
Want als het innigh deel niet uyt den regel gaet,
EERSTE EXEMPEL 'l.
Al watje menfchen noemt dat wordt'er deur gebaet.
Een helt '' was op een tijt van Romen afgevaren,
Wel aen dan, fchout verdriet, en nijt, en minne- vlagen,
Als heerfcher van de zee en van de zoute baren;
Wilt oock te grooten vreught en gramfchap van n jagen;
'I'arentmn was de plaets, Baer hem het Rooms gebiet
Drijft eer- en geltfucht uyt, weert angllft uyt uwen geeft,
Veel dingen had belaft, die niet en zijn gefchiet.
Fn maeckt dat ghy alleen den grooten fchepher vreeft.
Sijn lieve bed-genoot was met hens daer gekorven,
Noch wil ick even wel van niemant ovt begeeren
Macr door een heete koorts geweldigh ingenomen;
Dat by iiyt fijn gemoet fal alle tochten weeren,
En fchoon men voor de quael Baer nutte dingen gaf,
Een geeftigh hovenier befnoeyt liet weeligh kriivt,
De kunft was fonder kracht, fy leyd'et leven af.
Macr roeyt noch even wel geen nutte planten nyt.
De man was gantfch ontfet van (lit ontljdigh fterven,
kien boom van wildlen aert die kan het enten baten
lily weende fonder maet, hy fuchte menigh werven;
lIy kan door goet beleyt fijn wrangen aert verlaten:
Matroos, (1e borgery, fijn dienaers al gelijck,
Een die van tochten wert gedreven in der jeught,
Bereyden alle dingh voor foo een deftigh lljck.
Vtrerf, als hy die befnoeyt, gebogen tot de denght.
Men liet een groeten hoop van hout te farcen brengen
Soo client dan hier beforght, (lat geeft en buyteleden
Men liet'er foeten reuck en balfern onder mengen;
IIacr dragen na den eyfc]i, haer voegen na (le reden
l)aer wierd het rif gebracht, op dat het branden fon,
Want als door onbefcheyt het lichaem is beroert,
Want Poo was doen 't gebruyck in Poo verheven ron
Soo werdt ons innigh deel al mede wegh gcioert.
Maer eer de doode vrou bon werden wegh-gedragen,
En weder als de ziel wert hier en daer getogen,
Begon de Roomfche vort als op een nieuw te klagen,
Soo wert met een het lijf van ftonden aen bewogen
Hy nam haer in den arm, hy kaft llaer menighmael,
Dit onverfcheyden paer is t'famen Poo verfelt,
En fteld' het droevigh lijck te midden op de zael;
Dat al wat 't eene raeckt het ander mede quelt.
Hy trock fijn degen uyt al eer 't de luyden dachten,
VAN DIOEFHEYT.
En gaf heir op het fwaert met al fijn gantfche krachten,
Laet ons wat vorder gaen en van de tochten fpreken:
V' DE BEWEGI\GE DES GEMOETS IN 'T GEMEIN

^

I)

Sief dil-• g'li 'l 'ni , f. h) V'ah'rins ófarimns lil, 't , 'ap (t,

2)

J\Iait'na 1'lauhus livor ipfins Ilnreftilla mmnit

/ 48

TACH'1'IGII-TARICT BEDENCKINGEN.

En viel doen in den fchoot van fijn geminde vrou,
En dit braght aen het volck een onverwachteii rou.
Sijn vrienden, fijn gevolgh, en alle menfchen feyden,
Dat foo een lief-tal paer niet mochte fijn gefcheyden,
Maer dat oock na de doot haer graf moeft zijn gemeen ,
Haer afch oock boven dat gedommelt onder een.
Al wat een yeder riep dat heeft de vorft verworven,
Want even in den Rant gelijck hy was geftorven,
Gekleet, geleerft, gefpoort, foo wordt fijn lijf verbrant,
En tot een ftof gemaeckt met fijn verkoren pant.
Siet, als te grooten druck de menfchen komt beroeren,
Waer hen de fware ron, en fwacke firnen voeren!
Sy doen dan menighmael, dat oock een deftigh man
Niet als tot groot verlies en fchade (trecken kan.
Voorwaer, had dele vorft de reden plaets gegeven,
Illy had met grooter eer, en langer koenen leven,
Ten dierifte van fijn huys en van den Roomfehen ftaet ;
Ey, vrienden! hout oock hier de gulde middel -maet.
TWEEDE EXEMPEL.
Eer dat de Grieckfche macht van '1'roye mochte fcheyden ,
Een feltfaem offer-werck dat moeft den wegh bereyden;
Des koninghs dochter felfs, tot delen dienft gewijt,
Moeft hier het offer zijn en fcheyden uyt de tijt.
Tphigenia felts die fcheen hier toe geboren,
Want door het machtigh heyr was fy'er toe gekoren;
Dies wiertfe door het volck den priefter toegebracht,
Om eerft te zijn geeiert, en dan te fijn gepacht.
Ontrent dit feltfaem werck verfchenen hondert vrienden,
Die in dit droef geval haer tot vertroofters dienden
Sy waren al gelijck in droefheyt opgevat,
Met luchten overftolpt, van tranen even nat.
Het fcheen dat al het heyr, ja, gantfch de wereldt treurde,
Oni dat de Griekfche maeght voor Trove dit gebeurde
Daer nu de fchoone ftadt geheel ter neder lagh ,
En dat men in het velt geen vyant meer en fagh.
Een fchilder, in de kunft ten hoogften eens verheven ,
Wiert van een prins verfocht te toonen naer het leven
Een af-beelt van het werck, door fijn vermaert_pinceel,
Om in het hof te fijn een deftigh. tafereel.
De meefter nam het aen, maer gingh niet vlijt bemercken ,
1 be too een vreemt geval naer eyfch was uyt te wercken ,
En naer een rijp gepeys, foo waft dat hy begon,
En braght als over hoop dat kunft en meefter kon.
By fchildert al het volck met tranen op de wangen ,
Hy fchildert 't naefte bloedt met grooter ron bevangen,
Niet eene van den hoop of heeft een droef gelaet ,
De fchildery vertoont hoe yders wefen ftaet.
Maer fiet, nu wasfet tijt den vader uyt te drucken,
Maer wat de meefter pooght, ten wilde niet gelucken;
Siet, in het vorigh werck was too bedroefden ftint,
;

-

Dat hy voor dit vertoogh geen kunfte meer en want;
En fchoon ontrent het werck fijn gantfche firmen fpeelden,
Sijn geeft, was onbequaem den vader uyt te beelden,
Sijn kunft was uytgeput, dies (tont de meefter ftil,
Onfeker wat hy doen of wat by laten wil.
Hy wilt lijn geeftigh breyn niet verder uyt te recken
Dies gingh hy niet een damp des vaders aen ficht decken,
Een damp (gelijck het fcheen) die van den autaer qualu,
Om dat fijn fwack pinceel foo hooae niet en klam.
Siet, vrient! dit wort verhaelt om u te doen bemercken,
Wat druck en fwaer verdriet in onfe finnen wereken
Ey fiet, hoe verr' het leedt een koningll overwon,
Dat kunft of kunftenaer hem niet vertoonen kon.
;

DERDE EXEMPEL ''
Als koningh Ferdinand had oorlogh aengenolnen,
En dat hy tot de ftadt van Bude was gekomen,
Geviel het op een tijt, dat in het open velt
Het een en 't ander heyr tot vechten was geftelt.
Daer wielt met volle macht een langen tijt gevochten,
De legers overhant die deden watfe mochten,
En als de felle ulagh ten letten eynde nam,
Soo was 't dat al het volck ontrent de doode quarr.
Daer viert door al het heyr een jongelingh geprefen,
En voor een dapper helt van yder aengewefen ,
Een hopman, Rayfciac, die feyde boven dien ,
1)at hy in dit gevecht den lantfer had gefien;
En mids hy in de flagh hein deftigh had gequeten,
Soo was hy na fijn doot begeerigh om te weten,
Van waer die ridder quarr en wie hy wefen mocht,
Die too een ruymen tijt en too manhaftigh vocht.
De doode wierdt gehaelt, fijn wapens uyt-getogen,
Men fagh hoe door het hooft de kogel was gevlogen:
En fiet, ftracx is 't gebeurt dat Rayfciac bevint,
Als dat de doode was fijn foor en eenigh kint.
De man (tont als verfteent, men fiet hem niet bewegen,
By ftar-ooght op het lijck gelijck het was gelegen,
En hy blijft als verftoint, doch t'wijl hy ftille fwijght,
Siet yder dat de man ter aerde neder-fijght;
En eer tot fijn behulp de meefters iet vermogen,
Soo is de geeft verhuyft, de ziele wegh-gevlogen:
Siet, daer ley doen geftreckt de vader by het kint,
Dies is om dit verlies de koningh ongefint.
Ey fiet, boe kan de druck ons hert en aders ftoppen
Sy doet een fnelle doot aen onfe deuren kloppen:
Ghy daerom , hout geftaegh de droefheyt in den toom
Of fiet, uw geeft verdwijnt gelijck een losfen droom.
De wijle Salomon die heeft dit wel geweten,
Sijn les in dit geval en dient ons niet vergeten;
Hy weet, hoe vremt de menfch en fijn gedachten gaen,
En voeght'er wijders by wat dienftigh is gedaen.

1) Dit ie gefchiet ala Koningh Ferdinandus broeder van Keiler Karel ootlogh voerde tegen de Konmginne van Bongarien, en Rordt omftandehdek verhaolt by M, de Moirtaigne 2. lee Eafais 2,
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I ly feit ' : een treurigh hert, genegen om te weenen,
Dat feat een fvvare fuclit tot aen de (hepfte boenen,
1)ie fnypt de geeften u en al het jeu^hdigh bloei,
Soo (lat het hcliaeln (lor en mager worden moet.
.Alacr een die met befcheyt beftlert fi jn droeve [innen,
Die heu benauden ron en drocfheyt over- winnen;
Di( „ isfet wel gefeyt: een die kan vrolljek zijn,
1s am n een (lof gemoet gelljck een forme-fchljn.
Wil iclnant vorder Fien en uit de daet bemercken,
1 at d roef heyt in den menfch gewoon is uyt te vn erekeu ,
I)ie lefe wat wel eer by fchrljvers is verhaelt,
Eu hoe een fvvaer genloet in droeve tochten maelt:
Ai-i1Ei;LDINCE VAN I)F. DI10EFIIETT DOOR OVIDIUS 6. MET \i\!

Daer it een bange vrou 2 by vijftien droeve lljcken,
Die al Baer benen gaen en in liet duyfter wijeken,
Oock by die haer bemint en met haer is gepaert
En vvat liet vruchtbaer wijf voor kinders heeft gebiert.
Dies vvordt haer killigh hert van droefheyt overwonnen,
Baer Jiff is fonder verve, hier bloedt dat is geronnen,
1 fier oogen ftaen verfet, hier koude tongh bevriefi,
Soo (lat Baer bleecke mout de fprake gantfell verlieft
1 hier i)uls is fonder ilagh , zy kan geen hooft bewegen
1V'alit flat blijft in den ftant gelijck liet is gelegen
11acr vvoeten werden waft, haer ingewant verfteent,
Dw' liet men niet te min slat zy gednrigh weent
'['en h ften komt de wint ontrent haer lichaem fweven
En heeft liet ween geruckt en op een rots gedreven ;
Daer [tact het fteenen beelt , en wie liet oyt bellet
Verleent een filtigh nat slat van hier wangen vliet.
\F ITEELI)IAGE VAN DE D1OEFIIE3T, IN DE PEPS00\ \.A\
A'\ DPO\IAenE, DOOP VIRGIIII S 3. fNEAI)

.\l its ix ons wapens Piet , en wy haer nader kousen ,
Soo i liier gantfche fiel als van hier wechgenoulen ,
Sy is gelljck een fteen liet fchljnt (lat zy verft] }ff
Soo datfe langen tijt in een geftalte blijft
Sv fleet en fuyfebolt, hier woorden bleven fteken ,
1';n neer een ruime tijt begonfe rins te fpreken , etc.
.

I-IELGDI \GF. IAN DE DIlOEFIIEYi I)OOtt HO1I Eli IS, 1\
BELLEHOFON, 7 ITAAD.

Ily gaet veel in het eenfaem velt,
I)aer hy zijn (lroeve linnen quelt,
H'n even alle menfchen fchout
En fick met treuren onderhout.
_A1-ITFE1.I)I GE VIN DE DROEFHEYT DOOR SENECA I\ IIIPPOITl'I ti.

Is vemants druck niet al te groot,

Soo kan hy klagen fijnen noot;
Maer als liet leet hem vinnigh bijt,
Soo gaet de niondt llaer fprake qumjt.
Maer tegen dit geelnel fijn reden uyt te vinden,
Oral een dit droef gewoel fijn tochten in te binden;
1) flor 17 22. Een verflagen geeft lal liet gebeente erdioogen.

I1

2) Bobo.
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Wel, flaet dan nader acht op dit nootwendigh ftuck,
Om uw neerflachtigh hert te trecken uyt den druck
Een man van groot belevt, al was liet mater een Ilevden'T',
Die leerd' een billick menfch van dioefheyt af te feheyden;
IIy raet ons even-ftaegh te peynfen op de doof
Op druck, op ballinghfchap, op alderhande noot:
En dit, op dat men nmocht, oock fonder morren, dragen
Verdriet en ongemack en alle quade flagen;
\iVant die te voren denekt wat hem gebeuren magh,
Ontfet hem niet te feer oock van een harden fagh.
Al wat ons over-komt, foo moet een menfch bedencken
Iet, waerom dat de rouw hem niet behoort te krencken;
Al treft ons ongeluck, des echter niet-te-min,
Daer fteeckt of foeten trooft of eenigh voordeel in.
Men moet ons gants bedrijf gelijck een branthont wenden,
Grijpt hier 't en fcllaet u niet, grijpt daer het fal u fchenden;
Die fijn vermeynt nlifval met reden over-liet,
Vint dickmaels herten -tuft oock midden in verdriet.
Een fwaerhooft (lie liet breyn ftaegh heeft vol muyfeneften,
Die klaegllt oock menigh-mael als 't gaet ten alderbeften;
't Is beter met befcheyt te toonen onfen rouw;
Ghv, perlt liet ongemack maer in de befte vouw
Een die geen ongeluck fijn leven heeft vernomen,
Die fal te fijner tijt groot onheyl over-komen,
Dies noemt men al van outs een gantfch ramp-falig man,
Die van geen ongemack of weet of fpreken kan.
Een fake die den menfch hier dickmaehs kan gebeuren
Is dat meeft al het, voltik oln doode vrienden trenren;
Maer tegen riefe drift is veel- der-Mande raet,
Die oock bv Hoydens felf als vaft verfegelt ftaet.
Als yenlant (fet't'er een ') is nyt het licht getogen,
Wat fal dan edel bloot, of gelt, of eer verhogen ?
HIoe kan een kloecke tongh een dood-kift open -iaen?
De doot wordt doof gefeyt, daer is geen (eggen gen.
Geen Godtfdienft kan de menfch oyt uyt den grave trecken,
Geen vriend kan. uyt den flaep fijn dooden vriend verivecken.
Wie eens hier nyt het vleefch fijn hefte reyfe doet,
Die is daer hy behoort en daer by blijven moet.
Maer Godes heyligh Woord in dit geval te leftin ,
Plack hier en over al de befte raet te wefen;
Doch boven alle dingte, tot Godt een reyn geheilt,
1
Dat is de rechte trooft die ons in rnfte fet.
Al komt een rasfe dood ons vrienden af te fchenren,
Goclts woordt noch evenwel verbiet onmatigh treuren E;
Schoon hier een Chriften fterft hy fal niet al vergaen,
Maer fal eens gantfch vernient voor Godt den fchepper ftaen.
En daerom is liet nut, dat wy ons droeve firnen,
Na Godes evgen woord, met reden overvinnen;
Want die ghy nu beweent, en feiner als weder-eyft,
Is Hechts van ons alleen een weinigh wegti gereift.
Spreeckt hier als David fprack: mijn vriend is weggenomen,
3) Cicero 3 Tufc ,4) Seneca.

5) Ilorat. 4. Curet. 7.

6) 1 Tesfnl. 4. 13.
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En hy fal uyt het graf tot my niet wederkoralen ;
Maer iek fal henen gaen uyt dit ellendigh dal,
Daer ick hem gantfch vernieut in vreughde vinden fal.
Of fehoon dan yemant fterft, en toont u niet verbolgen,
Maer is hy vroom geweeft foo pooght hem na te volgen,
En dat's de rechte baen daer ghy na kort gedult,
Uw vriendt in beter ftant ten lellen vinden Pult.
Waerom fal ick mijn hert om aertfche dingen quellen,
Een uur kan rnenigh-mael ons faken haeft verftellen:
Geluck en ongeluck is los en glibber-glat,
Al wat ons over -komt dient recht te zijn gevat.
Wie kon'er op het ijs of op het water bouwen,
Al wie dit onder-neemt die moet het haeft berouwen
Ontglipt u eenigh dingh dat haeft verloopen kan ,
En weeft niet als een kindt maer als een deftigh man
Wat ghy ter wereldt fiet, ghy moet u des gewennen,
Soo ghyfe niet en kent ghy moetfe leeren kennen.
Daer is geen ander raet hier in het aertiche dal,
Want oock een hoogh geluck keert licht in ongeval:
;

Siet hoe gaen des wereldts faken,
Op en neer als ebb' en vloet,
Somtijts is'et al te goet,
't Schijnt men kan 't niet qualijck maken:
Maer als 't rat eens omme draey t ,
Wat men doet 't is al bekaeyt.
Maer fchoon dat wy het volck hier raden haer te wachten
Van droefheyt, groot verdriet, en ongewone klachten,
Soo is 't noch even -wel, dat oock een droef gemoet
Ontrent ons innigh deel gewenfte faken doet.
Iek heb tot hier -en-toe de droefheyt af- geraden,
Daermet ons ydel hert niet felden werdt beladen.
Maer die fijn innigh hert om aertfe dingen eet,
Hout valt, dat hy lijn rouw niet wel en heeft befteet.
Dies foo nu eenigh menfch fijn herte mochte knagen,
Dat hy of in fijn eer of rijckdom werdt geflagen,
Die lefe wat'er volght, en lette met befcheyt,
Hoe dat men fijn gemoet in rufte neder -leyt.
Ghy, hoort een deftig woordt: ons druk werdt goed gevonden,
Indienfe werdt gebruyckt ontrent ons oude fonden,
Laet daer een vollen loop aen al wat droefheyt biet,
Spaert oock in dat geval uw befte tranen niet.
0 tranen! dierbaer nat, wie kon het oyt verdrieten,
Dat nyt een dorre borft veel foute beken vlieten ?
Een woordt nu tot befinyt: Ontrent oprechten druck,
Daer woont de ware vreught en even oock geluck.
VA\ DE MJT.

Iek kome tot de nijt, een van de fimfte tochten,
Die oyt in ons gemoet verkeerde finnen brockten ;
1)aer is niet een gebreck of 't heeft ten minfte wat,

Daer op hy die het heeft een fchijn van reden vat.
De luft, al isle vuyl, die kan haer rancken prijfen,
Om dat'er foet vermaeck is uvt gewoon te rijfen.
De geltfucht wordt gegront, ten niiuften na den fchijn
Om in den ouden dagli in geen gebreck te zijn.
Een yder (foo het blijekt) kan eenigh dingh verlieren,
Waer door hy voor het volck lijn feylen kan vertieren.
by fiet, hoe noch de menfch (gelijck by voortijts plagh ' ,)
Weet deckfels voor fijn vuyl te brengen aen den (l agli.
Maer voor de fwarte nijt, en weet ick niet een reden ,
Waerom dit vuyl gebroet, by yemant dient geleden.
De nijt is maer gequel: want als een ander lacht,
Soo vint men dat het fpoock van enckel legit verfinacht.
Ghy, wilje na de kunft dit monfter fien befchreven,
Siet, Nafo heeft'et ons gefchildert naer het leven:
Die geeft en fijns gelijck en hebben geen pinceel,
Doch maken fonder dat al menigh tafereel.
Nijt 2) is van bleecke verruw, en mager aen de leden,
Haer tanden fijn helmet met duyfent vuyligheden,
Haer borft is groen gepleckt door uytgeftorte gal,
En noyt en fcheptfe vreught, als uyt een droef geval.
Het fpoock is fonder ruft, en noyt gewoon te flapen,
Maer uyt een anders leet foo weet'et vreught te rapen:
Het is lijn eggen beul, het voelt fijn eygen feiert;
Het eet fijn innigh mergh, en eet fijn eggen hert.
De nijt en loopt niet wijt, fy doet haer meefter fterven,
Om dat een ander menfch fal eer of rijckdom erven
Men leeft van feecker man ', die, buyten alle noot,
Verviel in groot verdriet, ja , koos een rasfe (loot.
By hem was op een tijt een nieuwe kunft gevonden,
Die prees men over-al met toegenegen monden;
Maer fiet, fijn fufters Coon die had noch yet bedacht,
Dat tot een nieuwe vondt was nut te fijn gebracht.
De fnege jongelingh die wierdt hier om geprefen,
En;, als een geeftigh quant, met vingers aen- geweten
Het (peet de vinder feer, dat hier een ander quarr ,
Die (too hein docht) een deel van fijn verdienfte naral.
Hy klom uyt enckel fpijt op een verheven toren,
Om rasfer dood te zijn, oock als hy was geboren
Wat gingh de nijder aen ! by fprongli van boven af,
Om dat men hem alleen geen lof en eere gaf.
Ja fiet, een keyfer felf ' en konde niet gedogen,
Dat fish een ambachts-man door konfte zon verhoogen:
Hy die too machtigh was, ja ganfche landen won,
Bewees dat hy de nijt niet overwinnen kon.
De nieuwe konftenaer die korde frisfe glafen,
Door feecker fneegh beleyt, geheel doorluchtigh blafen :
Maer dat was niet genoegh, by maeckte vreemt gelas,
Dat even als een leer gedweegh en buyghfaem was.
Of dan het, dienftbaer volck, door fpel en dertel mallen,

1) Adam en Eia in 't Paradijs. Gen 8.
2) Befebujvin„e van de Nijt door Oiid. 1 Met. l(.
3) Dedains. Defe luftone nerdt rerbaelt by Yhn, lib, 7, cap. i. en Paufan. in At(i.
1) Tibeiins Dit north veihaeit by Dion. lib. 1G, et Pun. lib. 3d. c. 16.
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En weten fijn gebruyck, en fach daer aen gewennen :
Een glas van defen aert misfchien mocht laten vallen,
't En brack niet als liet plagh; men blies maer in het vat,
Ja, 't is aen al het volck een noodigh element,
Vermits het van fijn werck in alle landen fent.
En 't was van nieus bequaem voor 't edel druyven nat.
Wy vinden over al veel diergelijeke faken,
De kevfer, foo het fcheen, en konde niet verdragen,
Die fonder goet verftant niet aen en zijn te raken,
I)at foo een flecht gefel de werelt fou behagen,
Maer die niet oordeel gaet en haer gebruycken kan,
En groot zijn by het volck: ey fiet, uyt enckel fpijt,
Die treckter recht vermaeck en nutte dingen van.
Soo gaet de Roomfehe ftaet het dienftiáh ambacht quijt.
I)e zee is wonder bars vermits liner foute baren,
De vfinder raeckt om hals en dat door hooffe treken,
En die haer drineken wil, wat fal hem wedervaren,
Soo dat op heden noch ons teere glafen breken;
Als onluft in den moat? Maer eet van hare vifcli,
1)e nijt, gelijck het bleeck, en konde niet verftaen,
Ghy fult terftont verftaen, dat fy u dienftigh is.
Dat aen een flecht gefel veel eere wierdt gedaen.
^ Dus brengllt men fouler nut veel onbekende dingen,
Vel vrienden, wieje zijt, om defe pelt te mijden,
Weeft, treurigh daer men treurt, en blijde met (te blijden, i Maer hier fegh lek alleen : leert uwe tochten dwingen,
Ghy fult van menigh dingh ten beften zijn gedient,
(Thy meught niet een gepeys befteden aen de nijt,
Uw vyant even felfs wordt dus uw befte vrient.
Soo glhy een billick menfch of wel een Chriften zijt.
Ey fiet, al fchijnt het vreemt, een vyant kan n leeren ,
Nu, foo ghy wenfcht een hert dat niemant fal benijden,
Indien ghy maer en wilt uw' tochten overheeren;
Maer kan met ftillen geeft een anders voordeel lijden,
IIoe bars u yemant valt, des echter niet te min,
Soo doet na defen raet: Wat ghy op aerde riet,
Daer fteeckt voor u gemack en even voordeel in.
En wat de werelt geeft, hout dat voor enckel niet.
Komt oyt een nijdigh menfch u eenigh dingte verwijten,
Acht rijckdom, adel, lult, en oock de grootfte (taten,
Aenhoort'et met gedult, en wilt niet weder bijten,
Voor dingen die in haeft een yder moet verlaten;
Noch tonnen bars gelaet, maer hout uw liinnen ftil,
Stelt valt dat al het goet daer na meeft yder haeckt,
Al fchijnt'et vreemt te zijn en tegen uwen wil.
Oeen menfch in fijn bedrijf of leven beter maeckt.
Is in u maer een fchijn van dat u wordt verweten,
Nu ie afgunftigh is, die voedt ongure plagen,
Al
wat na bade fmaeckt dient haeftigh wech gefineten;
Maer als men wordt benijt, dat kan men beter (Tragen;
(hy daerom, wordt voort aen foo onbefproken mau,
Want als ons dat gebeurt, dan gaen ons faken wel,
Dat Moinus even felf., op n niet vatten kan.
Maer een die nijdigh is die heeft niet als gequel.
Komt ghy noch onder dies jet goets in hem bemerckeu,
Maer fehoon ghy wordt benijt, en slat van boofe menl'chen,
Die tegen u beftaet Lijn afgunft uyt te wercken,
l)ie a meer ongeval als eenigh voordeel wenfchen;
Quelt daerom noyt uw hert, maer pleeght hier goeden raet,
Prij ft hem in 't openbaer en waer ghy maer en kont,
En dan niet als ter loops, maer met een vollen mout.
Soo konj' uyt dit bedrijf genieten groote baet.
Hoort na een dienftigh woordt om u te mogen wreken:
IIout uwe tochten in, en wilt uw gramfchap ftillen;
Verheft die u veracht en betert uw gebreken;
Men kan oock voordeel doen met die ons qualick willen,
Dit is de befte leer die iemant geven kan,
Neemt dit al voor geluck, en niet voor ongeval,
En die wort ons geleert oock van een Heydens man.
En leeft wat ons gedicht u vorder feggen fal.
Iek lefe van een vorft die wift'et loo te maken,
Wy kennen menigte dier, dat in voorleden tijden
IIy gaf oock grooten danck aen die hem quarr te laken,
Schier yder een ontfagh, en was gewoon te mijden;
Want, feyd' hy, dele maeckt dat lek mijn feylen ken,
Wie oyt die beeilen fagh , die was terftont vervaert,
En dat lek nu voortaen een beter koningh ben.
Soo om haer groote kracht, als om haer wreeden aert.
Prometheus was een vorft, die in fijn binne-deelen
Doch nu der wijfer voick ter wereldt is gekomen,
Had feker vuyl gefwel, maer niemant kon liet heelen,
Zijn van foo grooten vrees geen menfchen in- genomen,
Vermits het in fijn borft loo diep gefoncken lach,
Maer in het tegendeel: men treckter voordeel uyt,
Dat niemant Baer ontrent een plaefter brengen lnagh.
Men neemt tot ons gemack oock wel een Beeren huvt.
En mits hy geenen trooft van yemant kon verwerven,
Het bont, oock even felfs van ongeteiiide (Tieren,
Soo riep men overluvt, hy moert voor -feker fterven;
Is dienftigh voor de kooi, en kan oock juffers eieren;
oock
de
gal
gewilt,
Nu fiet, daer was een guyt die na fijn leven ftont,
En van een ander beeft wordt
Die hem eens fonder volck en in fijn bedde vont.
Een ander geeft ons leer indien het wordt gevilt.
Dit nam de lincker waer, en niet een fluxen degen
Pan was op 't vyer verlieft, en om lijn brant te blusfen,
Stack in fijn fwacke borft oock daer hy was gelegen;
Umvingh hy 't in den arm, en wou de vlamme kulsfeoo.
De flecke, na hem docht, die gaf de lefte bucht,
Maer mits hy niet en wilt van haren rechten aert,
Dies liep de moorder wegh en gaf hem op de vlucht.
Verbrand' hy fijnen arm, fijn hayr en fijnen baert.
j Maer ftrax na dit geval, als daer veel meefters quamen,
Het vuvr is wonder nut voor die fijn wefen kennen,
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Die van de diepe fteeck volkomen kennis namen,
En vond ;roeit geen hefwel, geert fweer of etter -buy 1,
1[aer 't beeide valt den vorft was an den etter vticl.
Men vouclt als dat'et f vaert foo diep was iugeftcl,cn,
Dat valt den harden ftoot het vnl had moeten breken,
liet vel wacr in (le fweer en al liet vuvl beja„ii ,
Tot op dien eygen ftont, wel valt befoteii laglt
Daer riep het gantfch ge(in, 't en kon niet beter vvelen,
Daer is geen twijfel neu, (le vorft lal haeft genefcii;
Ey liet, (lie over-laugh was eggen aen de loot
Is by fijn vyandt fell getogen uyt Glen noot.
Men leeft in Gottes woordt dat Mo) fi was verve c ten
Dat by had tegen recht een menfche (lood geflneten;
lIy die dit over-luyt voor al de wereldt fprack,
Bracht Moyfes, foo hein docht, in druck en ongeuiack.
Ilet was den rechten treck om .1.oyfes te bederven,
Want had by niet gevlucht by moeft voorfeker ftcr en;
Maer by die Amrans loon wou brengen in den druck,
Die fteld' hem buyten noot en in een hoogti geittck;
Want Moyfes is hier d1oor uyt Ila^erny gekomen,
+'n van den haren feif voor dienacr acngenoluctt,
Ja, wordt in korten tijt een gocldehjck getaut
En dwangti door lijn bet[rijf het groot Egypteii- laut.
Nu vrienden, wie gliv zijt, en wilt geen inenfchen baten,
Oock (lie it cluahjck wil die kan u dtckmaels baten,
Doet wat (le reden leert en .vat de kramte raet,
sly lal u vriendfchap doen oock (lie Lt hij Iter hact.
Al vat nit is gefegt ehrt leert uien sau cie nieufchelt,
Die yder als haer fell veel heyl en zegen irenfeltcti:
Maer hoort noch antler Derck, dacr oock een (lefttgh platt
Van heeften even felt zijn voordeel trecken ken
Slet, slat hier werdt veracht en fclttjnt onnut te voefen,
Werdt elders opgefocht en wonder hoogti geprelctt
Daer fchuylt, naer nitjn begrijp, in alle dingen wat,
Dat oock op dit geval is nut te zijn gevat
De gragen Oyevaer, als by ventjnde [langen
Heeft uyt liet flijck gchaclt of in liet wont gevangen,
Vlieglit na fijn jongen toe en geefts' hem in liet lieft;
Siet, al vat elders walglit slat flnaeckt eher ahlerbeft.
Noch isfer nienigh dier, slat kan, ratet harde fclielpen
Of ander zee-gewas, Lijn gragen honger ftelpen.
Siet, flat een ander cluetft of Hinder geven kan,
Dat raeptet van (Ie ftrant en maeckter fpilfe v a n
Maer fegtet, wie zijnfe doch die clefen handel plegen
Geen focht of kleyn gerbst en isfer toe genegen;
Wie (Ills haer voordeel doen slat moeten dieren ztj n,
Die voordeel konnen (toen oock even niet venijn
Gefellen! letter op, liet zijn gefoncle magen,
Die wat eelt ander leihet niet voordeel konnen dragen
(Thy al die zijt gefont en vaft in uw verftast,
Al wat een dwaes verwerpt is u een dienftigh pant.
1) Sixtus de gij de (aux letters 1'G,Lm o 1'af^jwer).

]ndien ghy linnen liebt gelijck veel rappe geefteil,
Soo leert oock voordeel doen by midhiel v an (le heeften
[Jet zv itt 't tlorftigh zant of iu het jeliglttligh ;noen
\Vie ltvt lijn oogen liet die katt:ler voordeel clo1'1t
0 leert nay, lice (aoclt! luv fchcpl'elS recht hegrt,llictt,
]:n leert heer even fclf iii
plompe Cinuett flu pctt
Waut r Is my slat gebeurt foo vind ich over tul
Dat mu' oock na dell geeft ten goede dienen lal.
-

N1t, olu (le fwarte ntjt niet ftaeall te moeten 1 u dcn,
Soo leeft na goeden raet om dit verdriet te indelen
Wat hier mijn oordeel raeckt, hoort wat ick clienl'ttg acht:
Voor cart, fiet over al te leven fonder pracht ,
Een die iil ftilheyt pooglit fijn (lagen af te leven,
En tot, geen hoogera ftaet en foeekt te zijn verlieven,
Meer door een facht geclult icrclriet en fcliancle Ijlt,
Die wordt feiner nimmermeer bevochten van de fpijt.
De blixeut el € de nikt beftoken hooge \vallen,
Soo dat eioor haer gevoel oock torens konnen vallen;
Een k ies to en laegli geholt is van den donder vrv,
Eu wacr geen hooghit en is, deer gact (le wijt voorhy.
Maer slic ficll uyt liet ftof tot hooglnnoct wil verllcti'cn,
1)ie fel (Ie fwarte nijt niet harde klauwen treffen,
En slit gebeurt heul ineeft, die lijn beginfel uurai
Of in t eelt laegh gepacht, of ny-t een flechte 1'ttntl.
d tjt glty een snier geweeft, en wilt niet leeren i liegen
11'ie na dc hooghte fweeft (lie kan heli licht bedrij gen
Macr b elft ghy lasah gcfet als ghy te voren ivaert,
Soo n ordje van het volek niet afgunft niet befwaert.
Men leeft van feecker pans ' die hierin werdt goprefen,
1[y was li:cgh in lijn oogli al was sly hoogti gereten;
IIy feyde, lnenighmael oock niet eon vollen toont,
In wat geringen ftact by fielt wel eer bevont.
1 [y feyde dat'et ht>ys eher in by was geboren ,
Geheel doorluchtigh was (nnaer fict'et na te fpotctt)
Weet, slat de wijze paus den hoogl inoet heeft hegeckt
Sljn vader was een boer, fijn buys nieeft ongedeckt.
Dat was liet fchoon kafteel slat by doorluehtigll roemde,
En, foo liet fehtjnen blocht, voor al cie wereldt noetude,
IIy fprack op (lote wees, om foo te doen veihieen
1 -Joe klcyn fijn vader was en wat by had geelecu
Ily deder vorder by, met uytgedrnekte reden
Dat als by cl'eerfte reys te Roeten cluam getreden,
Ily niet ter wereldt had als maer een flechte lack,
Daer in verfchimnielt broot en antlers niet en flack.
Dit witten niet alleen die hem ten dieufte ftonc[clt,
il[aer oock een groot gefant 2 (lie ten hein wiercl ge(tonlden,
Die had by even felts fijn ftact bekent gelnaeckt,
En ]toe by op den ftoel ten lefren was geraeckt.
Wie Ilecllt is van geflacht en wil noch echter roemen,
En met een hoogli gefpreck fijn lagen ftaet ioubloemen,

2) Mon Ir, tie Pun, 1mii van Vrmwki eck.
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Die, loo men dickmaels fiet, verweekt de fwarte nijt,
Dies gaet by beter wegh die 't ydel roemen mijt.
Hier maeckt noch feker verft ' rnijn doffe finnen wacker,
Wiens vader was geweeft een flechte pottebacker,
En fehoon by was verhooglit en wierd een machtigh prins,
Noch had by hjckewel geen hooft vol fchrale wints;
IIy kon, al was hy hoogti, fijn feepter vederlaten,
Want fclioon fijn tafel was geeiert niet goude vaten,
Hy deeder kley-geback en aerde teylen by,
Dat maeckt hem door het rijck van alle nijders vey.
Maer liet, in onfen tijt too vint men weynigh lieden,
Die op gelijcken voet den afgunft willen vlieden,
Maer in het tegendeel hoe kleyn de menfchen zijn,
Een yeder maeckt hem groot, ten minften na de fchijn.
Ey, vrienden! niet alfoo: kleyn in fijn oogh te wefen,
Wort oock in Godes woort ons dickmaels aengeprefen;
En daerom gaet het valt, dat ons een laegh genloet
By menfchen en by Godt liet befte voordeel doet.
Iek fchatte niemant waert om oyt benijt te wefen,
Al is by machtigh rijck en hoogh in eer gerefen
i; acht ick maer bequaem en waert te zijn benijt,
Indien ghy, lieve vrient, een ware Chriften zijt.
Mtn ziel! voet dele nijt en wilt daer in volherden,
Benuteen Chriften menfch, niaer pooght oock too te werden;
Doet dit in rechten ernft en niet in loofen fchijn
Siet, wie een menfcll benijt, die wenfcht oock too te zijn.
VAN DE LIEFDE.

Maer slat ons verder treckt tot ongerufte finnen,
Is liefde, vuyle Luft, en ongeregelt minnen:
Och waerder eenigh menfch vervalt in dit gebreck,
Daer worden netter daet de wijfte lieden geck:
Ilaer krachten, haer verftant, haer wel gefonde leden
Die worden af-geflonft, die worden afgereden;
'k En weet niet, mijn vernuft, hoe menigh ongeval
Gedarigh oorfpronck neemt uyt dit ellendigh anal
Wat raet voor riefe plaegh? Soo haeft de finnen hellen
Om door haer Ilim bejagh uw geeft te mogen quellen,
Soo dient'er opgepaft, om dit vergiftigh kruyt
'he dempen eer het groeyt en flocks te rucken uyt;
Men hout de lieden goet en dienftigh in de leden,
Wanneerfe wort gegrondt op wel bedachte reden;
Of als haer vreetut gewoel, en uytgelaten brandt
Wort door een wijs beleyt gehonden in den handt.
De geeften die het landt vercieren met gedichten,
Die jonckheyt voordeel doen en al de wereldt ftichten,
Die hebben op dit werek bedacht een nutten vondt,
Ten eynd' hier niemant sta als op een vaften grondt.
Sy ftellen dit beleyt aen tweederley Goddinnen,
Op dat met onderfcheyt de jonckheyt leerde minnen:
Een isfer onder Baer die van den Hemel daelt,
I) Agathocles, Koninek van Siracufen.
II

2) Plautus,

En met een fuyver vuyr in onfe finnen ftraelt;
De tweed' is aerts gefint, en plagh ons in te blafen
Een ongeregelt vyer waervan de finnen rafen.
Wie d'eerft in waerden hout en offerhande doet,
Is wijs in fijn beleyt en hout een ftil gemoet;
Maer wie de tweede laet ontrent fijn fierte komen,
Die wordt van ftonden aen fijn wijfheyt afgenomen:
Hy vreeft, en hoopt, en treurt, en drift, en fuyfebolt,
Soo dat fijn gantfch vernuft als los daer henen rolt.
Wat is de liefde, wat de luft,
Als luchten, duchten, fonder ruft?
Als groot verdriet en kleyne vreught,
Een rechte dool-hof voor de jeught:
Een hoop, een waen, een bhj den druck,
Een trooft vermenght met ongeluck:
Een fchoon gelaet, een enckel fchijn,
Een droef vermaeck, een foete pijn;
Een dorft die not gelaeft en wert,
Een voetlel voor een ydel hert,
Een honigh-raet vol enckel gal,
Een deerlijck fpel, een deftigh mal,
Een fpoock dat niemant (eggen kan;
Maer 't is genoegh, ick fcheyder van 2".
Luyden die minnen
Hebben geen firnen.
Het dertel Venus-kint, dat is een menfchen plager;
Het maeckt de wangen bleeck, de gantfche leden mager,
Beneemt den foeten flaep, verhindert etens luft,
En maeckt aen alle kant de finnen ongeruft;
Maer boven dat de geeft met veelderhande plagen,
Geltjck men dickmael feet, door liefde wort gella;en,
Het lichaem even-fells en is te geener tijt
Van moeyte, van gequel, van ongemack bevrijt;
Geen flaep of koft of dranek en kan hem meer vermaken,
Hy wort van vaften fchrael en mager van te waken

3) eaucher, in the Knichts tale.

Het minnen is een feltfaem fpel,
Het brenght de Inenfchen in gequel;
Het is een los en loofe vondt,
Het is een wefen fonder gront:
Al wat men aen de vryers raet,
Dat dunckt de jonckers enckel gnaet;
Doch wat hun af geraden wert,
Daer hellen wil haer grilligh hert:
En wat men foo een lincker biet,
Dat wil hy doch fijn leven niet,
En wat hem niet gebeuren magh,
Daer haeckt by naer den gantfchen dagti. a'
Roept iemant too een vijfen quant,
4) Plautus Trinummo.
191
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Gewis die wijckt hem van der haut;
En fchoon hem iemant henen feut,
Hy is ftracks weder daer ontrent;
In 't korte, 't is een vreemde pijn
In genus hof verdoolt te zijn :
Wat heckte dat de menfche quelt,
Al is hy wonder vreetut geftelt,
Dat jaeght een dranek, een machtigh l.rnvt,
Dat jaeght een konftigh meefter uyt;
Maer braut van liefd' en minne -pijn,
Die paft niet op de medecijn ".
Als dit vergiftigh vyer in ons begint te leven,
't Is raetfaem aen het fpoock geen vafte plaets te geven,
Want 't is een vuyle drift, die vuyl is uytter aert
En die ons anders niet als leet en fchande baert;
Die nu den Hemel acht en foeckt daer in te komen,
Die moet van eerften aen voor dit gedrochte fchrolnen;
Is 't niet een feltfaem werek, slat oock een deftigh luau.
Sieh onder dit bejagte niet recht beftieren kan ?
De groote werelt-vorft, de vader van de goden,
Die al wat iemant fiet hout onder fijn geboden,
Op wiens bevel alleen, wanneer by maer en wilt,
De lucht in ftucken fcheurt en al liet aertrijck drilt;
Hy die niet blixem flaet geheele koninekrijcken,
Die loeyt gelijck een os en wil een ftier gehjcken
Die fpeelt ontrent het vee en huppelt in het groen
Gelijck een weeligh kalf of geyle boeken doen.
Sieh, wat een feltfaem dingte in eer te zijn verheven ,
En aen het minne -feel fijn firnen over-geven!
't En wil niet famen gaen, 't en heeft oock geenell val,
Geduchtheyt is te ftrengh en liefde veel te mal.
Wy lefen van een vorft 3 , die in de Franfche kutten
De finnen over -gaf aen dele vuyle luften;
Het was de koningh felts te vooren hoogh geacht,
Eer hy, door dele peft, tot fchande wiert gebracht:
Want na hy was verlieft en doen beftont te mallen,
Is by van fijnen throon als in het thjck gevallen.
Een monick was fijn hulp, dat by een boeve wert,
Een monick wederom die (tack hens in het liert.
IIoe, acht'et iemant vreetut, dat luyden fonder boecken,
Die ftaegh in weelde zijn en niet als welluft toeeken,
Vervallen met den geeft in geylen nlinne- braut,
Dewijl dit oock gebeurt aen menigh hoogh verftant?
Een man van diep vernuft 4' was eens foo hoogli gerefen,
Dat hy aen alle kant van yeder wiert geprefen;
Hy wilt (gelljek men fprack) al wat een deftigh laan,
Wie hy oock wefen mocht, of weet of weten kan.

Al wat de fon befchljnt en haer vergulde ltralen,
Al wat den afgront deckt met Baer ongure dalen,
Dat wift hy na de kunft te brengen aen den dagh,
Als of men Plutos rijck en oock den Hemel fagh
Een veder hingh hem aen en wou by hem verkeeren
Al wie begeerigh was om eenigh goets te leeren,
Soo dat geheel Parijs en al het Franfche rllek,
Henl lof en eere gaf, als niemant fijns gelllek.
Noch zijn hem evenwel veel dingen weder -varen
Van die om defe tijt geleerde layden waren;
De klooli,ers en haer volek, als niet gemeene ftenl,
Berifpten fijn bedrijf en vielen tegen hem.
Ily wou (lat eenfaem volck benauder regels geven,
Om in een beter tucht voortaen te moeten leven.
Dat bae rd' hem grooten haet. Oock fchreef by feker boeck
Dat nalnaels is verdoemt tot nader onderfoeck.
Maer fchoon hy befich was met duyfent hooge faken,
Een dertle minne -brant die quarr hem gaende maken;
Een maeght ' van foet gelaet en van een hooge ftanl,
Die was die hem bevocht en oock gevangen naui.
Daer lagh fijn hoogh vernuft, en fijn verheve finnen ,
Die laten van het vyer haer willigte overwinnen
Sijn drift tot wetenfchap fchijnt uyt te zijn gebluft,
En in liet titfich dier beftont fijn gantfche ]uff.
Daer was doen in de ftadt een hoop van edellieden ,
Die haer geftage gunft en trouwe quarren bieden;
Het flout Loife fchoon te treden in de trouw,
Waer doorfe nlachtigh goet en eer bekomen fon
INlaer wat cie vryers doen fy laet haer niet bewegen,
En wat haer yemant raet daer isle bijfter tegen;
Sy was aen Abelaert ten vollen nu verpapt,
En felvc leet fy mee een ongewonen brant;
Want door fijn hoogh vernuft kond' hy haer foo bewegen,
Dat hy tot fijn vermaeck haer maeghdom heeft verkregen.
Maer 't fpel en deert niet lang, want, na een korte ftont,
Soo klaegde defe maeght, dat fy haer fwanger vont
Haer oom ", een moedigh hooft, die quarr het Ii racx te weten ,
Dies was hy totter Boot op Abelaert gebeten,
Dies leyd' hy in beraet hoe by het wreken ton,
Dat fijn beminde nicht was fwanger buyten trouw.
Hier op leyt hy en macht, en fpant de gantfclie firmen,
Hy weet door flim beleyt fijn eygen knecht te winnen;
En onder dat behulp foo wort hy in der nacht,
Tot in (le kamer felts van Abelaert gebracht.
Daer gingll het feltfaem toe: de man die wiert gegrepen;
Hy liet hem uyt den flaep en van het bedde liepen ;
Hy leyt hem op een banek en flucx, met eenen ftreeck,
Sneet hy hem van het lijf al wat een man geleeck.

1) Prop. 2. Eleg.
2) De ongeregelthemt an defe heffe hebben de Toeeten felff in haren Jupiter afgebeelt. Ovid. 2. Metam.
3) Hendrick de derde. Siet defe hiftorie in 't lange verhaelt by den Heer d'Aubigné, liv. 4. cap. 2.
4) Abe lard. Slet defe hiftorie by Nicol. Vign. in Hift. Eeel. item by Efti. Pafgnier aux recherches de la France Lb. 5 cap. 16.
5) De bisfchoppen van Vranckrijck fchreven van defen man aen den Paus: Nihil eft quod eum lateat file in profundum inferni five in excelfum fupia.
6) Dit aas een tractaet roerende de heyline Driesuldigheyt.
7) In de Franfche tale genaemt IIeloife.
8) Folbert.
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Daer was de man ontmant, en al fijn leden krimpen;
Moer lblbert wel vernoeght beftont niet hein te fchimpen,
Oock met het Ilimfte jock, dat yemant oyt bedacht,
Lu dat gingh Baer in fwangh by naeft de gantfche nacht.
Siet darr die groote man een fpot van alle lnenfchen,
i\leell van liet klooftervolck die hein niet beters wenfehen;
fly vv as door fijn bedrijf in grooten haet gebracht
hin elders wederom bemint en hoogh geacht.
Nlacr lly dus afgericht gingh in een kloofter fchuylen
(aingli buyten lijn beroep en eenfaem fitten pruylen;
Niet dat by in den geeft de kloofters heyligh vomit
1\laer midts hy niet als eerft wel met den rechter ftondt.
IIy, die voor dit geval was over-al geprefen,
Wordt nu voor al het volck met vingers aen-gewefen;
Ily, eens een fluckfen haen, is nu een Hecht capoen,
1)it riep geheel Parijs: wat fal de lubbert doen?
l iy heeft die korte vreught wel diere moeten koopes :
Sign broeck is ongevoert, fijn wambuis fonder knoopell
Siet daer ons Abelaert verwonnen van de fpijt,
Die hem al waer hij gaet tot in het herte bijt.
llet kloofter en de kap, dat is by hem verkoren,
Otn (lat by by liet volck lijn luyfter had verloren;
let hoe (lat het werck hier in de werelt gact
lle wanhoop inaeckter veel of monick of foldaet.
Loife, ener het werck by haren oom bedreven,
(aiunh treurigh uyt Parijs en in een klooller leven;
laer tucht tot Abelaert bleef echter even groot ,
Want zy bleef hem getrouw tot aen de bleecke (loot '
Sv fclireven over hant verfcheyde minne -brieven,
En leefden onder een gelijck twee foete lieven;
liner liefde (too het fcheen) beftont maer in den geeft,
En daerom niet gegront op eenigh bruylofts-feeft.
Groot man! wat gingh u aen, te wijcken van de boecken,
Oni 't innigli vrouw-geheym te mogen onder -foecken?
(aha feheent meer als een menfch, maer nu geheel ontmant,
Siet daer den rechten loon van uwen geylen braut 1
Vy, let op dele menfch, hoe laegh hy is gevallen,
En wacr hy is geruckt door ongeregelt mallen,
Iloe geeftigh dat hy was, hoe abel ltytter aert,
De ftratfe van de lult en heeft hem niet gefpaert.
\laer waerom Abelaert too grooten fclmlt gegeven,
Dat by van dele wint is llyt het fpoor gedreven?
I';c, liet (dit 's mijn verfoeck) het (tuck wat nader in,
1„ii leert oock even hier de krachten van de min
Waer is een hoobh vertont, een woonplaets van de reden,
Die in die kleyne zee geen fehip-breuck heeft geleden?
Wacr is'er oyt geweeft too hooch verheven ziel,
Die in de laeghte quam en niet ter neder viel?
-
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De groote Salomon die is hier door bedorven,
IIoe hooch fijn wijfheyt gingh, by hem van Godt verworven;
Dies fegh ick tot befluyt: de liefd' is ongefont,
Die niet en heeft voor wit een wettigh trouwverbont.
Hoort noch een droef geval uyt heete min gerefen,
Dat even onfen tijt dient aen te zijn gewefen;
Plutarchus is de man (lie heeft'et ons vertelt,
Om aen de raeuwe jeught te worden voor-geftelt .
Daer was een llupfche maeght begaeft met fchoone leden,
En daerom over-al genoeghfaem aengebeden,
Sy was een eenigh kint en had een machtigh goet,
En haer vermaerde ftani beroemt van edel bloet.
Daer waren in de ftadt verfcheyde jonge lieden,
Die aen haer (tage gunft en trouwe quarren bieden;
Califtenes was een die zy geheel betat,
Maer Strato quam'er by, de rijckfte van de ftadt.
Daer was een klare beeck, die met haer friste ftroomen
Omringde feker wont beplant met ceder-boomen;
Hier was 't dat onfe maeght haer leden fomtljts wies,
Wanneer een koele wint een forcer- lachje blies.
Slet, dit nam Strato waer, hy wilier op te pasfen
Wanneer de jonge maeght hier quarr om haer te wasten;
IIy vont het aerdigh dier too uytter -haten fchoon ,
Dat zy een wonder fcheen en aller maeghden kroon.
Hier door quarr in fijn hert too groote liefde rij fen,
Dat by haer hulde deed' en eere quam bewljfen:
Ja, met haer vader fprack en boot haer volle trouw,
En hielt haer even doen gelijck een echte vrouw.
Maer tiet, daer zijnder veel die met geheele (innen
Zijn belieh even-ftaegh om haer te mogen winnen
De vader fagh het aen, maer let op alle dingh,
En vint door fneêgh beleyt al wat'er olmme-gingh,
1Iy die too goeden kans doen niet en wou verliefen:
Gaf aen fijn dochter macht een man te mogen kielen :
hoer woort, (lat font te zijn gelijck een (tale wet,
En hier toe wort terftont en dagh en plaets gelet.
De tijt wort niet verfuymt, maer vhjtigh waer- genomen,
De plaetfe was beftemt daer al de vrijers komen,
En naer een laugh gefpreck door yeder was gedaen,
Soo fprack Theophanes aldus fijn dochter aen:
Komt, Cleopea! tiet, hier zijn de jonge lieden,
Die n haer innigh hert en echte trouwe bieden:
lek lieb u vry geftelt, (lat ghy verkiefen meuglht
Een die n beft bevalt van dele brave jeught;
Siet daer een fchoonen ringh, wilt die hem over- geven,
Met wien guy zijt getint uw dagen af te leven;
lek hou het voor gewis, ghy hebt n wel vertint;
Wel, toont hier metter daet, wie ghy van herten mint.
;

1) A\ aunt by Ich re(f aen fijn grienden, in tam mifera coot rit to ne me pofitum (iiilufio (tnteor) pudoiis potpus, quarr hem 0110 co ui erfion is, ad monnfiricorum brtibula clauftrorum rompuiit.
2) neliofe fchreef aen Abellardum oock na zijn ongeluck, dat hy was haer heer, haer Vader, haer Man, haer Broeder. Sy noemde heer fine Dienftmaeght, fijn Dochter, fijn Huyfvrouwe,
fi,ln Sufter. Ja, dat fy liet niet quahjek en foe nemen, al noemde men haer Abellarth Vriendinne, Concubijne, j a, hoere, ja datfe liever woude wefen de dienftmaeght van foo een treffehjek
geleert man, als Keyferinne van de geheele werelt.
3) Au traicté des eftranges evenements asenus par l'amour, uyt de Grieckfche in de Franfche tale over•gefet door den Meere Amiot.
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De juffer nam de ringle en gingh, niet trage Ichreden,
Tot driemael om de zael door al de vrijers treden;
En na de derdemael gaf zy haer rechter -bant,
.la, gaf Califtenes den fchoonen diamant.
Die viel haer om den hals en kuft' haer menigte-werven,
En fcheen in haren arm van vreucht te fallen ft erven;
Maer Strato, die befturf als by den handel fagh,
Het fcheen aen fijn gelaet het was fijn leften dagh,
Doch echter bont hy in fijn omgeroerde tochten,
Die in fijn ftillen geeft bedeckte lagen wrochten;
Want op den naeften dagh fprack by den vader aen,
En boude tot verdragh aldus een nieuwe baen
Hoewel ick niet en magh uw lieve dochter trouwen,
Noch wil ick evenwel ons vrientfchap onderhouwen,
Mijn vader is uw neef en oock uw trouwfte vrient,
My dunckt dat uw verbont niet af- gebroken dient.
De man, die niet en docht op lift en flimme lagen,
Vint in dit foet gefpreck een wonder groot behagen,
En was daer op geruft; en, met een blijden geeft,
Noot by hem tot fijn gunft en op het bruylofts-feel.
Nu was Baer een gebruyck van ouden tijt gebleven,
Als haer een jonge maeght ten echte quam begeven,
Sy dan een offer-werek de Goden plag11 te doen,
Een krans van bloem-gewas of ander jeughdigh groen.
I)e bruyt gingh tot dit werck verfelt niet jonge lieden,
Om foo haer offer-werek de Goden aen te bieden;
De blijde bruydegonl die was daer oock ontrent,
En doet in dit geval gelijck men was gewent.
De vryer onder dies ftelt valt in fijn gedachten,
Dat hy den offer-dagh in ftilheyt fal verwachten
Om dan te mogen doen wat hem de liefde riet,
Maer dat en wilt de bruyt en oock haer vader niet.
Hy nam tot fijn behulp een hoop gefwinde gatten,
Die fcholen daer ontrent en op den handel paften ;
En als de juffer ftont om daer te zijn getrout,
Soo quam het happigh volek gevallen uyt het wont.
Gelijck als van een bergti de beeren neder - komen,
Soo van een grooten dort als honger in- genomen,
En vinden daer een fchaep, dat quahjck is gewacht,
Gaen vechten om de proy met al llaer ganfchc macht;
lIet gaet oock even foo met defe twee gefellen,
Die om de fchoone maeght haer lijf in twijffel ftellen ,
Sy vallen tegen een en woelen over-hoop,
Maer liet, de bange brnyt die geeft haer op de loop;
Maer dat is fonder vrucht, want zy wort ras gegrepen,
Califtenes die pooght met hem haer wegh te fiepen
Een yeder (telt te werck al wat ley immer mocht,
Soo dat men over-hant in volle leden vocht.
Maer feet, de jonge bruyt en hare teere leden,
Van loo een rouwen hoop van alle kant beftreden,
Wort flaeu en gantfch ontftelt tot aen haer fwacke ziel,

Soo datfe gantfclh befweeck en doot ter aerden viel.
Daer is'ct al bekaeyt; maer t'wijl de vrienden Luchten,
De vryer gantfch verbaeft begeeft hem om te vluchten,
Sijn mackers van gelijck; en 't is noch onbekent
Of by noch leven magh en waer by is belent;
Maer liet als Strato fagh de fchoone niaget herven ,
En nu geen fprake meer van haer en kon verwerven,
Vermits haer foete mont (te voren purper -root)
Nu was van alle kant bevangen van de doof;
Soo wilt by niet te doen noch wat hy fan beginnen,
Ily kou in geenen deel fijn droefheyt overwinnen,
Hy greep haer in den arm en na de leiten kus,
Sagh by den Hemel aen en fey ten leiten dus:
0! Goden magh ick niet mijn lieve bruyt genieten,
Iek fal mijn 's herten bloet op hare leden gieten,
Iek wil oock wetter daet my geven aen de doof.
En treden neffens haer in Charons (warte boot,
Die lal op mijn verfoeck ons in een plaetfe fetten,
Daer anders niet en waft als thym en violetten,
Daer niet als heyligh volck en trouwe minnaers zijn
In (tage herten-lult en buyten alle pijn.
Daer mede liet by af en kon niet langer fprel:en
Maer heeft- een vinnigh fwaert hem in de borft gefteken,
Soo dat by ftracx verfchiet en oock ter aerden fonck,
Soo dat fijn laeuwe bloet op 't doode lichaem fpronck.
Wel hier op dient gelet, een anders bruyt t'ontfchaken ,
En van een anders wijf fitte heer te willen maken,
Dat is een Ilim bedrijf, dat Godt de Schepper haet,
En hier oock menighmael met harde roeden flaet.
Ghy let dan foete jeught, hoe ongeregelt minnen
Ilan baren uw' bederf door omgeroerde finnen,
Ghy gaet tot uwen Godt en bid om lijnen geeft,
En viert te rechter tijt een wettigh bruylofts-feeft.
Laet op geen anders bruyt u loste finnen malen,
Maer hont oock heete min in haer befetíe palen.
Hebt ghy een aenflagh voor die niet te wel en gaet,
Weet (lat tot u gerief de werelt open ftaet.
Soo ghy eon bloempje milt daer wasfen nieuwe rofen,
Die even waerdigh zijn van u te zijn gekofen,
Doch hoe liet immer gaet, let dit geduerigh valt,
Dat niemant hebben fal die u is toe- gepaft.
Maer ]act ons verder gaen tot in de vreemde kutten,
Daer eint men vreemt gefpoock en even vreemde lu ften ;
lek wil een kleyn verhael hier brengen aen den dagh,
Ten eynd' een yeder menfch het nader wegen magli.
Een Indiaenfchen Vorft van wonder groot vermogen l',
Die menigll deftigh rijck had onder hem getogen,
Wiert op een tijt verruckt in ongewoone min,
En niet een menfch en wilt haer oorfaeck of begin.
Het vrou -plens dat den Vorft loo wonder Peer behaeghde,
En door een foet gewelt en met haer liefde plaeghde,

(1 Dit ssordt serhaelt in 't journael van de oost-IndtIelie Comp. gehouden in 't tsar 1623 to de Stadt pan Suratt.
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En was niet aengenaem noch fchoone boven maet ,
Noch geeftigh in beleyt, oock niet in hooffe praet;
En echter defe Vorft en kon naeuw weynigh uren
Van Inter of haer gefpreck of haer gefelfchap duren;
«'ant als by niet geI aegh vrou Nortmal by hens fagli,
Soap feheen liet dat fijn hert in druck begraven high.
Tenn leiten wert gemerckt, dat in een goude keten
SiJn hcrte, fijn vernuft, fijn liefde was gefeten:
Vrou Nortmael op een tijt gebruyckt' een riekend' badt,
Daer zy doen by verfuyin dit fchoon juweel vergat.
Eu daer is even doen een hooffe maeght gekomen,
Die heeft dit feltfaem ftuck in ftilheyt wegh- genomen,
En ftracx na dit geval, foo was van ftonden aen
De liefde van den Prins als uyt haer plaets gegaen;
leant op dien eygen ftont begon de Vorft te malen,
Sijn breyn was op de loop; by laet de vrijfter halen,
En brengen in het hof: hy gaet haer in 't gemoet,
Daer by haer onverwacht en eer en hulde doet.
IIy neemt haer by der haut, hy toont haer moye (li ngen,
Jiuve(len, liooft-cieraet, oor-fpanfels, fchoone ringen,
En wafer in liet hof het oogti behagen magh,
1)at laet de groote Vorft al brengen aen den dagti.
lily lcyt haer in den thuyn en wandelt aen de ftrooinen,
En neemt by wijlen ruft ontrent de fchoonfte boomen,
En waer hy ftaende blijft of oock ter neder fit,
Daer fiet men, dat fijn hert ten vollen is verhit.
Dit vviert van ftonden aen door al het hof geweten,
En 't is vrou Nortmael felfs als in het oor gebeten;
Sy vint haer gantfch ontfet van foo een vreetut geval,
Het fchijnt dat zy van fpijt haer rinnen misten fal.
Sy onderfoeckt dit (tuck en let op alle faken,
Eu r waerom defe maeght den Prins in min deê blaken;
Sy woelt in haer gemoet, tot fy ten leften wilt,
[)at fy door ongeluck haer lieve keten mift.
Maer om dit fchoon juweel weerom te mogen krijgen,
Soo nievntfe beft te zijn als noch hier van te fwijgen;
llie houtfe met gewelt haer gramfchap in den bant,
Schoon dat haer innigli hert van fpijt en wrake brant.
Sy weet door fim beleyt de vrijfter aen te locken,
En 't febijnt fy heeft niet voor als met haer wat te jochen;
Maer fiet, haer ganfch bedrijf is ihm en bijfter vals,
Want brenght dien eygen nacht de vrijfter om den hals.
Sy neemt haer weder af (Tat by Baer was verloren,
ten ftracx foo was de Prins gelijck als van te voren:
fly feat van ftonden aen fijn hooffe jonckers uyt,
En fy wort aengefien gelijck een nieuwe bruyt.
Siet, wat een vreemd bedrijf! wat vint men al befchreven,
I)at ons den ouden tijt heeft over willen geven?
Wie kan het recht verftaen, dat Princen vrientfchap binek
Of aen een hals cieraet, of aen een gouden rinek?
Voorwaer als iek het ftuck ga nader over-leggen,
Dan I'ta ick als verbaeft, onfeker wat te feggen,
t'

1

Maer dat ick hier verhael komt uyt een vreemde kuft ,
En in een vreemt geweft daer heerft oock vreemde luft.
Maer wil men overfien ons naeft gelege landen,
Daer heeft men Princen felfs gefien in defe banden;
Men weet niet of het vyer nyt luft of liefde quarr,
T)an of uyt fpokery haer groat en voetfel naht.
Siet Charlemagne felf, een Prins gantfch hoogh verheven,
Heeft aen een flechte vrou te gullen hert gegeven:
Alwaer zy wefen mocht daer was hy ftracx ontrent,
Soo dat f'in lijnen geeft fcheen vaft te zijn geprent;
Alwaer fy haer outbid f daer focht hy ftracx te wefen,
En als by by haer quam foo fcheen by als genefen,
Maer zy wert korts daer na verwonnen van de (loot,
En doen was defe Vorft als in den hooghften noot.
Sijn geeft was op de loop, by wou met haer vertrecken,
En hy kon even -wel fijn liefde niet bedecken,
Hy was ontrent haer bed als fy verfcheyden fou,
En hielt haer even doen gelijck fijn echte vrou.
Ily gingh noch hooger aen en ftreeld' haer koude leden,
En deed' een lijck- geklagte met veel bedroefde reden,
.Ja , fchoon haer moede ziel verliet het ydel lijf,
Noch bleef by even-ftaegli ontrent het doode wijf;
Ja, fchoon het nietigh rif een ftanck begon te geven,
Sijn liefde lijcke -wel en wert niet wegli -gedreven:
Het fcheen als of haer bedt (en 't was een open graf)
Niet anders als een reuck van violetten gaf.
De bisfchop van Turpijn begon hier op te letten,
Ja, gingh op (lit geval de gantfche finnen wetten;
Hem docht als by het werck had dieper in-gefien,
Dat fonder fpokery dit niet en kon gefchien.
Hy daerom, als de Vorft fat midden in de Staten,
En voor een kleyne tijt fijn kamer hadt verlaten,
Nam ftracx het doode lijf en focht aen alle kant,
Tot by een gouden rinek ontrent haer tonge vant.
Hv nam het naer juweel en heeft'et wegh- gedragen,
Eer dat'et fijn gevolgh of hooffe jonckers fagen,
En Baer op ftaet hy (til, en let of dit geval
Des Keyfers deufigh breyn ten letten heelen fal.
Soo had de groote vorft is op de zael gekomen,
Hy gaet niet tot'et lijek, maer fchijnt'er af te fchromen,
Hy fey tot fijn gevolgh , dat by gantfch feltfaem vont,
Dat in fijn opper-fael een ftinckend' lichaem ftont.
't En hjt als geenen tijt, by laet'et henen dragen,
En fchoon het wert gedaen men hoord'er niemant klagen.
Maer fiet, dien eygen ftont, de Bisfchop van Turpijn,
Moeft ftaegh ontrent de vorft en aen fijn tafel zijn.
Hy ftreeld' hein waer by quam; hy gaf hem nieuwe (taten,
En was ten hooghften bly als fy te famen aten;
Het fchijnt dat al fijn geeft aen defen bisfchop hinek,
En dit quarr altemael uyt kracht van defen rinck.
Als dit nu werdt gelten begon Turpijn te fchromen,
Dat eens dit flim gefpoock een ander mocht bekomen,
192
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En (lat daarom het rijck , door loo een toover- kracht ,
Mocht tot con grout \erderf en onheyl zijn gebracht.
1Ty, om het Ilini juweel fijn kracht te doen verliefen,
Gi.ngh ftraca een modderkuyl in woe(te velden liefeal,
Een plaetfe daer noch vis of fuyver nat en was
Maer niet als enckel veen of flijck en vuyl inoeras;
En op dat defe rinck noyt meer mocht zijn gevoeden,
Soo ftack by dit juweel tot in de diepfte gronden,
Ja, om hier valt te gaen, foo diep als eenigh man,
Of met een lange pieck of lance reycken kan.
Als dit nu was gedaen, foo gingh den bisfcllop niereken,
Of oock het flim juweel noch yet fou kunnen wercken,
De keyfer voor een tijt tot jagen niet gewent,
Begaf hem tot de jacht en even daar ontrent.
Hy joegh ftaegh om den poel met hondert fnelle winden,
Schoon dat geen haes of hert daer oyt en was te vinden ,
Soo dat den adel felfs en af het hoofs gewoel
Gedurigh werdt geben ontrent den vuylen poel.
En noch en kan de vorft fijn geeft niet weder-houwen,
Hy laet daer in het flijck een machtigh kloofter bouwen,
En hier verkeert by meer als in fijn befte ftadt,
Of daer hy fijn paleys en fchoone tuynen hadt.
Maer wat van dit verhael magh waer of leugen wefen,
Iek geef u dit bejach als ick het heb gelefen;
Doch hoe het wefen magh en of het kan gefchien,
Dat kan by die het luft in nare boecken lien ".
Doch na mijn oordeel draeght, heeft Nafo wel gefchreven,
En aen de domme jeught een goede les gegeven ,
Want fchoon hy regels ftelt hoe dat men minnen fal,
Noch fchat hy dit bejach voor enckel ongeval.
IIy roept in 't openbaer: wacht u van ininne-drancken,
Van daer komt raferny en alle boofe rancken,
Iek wil geen fpokery vermengen Irret de kunft,
De liefde die beftaet alleen uyt pure gunft =e
Seght hier nu, fangh-goddin, of 't yemant is geraden,
Door wortels, felfaem kruyt, door onbekende faden,
Of ander vreetut geheym een flauwen minne -brant
Te brengen tot de kracht van haren eerften ftant?
Doet ons hier op bericht 3 '. Na vlijtigh onderfoecken,
En van den ouden tijt en van de nieuwe boecken,
En word' ick niet gewaer, dat loof en felfaem gras
Oyt oorfaeck tot begin van rechte liefde was.
Veel die in waren ernft van defen handel fchrijven 1,
Verachten dit bejach als klap van oude wijven,
En (eggen dat'et moes, dat fpoock en Duyvel brouwt,
Geen liefde baren kan, geen haet en wederhout
Een ander wil het kruyt, dat minne kan verwerken
Begraven in der nacht en voor de menfchen decken,
Gelijck men voor het volck van geen vergift en fchrijft,
Dat kleyne kinders doot en uyt de moeders drijft.
Wie heeft fach immermeer voor defen onder-wonden,
1) Siet hier op Frnne,fe. Petrarchn en Pafjuier in fine Rrrherilies de Is Fiance.

2) Oud.

Te trecken foete min uyt dele lofe vonden,
Die na een korten tijt geen ],lachten heeft gcdaen
Een fake vol gevaer te hebben onderftaen?
De vifen , die giftiáh aes heeft in liet lijf gelogen
Wort na l'nen wil gefoolt, en daer Wien wil „( lo g en,
Maer als men defen vangti teil galt of vrienden biet
Soo dieutfe voor de moat of voor de mage niet.
Als yemaitt is vergift door lote minne-drancken,
lily fcllijnt gemaeckt te zijn tot enckel Venus-j,incken,
Maer veeltij is felt (le geeft , foo dat by niet en kan
Vervullen daar liet dient de plichten van de lean.
Al die met open keel hen geven om te drinckea
Wat fotte liefde Inenght, vat Circe plagh te fchincken,
Zijn dof en fonder geeft gelijck een deufigh fwijn,
Soo datfe tot den buyck alleen genegen zij11.
Een van het geeftigh volck, die met geleerde dichten
Gingh eieren fijnen tijt, en in liet duyfter lichten,
Verviel in dweepery, loo dat fijn jonge vrouw
Hem door een minne -dranck tot minnen trecken won.
Hier door is (loo men hout) Caligula bedorven :
Lucullus uyt -geput : Silvanus mal geftorven
IIier door heeft menuti wijf, al fcheen de liefde groot,
Door on- bedachte lucht een lieve Than geloot.
Dies is hier op gevolgllt, dat alle goede wetten
Haer tegen dit bedrogh met harde ftraffen fetten,
Soo dat liet jonghfte recht, met al den ouden tijt,
Geen liefde -rancken clult, geen minne draneken lijf.
Soo ftelt clan liever valt , dat onder echte luyden
Een foet en heufch onthael is boven alle kruyden ,
En dat'er niet een gras in bos of heyden waft
Dat beter op de trouw als reyne liefde paft.
Bet recht laet yder toe , door foet en aerdigh jocken,
Door minne, door gedult , Inalkander aen te locken
Maer gunft te wecken op door nare fpokery
En ftaet geen echte volck, geen jonge luyden vry,
\Vie kan een 'smenfchen hert door kruyt en draucken bnvgen,
Wie kan'er loete min uyt harde wortels fuy gen ?
Pluckt, (toot , menght onder een , al watje Irrengen kont,
De befte minnedranck dat is eelt heulehe niont.
Philips, de Grieckfche vorft was op een tijt bevangen
_Met luft, met minne - druck, met duyfent herte- prangen,
Niet op een groote vrouw voor prinsfen op-gevoet,
Het is cen flechte maeght die hem de pijne doet.
Hy dicht op haren nacm, by lent Baer moge dingen
Hy doet meeft alle nacht voor hare venfters Zingen,
IIy fit op haer en loert by na den gantfehen dagh,
In 't korte mal genoegh, gelijck een vryer plagte.
Het hof is hein een waltb en al de groote mouwen,
Hy wil een flechte kap, hy wil een engen bouwen,
Hy prijfi, niet als by plagh een valt en hoofs gelaet,
Om (lat het zedigh oogh de maegden beter ftaet.
,

-

3) 5 Deel can't Iloulaeljek

4) Siet tier op M. del ß}o in lib. de Art. Mng.
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Dit heeft de koningin geweldigh feer gefpeten,
lager om dat het tuck wierdt over-al geweten.
( eeft flaep en komt haer aen, geen honger, geen vermaek,
Soo gantfeli is Baer de borft gefwollen van de «ravek.
Eu ua-tle -nael de faem het over-al verluyden,
1)at hen>_ de liefde quarr uyt vreemde tover -kruyden,
Soo lieeftfe door belegt haer faken foo beftelt,
l)at ft haer vyandin eens kreegh in haer gewelt.
De granhhme koningin, met yver aen-gefteken,
Is uyter-maten graegh van 't onrecht haer te wreken.
Zy laet haer (innen gaen door alderhande pijn,
I)ie fel en boven al oock leehjck mochten zijn
Zij is te mael verwoet en op de maeght gebeten,
En fchijnt oock in gepeys haer op te fullen eten;
Zy wrockt in haren geeft, zy vraeght'et over-al,
IIoe zy de jonge maeght ten vollen plagen fal.
Nu wen ftfe, foo het fchijnt, haer oogen uyt te placken,
llaer Doren, haren neus, haer wangen af te rucken,
Haer lippen met gewelt te fchenren van den wont,
En al wat cenigh(ins haer wel en aerdigh ftont.
Dan doehtfe 't gantfche vel van 't lichaem af te ftroopen,
En ooek gefmolten loot daer op te laten loopen;
Sy wenft haer wel de dood, maer, uyt een wrede fpijt,
Soo wilfe met de dood haer houden in de tijt.
By wijlen gaetfe facht en, fonder haer te fchenden
1\leynt dat'et beter is haer uyt'et landt te (enden ,
Of wel te Iluyten op in eenigh diep gebou,
Daer nimmer guide fon of mane fchijnen fou.
Na nlenigh wreet gepeys zy laetfe voor haer fetten ,
En gact in grooten ernft op liaer gedaente letten.
Zy graeut de juffer toe en vraeght naer alle dingh,
Van waer, en wiefe was en wat'er omme-gingh.
I)e maeght bericht mevrou met foo bequame reden,
Met foo een foet gelaet, en aengename zeden,
Met foo een fedigh oogti, dat op de ftaende voet,
W koningin betoomt haer ongetoomde moet
lek lie nu wat'er zy van riefe malle rancken,
De nare fpokery van vife minne-drancken
Eck einde, fegt de vrouw, ick vinde metter daet,
l)at al de liefdegift is enckel kinder-praet;
't 1?n is geen ihm bedroch , geen kunfte van befweeren ,
Dat a, beleefde maeght ! van prinfen doet begeeren ;
hier is geen toover-kracht, geen lift of lote vont.
Al wat de koningh treckt dat is uw' foete mont.
Ilier was'et, dat de loop van hare gramfchap ftilde,
De maeght ginck uyt het hof en reyfde daerfe wilde ,
En niemant doet haer beet; en riet, na dele faeek,
Soo liet de koningin den koninck fijn vermneck.
tact drancken, jonge vrouw,, laet vuyle rancken varen,
En boje middel foeckt om recht te mogen paren,
Soo doet na mijnen raet : gaet beter wegen in ,
I;

1+n Out-vader Cyprianns, eer hy CónFten was,
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Koopt gunft om uwe gunft, en mint om rechte min.
Soo doende fulje beft uw' weder -paer beleben,
De rechte minne -dranck (hat is een eerbaer weben,
Een onderdanigh hert, een foet en reyn gelaet,
Geen kruyt dat in de min de min te boven gaet.
Hoe .vel een wijle tijts van liefd' nu is gefproken,
Zoo client noch even-wel (lat werck niet afgebroken;
Hier dient noch voor de jeught een weynigh by gedaen,
Eer wy van dit bedrijf en elders henen gaen,
Iek wil, eer iek belluyt, de domme jonckheyt leeren,
Hoe alle fpokery van haer is af te keeren,
En hoe het guychel-feel dat van den Duyvel koomt,
Dient krachteloos gemaeckt en niet te zijn gefchroomt.
Den man ', die Godes geeft noch niet en had bewogen,
Dat hy was uyt den nacht en in het licht getogen,
Bemind' de tover-kunft en al haer vreetut bejagh,
Indien men fpokery een kunfte noemen magh.
Hy bleef een ruymen tijt aen dele grillen hangen,
Tot dat by op het left van liefde wert bevangen;
Juftina was de maeght waer toe hy was getint,
Daer hy noch even -wel geen trooft of gunfte vint.
! Hy (lie nu was geleert in nare (pokeryen ,
Gingh met te grooter ernft tot fijn uyt-Iinnigh vryen,
Want hy befwoer een geeft die haer bewegen fou,
Om hem vermaeck te doen oock buiten echte trou.
Juftina lijcke -wel en liet haer niet bewegen
Want door een ftaegh gebedt verkreeghfe Godes zegen,
Dies, wat de Tovenaer of Duyvel oyt begon,
Het bleeck dat hy geen plaets in haer gedachten won.
De duyfentkonftenaer kan niet te wege brengen ,
Want Godes hoogh beleyt en wou het niet gehengen;
Een vaft geloof accu Godt, tot Godt een reyn gebedt,
Dat heeft den vuylen geeft in fijn bedrijf belet.
De man heeft metter daet ten leften ondervonden,
Hoe hecht het hels bedrogh en al haer rancken ftonden
Verfoeyt het guychel-fpel, verlaet de (warte kunft,
En foeckt geen ander trooft als Godes eygen gunft.
Hy gaf hem tot de kerck en liet de Duyvels loopen ,
Beleet des Heeren naera en heeft hem laten doopen;
Want hy betroud' op Godt, met foo een valt gemoet,
Dat hy het heeft betuyght oock met fijn eygen bloet.
Wel aen dan, domme jeught ! hier uyt kan yder leeren,
Hoe dat men hels gefpoock in Godt kan over-Beeren;
(Thy, flaet clan in de windt wat Hel of Duyvel biedt,
Want die op Godt betrout en hoeft de Duyvel niet.
Daer is nu veel gefeyt van vreemde tooveryen,
Maer niet wat van 't gefpoock de menfchen kan bevryen ,
Komt, feght nu Sangh-goddin! eer dat wy voorder gaen ,
En opent ons de grout wat hier in dient gedaen.
Iek lefe menigh-mael , dat veelderley Poeëten
Hier in verftandigh zijn of fchijnen yet te weten ,
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Maer ghy die by dit volck hebt langen tijt verkeert
Komt, feght ons niet befcheyt wat ghy'er hebt geleert:
Voor eerfa heb ick gemerckt , dat veel geleerde luyden
IIier foecken haren trooft in veelderhande kruyden,
Ja, dat een groen gewas foo hoogh noch is befaemt
Als dat het ', Duyvels-vlught op heden wert genaemt.
Veel feggen , dat het hayr of vachten van de beeften
Zijn dienftigh voor gefpoock en alle quade geeften,
Ja, dat een geyten-hoorn, wanneerfe wordt gebrant,
Is tegen tover-kunft een machtigh wederftant
Een ander prijft hier toe het hout van dadel-booinen 2,
Maer al dit vreemt bejagh dat noem ik losfe droonlen ,
Iek kan het niet verftaen, dat oyt een boofe geeft
Voor kruyden is verfchrickt, van boomen is bevreeft.
Iek vinde datter volck niet felden werdt gevonden,
Aen wie, gelijck het hiet, de neftel is gebonden,
En dat werdt dan gefeyt, wanneer een echte man
Sijn bruyt oock in het bedt niet recht genaken kan.
Noch feyt men dat'er zijn (al fchijnt'et tegen reden)
Berooft in haer geheym van alle manne -leden,
Soo dat haer onder-lijf niet anders is geftelt,
Dan als een kale wegh of als een effen velt.
Hier raet men of de hex of tovenaers te vleyen,
Of haer foo langh te flaen tot datfe tranen fchreyen,
Of dat de jongh-gefel, befmet met dit fenijn,
Door haer geheym bedrijf gezegent moghte zijn.
Van beyde dient gemijt. Die yemant doet beleben,
Heeft door een toveres den 1)uyvel eer bewefen,
Ja, geeft den fwarten hoop, dat Godt, ons hooghfte goet,
Alleen maer toe -behoort, alleen maer hebben moet.
Soo ghy een Christen zijt, foo moet ghy liever fterven ,
Als door 'k en weet niet wat van Duyvels heyl verwerven:
Godt dient alleen verfocht, om vry te mogen zijn
Van fleckten , toover-quaet, van alle vreemde pijn.
Maer foo het Godt belieft ons in den druck te laten,
En dat ons ootmoet felfs niet fchijnt te willen baten ;
Noch ftaet ons Godes handt te dragen met gedult,
Al is ons lijden groot, het is ons eygen fchult.
Siet, Godes hoogh beleyt is dickmaels ons verholen,
Ghy, voor den beften raet foo laet het hem bevolen,
En draeght het laftigh kruys oock met een ftil gemoet ,
Het is doch enckel recht al wat de Schepper doet.
Slet, die een vrou genaeckt alleen maer om te fpelen ,
En niet als dat behoort om vrucht te mogen telen,
En doet alleen het werck ten dienfte van de luft ;
Die achte geenfins vreemt al is hy ongeruft.
Want hy is van het volck daer op de fpokers letten,
En is een rechte proy voor haar ongure netten;
Want treft hem 't ongeluck daer van nu is gefeyt,
Soo heeft fijn eggen vleefch het [tuck hem toe-bereyt;
;

Maer die in 't echte bedt niet eer en komt getreden,
Voor dat hy Godt verfoent door vaften en gebeden,
Oock niet en gaet te werck als om een echte vrucht,
Die jaeght door goet beleyt de Nickers op de vlucht.
Nu, die tot fijn verdriet fijn neftel vint gebonden
Die fiel het ongeval op fijn voorgaende Ponden ,
En wie van dit bedrogh oyt wenft te zijn bevrijt,
Die word' een beter menfch als in fijn losten tijt
Dat tal hein beter zijn als by een hex te loopen ,
Om door een foet gevley het onheyl af te koopes ,
Of oock met Hagen Pelf,, of ander hart bedrijf,
Te jagen dit verdriet uyt fijn ellendigh lijf.
Daer hoort wat anders toe om Duyvels wegh te drijven,
Of in een goeden ftant en wel gefont te blijven,
Godt dient voor al gefocht, die al de (warte macht
Bedwinght door hoogh gebiet als fchimmen fonder kracht.
Roept hemm tot uw' behulp voor wie de Nickers weken,
Wanneer hy maer een woort tot heu beftont te fpreken
Hem, die het maenfieck volck van tovery genas,
Doen hy noch in het vleefch en op der aerden was;
Die is van Gode felfs den menfchen toe-gefonden ,
Op dat het helfch gefpoock fou worden in -gebonden
Doet hem in rechten ernft met ootmoet uw' beklagte,
Al waer het duyfent-mael en meer op eenen dagti
Maer fooder eenigh menfch in fonden wil volherden,
Die beeld' hem geenfins in van oyt verhoort te werden;
0 neen , 't is fonder vrucht, want d'al door-fiende Godt
Wort door geen guychel-fpel of loofe fchijn befpot.
Ghy moet het dertel vleefch en alle Ponden haten,
Of wat ghy bidden mooght en tal u geenfins baten;
Wie vuyle luften viert gelijck hy voortijts plagh,
Weet dat hy nimmermeer tot Godt genaken magh.
Ghy moet in rechten ernft op Godt alleen betrouwen,
En alle waengeloof en vifevafen fchouwen;
Al wie (lat (poken viert en Duyvels helfche kunft,
Die miff den Hemel felfs en Godes rechte gun ['t.
Indienje niet en wilt des Duyvels kusfen weben,
En wilt niet ledigh zijn of geyle boecken leben,
Vermijt oock vuyle klap en ongefoute praet ,
En alle guychel-werck en dertel ongelaet
Wilt oock niet in den wijn uw' leden oyt verhitten,
En gaet te geener tijt ontrent de (potters fitten,
En raeckt geen teerlinck aen of diergelijeke fpel,
En neemt geen weelde kindt tot uwen met-gefel ;
In 't korte maeckt'et too, dat yder magh bemercken ,
Dat ghy een ander menfch ten goede kont verftercken ;
Ja, quij t u even too in uw' befcheyden plicht,
Dat ghy mooght yder zijn gelijck een helder licht.
Siet daer een vaften gront om Duyvels wech te drijven,
En om met uwen Godt verfoent te mogen blijven,

1) S. Jans kruyt wordt bij 't gemeene volck in Brabant, Vlaanderen, en elders den naam van Dusel, vlucht gegeien.
2) Siet hier van by Max. del Rio ia difquis. Mag lib. 6. cap. 2. Anger, Ferrerius lib. 2. Baptifta, Quodruntius e+ alii.

;

;

;
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Maar fooj'et vleefch behaeght en doet uw' eygen loft,
Sou bhjfj' in uw' gemoet voor eeuwigh ongeruft.
Maer dit is heyligh werek dat ghy nu hebt gelefen,
Het kan u als een wet en vaften regel wefen
Maer leert oock, domme jeught , wat u hier Nafo feyt ,
til ien bombe minne -konft ii als in 't herte levt
I toewel hy dertel is en grillen heeft gefchreven ,
Noch heeft by menighmael u goeden raet gegeven,
üyfonder als by werckt ontrent het grilligh mal ,
En hoe men dwafe min aen banden leggen fal.
Daer heb ick eenigh deel met oordeel uyt-genomen,
1let fal hein die het leeft te nutte mogen komen ,
Want ick heb maer alleen hier in het fpel gebrockt ;
Dat my voor u begnaem en dienftigh heeft gedoclht.
Veel dat my dertel fcheen dat heb ick na gelaten ,
En ftel in tegendeel dat u ton mogen baten ,
Schoon dat u Nafo felfs hier van niet heeft gefeyt,
lek fchr)jve dat uw geeft in hooger wegen legt.
Wel , laet noch even-ftaegh aen uw' gedachten kleven ,
Wat oock een heydens menfch hier over heeft geschreven
liet kan een fpore zijn voor yder Chriften hert
Soo dat'et even-felfs tot tucht gedreven wert.
Wel, leeft dan wat'er volght, het zijn weeft Roomre ftreken,
i1^laer ick fal fomtijts Zeeuws en fomtijts Hollants fpreken
Neemt my ten beften af, al feylt hier Naroos geelt,
IIier is van all's het mergh en oock de rechte leeft.
\n1 vrienden ick begin. 1. Als uw' beroerde finnen
( evoelen eerft, den brandt , en hellen om te minnen
Soo vindt n wetter daet ontrent het weeligh kruvt
En eer het vorder gaet, too roes t de wortel uyt.
Gelooft het dien het raeckt: met langh hier op te wachten,
Soo wort de liefde fterck en boven uwe krachten.
I)at eerft een beeckje was dat wort een diepe flroom,
I)at eerft een tackje was dat wort een grooten boom
Een heckte die wel eer haeft ftont te zijn geneben ,
Kan lieden fonder raet en buyten hope weren.
l,en die fijn tijt vergeeut als by Ni-at goets veruiagh ,
Sal niet bequamer zijn oock op den naeften dagti.
Wy zijn onachtfaem volek en fleuren alle faken ,
En will en als het dient niet aen het feer genaken ,
Daer kruypt dan evenftaegh, daer kruypt de kanker voort,
Oni (lat het flirr vergif niet eer en was geftoort.
kroelt daerom eenigh menfeh van liefde fach bevechten
Die zy flux in de weer en laet hem onder- rechten;
Maer doet het met beleyt, en eer liet vinnigh quaet
Ise finnen over -loopt en valt gewortelt ftaet.
In gnalen van den geeft, in fleckten van de leden
Daer wijfa de Rage daet, daer leert de vale reden
Dat yeder raet behoeft en dat te rechter tikt
Al eer het Ilim bejagte tot in het herte ghjt.
Daerzinder onder u van foo verkeerde finnen,
Die fonder voorberact haer flehen om te minnen
,
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En als het film fenijn is aen het hert gegaen,
Dan fpreeckt men om behulp de befte vrienden aen.
Dit zijn , onwijfe jeught , dit zijn verkeerde flagen ,
Ghy dient van eerften aen om raet te komen vragen;
Het is van outs gefeyt: het licht dat vooren gaet,
Dat geeft oock in der nacht voor al de meefte biet
2. Al wie door liefde queelt en wenft te zijn genefen
Die moet in ftaegh bedrijf en nimmer ledigh weben ;
Door my te zijn foo waft liet weeligli Venus -kirt,
En daeroni is liet wicht hier wonder toe getint.
Vraeght yemant hoe het komt , dat na een dertel mallen
Veel menfchen menigh-mael in vuyle luften vallen?
De reden is bekent: om datfe ledigh zijn ,
Want dat is aen den geeft een wonder boos fenijn.
Indien het water ftaet , too moet'et ftracx bederven ,
En jonckheyt fonder werek die fal het licht verkerven
Het yfer roeft terftont, indien liet maer en ruft,
En wie daer ledigh is die valt in vuyle loft.
De fpin fat in 't gemeen de flange niet genaken ,
Als fy die bough fiet of neerftigh in het waken,
Maer foo de luye flangh tot flapen haer begeeft,
Soo maeckt de rappe fpin dat zy niet lange leeft.
Die fchouwen wil de min , of van haer zijn generen
Dient fonder yet te doen te gener tijt te weben
Dat kleyn vergiftigh dier, dat dertel Venus -wicht
Noemt ledigheyt te zijn het (tael van fijne fchicht.
1Egiftus wierdt gevraeght , waerom by was gevallen ,
En met een anders wijf oneerlijck dorfte mallen :
Voor reden wierdt gefeyt dat hy een luyaert was,
En voor fijn nieefte werck verkoos een vol gelas.
De luyheyt is een neft van alle vuyle luften ,
Ja, 't is een kusten felfs waer op de Duyvels ruhten
Ghy, kieft dan eenigh werck dat u ftaegh helgh hout,
Of foo u (lat ontbreeckt , too kieft het groene wont
Daer kan men niet vermaeck veel nutte dingen plegen
En Baer is (na my (lunckt) des Heeren eygen fegen ,
En wilje (lit behagte wat, nader over-gaen ,
Soo ghy macr verder leeft, ghy fult'et liaeft verftaen.
Een tuyn lot bloem-gewas of ander landt te bouwen ,
Dat kan een eerlijck man geduerigh befigh hou ven.
De Bogaert geeft oock werek, wanneer by client gefnoevt,
En weder foet vermaeck , wanneer by luftigh bloc t.
't is oock niet fonder vrucht wanneer men plagte te i i fen
Want slat doet menighnlael Cupidoos pijlen niisfen.
De jacht is oock een Nverck die oeffent ons liet lijf,
En geeft oock aen de jeught een wettigh tikt-verdrijf.
Sal ick de bijen niet hier onder mengen mengen ,
Die beesjes zijn gewoon ons voordeel aen te brengen
En die met recht verftant haer doen befchouwen wil
Kan veeltijts befigh zijn en blijven echter ftil.
Vat dient'er veel gefeyt? het landt kan alle menfchen
Verfchaffen foet vermaeck en watfe konnen wenfchen,
;

,
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Dies werdt men niet alleen lijn druck en fokaren tijt,
Men wort'er even-felfs de malle liefde quijt.
Ilier hoort in' een harders kint ontrent de fchapen quelen,
Of op een dubbel riet een boere-deuntjen fpelen;
Daer fiet men hoe de melek uyt onfe koeyen vloeyt ,
En hoe een jarigh kalf ontrent de moeder loevt.
Daer fiet m'een vette feugh ontrent de meftput liggen,
Belegert als het fchijnt met dertien jonghe biggen ,
Die woelen onder een en foecken na de borft,
Ilaer dienftigh voor de fpijs en even voor den dorft.
Daer fiet men kleynder vee gaen fpelen aen der heyden,
En hoe een fluckfen haen fijn hennen kan gelet' den ;
Daer fiet men in den herfft hoe dat men lijfters vangt,
En oock hoe daer ontrent een fnep verwerret hanght.
Wat dient'er meer gefeyt? ontrent de domme beeften,
Daer biet men menighmael oock wijtberoemde geeften ;
Die fcheppen haer vermaeck oock nyt liet hinder vee,
En laten ander volck de winfte van de zee.
Maer fal ick vorder gaen en hier van wijder fprekcn ,
Daer is geen twijffel aen de tijt fal my ontbreken:
De landt-bouw,, tot be[luyt , heeft duyfent faken in
Die dienftigh konnen zijn tot af-breuck van de nein.
Noch wil ick even niet, slat ghy ontrent de boomen
Sult ftil en eenfaem zijn en ledigh fitten droomes ,
Weeft liever boje kunt ontrent een deftigh elan ,
Die niet een foet gefpreck uw koorts verfetten kan.
3. Ghy, die van liefde brandt en wenft te zijn genefen ,
En wilt geen dertel jock of geen poeten leien
Al ben irk even felfs van dat gefelsehap een,
Noch fegh irk evenwel dat irk van herten meen.
Wy dichters in 't gemeen befchrij ven vreemde faken,
Die oock een eerbaer hert by wijlen gaende maken ' ;
Wie leeft Tibullus werck die niet en wort gewont
Als by fijn lieffte prijft ell haren rooden mont?
En wie Catullus leeft, gewis die wort ontfteken ,
Om dat by van de min foo kunftigh weet te fpreken ;
Hier voegti ick Gallus by die mede dient vermijt,
Indien dat yemant wil van liefde zijn bevrijt.
Irk noem een dertel boeck een (tage kopplaresfe,
Een toevlucht van een boef, een hoeren dienare,4fe ,
O fy! (lie weeligh zijt en geyle boecken fchrljft ,
't Is beter dat uw' pen in haren koker blijft.
Ey fiet, een vuyl gedicht dat kan men dickmaels leben,
En 't moet een wis bederf voor jonge luyden weben
Om dat men 't even ftaegh in handen nemen kan;
Mijt dan (lat ihm bejach, cy lieve! fcheyt'er van.
4. Vermijt doch boven al de geyle kamer -fpeleii,
Die met haer dertel jock ons bette firmen ftelen ,
Iek weet hoe dat bedrijf ons tochten gaende maeckt,
Om dat het ineerendeel verkeerde liefde raeckt.
Ghy, fchout dan dit bejach en diergelijcke dingen,
1) Dit fegtet o^idiug min hem felven in fijn Reined, Amori,.

En plaetfen toe-bereyt tot jocken , danfen , fpringen,
Of daer een weligh quant of luyt of cyther fpeelt,
Of daer een titfigh dier een minne -deuntjen queelt
5. Maer onder dit beflach foo dienje noch te weten ,
Wat koft u fchade doet of dienftiglh is gegeten;
Iek fie een medecljn (lie by de Becken gaet,
Dat by niet alle fpijs de krancken toe en met:
Ghy die van minne queelt, en eet geen bane-kauiinen,
Geen oefters, bevergeyl of beyers van de rammen;
Wacht it van heet geback en wat het bloet ontfteeckt,
Eet ruyit en kout gewas dat heete tochten breeckt.
6. Indien een droef geval, of diergelijeke faken ,
U fwaer in uw' gemoet en ongeruftigh maken
Stelt slat u voor het oogh als u de liefde quelt,
Of als uw weeligh hert na malle grillen helt.
Al waer men rouwe pleeght en is gewoon te buchten,
Van daer bal Venus -wicht met alle krachten vluchten;
Gaet veel Baer eenigh menfch, nu tot de dood bereyt,
Sijn lebte woorden fpreeckt of uyt de werelt fclleyt.
Daer leert men recht verftaen wat ons fal overkooien
En daer heeft Venus wicht fijn plaetfe noyt genomen ;
En 't is de rechte fchool, ja, 't is de mederijn
Die ons de ziel vernieuwt en leertfe beter zijn.
7. Voorts geeft hier Nabo raet aen uw' verdwaelde binnen,
Dat ghy O[) eenen tijt twee vrijfters fiet te minnen
Een Bieder twee gehjek voor hem verkiefen kan,
Dat is geltjck by meent een hups en ruftigh man.
Soo ghy een vliet verfpreyt in veelderhande tacken ,
Haar loop , baer fnelle loop die fal terftont verfwackeii ,
Soo ghy een vyer verdeelt, daer is geen twijfel acs,
De brandt fal minder zijn , de flamme nederllaen.
Indien der twee gelijck in uw' gedachten fpelen,
Ghy fult te vrijer zijn, ghy fult te minder grnclen ;
Ghy fult niet treurigh zijn fehoon d'eene gnahjck wilt
En fiet, in dit gewoel wordt n het hert geftilt.
8. Voorts 1'ooje wilt den geeft van uw geminde keereis
Leert wijders hoeje meught uw linnen over- heeres :
Siet, datje wel bedenckt en voor uw oogen ftelt ,
Hoe datfe menighmael u dapper heeft gequelt;
Iloe datfe raneken heeft en wonderfimme grepr ii ,
En datfe niet bedrogh u diekmaels heeft benepen;
In 't korte paft'er op, dat ghy veel over gaol
Al (lat aen haer gebreeckt en dat baer qualiy k ftaet.
Gaet dicks naels , foo je kont , tot in haer kamer l reden ,
En let op alle dingh en dat in volle leden,
Byfonder op een tijt als haer (le vrijfter kleet ,
En tot een bruylofts-feeft haer leden toe-bereet;
Daer moetj'et ooge flaen op veelderhande faken,
Dat ghy by naeft uw hert fult fchijnen uyt te braken,
Daer fulje flijm en lijm, en ftof en poeyers lien,
Dat niemant dencken kan waer toe het macll gefchien,
,
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Wel, kan foo vuylen bras de grootfte juffers eieren,
Die ick eens heb geviert gelijck als reyne dieren!
Seght dat in uw' gemoet, en (pout op 't vuyl bejagh,
Op (lat f'uw hert voortaen niet meer befitten magh.
9 Soo dit u niet bevrijt van Venus enge banden,
hoort noch een ander raet: verreift na vreemde landen,

1)at kan u voordeel doen; het neepfe Venus-kint
Mach tegen 't reyfen niet en fchout oock harden wint;
Als gliy nu reyfen fult, en wilt niet ommekijcken,
Of guy fult in 't begin of op den wegh befwijeken,
En maelt niet op het beelt van dien uw hert hellt,
Want (lat heeft menighmael een koelen geeft verhit.
Als ghy vertrecken wilt en gaet haer geenfints fpreeckeu,
Want dat fou wonder licht uw voorftel kunnen breken,
Mis ich ien Pult ghy haer fien ontftelt door uw geklach,
Gantfch anders in gelaet als fy te voren plach.
Het oogh in dit geval kan menigh hert ontruften ,
En brengen uw gemoet tot nieuw verweekte luften
Die met een losre waen die venfters open doet,
Krijght lichter als hy meynt een dief in fijn gemoet.
Ghy hebt tot heden toe gehoort verfcheyde vonden,
l)ie aen het Roomfche volck fijn eertijts toe-gefonden,
Hoort nu een ander les die vry wat hooger gaet,
En acht die boven al als voor den beften raet:
l0. Leeft veel Godts heyligh Woort, (lat fal het it hetuvgen,
hoe dater Duyvels zijn die niet en willen bnygen,
Noch fclievden uyt den menfch en uyt fijn innigh bloet,
Soo langh het weeligh vleys heeft vollen overvloot.
Ghy Pult noyt zijn verloft van die onkuyfche galten ,
Dan als men 't vleeich gewent tot veel en dickmaels vasten,
Wie is van brandt bevrijt of van fijn heete vlam,
Die nimmer hout en turf van fijnen haert en nam?
I)e torts van 't dertel kint die wonder fchijnt te brouwen,
Wort door een vette ftof alleen maer onderhouwen,
Dies boje voor het wicht uw nicke keucken fluvt,
Soo gaet lijn vuylen brandt en heete fackel uyt:
Maer wilje voordeel doen en dat in volle leden,
Sent ftaegh tot uwen Godt met ootmoet uw gebeden;
't Is Duyvels burgery die drinckt en veeltijts gaff,
^1Iaer 't is Godts eggen volck dat bidt en dickrnaels valt.
N u , liefde die het volck hier is gewoon te dragen,
I)ie is van alle kant vermenght met losfe vlagen;
Want hoe fe meer betoont haer ingeboren aert,
IToe datie des te meer haer dwaefheyt openbaert.
1)e wijste van den hoop die zijn volmaeckte fotten,
Soo (lat de kinders felf met hare grillen fpotten,
Ey lieve, riet de jeught en wat'er immer mint,
't Is al maer guychelfpel al wat men daer begint.
Maer in de liefde Godts en hoeft men niet te vragen,
Of wy dien hooghften geeft te grooten liefde dragen,
Al deden wy dat werck oock met de gantfche ziel,
Het waer de befte maet foo niemant maet en hiel.
;
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Indienje fchoonheyt foeckt, wie kander fchoonder wefen
Als Godt, uyt wien alleen de fchoonheyt is gerefen;
Hy wasfet die wel eer de fchoone fonne fchiep,
Het licht te voorfchijn braght en uyt den afgront riep.
Godt is'et die het al is fchoon gewoon te maken,
Die tot fijn hellen troon alleen maar komt genaken;
De geeften al te mael die Godes boden zijn,
Zijn even in gelaet gelijk een fonne-fchijn.
Als Mores op den bergh met Godt maer had gefproken,
Stracks is uyt fijn gefleht een hellen glans gebroken,
Soo dat'er niet een menfch fijn weren fien en magh,
Vermits hy fchoonder was als hy te voren plagh.
Siet alle planten aen, liet alle fchoone bloemen,
Siet alle fchoonheyt aen daer van de menfchen roemen ,
't Is Godt, 't is Godt alleen die alle fchoonheyt geeft,
't Is Godt, 't is Godt alleen die alle fchoonheyt heeft;
Wat is'er groote ftof om Godt te mogen prijfen,
En Godt een danckbaer hert en liefde te bewijfen!
Siet, van den aenbegin heeft Godt den menfch geteelt,
Niet om een beeft te zijn, maer na fijn eygen beelt.
Godt heeft ons uytgemaeckt niet als een rouwen Heyden,
Maer als fijn eygen volck en fchapen fijner weyden;
Godt heeft ons boven dien vervat in fijn verbont,
Oock eer de werelt felfs in haer gedaente ftont.
Godt heeft ons niet te min den Heylant toegefonden,
Op dat hy dragen mocht het pack van onfe Ponden.
Dies is Sijn eygen Soon, met pijn en groot gedult ,
Genagelt aen liet kruys, en dat voor onfe fehult.
Ey feet, hoe ver de ftof fich uyt behoort te ftrecken,
Om tot de liefde Godts ons herten op te wecken,
Liet hier op, lieve ziel, uw linnen nader gaen,
Op dat ghy dit geheym ten vollen mooght verftaen.
Godt heeft in ouden tijt dit wonder-al gefchapen,
Op dat daer uit de menich fijn luft Lou mogen rapen;
Al wat Godt heeft gebout, gedaen, gemaeckt, bereyt,
Is al tot 's menfchen nut ten vollen aengeleyt.
Het aertrijek is voor eerft gefcheyden van de baren,
En die zijn na de zee in haeften wegh gevaren,
En al wat uyt het droogh en op liet water bleef,
1)aer op waft dat de Heer een vollen zegen fchreef.
Het aertrijck is omringht met veelderley rivieren,
En boven dat verciert met alderhande dieren,
Met bloemen, boom- gewas, en alderhande kruyt,
Dat met een aerdigh groen op al de velden fpruyt.
I)e zee is rijek gemaeckt riet alderhande visren ,
Op dat de menich oock daer geen voetrel foude misfen;
Het pluym-gediert vertiert de lucht door haer gefanck,
En maeckt de menfchen bly door veelderhande klanck;
De fon is 'swereldts oogh, fy komt op aerden dalen,
Gelijck een bruydegom uyt fijn vergulde falen,
Maer fchoon het helder licht Poo groote ftralen fchiet,
Dat Godt haer Poo begaeft, is om de fonne niet;
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Men eiert hier menigh kleet met zijd' en goude koorden,
Soo dat'et achtbaer wort door duyfent riJcke boorden;
Maer fchoon of dit gewaet was deftigh uytgereet,
't En wordt niet uytgeuu rocht ter eeren van het kleet.
Ilet wordt alleen gedaen ot) dat liet Inogltt behagen
Ileum, die liet rijek gewaet IIa defer heeft te dragen
Die wort'er door vereert, en 't is de rechte groat
\V aerom oyt kunftenaer het aerdigh cierfel ' ont.
Siet daer den rechten voet, waerom de fwacke meltfchen
( enieten van clen Heer al watfe mogen wenfen
Ey fiet, hoe grooten ftof men hier op aerden eiut
IVaerom de groote Godt dient boven al bemint.
Godt heeft'et altemael gefchapen voor de menfehen,
En daer uyt koint'et voort al wat wv konnen wenfchen;
Maer wat de menfchen felfs in haer geftalten raeekt,
I)ie heeft de groote Godt voor hem alleen geinaeckt.
De geeften even felfs die in den Hemel leven '',
En wonen by den Heer en in der hooguien (weven,
Zijn dienftbaer aen den menfch, ja, Godt die heeft. getoont,
Dat hy, gelijck de menien, haer niet en heeft verfchoont,
Want als liet onwijs rot was van fijn plicht geweecken,
Doen is een inachtigh heer van Godt geheel verfteeeken ;
Ja, 's hemels opper -vorft was doen op baer foo gram,
1)at Chriftus even felfs haer niet te baet en quarr.
ßedenckt dit, lieve ziel, en roept met, gantfche krachten;
Ich wil met alle vlijt na Godes liefde trachten;
Siet, wat ick ben of heb of wat ick immer doe,
Dat komt niet Benig nierfeil , maer Godt den fchepper toe:
Maer dit al onverlet. 0 Godt! wy moeten klagen,
Dat wy nu na den eyfcll geen liefde konnen dragers ,
Eylaes! 't en is geen kruyt (lat in ons hoven waft,
Ons liefde, lieve Godt! is aen uw liefde valt.
0 Jefu! Godes Soon, verfchoont doch ons gebreken,
En wilt ons killigll hert door uwe liefd' ontfteken,
't Is noodigh, dat de menfch dat heyl van u verfoecl,t,
Want die n niet en lieft die is by Godt vervloeckt '
0, laet doch uwen geeft op onfe firnen dalen,
Ian reynight ons gemoet door uw gewenfte ftralen,
Ghy zijt de rechte bron, glly zijt (le ware groat,
Ghy zijt liet fteunfel felfs van »t eeuwigh trou-verbont.
Ghy zijt de rechte wegti , waer door wv f^vacke romfetten
Gaen treden iiaer liet heyl (lat wy van herten wenfelien
Ghy zilt de ladder felfs die Jacob heeft gelen
Hein tot een feker pant wat namacls fou gefchieii.
De geeften :'' die by fagh hier na den Hemel wenden,
Zijn ons gebeden heer die wy ten IIe nel feilden,
Maer die van boven af fick gaven na den gront,
Zijn gaven van den geeft die Godt den Inenfche jont.
Dat Jacob met geniack op ffeenen konde ruften,
;
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13eduyt een goet gemoet dat leeft in ftage luiten,
Of dan wanneer het Godt in harde plaetfen (telt,
En dat'et van 't vleefch of wereldt wordt gequelt.
Ghv , Jein ! zijt het dan die Godt heeft afgefonden
^ En nerd' en hemelrijck te fanien hebt gebonden
Dit wees de ladder teil (lie Jacob eertljts fagli
i
i
Doen hein de flaep bevingh fchoon hy op fteenen high.
0 wonderbaer befchick, en waert oni ten te roereken I
I)it heeft, in onfen Godt de liefde konnen wercken,
Een liefde noyt bedoctet, daer voor noyt eenigli man
Aan Gedt of Godes Soon yet weder geven kalt :
1 Godt lieft ons evenftaegh al fclnjnt by hart te weien,
Het bitter menighuiael (lat kan ons hert genefen;
lIebt moet, o Chriftenmenfch, wanneer u dit gebeurt,
Godt trooft ons menighmael oock als (le ziele treurt.
Schoon Godt by wijlen fchijnt fijn deur voor ons te fluten,
Noch hout by 11jckewel geen vrome zielen buyten,
Maer roept ons tot gedult en tot een waer heron,
Op (lat men naderhant met yver kloppen fora.
Wel, vriendt, die uytter aert tot liefde zijt genegen,
En treet niet buyten (poor noch op verkeerde wegen;
Lieft, lieft den goeden Godt met al uw gantfche kracht,
En weel; (lat noyt genoegll hier toe en wordt gebracht.
Soo yeder men ich beltont bvfonder t'overwegen
Al wat by oyt bequanl door Codes milden fegen
Ooek boven 't hoogte geheym clat uyt den IIe laut ril11,
En dat Godt aen fijn volek uvt rechte giinft bewij(fi,
Wat rolt by Hoffe lien om Godt alleen te prijfelt
En liefde boven al niet ootmoet aen te wijlen
Voorwaer, by had verdient oock d'alderhoogllfte ftraf,
Indien hy Godt alleen lijn teerte niet en gaf.
VAX IE11CIE1IGHFIT;I"r.

Daer is een ander plaegh , out onluft in te voeren
Die komt , wanneer de menfch op eer begint te loeren
Want als by dier in dweept clan vangkt liv dingen ten
Die hem ondienftigh zijn en wonder feltfaem garn.
Siet , in dit flim gebreck is hovaerdy begrepen
Die is van outs gewoon de eerfuellt me c te liepen;
Hoe rinalijek dit gebreck met Godt den Heere ftaet
Dat kan men over al bewijlen nyt de diet.
De geeften die by Godt en in den Hemel waren
1)ie zijn om dit gebreck ter hellen weghghevaren.
Al die foeckt wel te ftaenn met Godt ons hooahfte gort .'
Die wijcke van de prahlt en hebb' een laegh gemoet.
Een nederige ziel is eerre van de faken
Die ons en ons bedrijf by Godt bevalligh maken ,
Dat ons in Godes woordt geftaegli bevolen wert,
heelt,
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Is ja, een laegh gemoet en niet een moedigh hert.
Dit hebben als'et blij okt, oock felve veel poëten,
Al was'et heydens volck , voor defen wel geweten;
t laer fabels even felfs , al fchijnt'et malle praet
Die geven even ons al dickmaels goeden raet.
.GIs Dedalus fijn kindt eens wilde leeren vliegen,
11 y feyde : lieve Soon, en laet u niet bedriegen,
N och door een lagen val, noch door een hooge vlucht,
Maer hout u, watje doet, te midden in de lucht.
Soo ghy te lage vlieght , Neptunus fal u deeren,
En fprengen filtigh nat ontrent uw teêre veêren,
Soo datje datelijck ter neder horten fult,
En waerom dan geklaeght ? het is uw eygen fchult.
Maer wilj' uw loop om hoogh en na den Hemel fetten ,
Daer is geen twijffel aen, de fon fal u beletten,
En door haer groote kracht of met een heeten brant,
U drijven in de zee, of op het dorre ftrant.
Dit fevd' hy meer als eens, en vry al menigh werven,
Om (lat liet weeligh kindt hem niet en lou bederven,
liet fcheen dat Icarus fou na dees lesfe doen,
Maer door fijn overmoet foo was hy al te koen:
Soo haeft de jongelingh een weynigh heeft gevlogen,
is by tot aen de fon en hooger op getogen,
1 Tv kreegh een moedigh liert en maeckt een fnelle vlucht,
liet docht hem wonder moy te fweven in de lucht.
Hy liet fijn vader daer, die wou geen fonne raken,
Maer 't kindt gingh hooger aen en woudet beter maken,
llet liet dat helder licht, en 't (tont hem wonder aeu,
IIet won , indien het mocht, tot in den Hemel gaen
Maer als de gulde fon fijn vleugels quarr befchijnen ,
Soo fmolt het fachte was, fijn veêren die verdwijnen,
En by is fonder hulp, fijn leden waren bloot,
Siet daer van Ronden aen de vlieger in de noot!
fly roept tot fijn behulp de vleugels van de winden ,
,llaer daer en is geen trooft voor lijn verdriet te vinden,
Ach! 't wijl hy neder viel en om fijn vader riep,
Soo lagh hy metter daet te midden in het diep.
Daer liet de jongelingh fijn onvoorfichtigh leven,
En daer is maer alleen fijn bloote naera gebleven ,
De neem van Icarus die nam het water aen,
Siet daer een droef befluyt van al te losfen waen !
Wel, hout den regel vaft van alderley poeëten ,
E uilt heer nutte les uw leven niet vergeten
En wil je nicer van fulcks ? Soo let op Phaëton,
Die mend' uyt hooger drift de wagen van de fon;
i Iaer hoe hein dat vergingh kan yeder nader leien ,
In Nafoos grootfte werek daer wortet aen gewefen;
Maer dit zijn grillen, vrient; feyt yeniant hier misfchien
Ey, laet ons op dit werck een vafter ftoffe lien !
Wel, boje dat begeert? Iek neem het aen te wijlen,
Wat in den ouden tijt uyt eertucht plagh te rijhen ,
-
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Siet, waer dit monfter heerfcht, daer gaet het feltfaem toe,
Daer gaet het al verkeert en ick en weet niet hoe.
Waer oyt dit flim vergif in yemant komt gefoncken,
Het maeckt de menfchen dol en al de linnen droneken
Soo dat fijn grilligh breyn gantfch vreemde rancken broct,
't En kent geen vrienden meer, oock niet fijn eggen bloei.
Wie hoeft op dit bejagh exempels op te toeeken
By wreet en heydens volck en vergefochte boecken ?
Des Heeren eygen woordt dat kan ons doen verftaen
Hoe vremt in dit geval de trotfe menfchen geen ;
Een foon 1 van David felfs doet ons noch heden weten
Hoe dat een eygen kind fijn vader kon vergeten ,
Sijn vader onder-kroop, fijn vader henen joegli ,
En in het open velt oock niet lijn leger Iloegh.
IIeeft niet een wedu-vrou 2' foo vreemden daet bedreven
Als oyt van heydens felfs voor defen is gefchreven"
Sy heeft haer eygen bloet, des koninghs hoogh gehecht ,
Uyt eerfucht aengetaft en om den hals gebracht.
Wel, een die wel gefont en If,il begeert te leven,
Die moet tot defe pelt fijn hert niet overgeven;
Want liet, dit flim bejagh heeft Gode foo mishaenht,
Dat hy oock dickmael hier de fchennis heeft geplaeoht.
Ons Vader Adam felfs die is hier door geftorven
En al wat na hem quam tot in de grondt bedorven
En liet, wy waren noch in dien vervloeckten ftaet ,
Had Godt ons niet verlobt door fijn geheymen raet.
Hofias was een vorft en wou oock priefter weben,
Dies wierd fijn lijf melaets dat niemant kon genefen ,
Herodes liet het volck hem vieren als een Godt,
Maer midts de luys hem at, foo wierd by enckel fpot.
Godt fit in lijnen throon oock boven alle woleken ,
En toont fijn hooge macht aen alle trotfe voleken ;
Hy ftiert'et altemael na fijn verheven wil,
Ghy, buyght voor uwen Godt en houdt ii vorder flil.
Wat Godt ons heeft befcheert , dat moet ons vergenoegen,
Daer is ter werelt niet dat ons kan beter voegen,
Geheel ons aerts bedrijf gelijckt een kamerfpel ,
Daer moet een yder doen gelijck fijn niet -gefel.
Sijn rol, hoe die oock is , moet, daer een yder fpeleu
Doch magh noyt eenigh deel van fijn gefellen fteleu ;
Die by fijn vrienden eet , liet is een tafel-wet,
Daer taft een yeder aen dat voor hem is gebet.
Dit leer ick over al: Godt heeft een welbehagen
In die een ftillen geeft in haren boefem dragen ,
Maer die hooghmoedigh zijn en van een troffen acct ,
Die fie ick dat van Godt geen zegen wedervaert.
Al wie dan van den Heer wil heyl en zegen wachten ,
Die moet in fijn gemoet fijn naeften niet verachten;
Dit liet men in der daet, dit vind ick over al:
De blixem treft een Bergh en fpaert een lager dal.
Weeft groot in u w gemoet , en Godt fal n verftooten,
'
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Weeft kleyn in uw gemoet, en Godt fat u vergrooten
Wat ftaet ghy nietigh Wienfeh na eer en grooten lof?
(Thy zijt maer aerd' alleen, en haeft maer enckel (of.
Godt die in hoogiite fit en kan geen hooghmoet lijden
En daeronl moet de menfch den hoogtemoet leeren mijden
Een ftil en laegh gemoet , een nederllachtigh hert,
Dat fiet men dat geftaegh van Godt gezegent wert.
Wel om dit grilligh bloet uyt onfen geeft te drijven
Soo dient een yder menfch in lijnen geeft te fchrijven
Dat Godt van alle tijt verwaende (innen haet,
En trotfe lieden ftraft, ja met een donder faet.
Wie dan niet fijnen Godt in vrede foeckt te weren ,
Moet als een ftage les dit aen fijn teerte lefera
Ey! waerom dus gepooght tot eer en grooten lof',
De grootfte van den hoop en is maer enckel ftof.
. Iaer zijt ghy uyt den aert gewent tot groote (taten ,
Iek weet it goeden raedt die u fal konnen baten:
Den Hemel is loo hoogh dat niemant hooger kent,
En 't is een hoogh gemoet dat I'ich hier toe gevent.
Wie Godt van herten dient en wilder in volherden ,
Die kan een groote vorft, ja kan een koningh werden,
Een koningh wonder groot, rnaer echter onbenijt,
Wiens scepter niet en is benoten in de tijt.
Wie hier eens koningh wort, die fal liet eeuwigli blijven,
11;n hein en fal geen heyr of ander vorft verdrijven
hier is geen staet foo hoogh of vreeft een lagen val
Ghy, foeckt een machtigh rijck dat eeuwigh deren fal
VIN DE (uER1GTITIRIT.

De liefde tot'et geldt heeft vry geen minder krachten
Om tot een vreemt gewoel te rucken ons gedachten,
't Is wonder om te lien wat dat'et aertfche goet
Door al het naefte landt, door al de werelt doet.
Wat isfer Tnenigh menfch, die al lijn levedagen
Is befgh over al om rijckdom na te jagen?
En fchoon hy 't eens verkrijght, (lat hy gedlierigh focht,
Soo is hy maer alleen in meerder anghft gebracht.
't Is olie in liet vyer, al wat hy 1Teeft bekomen
En fijn gelt-gierigh hert is dieper ingenomen
Het goet , dat hy befit, is ja, dat hy ontbeert ,
En hoe by meer verkrijght, hoe clat by meer begeert.
Wel heeft u , waerde vrient, de gierighlieyt beteten ''
En dat u defe pelt uw' plichten doet vergeten ?
Ja, clat uw gantfche ziel als van begeerte braut,
En woelt gelijck een zee ontrent liet dorre (trant
Weet dat'er boecken zijn , en wel bedachte reden ,
Waer door een winfieck hert gewent tot beter (eden :
Stelt die maer in het werck, ghy fult in korten tijt
Al vry gerufter zijn, als ghy op heden zijt.
Godt tact het dierhaer goot niet op der aerden wasten ,
fl
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Om even :net gemack te vollen uwe kasfen
Neen, neen; maer als het Godt in oude tijden fchiep,
Soo heeft hy dat geplaetft in kuvlen wonder diep.
I her uyt kan yeder meufch op vatte gronden leeren
Van al dit ros metael de filmen af te keeren ;
Verinits het noit een men'ch uit fijne woonplaets krijght,
Voor dat by dickwils fweet en van vermoeytheyt li 'Ait.
Hier op too roep ick uyt: wat beck ick hier beneden
Wat foeckt men met gevaer, (lat wy met voeten treden ?
En fchoon men krijght genoegh, men wert des nimmer fat
Ey ! foeckt dat boven is , daer is de befte schat
Siet, als de guide tijt ten eynde was gekomen,
Doen wert weeft al het volck met geltfucht ingenomen ;
De deugden eerft bekent, die werden uytgejaeght,
Het goudt is rnaer alleen, dat veder een behaeght.
Stracks fagh men menigte hert in gierigliheyt verhitten
Het landt wert omgeroert , men gaf lieh om te fpitten
Al wat verholen was en in het duyfter lagh ,
Dat haelt men aen het licht, en aen den hellen dagli.
Het aert-rijck lift gewelt, men groeffer diepe kuylen,
Daer in, gelijck het fcheen veel moye dingen fehuylen ,
Van daer quam 't yfer voort, van daer quarr oock het gout,
Dat meer, als 't yfer felfs, ons gnade raneken brout
Hier zijn van ftonden aen veel feylen uyt-gekomen ,
Die hebben met geweldt de wereldt in-genomen ,
Soo dat het gantfehe landt in vreemde bochten front
Het yfer doet liet werck , liet gout dat leyt den grout.
Ilierorn heb ick gemerckt dat veel vermaerde mannen
Genegen zijn geweeft de geldt -fuchTt uyt te bannen
.Ja, fcheyden van het geldt als van een laftigh pack ,
Om dat liet niet en werekt als enckel ongemack
Een vorft van groot bedrijf die gaf eens duyfent kroonen
Om fijn getrouwen vrient Anacreon te loonen ,
Die nama het rijck gefchenck en fey den koningh danck,
Hem dacht , het was genoegh voor al fijn leven lanck.
De man heeft delen fchat wel neerftigh opgefloten ,
Op dat by hem het geldt mocht lange zijn genoten
Hy naromer kasfen toe die waren bijfter Derek
Verren Knet fwaer bellagh van deftigh yfer-werek
Doen ginek hy in liet bedt fijn leden neder- ftreckeui
En liet hein over al met fachte fpreyen decken ,
Sloot voorts fijn oogen toe en gaf hem tot de ruft ,
Maer wat hy ondernam hy kreegh geen flapens lull.
Hem dacht Baer was een (lief in fijn vertreck gelkonmen ,
En dat hem dele fchat lou werden af-genomen ,
Of (lat een Ilimmer boef fijn kasfen open Brack ,
Of dat een wreder fchelm hem in (le leden ft ack
Soo dat in plaets van luft uyt dit gefchenck te rapen ,
Soo werdt hy heel berooft van fijn geruftigh 11n hen ,
Dies is hy't ongemack van delen handel moe;
Hy dan flocks »vt'et bedt en na den koningh toe:
-
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Daer feyt hy: machtigh vorft , ick bidde wilt gehengen ,
Dat ick dit rljck gefchenck tot u magh weder brengen ,
Dit geldt en dient my niet, misfchien een ander wel,
Het geeft my anders niet als enekel ziel-gequel
\V ant als ick tot de ruf, mijn oogen rw il begeven
Soo voel ick anders niet als dat mijn leden beven,
JIy dunckt , of dat een dief mijn koffers open doet
Of dat een moordenaer vergiet mijn innigh bloet.
Of dat mijn huys -knecht felfs is befigh om te loeren
Om in de ftille nacht mijn fchatten wegh te voeren,
En waerom langh verhael? uw' geldt en dient my niet,
Dat yemant vreughde geeft, is my alleen verdriet
Ghy kont, als't u belieft dit elders wel befteden ,
lek ben , met dat ick heb, ten vollen wel te vreden;
Schoon ick in 't hof verkeer, ick ben een ruftigh man,
Die, fonder dat behulp, in blyfchap leven kan.
Dus fprack Anacreon, en liet de fchatten blijven,
Daerom dat menighmael de befte vrienden kijven;
Ily boogh fick voor den prins en gaf hem uyt'et hof,
En acht het dierbaer goudt niet meer als enckel ftof.
Hoort noch een vreemt geval dat ick hier moet verhalen,
l)aer uyt kan yeder fien hoe ver de menfchen dwalen,
Die tot onmatigh goedt en geldt-fucht zijn getut ,
En floe dat vuyl bejagh het oordeel overwint.
Als Thebe met een ftorm wel eer was ingenomen '',
En tlat'et nlachtigh heyr daer binnen was gekomen,
Doen fagh men niet als moordt en onheyl over al
,Soo dat de gantfche stadt verfmolt in ongeval.
Een lender van den hoop van defe ftoute benden,
Quarr in een feker Nuys daer hy een juffer fchenden ,
Cy was van foet gelaet en oock van edel bloet,
En had een rappen geeft en oock een hoogh gemoet:
Als nu de rauwe gaff fijn moetwil had bedreven,
Soo dreyghd' hy oock de maeght te brengen om liet leven,
't En ware fy terftont en op den ftaenden voet,
llenl wees haer lijf- cieraat met al haer befte goet
Sy, die (gelijck het fcheen) Baer leven won verfchoonen ,
Gingh ftracks een diepen put aen defen rover toonen
En fey , dat fy in haeft haer geldt en befte fchat ,
'['e farcen op gepackt, en daer geflingert hadt.
1)e vent in fijn gemoet met geldt-facht aen gedreven,
1)ie heeft, hem na de put van (tonden aen begeven ,
Ily bough hem op de kant, gantfch krom en bijfter laugh,
Op (lat by met befcheyt de moye dingen faegh.
Nlaer t'wijl hy ftont en keeck en neder was gebogen,
Vernam by (maer te laet) hoe dat by was bedrogen ;
l)e geldt -fucht van den boef die was de vrijfter nut,
Sy greep hem by het been en ftiet hem in de put.
Daer lagh hy doen en keeck: Sijn geldt-fucht was genefen,
Ely focht maer uvt den put oock fonder geldt te weien

De juffer was gefchent en is haer maeghdom quljt,
Maer was in eenigh deel genefen 'an de fpijt :
Ey, let eens niet befcheyt hoe ver de menfchen komen,
Wanneer haer geeften zijn niet geldt -facht ingenomen
I)e rijekdom , dierbaer gout, en 't ongeluckigh geldt ,
Is oorfaeck van de dood aen menigh deftigh heldt.
Maer leier, noch een woordt, dat hier niet dient vergeten ,
Hoort noch een feldfaem ftuck dat dienftigh is geweten ,
Op dat het blijcken magh wat vuyle win-luft doet,
En wat het Ilim gebreck voor quade nucken broet:
Een Grieckfche handelaer 2, die met de gantfche tinnen ,
Was betigh evenftaegh om veel te Irrogen winnen ,
Sagh naer een langh beraet voor hem de befte kans ",
Indien by handel dreef ontrent gelubde mans:
Dies als'er in den krijgh veel menfchen zijn gevangen,
En rufte hy gantfch niet maer ftelt daer na fijn gangen ,
Al waer men in het lant oyt marckt van menfchen hiel,
Daer was hy ftracks ontrent als met de gantfche ziel.
Daer kocht hy, die hem docht bequaem te fallen wefen ,
En lubd' het dienftbaer volck ; en als het was genefen ,
Soo werdt het opgepronckt en na de marckt gebrockt,
In 't openbaer geveylt, foo dier hy kon verkocht.
IIy had eens op een tijt een edelman bekomen ,
Die in een harde flagh gevangen was genomen,
En mits de jonghelingh hem fehoon en geeftigh (locht,
Heeft by hem oock ontmant den koningh t'huys gebrocht.
De vorst a, gelijckfe veel van defe luyden houwen,
Vermits fy dienftigh zijn ontrent de jonge vrouwen 5 ',
Kocht den gelubden Ilaef en vont hem nader haut
Seer nut tot lijnen dienft , als van een groot verftast ;
Dies werdt hy metter tijt in hoogen staet verheven ,
En hein wert groot bedrijf door al het landt gegeven ,
Soo dat hy machtigh werdt en uytter maten rijek ,
En echter wel gefien door al het koninkrijek.
Het is daer na gebeurt, gelijck by veeltijts reyfde,
Schoon by doen maer alleen op fijn beroep en peyfde,
1)at by belanden quarr in feker ander laut,
Daer by doen Panion den menfchen-lubber vant.
En als hy defen gaff op ftraete quarr gemoeten,
Nam by ten eerften voor hem feeftelijck te groeten;
En na by Panion te voren had vertelt,
Tn hoe verheven ftaet dat hy nu was geftelt,
Doe heeft hy hein genoot by hein te komen eten,
En zijn met goet onthael te (amen aengefeten;
Daer weyt doen Hermo breet hoe ver hy was geraeckt ,
En dat hem Panion dus machtigh had gemaeckt
En noodt hem voort naer 't hof om hem fijn gunft te toonen,
En fprack: ick kan n daer naer eyfch uw weldaet loonen,
De groote wereldt-vorft die is my toegedaen,
En wat ick hem verfoeck dat werdt my toegeftaen;

2) liefert hane Hiftor. Herodotus, relstne is Jorch Camrrar. Meditat. Heftor. P. I. enp. 99. um de jur. ti tractaf.
I) P^uttrch. in vita Alex.
4) Serene.
5) Ee',iehI nn h 1e Grieeken en Turnten lief-tol, out rrdeson l tier rei'inelt,
uniin Eunuc,6ie Hermotieins, et Mercator Pinion ins nontnatur.
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UUw haut en uw bedrijf die hebben my gegeven,
Dat ick te defer tijt in hooghhey t ben verheven;
Iek was een flecht gefel, ja, een gevangen flaef,
En nu houd' ick een ftaet gelijck een machtigh graef.
My dunekt het is mijn plicht, als recht en reden melden
Dat iek niet weder-glmft uw weldaet moet vergelden:
Wel, breeckt dan heden op met al uw huyfgefin,
Soo ghy oyt winfte focht, daer vindt ghy eerft gewin.
Geeft u maer naer het hof, komt in mijn buerte wonen,
En brenght oock even daer uw vier gefwinde fonen,
De keyfer is beleeft en my een grooten vrient,
Iek fal haer gunfte doen gelijck als ghy verdient.
Al wie door yemants hulp in hooghheyt is gerefen,
Is by een eerlijck man, die moet oock danckbaer weten;
I)it heeft oock van der jenght de reden my geleert,
Dat wie my gunfte doet oock dient te zijn vereert,
En waerom langh verhael? hy weet foo veel te feggen ,
Dat Panion het werck gingh dieper over leggen,
Dies als hy met fijn wijf dit nader had bedacht,
Soo heeft hy naer het hof fijn huyfgefn gebracht;
Daer was hy wellekom, als eerftmael heeft gefchenen,
Maer al dat foet gelaet is in der haeft verdwenen,
Want Hermo vol bedroghs noodt Panion te gaff,
Maer had daer wacker volek dat op den handel paft;
Dies, na dit lieve paer aen tafel was gefeten;
En na den vollen eyfch te (amen had gegeten,
Soo gingter anders toe; want na het middaghmael
Rees Hermo van den difeh en fprack een ander tael:
0 Godtvergeten fchelm! die, om u rijck te maken,
Geduerigh onderneemt onlijdelijke faken!
Ghy fchent het fchepfel Godts, berooft de friste jeught,
En neemt haer met gewelt haer aengeboren vreught.
Ghy pleeght een Ilim bedrijf dat alle menfchen haten,
Mits fy aen 't vaderlandt geen zaet en konnen laten;
Ghy hebt het foo gemaeckt, dat ick ellendigh man
Aen mijn bouvalligh buys geen fteunfel geven kan.
Siet, hier is nu de tijt dat ick uw boofe treken
Sal ftraffen na den eyfch en na den regel wreken.
Het is een oudt gebruyck dat yeder lijden moet,
Al wat hy quaets bedenckt en aen een ander doet.
Ghy hebt, 't is my bekent, vier fonen opgetogen,
Die fijn hier in het flot, en ftaen in mijn vermogen;
Die fal ick al gelijck hier brengen aen den dagh,
Ghy, doet hun al te mael gehjck men flaven plagh;
't Sa! lubt den gantfchen hoop oock fonder yet te fparen,
Want dat my is gefchiet dat moet hun wedervaren
Dit flot dat is befet tot dat'et is gefchiet,
Of anders ghy en komt uyt dele kamer niet.
Dit eyft den Hemel felfs, en al de grootfte Goden
Die hebben defe wraeck aen mijnen geeft geboden:
UUw vuvl en rim bedrijf dat moet nu zijn betaelt,
En u moet foo gefchiên, gelijek iek ben onthaelt.
;

Ghy moet in dit bedrijf u niet onwilligh toonen,
Menfch-fchender als ghy zijt, ick moet u lieden loonen !
t' Sa! tijt terftont te werek, want foo j'et niet en doet,
Ghy ftilt hier ftroomen fiep van uw ontuchtigh bloot.
Hoort wat'er noch gebeurt: by laet de fonen halen,
En wat by fchuldigh was dat wild' by doen betalen
IIier baet geen deerlijk lien; de vader fnijt haer af,
Dat vrou Natura felfs in haer geboorte gaf.
Schoon IIermo fijnen wil dus ver nu had verkregen,
Noch wild' hy vorder gaen en liet hem niet bewegen,
Dies fprack by gantfch verwoeft de jonge gatten aen,
t' Sa! (toet den ouden fchelm als hy n heeft gedaen:
Want foo j'et niet en doet, dit moogje valt vertrouwen,
Iek fal u al te mael in ftucken laten houwen ,
t' Sa! grijpt den vuylen boef en maeckt hens vaerdig gmjt,
Dat hy foo menighmael van ander menfehen fnijt.
Stracks laet by na het woordt een deel foldaten komen,
Die hebben dadelijck de kamer ingenomen,
De deuren wel befet en dat aen alle kant,
Tot dat oock even felfs de vader is ontmant.
Na 't al was uytgewracht, gingh Hermo weder fpreecken
En heeft met fchamper jock den vader deur geftreecken :
^iGhy hebt voor defe tijt mijn frisfe jeught gefehent,
Maer hoe dat yemant fmaeckt dat is u nu bekent.
Ghy woont nu in het hof en dient de jonge vrouwen,
En leert gelijck als ick den koningh onderbouwen,
Ghy zijt nu in den ftaet om groot te zijn gemaeekt,
Want oh dien eggen voet ben ick er toegeraeckt.
Dat ghy aen my bedreeft, om my dus hoogti te fetten,
Heb ick u aengedaen en dat naer onfe wetten,
Iek heb mijn vrenght gemift mijn frisfe jaren lanck,
Ghy reyft vry daerje wilt en weet my grooten danck;
Iek hadde machts genoegh om my te mogen wreecken,
Om u en uw gefin den kop te laten breecken,
Maer ick pleegli uytter aert foo wreede dingen niet,
Maer doe u maer alleen gelijck tr.y is gefchiet.ii
Daer gaet de koopman heen met vier gelubde fonen ,
En weet niet wat te doen of waer te fullen wonen,
IIy is een tafel-praet, een kluchjen door het landt,
Van niemant oyt beklaeght hoewel by is ontmant.
Ey! fiet, hoe Godt oock hier de menfelien weet te plagen,
Als by haer ihm beleyt niet langer wil verdragen:
Hy leyt het fchuldigh volck gehjck een rechter doet
En brenght het daer het dient en daer het lijden moet.
Nn vrienden, wie ghy zijt, wilt slit met oordeel wegen,
En leert in rechte deught een reynen handel plegen;
Schout alle vuyl bejagh dat uwen naeften fehaet,
Den Hemel fiet'et al, daer is den hoogen raet.
Maer hier op, na my dunckt, hoor ick de luyden fpreken,
Wat middel is'er doch om gelt-fucht af te breken,
Vermits die veeltijts waft hoe yemant rijcker wert?
Wel : hoort eens hoe men krijght een ftil en matigh hert,
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Siet, als een medecijn een flecken wil genefen,
Die na veel drinckens felfs noch dorftigh plagh te wefen:
Soo geeft hy defen menfch geen wijn of water meer,
Maer neemt, tot fijn behulp, al vry een ander keer;
IIy geeft hem machtigh kruyt, dat heen de vochticlleden
Doet fehieten uyt den buyck en al de binneleden,
En ['iet, met dit behulp, foo heeft den dorft gedaen,
Want aftreck van het vocht dat doet den dorft vergaen.
Dit is een recht behulp voor alderhande menfchen,
1)ie oock naer machtigll goet Lijn ftaegh gewoon te wenfelien,
Dies roep ick overluyt: ey, weeft niet langer geck,
En foeckt geen ineerder geldt, maer mindert uw gebreck.
Let voort op Tantalus ' die midden in de beken,
Pooght fijn verdorden wont daer in te mogen fteken,
i\Iaer 't is om niet gepooght, al wat de man betracht,
Noch wort by in liet nat van drooghte gantfch verfmacht.
Ey, waerom lachje , vrient , en noemt dit malle grillen ?
Leert doch wat onder dit de dichters feggen willen
lek bilde, magh het zijn, verandert maer den naem,
De fabel is voor it en uw' bedrijf hequaem.
Uw' buys is vol getaft met alderhande waren,
\TIv meer als eens genoegh om wel te mogen varen:
Macr fegtet, waer is de vreught, die ghy hier over raept,
(Illy light daer op en dut, ghy light daer op en [Inept.
(.ihr wenft gedurigh meer en vreeft het aen te raecken ,
Soo dat uw groote fchat n niet en kan vermaecken ,
(Thy, foo ghy wilt verftaen uw' grilligh ongeval,
Soo let eens op het beelt dat ick hier ftellen fal:
Geeft uwen houdt een ftuck, hy weet'et op te rapen,
1Iy Ilockt'et in het lijf, maer fal haeft weder gapen
Hv proeft niet hoe het finaeckt: het fchiet hem door de keel,
Eu eyft een nieuwen broek, al komt'er noch foo veel.
Wel, onverfadight hert! wat goets doen u uw fchatten ,
1\lits ghy ftaegh befigh zijt yet nieus te mogen vatten?
Ey lieve, weeft geruft, en wordt geen hont gelijck,
Een die hem vergenoeght, die is gedurigh rijck.
Ach, \vat doet menigh menfch om rijck te mogen werden 2
1 [v leeft in (tage forgh, en wilder in volleerden:
fly reyft door zee en landt tot aen de laetfte kult,
En leeft om rijck te zijn, gedurigh ongerult.
Ey, weeft doch niet foo graegh om rijckdom na te jagen,
Let op uw' fwacken aert, en op uw' korte dagen
Siet, hy krijght machtigh goet, die in fijn leven wint
Dat hem kan dienftigh zijn, wanneer de dood begint.
Doch foeckje rijck te fijn? Wort rijck in goede werken,
Dat kan u in de dood en na de dood verftercken.
Soeckt goet dat nimmermeer verlieft fijn eerften Rant,
Noch door een hooge vloet, noch door een lieten braut.
Soeckt goet dat eeuwigh duurt, en niet en kan verrotten;
Oock nimmermeer en wordt bevochten van de motten;
Het is een deftigh wijf, en gantfch voorfichtigh man,
-
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Die ftaet na machtigh goot, dat met hein revfen kan.
VAN TE GROOTEN BLIJTSCHAP.

Maer ghy moet niet alleen verdriet en vreefe mijden,
Ghy mooght, al fchijnt'et vreemt, u niet te feer verblijden,
Want is in uw gemoet de blijtfchap al te groot,
Sy brenght ons fleckten aen, ja wel de bleecke (loot.
De geeften en het bloedt die komen op gevlogen,
En worden van het hert door bhjdichap afgetogen,
Soo dat het innigh warm, oock midden in de luft,
Wordt uyt fijn plaets geruckt en 't leven uytgebluft:
Maer wat kan doch een menfch op aerden over komen,
Om met foo grooten vreught te werden ingenomen?
Eylaes! wat hier vermaeck, geneught of bhjdfchap schijnt,
En is maer eiekel roock die in der haeft verdwijnt,
't Is niet de pijne waert , om aertfe beufelfaken ,
'Fe roeren fijnen geeft en groote vreuglit te maken,
Mijn ziel, fchoon ghy bequaemt luft, eer, en groote fchat,
Be[ittet al te mael of ghy het niet en hadt!
Nu, blljdfchap, die ons hert by wijlen kan vermaken,
Ontftaet in onfen geeft uyt veelderhande faken:
Of dat ons eygen bloet, of dat ons goeden vrient
Van eenigh hoogh geluck ten vollen is gedient,
Of dat ons vyandt fterft of gnalijck is gevaren,
Of dat ons yemant komt een tijdingh openbaren,
Die ons gantfch wel bevalt, of dat men onverwacht,
Om eenigh foet geval geheel onmatigh lacht.
Van blljdfchap opgeweckt uyt dier gelijcke gronden
Daer werden over al exempels toe gevonden,
Ghy, doe je van dit werck een neerftigh onderfoeck,
Ghy fult'et konnen lien in menigh deftigh boeck.
EERSTE EXEMPEL.
Daer is een grooten flagh in ouden tijt gelagen,
Daer van 't Romeynfche volck liet onheyl moeite (Tragen,
Vermits dat Hannibal genoegllfaem nederlloegh
Het bloemtje van de jeught dat Roomfche wapens droegli.
Een moeder had verftaen, het was haer aen gefchreven ,
Hoe dat haer eenigh kindt te Canna was gebleven,
Te Canna daer het heyr van Roeien was gevelt,
En had die groote ftadt in vollen ron geftelt.
Maer op (lien eygen dagh als fy het had vernomen,
Soo is haer eenigh kindt gefont te buys gekomen;
Dies rees foo grooten vreught ontrent haer blijde ziel,
Dat fy terftont verfchiet en dood ter aerden viel.
TWEEDE EXEMPEL.
Alfonfo, machtigh Vorft en hertogh van Feraren,
Was uytter maten bly en en kond' hein niet bedaren,

2) Horat. I. Epift. I.
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Vermits de paus Clement. ' die hem gantfch vyant was,
Wert uyt de tijt geruckt en dat geweldigh ras;
Want als Alfonfo wift dat Clement was geftorven,
En dat fijn befte vrient de Ileutels had verworven,
Soo werd' hy foo verheught dat hy te bedde viel,
Ja, in het duyfter graf den paus gefelfchap hiel.
Het wert, 't is waer gefeyt, en over al befchreven
Dat ja, de prins uyt rou verloor fijn dierbaer leven,
:Vlaer, vrienden! hoort een woort dat ick u feggen derf:
IIet was nyt enckel vreught dat onfen hertogh fterf.
DERDE EXEMPEL.
Een Vader had wel eer drie fonen opgetogen,
Die hadden edel vocht uyt fijne borft gefogen ; ,
Sy waren al gelijck in konften wel geleert,
En hadden in liet hof een langhe wijl verkeert.
Ey fiet, om defe tijt, zijn in de Grieckfche fteden,
Veel prij fen opgeftelt voor wel gemaeckte leden,
Daer liep een yeder toe en toonde wat by kon ,
Op dat hy eer verkreegh en groote prijfen won:
't Geviel, (lat defe drie haer kant' daer quarren wagen ,
En hebben alle drie een kroone wegh gedragen,
Daer wierdt van ftonden aen de zegen -rijeke jeuglit
Den vader t'huys gebracht met ongemeene vreught.
Een yeder riep hem toe en quarr hem eer bewijfen,
En boodt hem veel gelucks met drie verfcheyde prijfen;
En onder dit gewoel de drie gebroeders gaen,
En fpreken over handt haer ouden vader ach.
Sy komen al gelijck aen hem de prijfen toonen,
En eieren hem het hooft met drie gewonne kroonen;
Hy fagh de kransfen felfs hem fweven om het hooft,
Dies wiert hy door de vreught van alle vreught berooft.
De reuck was al te fterek van drie laurieretelgen,
De blijdfchap was te groot, hy konfe niet verfwelgen;
De plan was eerft verbaeft en ftaet en fuyfebolt ,
Soo (lat hy fonder fpraeck en dood daer henen rolt.
VIERDE EXEMPEL.
De groote Sophocles dient hier nu by te wefen ,
Om dat dit eyghen werck oock van hem wordt gelefen,
Want by is uytter tijt en in het graf geraeckt,
Om 't lette treurigh fpel dat by hem is gemaeckt.
Veel dichters t' fijner tijt die fagh men hem benijden,
Veel geeften boven dat die quamen hem beftrijden ,
Maer fiet, het lefte werek dat hy bracht in het licht,
Dat fteld' hem boven al dat yemandt had gedicht ;
En als op dit geval meeft al de groote lieden
I Iem quamen veel gelucks, en gunft en eere bieden,
Soo wierdt de goede man foo gantfch onmatigh bly,
Dat by wiert wetter daet van alle nijders vry. —
1) fans Clemens 7 van die naaai.

Maer fchoon dat menigh menfch, door blijdfchap opgenomen,
Is haeftigh weghgeruckt en om den hals gekomen ,
Soo vind men even Nkel (lat on s de foete vreught
Is als een Tonne fchijn en als een nieuwe jeughi
De blijdfchap is gefont, en veel geleerde luyden
Die foecken hier behulp oock boven alle kruyden
Maer yeder die het hoort die moet'et Too verftaen
Dat alles moet gefet en na den regel gaen.
Al fchijnt de blijdfchap foet en wordt Teer hoogli geprefen,
Soo moetfe lljekewel befet en matigh wefen
Want 't fv men droevigh is of anders wel gelint ,
De maet is over al het befte dat men vint.
Wordt ons de geeft beroert of met of tegen reden
Haer kracht die ftreckt haer uyt oock aen de buvteleden.
On-matigh herten -leet en al te grooten vrenght
Doet hinder menighmael oock aen de friste jeugllt.
Hoe niagh ons 't aerts vermaeck Too hups en luftigh fchijnen,
Al wat ons hier verblljt dat moet in haeft verdwijnen ,
Daer is noyt rechte vreught, noyt recht volkomen lult,
Daer is gheduerigh yet, dat ons den geeft ontruft.
Siet , als de blijde vreught op u komt neder dalen 5
En fchijnt in uw vertreck als met vergulde ftralen ,
En weelt des niet te bly, 't is wispel-turigh fpel,
Maer vraeght haer na den rou , dat is haer met-gefel ;
Vraeght, of die niet en volght en tot u komt genaken ,
Want komt de vreught alleen fy kan 't niet langhe maken,
Gantfch licht werdt haren lach verandert in getretu•,
Waer blijdfchap is in buys, is droefheyt voor de deur.
Hoort nu een kort befluyt, gegrondt op vafte reden
Al wat de wereldt geeft is vol van bitterheden ,
Want of men hier misfchien by wijlen is verblijt,
't Is al maer water-verw en 't (luurt als gecnen tijt.
Maer wilje vafter gaen en van een middel lefes ,
Waer door dat yemant kan geduerigh vrohjck weten ,
Prent dit in uw gemoet: De ftilheyt van den geeft
Die is gheftaghe vreught, en als een eeuwigh feeft.
Maer om den rechten gront van b lijdfchap hier te weten
Soo hoort een kort befluyt dat niet en dient vergeten ,
Maer wel te zijn gevat en dickmaels over hey!,
Vermits het Chriftus felfs voor defen heeft gefevt:
S €jn jongers, op een tijt, die waren uyt gefonden ,
Om van liet recht geloof te leggen vafte gronden ,
En hun was toegeftaen , tot opbou van de kerek,
Te ftij ven haer beroep door menigh wonderwerck.
Sv deden even foo, gelijck haer was bevolen,
En maeckten openbaer dat eertijts was verholen ,
En zijn na dit bedrijf tot Godes Soon gekeert,
En doen een laugh verhael wat by haer was geleert;
Maer fy gaen boven al met blijdfchap openbaren,
Hoe dat de nickers felfs haer onderdanigh waren;
Dat ftont haer wonder aen; maer hen wert aengefeyt,

2) Paus Paalas 3. Dit veers is op dit gmal in 't Latijn te Nomen geineekt.
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Dat by ons als een fchat dient op te zijn geleyt
Niet dat op uw bevel de Duyvels zijn verdreven ,
Macr dat in Godes boeck uw' namen zijn gefchreven ;
Dat is liet recht verniaeck , dat is de ware vreuglit
Waerom ghy vrolijck zijn en blijde wefen meught.
1)it fprack de waerheyt felfs , en daerom ftaet te letten ,
1Vaer op (lat yeder menfch fijn trooft behoort te fetten;
Vat hier dan blljdfchap heet daer van de werelt roemt,
hin heeft de waerde niet om vreught te zijn genoemt
Wel acn dan , lieve ziel! laet ons geduerigh trachten
Met 13crt en met gemoet , ja , met geheele krachten ,
Dat wt' met dele vreught van hier eens mogen gaen ,
Want al liet ander werck en is maer losfe waen.
VAX GRAMSCHAP.

liet fpoock, dat gramfchap heet, dient mede weghgedreven
Voor veder die hem voeght om ftil te mogen leven ,
Want die in lijnen geeft dit vinnigh monfter voet ,
't 1 feker dat hy ftaegli in roere wefen moet.
(Thy , voor den heften raet om dit gewoel te milden
\Veeft treurigh daer men treurt en blijde met den blijden ;
],eert onrecht, leert gewelt verfetten met gedult,
En om dit wel te doen , foo weeght uw eygen fchult.
Ja , vt eeglit in uw' gemoet den ftaet van uwe faken ,
En hoc ghy 't by den Heer of elders plagh te maken
Pevft , datje menighmael voor defers hebt verdient
Met fchimp te zijn onthaelt oock van uw heften orient,
Spout by dan gramme fucht , gelijck als heete kolen,
Seght in uw' ftil gemoet : Godt heeft het hem bevolen
Godt geve my gedult! Dit na den eyfch betracht
heeft menigh grimmigh hooft in beter ftaet gebracht.
Die trots zijn uytter aert en grooten hoogmoet drijven
Ll,j n om het minfte dingh genegen om te kijven;
Macr die fijn horte proeft en let op eygen fchult
Al wordt by fchoon geterght, hy draeght'et met gedult.
Wanneer de gramfchap komt dan fchijnt het bloed te lieden,
Men kan fijn eygen hert, fijn geeften niet gebieden,
Men vier-ooght als een kat , de wont die baert geluyt
1)at vreemt dat groufaem is, dat niet met al en Hoyt.
De gramfchap dient bemerekt met wel bedachte Finnen,
livfonder foo wanneer haer haer vlagen eerft beginnen
Dat kan uw' dienftigh zijn 1; want is de gramfchap groot,
Sou wordt'et aengeficht aen alle kanten root.
Macr noch een flimmer tocht die kan het al bederven
Als fv haer bleyck betoont en yemant doet befterven.
Ghv, let op dat geftel, en als ghy dat bemerckt,
Weet dat het innigh hert dan vreemde rancken weicht.
Een koorts is wonder fel en qualljek om bedwinghen ,
Als fv een Becken menfch met koude komt befpringhen ;
1)
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Want dan is 't hitfigh bloot of om of aen het hert,
Waerdoor geheel het lijf te meer gepijnight wert.
Als Lich in eenigh rnenfch die peyl komt openbaren ,
Ghy, heckt dan uw gefchil of ghy fudt quahjck varen
Laet dit uw' regel zijn: De roode gramfchap krijt,
Maer vrienden, letter op: de bleecke gramfchap bijt.
BES( IiRV\INGIIE VAN DE SELTSOIE MANIEREN VAN GRA11\ME
-
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Och! of nu d eten hoop my tegen mochte komen,
Terwijl ick fta en briefch niet gramfchap ingenomen
lek fou van ftonden aen het wonder fel gebaer,,
lek fora mijn vinnigh hert gaen fpouwen onder haer.
Iek fou met groot vermaeck mijn loot ten vollen wreken ;
Iek fou dien ouden boef den kop in Rucken breken :
Iek lou hem metten voet gaen treden op liet lijf,
Om dat hy is de groat van al het Ilim bedrijf.
Hoe fou ick Cyrus flaen, hoe lou ick hens verleheuren,
Hoe fou ick met geweldt hem gints en weder fleuren ,
floe fou iek al fijn breyn doen vlieten over ftraet,
Om dat het fpel begon door fijn doortrapten raet.
Ich fou hem over al, om mijnen brandt te koelen ,
Iek fou hein voor gewis mijn krachten doen gevoelen
lek brack hem gal en blaes en al met oenen [lagh ,
Tot dat ick aen den guyt geen leven meer en fagh.
Wat noch? den jongen laf trock ick in hondert ftucken
lek fou hem nyt den kop fijn oogen komen rucken,
En goyen in den grid, maer al het vorder rot,
Dat joegh ick op de vlucht alleen tot enckel fpot.
Iek , foo mijn wrange ziel haer vorder ginck verbitten,
Iek maeckter banken van onz scherlineks op te fitten ,
Of dreef hem in de lucht gelijck een lichten bal
Siet daer een kleyne preuf van mijn verwoede gal.
lek heb op dit bedrijf een feltfaem ftnek geleien ,
l)at fal na mijn begrijp hier dienftigh konnen wefen
Want daer uyt werdt geleert wat fpljt en gramfchap doet,
En hoe een Chriftenmenfch fijn tochten dempen moet 2 ':
1 Een Spaenfebe jongelinck gevangen in Granaten ,
Was voor een ruyme tijt als have daer gelaten,
Hy was daer in den dienft van feker Heer geraeckt,
Die had hein opper-vooglit van fijnen bouw gemaeckl
TIv was een geeftigh quant en wilt hein foo te dragen
Dat hy wan metter tijt des meefters tivelbelhagen ,
Doch Piet, in dit gefin Baer was een jonghe macgllt,
Aen wien hy buyten hoop een ftille gunfte draeght ,
Hy dient haer lijckewel als met de gantfche firmen ,
En wilt foo eenigh deel van haer gemoet te winnen ,
Een hout (al is'et groen) ontvonekt noch in het vier,
Het gaet oork even foo met dit eenvoudigh dier.

in4, en ionic ilefr hi^lour nick bo nien g bin}eki i%eiden tot oaeisclionntnge en afkeninge ti an r^nRerc et it liettte,

rS0

TACIITIGII- JARIGE BEI)ENCKINGEN.

Siet, door een kleyne leek foo komt een fchip te fincken,
Al fchijnt'et maer de zee by droppels in te drincken;
Een boom wordt metter tijt en ongevoeligh groot,
Een veertje veel gepluckt dat maeckt de vincke bloot.
De maeghden (foo men feyt) die krijgen veeltijts ftuypen '',
Die lek en weet niet hoe haer in de (innen krnypen,
En fiet, om defe tijt dan zijnfe bijfter fwack,
En (lat baert onder haer al menigh ongemack.
Hoe dat'et wefen magh? de twee verliefde menfchen,
Die komen tot het werck dat jonge luyden wenfchen
En dit is naderhandt foo menighmael gefchiet,
Als haer bequamen tijt en plaetfe gunfte biet.
Maer Roderigho feyt: dit kan niet langhe dueren ,
Wy fullen met verdriet ons foet vermaeck befueren ,
Hier dient dan op gelet en goeden raet befchaft,
Of wy ftaen in gevaer om haeft te zijn geftraft.
Maer hoort wat voor belluyt dat fy hier over namen,
Sv vinden alderbeft in haeften op te kramen,
En vluchten uyt het landt en even na de stadt,
Daer onfe jonghelingh de naefte vrienden hadt.
Sy (alsfe tot het werck bequame (tonden Pagen)
Sijn wacker in de weer en op de wegh geflagen ,
Maer eer naeu eenigh deel was van de reys gedaen,
Eylaes! de teere maeght en kon niet langer gaen,
Daer moeft de jongelingh met fijn geminde ruften ,
Schoon dat by niet en fagh fijn vaderlandfche kuften,
Nu fiet, daer was een rots ontrent het naefte velt ,
Daer heeft het vinchtigh paer haer gangen na gefielt ;
Maer fy als geenen tijt op defe plaets gekomen,
Zijn met een groote fchrick geweldigh ingenomen,
Want riet , haer vader quam die niet een fnelle loop,
Bracht daer beneffens hem veel dienaars over hoop.
Wat raet in dit gevaer voor defe bange lieden,
Want Baer en is geen kans om wegh te konnen vlieden ;
Te klimmen op de rots dacht haer de befte raet,
Al fijn de gangen fteyl en al de wegen quaet.
Eylaes! de maeght verfterft tot aen haer roode lippen,
Noch geeft de noot haer kracht te klimmen op de klippen,
En fchoon het jonge dier dat ambacht niet en kan,
Sy quijt haer niet te min gelijck een wacker man.
De vader tot de ziel met gramfchap ingenomen,
Toont hun een wreet gebaer en hiet haer af te komen
Hy dreyght haer even ftaegh en toon een feI gelaet,
Dat aen het jonghe volck tot in het herte gaet.
Maer 't hout fach op de klip; de vader hiet de vrienden ,
Die hem doen tot behulp en voor gefelfchap dienden
Te klimmen op de rots: die luyden fijn bereyt,
En doen met alle vlijt al wat de vader feyt.
Maer wat de klimmers doen of watfe mogen pogen,
Rodrigo met de maeght en willent niet gedogen ,
Sy nemen tot behulp wat haer de plaetfe gaf,
1) L'Heuie de Bergere by de Fraufche genoemt.

En rollen harden fteen en groote keven af.
De vrienden fien geen kans om op de klip te raken,
Sy moeten haer bedrijf en al den handel ftaken,
De ftoutfte van den hoop die is geheel befchroomt ,
Wanneer een groote fteen van boven neder koon(
De vader des te meer met gramfchap ingenomen ,
Doet uyt het naefte dorp een hoop geboerte komen,
Die vallen aen het werck maer op een beter voet,
Als kundigh hoe men gaen en waer men klimmen moet
Daer flaet het jonghe paer haer oogen na beneden,
En lien haer alle trooft ten vollen afgesneden,
Daer is geen uytkomst naeer, daer is geen vlugliten aen,
Sy waren op de rots ten eynde toe gegaen.
Een meyt die uyt de stadt met Rachel was geweken,
Die hoord' op dit geval de jonghe luyden fpreken,
Rodrigo gingh voor eerft ontrent de juffer ftaen,
En fprack haer gantfch verbaeft in defe woorden aen
Mijns s'herten diepfte vreught en fchoonfte van de maeghdeu,
I)ie mijn naeu-keurigh oogh voor defen oyt behaeghdeii ,
Wy zijn hier (foo je liet) in hoogen noot geftelt,
Dat my rampfaligh menfch tot in de ziele quelt,
My dunckt, indienje wout uw vader gaen begroeten,
En vallen hem gedweeg niet tranen aen de voeten ,
Oock feggen dat wy zijn verplicht met echte trod
Iek hoope dat by ons genadigh wefen Lou.
Ey, neemt hier van de preuf. Maer Rachel daer-eu- tegen,
Die nam liet anders op, en laet Baer niet bewegen ,
Ach! (dit was haer gefpreck) Iek ken mijn vader wel,
Hy is an wreeden aert, en uyttermaten fel.
Indien ick by hem quarr en fprack van defe dingen,
Hy Lou gewis mijn hals met krachten omme wringen ,
Of mift by yet misfchien van fijn onftuymigh bloet,
Soo raeckt' ick by het volck (lat eeuwigh fpinnen moet;
En ghy, mijn waerde vriend, en zout geen trooft verwerven,
Maer door een wreeden beul met fchande moeten fterven,
En dat fou my, eylaes ! een droever finerte zijn ,
Dan of mijn ziel verfmolt in d'allergrootfte pijn.
t' Sa, laet dees harde rots ons bruylofts bedde weren ,
Die fal van (tonden aen van droefheyt ons genefen ,
't Is maer een kleyne fprongh en maer een korte flout,
Die ons de moede ziel fal rucken uyt den mont.
Ic,k wil op defe tijt mijn dagen liever enden,
Als leyden naderhant een leven vol ellenden.
t' Sa, grijpt my in den arm , en neemt den le['ten foen,
Iek wil oock even foo mijn laetfte plichten doen.
Na fpraeck en weder -fpraeck de jonge luyden grepen
Malkander in den arm, en vaft aen een genepen
Gaen rollen van de rots, en daer de vader (tont
Daer ftort het lieve paer by ftucken op den gront;
Haer leden zijn mifmaeckt door hondert diepe wonden,
Naer zijn noch evenwel te famen vaft gebonden:
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Sy twee zijn nu maer een. Siet daer een droef geval,
Waer van de fpitfe rots den naem behouden fal.
Siet, aen de fteyle klip is (tracks de naem gegeven ,
Van dit ellendigh werck dat by haer is bedreven,
En tot op heden toe behoutfe defe naem,
Want heeft tot haer behulp de vleugels van de faem.
Als Icarus wel eer was in de zee geftorven,
Doen heeft de woefte ftroom fijn eygen naem verworven,
En dat heeft even felfs tot heden toe geduert,
Om dat de jongelingh de dood daer had befuert.
Uaer wiert een put gemaeckt juyft daerfe neder vielen ,
En fiet, daer is het graf van twee verliefde zielen;
De vader was te bars, fijn geeft te bijfter fel,
Siet daer het droef be(luyt van dit ellendigh fpel.
Indien hy fijn verdriet en ongetoomde finnen
Had aen den bandt geleyt en konnen overwinnen,
En met een foet gefpreck fijn dochter aengegaen,
Hy had haer altemael een beter dienft gedaen;
De man had wel gelijck om hart en gram te wefen,
Maer dat kon evenwel de wonde niet genefen,
Siet, als'er eenigh dingh in vreemde bochten ftaet,
Noch doet hy alderbeft die fachte wegen gaet.
i)e gramfchap is een koorts, by kan de menfchen dwingen
Tot wreetheyt , felle wraeck, en duyfent vremde dingen;
]:en knecht van Pollio die brack eens feecker glas,
Dat hem gantfch aengenaem en wonder dierbaer was.
Hier door wiert defe man met gramfchap ingenomen,
Dies liet hy metter daet voor hem den Have komen,
Daer gingh hy dapper af, en feyde: vuyle fiel,
Breeckt ghy door plomp beleyt dat ick too waerdig hiel?
Noch gingh hy felder aen en fey met grooten yver :
Flucks flingert defen guyt te midden in den vyver,
Op dat hy voetfel geef aen myn geminde vis,
Want too een botten fchelm niet anders waerdigh is.
Auguttus was genoot om daer te komen eten,
En wat'er was gebeurt dat liet hein yemant weten,
IIy komt by fijnen waert en feyt hem: lieve vrient,
Het fchijnt ghy wilt hier doen dat niet gedaen en dient;
Uw gramfchap, na my dunckt, is vry wat hoogh gerefen,
Een flaef is oock een menfch al fchijnt hy kleyn te wefen;
Sout ghy uyt grammen moet gaen geven aen de vis,
Die langti u is geweeft en noch uw dienaer is,
En wilt niet met de dood too kleynen mif-Ilagh wreken?
Laet eer dit poppe-goet en al de glafen breken;
't En zy men 't hevigh bloet heeft onder fijn gebiet,
Soo dient tot ons gebruyck too brofen huyf-raet niet.
De vorft, om aen het volck dit recht te mogen leeren,
Liet op dien eygen voet de kasfen omme koeren,
I)e kasfen daer het puyck van al het edel glas,
Tot welluft van het oogh by een vergadert was;
Daer lagh doen al het tuygh daer mee de vrouwen proncken
Daer nyt in ouden tijt de grootfte luyden droneken,
1[
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En fiet, dus wiert de Ilaef getogen uyt den noot,
Die uyt een korfel hooft was eygen aen de doot.
O hoogh geduchte prins! ghy haddet wel begrepen,
Wat onheyl bitte gal gewoon is na te fiepen,
Ghy weeft door uw bedrijf den grout en rechten voet,
Hoe dat een keyfer felfs fijn gramfchap toomen moet.
Hoort nu een dienftigh woordt voor alle teere vrouwen,
Die niet en zijn geleert haer bucht te wederhouwen,
Die licht en inder haeft, om eenigh kleyn geval,
Gaen ftellen in het werek de vlagen van de gal:
Men fiet'et menighmael dat yemant fchijnt te rafen,
Wanneer een plompe meyt ontrent de fijne glafen,
Of by het porceleyn haer dingen qualijck doet,
Men fiet dat yeder een de ftrafle lijden moet.
Ghy, die uw fwackheyt kent, verfchoont uw eygen feylen,
En treckt de (innen af van al de blaeuwe teylen,
Van al dat China Pent; het broofe porceleyn
En is u geenfints nut, al is het wonderreyn.
Of too uw waerde man vint eenigh foet vermaken
In lack of aerde-werck of diergelijcke faken,
Soo gaet van eerften af en wapent uw gemoet
Met vrede, met gedult, en met een fedigh bloet!
Gewent u niet verdragh en fonder gramme vlagen,
Nu eenigh ongeluck, dan ongelijck te dragen;
't Zy dat een haeftigh knecht uw fijnfte fchotel breeckt,
Of dat een plompe meyt uw glafen omme fteeckt;
't Zy dat'et eenigh kindt fal over handt verkerven,
En ftroyen uwe vloer met koftelijcke fcherven;
't Zy dat een fchuerfter felfs uw dingen omme , Itoot,
Of fomtijts eenigh vriendt, of wel een difch-genoot.
Set vaft in uw gemoet u niet te Pullen quellen,
Wanneerje nu en dan uw' dingen komt te tellen,
En fchoon ghy menighmael uw befte panden mitt,
Onthoudt u niet te min van ongewone twift.
Hier is gedurigh ftof om uyt de daet te leeren,
Hoe dat men alle fpijt moet krachtigh overheeren,
Hoe dat men alle bucht van korfel onverftant
Moet houden in den toom en leggen aen den bant.
Denckt hier tot uwen trooft dat teêre vaten breecken ,
Dat harde ftoffe fmelt en natte dingen leecken;
Al wat van defen aert of is of komen tal,
Dat heeft alreê gevoelt of wacht- gelijcken val.
Al wat de wereldt fiet moet vallen, breecken, ((erven ,
Wat Piet men even ftaegh, wat moet'er niet bederven?
Al wat men hier befiet is ick en weet niet wat,
Ja, fiet, de meefter felfs is maer een aerden vat!
Waerom dan door de fpijt too vinnigh aen gedreven,
Ey lieve! breeckt'er yet, het ftont'er op gefchreven;
Hoe diep oock eenigh dingh u wortel in den fin,
De dood, de bleecke dood die fit'er midden in;
Doch too ghy lijckewel u niet en weet te dwingen,
Soo keert de finnen af van alle broofe dingen,
196
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En des al niet-te -min verfoeckt aen uwen man,
Dat hy doch niet en koopt dat haeftigh breken kan.
't Is beter, jonge vrou, 't is beter roggefoppen
Te nutten fonder twift uyt hier gemaeckte koppen,
Als treurigh, ongefint, en met een vinnigh breyn
Te nutten hooffche koft uyt fijne porceleyn.
Wat China backen kan, Venedig weet te blafen ,
Van konftigh aerdewerek , van koftelijcke glafen,
En dient u niet gebruyckt als met een facht gedult,
En too ghy 't anders doet het is uw eygen fchult.
Veel fakers van het huys ôf dienen niet geweten,
Of door een fachten aert in haeft te zijn vergeten;
Want die niet alle daegh en foeckt te zijn geftoort,
Moet dickmael feylen Iren en fpreken niet een woort.
Nu, wieder is geneyght fijn gramfchap af te fchaffen,
Moet over dat gebreck fijn herte leeren ftraffen,
Maer hoe dat noodigh werek dient aen te fijn geleyt,
Dient nader onderfocht en breeder hier gefeyt.
Iek vinde dat wel eer veel luyden van verftande,
De wijfte van het volek, de befte van den lande,
Doorfochten haer gemoet op 't eynde van den dagli ,
En Pagen wat gebreck in haren boefem lagh.
In eenigh ftil vertreck, daer vrou noch kinders quarren,
Dat fy tot haer gebruyck in delen handel namen,
Daer ftelden fy ter preuf wat by haer was gedaen,
Van dat de Tonne rees tot aen de bleecke maen:
Was eenigh hevigh woordt uyt haren mond gebroken,
Of was'er eenigh menfch te vinnigh aengefproken,
Daer was, die hem doorfocht, dan uytermaten gram,
Vermits hy vinnigh bloed ontrent fijn borft vernam.
Noch trad hy vorder uyt tot alderley gebreken,
Waer door hy was verrockt of uyt de baen geweken,
Ten leften tot belluyt wierdt by hein valt gelet ,
Dat al wat qualijck voeght voortaen moght zijn belet.
Annoeus " was een man by keyfers opgetogen,
Te Romen hoogh geacht, en van een groot vermogen,
En noch een heydens menfch, riet hoe hy hier van fpreekt,
En hoe hy evenftaegh fijn quade tochten breeckt,
En hoe hy alle daegh doorfoeckt fijn eggen leven,
Eer dat by tot den flaep fijn oogen wil begeven;
Voorwaer ick ben ontfet, ick ben geheel befchaemt,
Dat wy hier niet en doen gelijck het ons betaemt;
Wy, fegh ick, die den naem van Godt den Heylandt dragen,
En lien noch in de Schrift den loop van fijne dagen,
Sijn leven, fijn bedrijf, en wat by heeft gedaen,
En hoe hy vyandt was van alle trotfe waen.
Hoe dat een laegh gemoet, hoe dat een fedigh wefen 2 l,
Hoe dat by hem geftaegh den ontmoet is geprefen;
En Ixet, het fchijnt voorwaer dat niemant doen en kan,

Dat eertijts is gedaen oock by een heydens man.
lek wil hier tot bericht van die ons fchriften lefen,
En die na mijn vertreck in Hollandt fullen wefen,
Hier ftellen fijn gefpreck en dagelijcks beleyt,
Gelijck een hovelingh op delen handel feyt l".
Wel, ghy die menighmael door gramfchap wordt ontftekeu,
Indien ghy zijt geneyght dit onheyl af te breecken,
Doorfoeckt u alle daegh en houdt oock delen voet,
Op date blijven mooght geruft in uw gemoet.
Sijn dagelijcks bedrijf met aendacht onderfoecken,
Kan hier meer voordeel doen als veel geleerde boeckeii,
Te weten als men wil in beter wegen gaen,
Wanneer men iet bevint dat qualijck is gedaen.
't En is met geenen mont by menfchen uyt te fpreken,
Hoe Peer een goet befinyt kan fwacken ons gebreken,
Hoe licht men vuyl bejach uyt onfe (innen drijft,
Indien een voorgepeys de fwacke finnen Rijft.
Eyft 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 neer,
Soo wort uw ziele kalm in dit onftuymigh sneer.
Wat komt u in den fin, oock dickrnaels kleyne laken
Verkeert te nemen op en hatigh uyt te maken?
Wat fchort u, grilligh volck, too haeft te zijn beweegkt ?
Ey,, weeft na delen , weeft gefetter als je pleeght!
Gedenckt, dat wrange twit verhindert uw gebeden ;
Hoe kan een vinnigh hert tot Godt den vader treden?
Hy is de liefde felfs, hy wil een fachten geeft,
Die alle menfchen lieft en fijn geboden vreeft.
Een die tot fijnen Godt in vrede wil genaken,
Moet by lijn evenmenfch al voren vrede maken,
Weet, (lat Godt in den Geeft noyt rechten vrede geeft,
Dan als men in het vleefch in foeten vrede leeft.
Wie in fijn fierte dort om dit en dat te wreken,
Die maeckt hem ombequaem tot Godt te mogen fpreken,
En wie dat heyligh werck uyt lijnen huyfe fluyt,
Die jaeght'er van gelijck des Heeren fegen uyt.
Godt is een ftil gemoet die niet en is te vinden,
Noch in bet felle vyer noch in de fnelle winden,
Maer in de fachte lucht jl. Wie fijne gunft begeert,
Die make dat hy twift uyt fijn gedachten weert.
Of fomtijts onder een de losfe (innen woelen,
Maeckt dat'et evenwel geen menfch en kan gevoelen
't En is geen rechte geck die met de (innen malt,
Maer die met open mondt in dwafe reden valt.
Indien ghy naerftigh zijt om dit gerecht te plegen,
En wilt in alle dingte uw feylen overwegen,
Daer is geen twijfel aen ghy fult in korten ftont,
Zijn beter in de borft, en fachter in de mont.
;

11 Seneca lib de ira 3. cap 3G. 21 Math 1I. Leint van my dat ick ben fachtmoedigh en ootmoedigh van herte, enz.
3) Alin eus Seneca, die by de fchrgvers gefeght word n,lck geweeft te zijn feeen milhoenen en een half Phil ppus Daelders, fehrilft lib. 3. de ira cap. 36. Quotidie apud nie canfam Bico, cum
fublatum e confpectu eft lmeen, et eontHuit ulor jam moris mei confcia , totem diem mecum forutor dicta et facta men remetior, nihil mihi abfeando, nihil tranfeo, quare enim ymdgnam ca
erioribns nes hmenm , enm poefum diepre : vide ne iftud amplius facies, nunc tibi. ignofco P et feq. 4) I Petr , 3. 7. 5) 1 Reg. 13. 11.
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Want als het fondigh vleefch fal hebben waer genomen,
Dat ja, lijn gantfch bedrijf moet voor den rechter komen,
Moet worden aengetaft en lijden harden tucht,
't Is Teecker uw gebreck fal tijden op de vlucht.
Gedenckt dan alle daegh uw feylen aen te klagen '',
En wat'er qualijck wil voor uwe banck te dagen,
En als u dan de geeft is dwee, gelijck een fchaep,
Son geeft uw ziel aen Godt, uw oogen tot den flaep.
Maer iemant denckt misfchien: Iek ben van heete Pinnen,
HIoe kan ick, fchoon ick wil, mijn tochten overwinnen ?
Mijn moeder heeft in my een korfel menfch gebaert,
En wie verlaet'er oyt fijn ingeboren aert?
Ey vrienden, wie ghy zijt, leert uwe firnen kennen,
Een menfch kan wonder doen, wil by hem des gewennen;
Men leert een boeremeyt met juffers ommegaen,
Men leert een teere vrouw den vyant tegenftaen;
Veel leert'er op een tou met vafte gangen treden,
En Milo droegh een os, hoewel met fwacke leden;
Veel kander fonder flaep geheele nachten zijn,
Veel hebben haer geleert te leven fonder wijn.
Veel leert'er metter tijt na Ooft en Welten varen,
Veel leert'er na de kunft te fwemmen op de baren,
Veel oock de woefte zee te houden in den bant,
Oock niet haer eggen kley of met haer eygen zant.
Iek wil al vorder gad: men leert de vogels fingen;
MMien leert den oliphant oock op de koorde fpringen ;
Men leert een jongen aep te dansfen op de maet;
Men leert een loggen hondt te wenden het gebraet ;
Men leert dan na fijn fin de groene linden buygen;
En, dat noch vreemder is, men leert de boomen f uygen ;
Men doet een fchoone bloem haer toonen aen den dagh,
Eer dat men in het velt oock flechte groente fagh.
Wie kan liet, weerde vrient, wie kan het al vertinnen ,
Wat (lat een naerftigh menfch door moeyte kan gewinnen?
lek fegge tot befluyt: Gewoont' heeft wonder kracht,
Oock boven ons verftant, ja, boven onfe macht.
't Is vr de pijne waert na fachter aert te trachten,
Vermits het groot genut dat wy hier uyt verwachten,
i:en die fijn hevigh bloet niet recht betoomen kan,
Is meet in alle dingh een gantfch ondienftigh man.
Siet , als de gramfchap heerft en rilt n door de finnen,
Wilt dan geen deftigh (tuck uw leven oyt beginnen
Want ghy zijt onbequaem iet goets te konnen doen
(Thy, blijft dan fonder werck of gaet met bode fehoen.
Het is een wijfe fpreuck en waert te zijn gelefen:
Men kan op geenen tijt en gram èn deughtfaem wefen,
l)it feyt een deftigh man 2 men is op eenen ftont
Niet geck en echter wijs, niet fleck en oock getont.
Wel , kan de waerde deught geen heete tochten luchten
':
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En moet ons befte deel voor gramme finnen vluchten ,
Soo dient voor al beforght, dat wy uyt ons gemoet
Verbannen dit gefpoock en al het hevigh bloet.
Ey fiet, hoe grooten loon heeft Chriftus toegefchreven ,
Die met een fachten geeft ontrent de menfehen leven '',
Laegh, laegh zijn van gemoet en tot geduit bereyt,
Wort rufte van de ziel ten vollen toe gefeyt.
Hoe, rufte van de ziel? dat is een grooten zegen ,
Geluckigh is de borft daer in die is gelegen.
0, Godes ware Soon! geeft ons een fachten aert,
En leert ons foo te zijn als ghy op aerden waert.
Ghy fiet dan wat hier op de befte geeften fchrijven,
En hoe men met verftant de gramfchap moet verdrijven.
Nu lefer, weeft gegroet en, tot een kort befluyt,
Soo jaeght de bitfe gal en al haer vlagen uyt.
De gramfchap wort gefeyt, gelijck wy dickmaels lefen ,
Een korte'' raferny, een dulligheyt te wefen;
Ghy die een afkeer hebt voor dul te zijn bekent,
Maeckt datje tot het fpoock uw finnen niet gewent.
Maer eer ick al dit werck kan uyt mijn handen leggen,
Soo heb ick noch een woordt hier over u te feggen ,
Geen landt en is foo bars, of 't kan noch voordeel doen
Door eenigh boom -gewas of ander lichter groen.
Gaet in uw eygen hert en wilt uw oogen luycken,
Ghy kont de gramfchap felfs ten goede wel gebruycken;
Iek wil niet dat de menfch fijn naeften deeren fal,
Door ongeftuymigh bloet of vlagen van de gal;
Maer wil, dat yeder een fijn herte fal bekijven,
Wanneer het nucken broet en tracht daer in te blijven.
Voelt ghy, dat u het vleefch na quade rancken helt,
Siet, dat ghy tegen haer uw gramfte firnen ftelt.
Toont dan een fel gebaer, als gramme menfchen plegen,
En treckt uyt uw gebreck een on verwachten zegen;
Indien ghy, waerde vriend, niet anders gram en wert ,
Soo doe j'iiw naeften goet en oock uw eygen hert.
VAN DE VREESE.

Ick kome tot den anghft en hare vreemde grillen,
Waer door ons menighmael de gantfche leden drillen ,
En dat wel meeftendeel om eenigh ongeval,
Dat noyt fijn leven was of nimmer wefen fal.
Wie is'et niet bekent, dat even ftoute lieden
By wijlen fonder grondt en buyten reden vlieden ?
Men feyt ons van een prins die noyt gewelt ontfagh,
Maer van een kleyne muys als dood ter aerden lagh.
Hoe dickmaels wordt de flagh oock tegen hoop verloren,
Vermits een rasfe fchrick het leger quarr bekoren.
Wel vrienden, leeft geruft, en ftilt uw bangen geeft,
1)e vrees is dickmaels meer als dat'er wordt gevreeft.

1) nh hr 3. 12.
2) Senec. Lb. 2. de ira I[ Gratis vir et bonus es[e eodenr tempore nemo potelt
3) Mattli 5 Lue. G Supremum et fingulare praemmm policitus eft Dom in us Jefus tam mitibus quarr humilibus, insemetis (mquit) requiem animabus seftris Petr Haedus, ia tract de
Miter 11 ami
4) Ira brems furor eft.
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Het hefte, dat de menfch hier over kan bedencken,
Is, dat hein buyten Godt niet machtigh is te krencken :
En waerom doch gefchroomt voor druck en fware pijn?
Het quaet oock even felfs moet ons ten goede zijn.
De vreefe die geftaegh ons is gewoon te plagen,
Moet yeder, foo hy kan, uyt fijn gedachten jagen,
Want als men recht bemerckt, hoe al de werelt gaet,
Soo ftreckt de vrees haer uyt ontrent een yeders ftaet.
Een, die winftgierigh is, die fal geduerigh fchromen,
Voor eenigh fwaer verlies, dat hem mocht over komen,
Of voor een bancqueroet , of dat fijn befte (chip
Mocht raken op een zant, of op een harde klip.
Een die van eerfucht fwelt, die fal het dickmaels fcliijnen,
Dat yemant fijnen ftaet fal komen onder-mijnen:
Of foo hy is getint om hooger op te gaen ,
Soo vreeft hy al het volck, die oock de munte flaen.
Als yemant maeckt fijn werck om vrijfters te belefen,
Al wie de juffer groet, fal hem in 't ooge wefen.
Iek heb wel eer gekent een vryer, die verdween
Of om een fpijtigh woordt óf om een blauwe fcheen.
Een die afgunstigh is die fal de vrees bevangen,
Dat hy, die hy benijt, fal krijgen fijn verlangen.
In 't korte, wie het is, ftaet licht te zijn bevreeft ,
Wil by dit bleecke fpoock niet jagen uyt den geeft.
Ey, wat is van den menfeh? Ach! neven ons gebreken,
Die op een vaften grondt en in fijn boefem fteken ,
Soo komt'er vreefe by die oock haer rolle fpeelt ,
En met haer vorigh leet ons foetfte rufte fteelt
Wel, kan een fchromigh hert foo vreemde dingen baren,
Soo weeft dan niet geneyght uw kinders te vervaren ,
Of met een bijtebau of met een bulleback,
Want dat baert aen de jeught al menigh ongemack 1 '.
Wat gaet de moeders aen, haer teêre pimpel-meefen ,
Iet ick en weet niet wat van jonghs te leeren vreefen ?
Want foo men aen het kint geen fchrick in't hooft en bracht,
Het fou veymoedigh zijn ook midden in de nacht;
Wel, ghy die zijt gewoon om kinders op te voeden ,
Wilt u tot aller tijt van defe rancken hoeden,
Prent haer geen bijtebau, geen let of fpoocken in,
Ghy felt ftaegh in haer Lien een onbefchroomden fin.
Soo hier nu eenigh menfch genegen mochte wefen
Soo wilt dit kleyn verhael 2) ten kortften overlefen:
Twee jonghe Cordeliers die waren uyt gegaen,
Om yet door haer beleyt te worden afgedaen.
De tijt gingh onder dies, foo dat de fonneftralen
Nu gingen na de kim en in het water dalen,
Sy namen haer vertreck by feker eerlijck man,
Die Hechts met vee te flaen fijn mager koftjen wan.
Hun, na fy haren dorft met dranck en fpijfe bluften,
Wordt feker plaets getoont om daer te mogen ruften;
Het was een kleyn vertreck en, na die wij fe, net,
1) Hier op tiet in •t honwelijck.

2) Hiftor. Reginae Navarrae Novel. 31.

En dat niet verre was oock van des Magers bedt.
De kamers evenwel, die waren onderfcheyden
Met eenigh hordewerck, gevlochten tusfchen beyden ,
Soo dat men hier en daer wel lichte kon verftaen ,
Wat dat'er wierdt gefeyt of wat te zijn gedaen.
De jonge Cordeliers, als niet gewoon te ruften
Soo na by echte liên , die kregen vreemde Tuften ,
Wat in het ftille bedt de hager met de vron
Te famen onderftaen, of immer fpreken fou.
De man al eer hy fliep gingh eerftmael over leggen,
En gaet'et fijn behulp, dat is fijn vrouwe, feggen,
Wat op den naeften dagh is dienftigh af gedaen,
En wat hy voor een beeft dan is gefint te flaen.
Naer onderlingh gefpreck, foo valt in haer gedachten,
Een paer van Cordeliers, nu dienftigh om te flachten
Te brengen op den block al eer den dagh genaeckt,
En eer de gulde fon haer paerden vaerdigh maeckt.
Nu dient'er aen gemerckt, hoe dat dees rauwe gatten,
Den naera van Cordelier op hare fwijnen paften ,
Om reden onbekent, of dat by haer misfchien
Een vette Cordelier voor defen was gehen.
De jonghfte van de twee, verftaende defe woorden,
Begreep als dat dit volck haer beyde fou vermoorden,
Het fcheen hem als gefeyt en hielt'et voor gewis,
Dat even menfchen vleys tot fpijfe dienftigh is.
Sy dan, uyt diepe vrees, onfeker wat te maken,
Beraden onder een om weg te mogen raken,
Maer daer en was geen plaets daer uyt men vluchten mageh,
Als door het kleyn vertreck daer in de Hager lagh.
'/Ach daer en is geen kans om wegh te mogen loopen,
Wy fullen zijn betrapt en 't met de dood bekoopen,
Indien wy dit beftaen, fey d' ouder Cordelier,
Wat maken, lieve Godt! wy flechte menfchen hier ?'i
Na dieper onderfoeck, hy kreegh een venfter open ,
Daer was van ftonden aen de jonghfte door gekropen,
Ja, gaf hem buyten 's hays en, met een fnelle vlucht ,
Verlaet fijn mede -maet en kielt de ruyme lucht.
De tweede+ gantfch verfchrickt van foo verbofte dingen ,
Kroop mede door het gat en gaf hein om te fprin gen;
Maer hy, met vet belaft en mits den harden groat,
Werdt aen het lijf verfeert en aen het been gewont.
Dies was hy onbequaem om wegh te mogen vluchten,
En kon niet anders doen als maer geduerigh fochten ;
Dies lagh hy daer geftreckt, maer des al niet-te -mill
Ontdeckt hy daer een kot, daer lagen fwijnen in.
Hem fcheen dat defe plaets was dienftigh ingenomen ,
Tot dat'er eenigh menfch hem mocht te bate komen.
Hy doet al wat hy magh en kruypt tot aen het kot,
En opent oock de deur, want die was fonder Plot.
Daer vluchten over hoop de los gelaten fwijnen,
Tot dat fe verre zijn en uyt het oogh verdwijnen ;
!
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Dit was een groot gewoel en macekte vreemt gerucht,
Soo dat voor dievery de ilager was beducht.
Ily flacks ten bedde uyt en na het kot gekeken,
En fiel, daer lagh eylaes ! de Inoniek in verfteken
Die kromp gelijck een Meck, als hy de Hager fagh,
En dacht: hier is de ftont van mijnen leften dagti.
De hager had gevat, om dieven wegh te jagen
Die foeliten foo hem docht fijn rijekdom wegh te dragen
Een verekenskeelders mes van d'allergrootfte Ilagh
En duam met dit geweer, als moedigh voor den (lagh.
De bange Cordelier, gantfch bleeck en buyten rade,
En wilt niet wat te doen als bidden om genade
De hager ftont en keeck, by fagh een Cordelier,
In plaetfe van een fwijn, voor hens een tiwaerdigh dier.
Hy docht dat St. Francois hem dus begon te plagen,
Om dat by aen een fwijn den naera had opgedragen
Van fijn gezegent volek; des was hy gantfcli begaen,
IIoe fijn gevrcefde vloeck mocht werden af gedaen.
Hy badt , dat hy voor hem Francifcus wou begroeten,
Ja, vallen hem geftaegli met ootmoet aen de voeten,
Opdat hem door den Sanct vergeven mochte zijn,
Dat hy hein had verlaeght tot aen een gortigh fwijn.
Siet, oock de Cordelier met diepen angft bevan gen
Die badt de Hager aen, met tranen op de angen,
I)e Jlager weder om die badt den monick aen,
Om dat hy Sint Francois had on -eer aen gedaen.
Ey Tiet , het ftaegh gewoel en defe vreemde koeren,
Die fagli men over handt al vry wat lange Bueren,
Eer dat de Cordelier, eer dat de Hager fweegh,
En dat men over pant geruite (innen kreegh.
Siet , vat een fcllronligli hert gewoon is uyt te wereken
Indien men niet en wil met rede.I Bell verftereken
Mijn ziele, weeft geruft en maeckt ons niet bevreeft
Want daer is vatten trooft die woont in oefen geeft.
Mier dit fchijnt enckel fpot of maer een klucht te wefen,
Gef'ellen evenwel, ick heb'et foo gelefen ,
En hoe het wefen magh, liet wijft de rechte voet,
Drat dat een fcllromigh menfch uyt anglift of vrefe doet.
't Is tl vaef heyt bly- te zijn of oock te willen fchrolneii
Van faken, die op ons noch niet en zijn gekomen,
Vat niet en is gefchiet dat is onfeker werd.
hoc dickmaels mift de menreh fijn wit en oogemerek.
Iloe dickmaels wacht men yet, en, na wy fomtij ts gisten,
Soo fal liet, foo het fchijnt, ons geenfins konnen nlisfen;
En als 't al wat men hoopt ten eynde wendt gebracht,
't En is geen fonne-fclujn maer eer een fwarte nacht.
En weder, als een faeck, die ons quarr angllft verweekeii,
Haer eyed' ons open doet en haren grout ontdecken ,
Dan fiet men dat het werek dat ons foo droevigl] febijnt,
Alleen met geckerny en met een lach verdwijnt.
Ey li've , fiet hier op den loop van uwen wagen ,
1) if
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Als ghy niet uw karos wendt om end' om gedragen ,
Het rat dat verft om hoogti en gantfch verheven (tont
Dat leyt van ftonden aen gefoneken in de gront.
En fiet, het ander deel dat neder was gedreven,
Dat fal van ftonden aen tot in der hooghten fweven
Het gaet oock even foo niet al ons aerts bejach,
Soo dat men nimmermeer yet fekers hellen mach;
Wat raet hier ? feghje my: Al wat ick heb geleien
Dat roept, als over-luyt: wel doen en vrobjck wefen;
En wat het eynde raeckt van dit onfeker lot,
Laet dat aen 't hoogti beleyt van uwen wij fen Godt,
Dit fpreeckt fijn heyligh woordt: en weeft niet forrighvuldigb,
Doch wat u over-komt, foo weeft in all's geduldigh;
Wat voordeel ghy begeert, wat onheyl dat u let,
Brenght ftaegh tot uwen Godt niet ootmoet uw gebet.
Stelt u dan voort geruft en laet'et Godt beleyden,
Hoe dat fach onder ons de dingen fullen fcheyden ,
Maer des al niet-te-min en fa ick geenfins af,
Dat Godt tot uw behulp en in uw finnen gaf.
De Inenfcll, gelijck een klect, ten vollen uyt te trecken,
Sijn fwacklleyt af te gaen en (lie te konnen decken,
Is vry een deftigh werek; ey! fegh, waer is de man,
Die na den rechten eyfeh dit onder-nemen kan?
Maer om noch even -wel uw goeden raet te geven,
Soo leyt, geminde ziel, een onbefproken leven,
Ten aenlien van liet volck: voor Godt een reyn gemoet,
Dat in fijn innigh deel geen boofe rancken broet.
Indienje dit volbrenght; foo hebje niet te fclironien,
Wat ons liier in het vlees fal mogen over-konten,
Of fchoon de wereldt grolt, wat pasj' op haer gefchreeuw ?
Een vroom gemoet is ftout gehjck een jonge leeuw.
Het ftaet gelijck een rots te midden in de baren,
Die, of de gantfche zee komt over haer gevaren e,
Blijft echter vaft gefet, en op den eygen gront,
Gelljekfe voor de ftorm ineen vergadert ftont.
Een Godt- vergeten menfcli verfchrickt van alle dingen,
En is niet fehlen droef als vrome luyden fingen,
Sijn hert is altijt banah, fijn linnen gantfeli verfaeght,
Ily vlucht al menighnlael al wendt by niet gejaeght.
Een menfch met Godt verfoent die heeft een ander wefen,
Die is in fijn gemoet van alle fchrick genefen,
Sijn geeft voelt 's Hemels trooft dat hem tot vrede dient,
Voor Godt en fchriekt hy niet, liet is fijn befte vrient ,
Noch is hy min befchroomt oock voor de boofte menfchen,
Al fineden zy bedroch, zy doen niet datfe wenfchen,
Godt hout haer in den bant; doch hoe het immer gaet 2 ',
Wat van den Heere komt, en doet geen menfchen quaet.
Oock kan geen vrome ziel van koude fchrick bevriefen,
Kan oock door innigh leet haer vrede niet verliefen,
WTant fehoon fy Iomtijts treurt, fy vreeft geen ongeval,
Zy weet dat Godes geeft haer weder trooften fal.

2) I let, 2 1-1 Ende en vreeft niet u -rcefe van pact , noels en not it met ontroert.
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Wat hier de dood belaught , die heeft by niet te fchromen,
Hy ftaet door haer behulp in 't vaderlant te komen,
In 't ware vaderlandt; hier is by maer een galt,
Soo dat hy op geen dood of hare fchicht en paft.
Hy is gelijck een vifch, die yemant wil verdrincken,
En doet hein gantfch vergramt in diepe waters fincken,
Maer liet , de vifch verkwickt en is in beter Rant,
Te midden in de zee als op het droge laut.
Geen Duyvel baert hein anghft, vermits by weet te dencken;
Dat al den fwarten hoop hens niet verinagh te krencken,
De geeften al gelijek ftaen onder Gods gebiedt,
Vreeft daerom haer gewelt of Ilimme lagen niet.
De raet, geminde lief, (lie ick u heb gegeven,
En dient ii niet alleen voor dit kortwljligh leven,
Hy fal u voordeel doen en maken onbevreeft,
Als ghy aen uwen Godt fult geven uwen geeft.
Al wordt de dood genoemt de vorft van alle vreefen,
Dat wordt alleen gelooft van teere pimpel - meefeil ;
Die Godt van herten vreeft, is buyten alle noot,
Ja, eint in fijn gemoet geen vreefe van de doot.
Ghy fult oock groeten troop van oefen Godt verwerveii,
Want die wel heeft geleeft, hoe kan die qualick fterven ?
En waerom laugh verhael? Iek (egge, tot befugt:
De vreefe van den Heer jaeght alle vreefen uyt.
VAN JALOUSIE, OF TIER-StellT, S00 VAN MANS ALS AROU\CLN

Daer is een Ilimmer quaet, dat vron en echte mannen
Behooren t'aller tijt uyt haer gemoet te bannen:
Men noemt'et jaloufy, ick heet'et yver-fucht;
Het dient, hoe dat'et hiet, gedreven op de vlucht.
't Is anghft, dat eenigh menfch een haven mocht bevaren,
Die by voor heel alleen ten nauften wil bewaren;
't Is vrees, dat ghy misfchien wel yet verliefen font,
1)at ghy voor u alleen geduerigh hebben wont.
Maer hoe dit yemant noemt of hoe het werdt befchreven ,
Het dient van 't echte volck geduerigh weg -gedreven ,
Want als die felle pelt haer firnen eens befit,
Soo wordt het lijf ontftelt tot aen het miefte lit.
Wat onheyl menighmael hier uyt is voortgekomen,
Dient necrf'tigh aengelnerekt en in te zijn genomen,
En op dat yeller menfch dit recht belleneken magh
Wil ick een kort verhael hier brengen aen den dagli
Leitconis had een man , tot jagen feer genegen ,
Het wiltbraet dat by vinck fcheen hem een groeten zegen,
Soo (lat by menighmael door woefte velden lip,
En als by was vermoeyt oock in de bosfchen fliep.
Sijn vrou uyt dit bedrijf verviel in groot vermoeden,
Dat hy met vreemde koft fijn luft beftont te voeden,
Dat ja een hupfe maeght , of wel een wout-Goldin,
Sijn geeften had verruckt tot ongewone min.
1) Vide Tirngn(ll. de L. Counub.

2) Vide Tonquell. ut stuck,

Sy, droef om dit gepeys en i,I den geeft verbolgen
'am voor haer lieven man oock in liet boseb te volgen,
Sy koos een eenfaem wout dat niemant fier en kon ,
Al fchenen over al de ftralen van de fon.
De bracken op liet veldt van jagers aen-gedreven,
Die loopen door het wout waer boom of tacken beven
Oock daer het kreupelbosch en ander groente drilt,
En vallen op de vrou als op een feltfaem wilt
Dacr wordt Leuconais van alle kant gebeten,
En door liet gras geruckt en in liet ftof gefineten ,
En eercder yemant quarr foo isle gantfch verfcheurt
Ja , door een fellen hout en hier en daer gefeurt.
De droeve Chianip, als hy daer was gekomen,
Is niet een grooten rou ten diepften in- genomen,
Hy fagh een lieve vrou, fijn uyt- verkoren pant,
Gantfch leelijek af-gemaeckt en liggen in het fant.
Hem docht dat defe finert geen meefter kon genefen,
En dat geen fpooek[ter felf de wonden fon belefen,
IIy nam een korte pieck, een wapen voor (le jacht,
En gaf hem op de punt als met geheele macht,
Daer qualn fijn jeughdigh bloet met ftralen uytgefprongen,
Gelljck het water doet door buyfen opgedrongen
En fchoon fijn innigh hert nam af-fcheyt van de ziel,
Noch niaeckt hy dat fijn lijf ontrent de vrouwe viel.
Daer wordt haer bloot gemenght. Nu roep ick: echte vrouwen,
Wilt niet nw gantfche kracht dit onheyl weder -houwen,
Ghy taft als metter handt en leert hier uyt (le daet,
Hoe verre defe pelt in vrouwefinnen gaet.
Maer wilj' op dit bedrijf gelijeken handel lefen,
Neemt Nafo metter handt, daer wert'et aengewefen ,
Siet , Procris daer gemelt die bracht haer in de noot
En wordt oock fonder ergh van haren man gedoot.
Doch mits oock echte mans hier in by wijlen (l walen,
Wil ick tot haer bericht een ander ftuck verhalen;
Want clat nu is gefeyt, daer was de goede man,
Noch fijn jalourfen geeft noch grout noch oorfaeck van.
Ju[tine boven al een perel van de vrouwen 2
Moet hier een af-beelt zijn van 't ongeluckigh trouwen,
Sy was van foeten aert en uy ttermaten fchoon ,
Maer voor haer friste jeught foo krceghfe llecltten loon;
De juffer had geleyt een onbefproken leven,
Soo dat haer Momus felfs geen lack en wilt te geven,
Daer was geen rauwe jeught die haer te veel befocht,
Geen lincker uyt het hof die Baer gefchencken brocht
Sy ftondt eens ongekleet, als vaerdigh om te flapen,
En Thirfis nam vermaeek op haer te mogen gapen,
Hy fagli haer witten hals, haer borft gelijck een fwaen,
En bleef een lange wijl in dat gefichte ftaen.
Hy liet een grilligh oogh op al haer leden dwalen,
Ja, liet een deufigh breyn op haer gedaente malen;
Hy feyde binnens mondts: dit over fchoone wijf
),

;
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En heeft Godt niet geniaeckt voor mijn onaerdigh lijf.
Hoe kan lek dit juweel voor my alleen belitten,
Een yeder die liet liet clie moet'er op verhitten,
En nie doch f.agh'er oyt foo af-gerichten man,
Die foo een aerdigh pant voor hem bewaren kan?
De jouckers die haer werck van Ilimme rancken maken,
Die fallen voor gewis, die fullen haer genaken,
Ja, (eggen over lugt en slat tot nlijnder fpijt:
Giet hooren- drager, giet, ghy zijt uw bloempjen quljt.
Iek ben een edelman en kan geen fchande lijden,
Eck lieb dien witten hals al liever af te fnijden.
Hy nala een vinnigh mes en trat in haeften toe,
En feyd': 0 deftigh werck, dat ick op heden doe
lek nleyne metier daet mijn fchande voor te komen,
Dies frl my dit juweel niet worden af genomen,
I Iy Jede dat hy fprack. Siet daer een wreede moort !
J ufi inn lagh gevelt en in haer bloedt gefmoort.
Veel gongen dit bedrijf ten nauften over leggen,
Maer wat de reden was en konde niemant feggen;
Sy hadde van der jeught foo wel en ftil gekeft,
Dat niemant van haer doen een quaet vermoeden heeft.
Wel, heeft nu eenigh menfch een dochter te befteden,
Die let op dit bedrijf en dat in volle leden;
Vrieudt, geeft noyt uwe nlaerht aen eenigh feltfaem hooft,
Of ghy werdt van uw vreught en van uw vrucht berooft.
Ey tiet, wat dit vergif kan in de menfchen wereken,
't En zy men fijn gemoet met reden wil verftereken;
G efellen , hoort een woort : indien ghy mannen zijt
Macekt , dat je dele peft in al haer deelen mijt.
,Nu ghy slit vuyl gebreck met onluft hebt gelefen,
Hoort van een yver-fucht die kan u dienftigh wefen:
Ghy, tracht jaloers te zijn oock met een diep gepeys,
Van 's Duyvels Ilim bedroch en van uw eygen vleys;
Voegkt hier de wereldt by; fy weten Ilimme grepen,
Om oock uw befte pant tot in haer net te liepen;
Ghy , liet gednerigh toe en hout'ct als verdacht,
tVat by dit oilijck volck te voor-fehljn werdt gebracht
Let op haer film geftreel en op haer lieve-kolen ,
Drier zijn in dit geval oock priekels by de fiolen,
liebt dan hier op het oogh, foo veel als ecnigh man
Op fijn verdachte vrou de firmen fpannen kan.
Ghy kont oock voordeel doen niet veelderhande faken,
Die ons na deeligh zijn en alle Wienfehen laken,
En, om hier ront te gaen: lek houd hem voor geleert,
Die lijn gebreken felfs tot voordeel omme keert.
-

VERNOEGIIJGE DES GEMZOETS.

Hier voren is gefeyt dat alle wijle mannen
Bevelen aen het volck haer tochten uyt te bannen ,
Op slat men krijgen moght een (iii en lacht gemoet,
1) lief ir nge van 't gene hier na gehandelt w e rdt.

2) Plnópp M. 11
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Dat vry al hooger gaet, als al het acrtfche goet.
iiaer eer wy, lieve ziel, uyt delen handel fcheyden,
Soo vind' ick my geneyght u dieper in te Leyden
Tot rufte van den Geeft, die ons magh dienftigh zijn
In droefheyt, ongeluck, verlies, en fware pijn.
Iek fal dan, voor het left, hier by beftaen te voegen,
Hoe yeder lijnen geeft fal dieper vergenoegen.
Siet daer een nutter leer, als al den wljfen riet,
Die in het vorigh werck op delen handel flaet.
Doch eer wy vorder gaen, loo dient'er niet vergeten,
Wat yeder die liet leeft voor eerft behoort te weten;
Dat is , waer op het Liet en wat het wefen magh,
Dat ick hier op een men wil brengen aen den dagh,
Het is een ftil gemoet, dat uyt het ftof getogen,
Staegh na den Hemel pooght met alle fijn vermogen
Het is een buyghfaem hert dat fich in rufte fielt,
Schoon dat'et door verdriet of fleckten is gequelt.
Siet daer een dienftigh werck , dat alderhande menlchen
Behooren even ftaegh van haren Godt te wenfchen
Het is een nut bedrijf, dat yeder dienen magh
Het gantfche leven deur oock op fijn letten digh.
Het is gelijck de keeft van al liet Chriftenwefen
Van al dat in de Schrift of elders wert geleien,
Het is een diep geheym , een ongemeene ftaet ,
Ja, 't is een rechte padt die na den Hemel gact.
Dit heeft dc groote man, die eens loo was verheven ,
Dat by heeft mogen lien de gronden van het leven;
Ja, 's Hemels diep geheym, en al het groot betlagh;
Dat niemant hier en feyt, of immer feggen mag;
Dit heeft die groote man ons krachtigh aengewefen ,
Gelijck een yeder mach in fijn gefchriften lefen;
Ghy, let op fijn gefpreck en weeght het met befcheyt,
En laet'et als een (chat by u zijn wegh geleyt;
Ja, let hoe verr' hy gaet oock in dit ydel leven,
En hoe fijn innigh hert ten Hemel werdt gedreven:
Iek heb, feyt hy, geleert dat ick te vreden ben
In allerley bedrijf dat ick op aerden ken 2
Iek kan vernedert zijn, ick kan oock zijn verheven ,
Iek weet in overvloet oock in gebreek te leven,
Sict Baer eon kort verhael, inner van een groot gewicht,
Dat ons liet innigh hert en al de firmen fticht.
Oock in een kleyn bedrijf loo kan men fich genreren,
En meer van fijnen Godt en nioet men niet begeeren ;
Een Chriften kan vernoeght in ftilheyt henen gaen,
Al liet by dat het vlees dit niet en wil verftaen,
Heeft by maer flechte fpijs en water om te drincken,
Als 't Godt alfoo beftiert, Hy wil niet verder dineken,
Hy is hier in vernoeght dat hy op aerden heeft,
Terwijl by in het vleefch en in de wereldt leeft.
Men vint'er onder dies, die dit en gunt verliefen,
En beven van de Ilagh gelijck de fwacke bieten,
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Sy finelten in den druck en in geftage pijn,
Om (lat fe by het volck in minder eere zijn.
't Is onrecht, waerde ziel; fy klagen, fonder reden,
De rinnen dus geftelt en dienen niet geleden,
Al is men buyten glans, al is men fonder ftaet,
Men dient noch even wel des Heeren hoogen raedt.
,laer met dit fchoon juweel en wordt men niet geboren,
Het is met groote vlijt en yver na te fporen,
Het dient van Godt verfocht; want foo verheven kunft
En daelt niet in den menfch als uyt des Heeren gunft
Wie hier toe komen wil, die moet tot Godt genaken,
Die is alleen de bron van alle goede faken:
Door Hem foo wordt de ziel in ware ruft gebracht,
Soo dat fe niet en vreeft oock in de fwartfte nacht.
Wel aen nu, trouwe pen! en wilt ons niet verfwijgen,
Wat yeder heeft te doen, om dit juweel te krijgen
Komt, opent ons den wegh, en wijft de rechte baen,
Waer door het noodigh is, dat ons gedachten gaen.
I. BEIIULP-MIDDEL,
TOT VERNOEGINGE DES GEMOTTS.

Sijn luften tegen ftaen, fijn eggen aert verfaken,
Dat kan een hert vernoeght en oock geluckigh maken;
Gelooft'et, lieve ziel, hier toe geneyght te zig n ,
Is aen een doffen geeft gelijck een fonne fchijn.
II. BEHULP-MIDDEL.
Wie kleyn is by hem fetfs en in lijn eygen oogen,
Die kan groot ongemack oock fonder legit gedooggin,
Want hy fpreeckt tot hein felfs: en pleeght geen ongedult;
Al wat ons overkomt, dat is ons eygen fehult.
Wat vruchten brenghje voort, die oyt iet goets verdienden,
Of van ons lieven Godt of van fijn hefte vrienden?
Ghy zijt een dorren halm, een traegh, een nietigh knecht,
Want oock uw bette doen is uyttermaten fleckt.
Godt heeft van alle tijt geen hooghmoet willen doogen,
Maer fal een laegh gemoet te fijner tijt verhoogen
Een ziel, die na den eyfch des Heeren ftraffe draeght,
Is recht een offerwerck clat Gode wel behaeglit.
Een nederfachtigh hert befchouwt des Heeren wegen,
Niet als een laftigh pack, maer als een rechten zegen.
Hy fpreeckt in fijn gemoet: ick ben maer ydel kaf,
Die niet en heb verdient als Godes harde ftraf.
Wat roep ick tot den Heer, om dit en gunt te krijgen,
Eylaes! mijn fchuldigh hert dat leert mijn tonge fwijgen;
Men eyft by wijlen yet van eenigh machtigh vriest ,
Wanneer men fijne gunft te voren heeft verdient;
En wordt'et ons ontfevt, dan is men onverduldigh,
Om slat men feker hout , by is ons weldaet fchuldigh,
;

j

i

1\Iacr die geen nutten dienft fijn leven heeft gedaen,
Al miff hy fijn verfoeck hy mach wel henen gaen.
Maer laet ons, lieve ziel, hier in wat verder treden;
Daer l jn tot ons behulp al meer bequame reden,
hom, let op mijn verhael, ick wil u doen verftwen,
Hoe (lat een Chriften hert hier in behoort te gacn.
II1. BEHULPMIDDEL.
Wie recht vernoegen foeckt die moet gedurigh peyfen,
Hoe dat'et luyden gaet gewoon om veel te re' fen,
Want, als in Godes boeck een yder lefen kan ,
Een recht vernieude ziel gelijckt een reyfend' man.
Wie uyt fijn woningti fcheyt en komt in vreemde kutten
Is dickmaels in den staet om niet te mogen ruften,
Want in een herrebergh of by een vreemden haeit,
Is veeltijts grilligh volck of wel een ftuere waert.
De kamers daer men flaept zijn dickmaels foo gelegen,
Dat niemant is bevrrjt van windt of konden regen.
Geen fpreyen foo het dient of op of voor liet bedt,
1-let deckfel fchaers genoegh, de lakens niet te net.
Wat fal de reyfer doen? by moet'et al verfwelgen,
Hy moet te vreden zijn en mach 't hem geentints belgen,
Al is fijn leger fleckt en fonder bedtgordija,
Hy denekt : ick ga na Nuys, Baer fal het beter zijn.
Die hem ter zee geneert en hobbelt op de baren,
Die fiet men in 't gemeen al zelden beter varen,
Waer dat by komen magh, of waer by Lich bevist,
Hy is een onderdaen en flaue van den wint.
liet onweer roert de zee en doet de zeylen fwellen,
Het doet den hollen balek en al de maften hellen,
Soo dat een yeder vreeft dat ja, het driftigh fchip
Sal ftooten op

een zant

of op

een harde klip.

Hy fwiert, by fuyfebolt, hem kan geen fpijfe finaken,
Ja, fchljnt liet ingewant met krachten uyt te braken
Wat doet by die liet lijdt? hy draeght'et ongeval ,
Op hope slat by haeft te lande komen fal.
Noch vorder, om verlies en druck te mogen lilden
En echter even ftaegh van morren lieh te mijden,
Daer toe kan meerder hulp noch werden toegebracht,
Indien men na den eyfch op alle dingen acht.
;

IV. BEIIULP-MIDDEL.
Wordt niet een Chrilten-menfch geleken by de knechten ,
Aen Wien liet eygen is om voor het landt te vechten?
Vat heeft foodanigh volek geduerigh uyt te ftaen
Wanneer het naer het veldt of oorlogh heeft te gaen?
Sy moeten harden vorft en 's winters koude vlagen,
En in den fomert]jt het ftof en hitte dragen;
En fchoon daer eenigh menfch een fchoot of wonde krijght,
Veel klagens paft hem niet, 't is beter dat hy fwijght;
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I)aer Jijt by groot verdriet, en bitt' en kouden regen,
En ander ongemack, na dat'et is gelegen,
Op dat by zegerljck mag keeren naer het lant,
Daer aen lijn trouwe ziel met Bede was verpant.
V. BEHULP-MIDDEL.
\laer Godes hoogh beleyt, voor alle tijt befloten,
Oock eer de werelt felfs oyt wefen had genoten,
Dient hier voor al bemerckt en recht te zijn bedacht,
Op slat ons grilligh hert in ftilte zy gebracht.
Dit wonder voorbelluyt heeft uytgeftreckte palen,
IIet gaet van hooghten af tot aen de laeghl'te dalen,
IIet treckt hem niet alleen de groote prinsfen aen,
Ma r raeckt oock boven dien den minften onderdaen;
Door Godes hooge macht loo wordt'et al bewogen,
Beftiert en aengeleyt en tot fijn wit getogen,
Geen vogel fonder hem en fweeft'er in het velt,
Ons liayren even felfs die zijn by hem getelt.
Wel, daelt'et dan van Godt al wat ons kan gebeuren,
Wat voordeel kan het doen dat wy by wijlen treuren?
Ja, fchoon dat yemant fmelt in ongemeene pijn,
Gods raeclt is vaft geftelt en kan niet anders zijn.
Wilt guy dat hoogh beleyt met krachten over- heerera
Of fal om uwent wil den Hemel onime keeren? 1,
0 menfch ! ghy zijt verdoolt dat ghy uw ziele quelt,
liet blijft geduerigh vaft dat Godt heeft vaft geftelt.
Siet, als een machtigh fchip, gedreven van de baren,
Komt met een voorgety een haven in gevaren,
Stuwt yemant oyt de kracht van foo gefwinden gangh ?
Neen, neen, al duerd' het werck geheele dagen langh.
Hier tegen aen te gaen oock met de gantfche leden,
Is enekel dwepery en tegen alle reden;
't IJeeft al een vaften loop dat Godt heeft vaft gefet ,
En wie hein tegen gaet en doet hem geen belet.
Als Paulus was geneyght fijn leven niet te fparen,
Maer na Jerufaleln in haeften af te varen,
En dat hy door den geeft ten vollen had verftaen,
Wat hein door 't Joodfche volk fou werden aengedaen ,
Soo is daer op gevolght dat hem de broeders rieden,
Te blijven uyt de macht van die verwoede lieden;
Maer Paulus, wel bewuft, wat Godt in defe stadt
Voor hem nu voorbefchickt en vaft benoten liadt,
En ftaeckt fijn reyfe niet, fchoon hy des wert gebeden,
En van dit fijn bedrijf foo gaf hy defe reden:
Wat my gebeuren fal heeft Godt my laten fien,
Ghy daerom, weeft geruft; fijn wille moet gefchien.
Terftont na dit gefpreck, foo ftilden alle klachten,
Om Godes hoogh beleyt met ootmoet af te wachten;
Siet, als'er eenigh dingh by Godt is valt geftelt,
Dan is'et fonder vrucht dat fich een menfche quelt.
„

)) Job 18. 4.
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't Is dan den beften raedt dat wy ons vergenoegen,
En na des Heeren wil ons domme (innen voegen,
Ghy, buyght dan onder hem die alle dingh vermagh,
En toont geen ongedult door hevigh nageklagh.
Siet, Jonas fagh een boom die voor hem fcheen gewasfen,
Om ftaegh op fijn gerief en fijnen dienft te pasfen,
Dies was de man verheught en uyttermaten bly,,
Want by was van de Ion en heete dampen vry.
Maer Godt die liet een worm ontrent den wortel konen,
Ey, Piet daer Jonas trooft in haeften wegh -genomen;
Dies was de man geftoort en uyttermaten gram,
Om dat een vuyle pier fijn koele fehaduw nam.
Maer of hy van de gal was dapper ingenomen,
De wonder-boom was wegh en fal niet weder komen;
Daer gingh doen Jonas heen ten beften niet gefint,
Maer wat is 't dat een menfch door gramme (innen wint?
Wel, als'er yet vergaet of fchijnt te zijn verloren ,
Dat ons gantfeh eygen is of fchijnt voor ons geboren,
Wat raedt om na den geeft hier in te zijn geftilt?
Seght: 't is des Heeren werck; Hy heeft'et too gewilt.
En of wy dan het leet al foecken af te leggen,
En weten, too het fchijnt, hier wonder op te (eggen,
't Is al om niet gepooght. Ilet quelligh ongeval
Is foo het heden leyt, en too het blijven fal.
Maeckt van de noot een deught, ten kan niet anders wefen,
Dit is de befte raedt die ick oyt heb gelefen;
Schoon oock een nietigh dingh uw leet of hinder doet,
Weet, dat j'et even wel ten goede duyden moet.
Spreeckt dan als David fprack, ten tijd' hy was gevloden:
Laet Simei begaen, Godt heeft het hem geboden;
Siet, als het onfen Godt hier na gelieven fal,
I)an fta ick vry te zijn van druck en ongeval.
Ja, feght hier even too als Eli plagh te fpreken,
Als hy van Godes handt nu fclieen te zijn verfteken:
Godt, die het al beftiert en ons te rechte plaeght ,
Doet al wat hem gevalt en foo liet hem behaeght.
Wel vrienden, tot befluyt: Die Gode kan genaken,
En van des Heeren wil fijn eygen wille maken,
Die noem ick na den geeft een uytverkoren man
Die wat hem over komt ten goede dienen kan.
Ey, wie ghy wefen mooght, gedenckt aen dele reden,
En (poet u tot'et werck met al de gantfelie leden;
Want too je dit geluck van Godt verkrijgen meught ,
Soo is de droefheyt felfs u meer als aertfche vrenght.
Men moet dan niet alleen voor Godes aenfchijn buygen,
Men dient'er foet vermaeck, ja honigh uyt te fuygen;
Ghy moet dan vorder gaen too ghy een Chriften zijt,
Uw geeft moet blijde zijn oock als het lichaem lift.
Iek fie wat Paulus doet in dier gelijcke faken ,
Hy neemt benautheyt felfs als voor een groot vermaken,
De wereldt fiet'et aen gelijck een wonder werck

2) II Cor, 12. 10,
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In droeflieyt is hy bly, in kranckheydt wonder fterck.
Godt is dc ware fon, die duyfent helle ftralen
Laet zijgen uyt de lucht en op ons neder dalen
Godt is de rechte bron daer uyt de zegen vloeyt ,
Waer door het al beftaet en yeder fchepfel groeyt.
Vau hein en kan niet quaets den menfchen over kolven
1 )us dient'ct al te marl niet ootmoet op genomen
Het is den menfche nut en alle fchepfels goet
Al wat den Hemel fent, al wat de Schepper doet.
0 Godt! als ghy my ftraft foo last my doch gelooven ,
Dat ghy my nimmermeer van heyl en fult berooven;
Maer (lat my droeve pijn, verlies, en ongeval,
Ten leften aen de ziel ten goede dienen fal,
't Is voor ons niet genoegh, dat wy des Heeren flagen
Ontfangen niet gedult en fonder morren dragen ,
Ghy dan, geminde ziel, ftaet niet alleenlijck ftil,
Maer fmclt ' 1 uw gantfch bedrijf in Godes hoogen wil
Het is den beften raedt om uw gemoet te ftilleii
Niet fonder uwen Godt op aerden oyt te willen
Maer ftaegh na fijn beleyt te buygen uw gemoet,
In welftant niet alleen, maer oock in tegenfpoet
Gewis indienje kont na defen regel leven,
Uw' liert fal nimmermeer oni aertfe dingen beven,
En op dat uw gemoet hier valt mocht zijn gefet,
Soo doet op defen grondt ootmoedigh uw gebedt :
0 Godt! ick ben een worin uyt enckel ftof gerefen ,
Eylaes! ick kan niet doen dat u kan dienftigh wefen,
Dies of ick fchoon verdween en gantfch tot niet vergingh,
Wat mifter yemant aen, ick ben een nietigh dingh.
Nu Heer, doet my de gunft dat ick het ydel woelen,
Dat ons het vleefch verweekt, óf niet en mach gevoelen,
Of dat ick na den geeft mach blijven onbefchroomt,
En dragen met verniaeck wat van u nederkoomt.
Vergunt my boven dien slat ick mijn aertfe filmen,
En al wat fwackheyt fmaeckt mach krachtigh overwinnen
Ja , dat mijn innigli hert mach brengen tot de daet
Dat in uw heyligh woordt hier van gefchreven ftaet.
Daer kan geen fpoockery of geen befweeringh wcfen ,
Die niet een grooter kracht ons herte kan belcfen,
Als dat je feggen kont: dit is des Heeren wil,
Want even met dit woordt foo wordt uw herte ftil.
TEGEN-WERPINGE.
i\1acr hier fal nu misfchien ons yemant komen vra7 en :

Moet ick oock blijde fijn om Godes harde nagen?
Na dat mijn oordeel draeght, foo dient te zijn bedacht,
Dat hier op in de Schrift te voorfchijn werdt gebracht:
Indien men wordt gewaer uyt does of gene faken,
1)at Godts verheven handt ons fchijnt te willen raken ,
Soo dient Godt aengefocht gelijck wy zijn geleert,
Dat fijn gedreyulide (traf van ons werdt af-gekeert.
Wordt ons gebed verhoort, foo wilt den Schepper dancken
En maeckt uw geeft bevrijt van alle (node rancken;
Maer foo Godt even wel ons niet fijn roede Ilaet ,
Soo prij [t dan fijn beleyt, dat is de befte raet.
Iloe kon je beter doen? De flagli die was verlieven,
En op u neer gedaelt en u alreê gegeven,
Een teycken dat het Godt te voren had bereyt,
En tegen dat hefchick en dient'er niet gefeyt:
Iek fie, hoe David bad en hijglide met verlangen,
Soo langh fijn jongen foon met koortfe was bevangen,
Maer als de teêre ziel van hem was nytgegaemi ,
Soo Rondt hy weder op en liet het treuren ftaell.
Hifkia was gefeyt, by fou voor feker fterven,
En, foo het fchijnen mocht, by kon geen trooft verwerven,
Hy forte lijckewel met tranen fijn gebedt,
En Godt heeft daer op doen fijn onderganck belet:
Sijn tijt werdt boven dat verlenght met vijftien jaren
Soo laugh heeft Godt getoont den vorft te willen fparen,
Noch heeft hy even felfs fijn vyandt wegti gejaeght,
Siet, hoe ootmoedigh zijn den Hemel heeft behaeght.
Als Jonas was van Godt na Ninive gefonden,
Vermits (le ftadt verviel in veelderhande fonden,
Doen wierdt tot haer gefeyt: de ftadt die fal vergaen,
Na veertigh dagen tijts dan is 't met haer gedaen
Maer als het dreygement was overal vernomen,
Soo is 't oock tot den vorft en in het hof gekomen,
Dies leyd' hy dadehjck fijn kroon en cierfel af,
Om vey te mogen zijn van d'ongemeene ftraf;
Hy liet van ftonden aen door al de ftadt gebieden,
Dat al de borgery, tot aen de grootfte lieden,
Ja, dat'et domme vee, als in een diepen ron ,
Een ftrengen vaftendagh te zamen vieren fon.
Noch liet by boven dat een yeder openbaren,
Het goot voortaen te doen en 't quaet te laten varen
En fiet, 't ootmoedigh volck dat heeft te weegh gebraclt f ,
Dat Godt gelijck liet scheen lieh anders heeft bedacht.
De ftadt die wierdt verloft, de plagen zijn verdwenen,
Hoewelfe bij fter hart en als voor feecker fchenen ,
Daer gingh doen Jonas heen en fcheen geweldigh gram ,
Om dat !fijn hart gefpreck niet tot de daet en quam.
Rebecca werdt befocht dat fy niet konde baren, 2)
Niet voor een kleynen tijt , maer twintigh gantfclie jaren ,

1) Dit woordt Smelt wordt wel ten propoofte gebruyckt by D. Jeremiah 13urronchs, voortreffehjek Engels Godts gebende, in fij n traetaet genaemt the rare Jewel, of Chriftmn contcntemenf,
het weck op riefe geleenthe^t geheel wel is posfende. Vermits I nee metalen onder malkanderen gefmolten zijnde, neiden tot eerre mesfe ofte klomp, en foo wife utiille gefin hee in (Jo'lts ai'I,,
wordt dan een(, met de fdlre. 2) Genet 25 21
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Dies hadle groote ftof haer voor te laten ftaen ,
Dat liner vruchtbare tijt nu van haer was gegaen;
Macr fy gingh tot den Heer, al was het langh geleden ,
Die boord' haer ftaegh geklagh en werdt van haer verbeden;
hiv {iet, al fcheen de vrucht haer buyten hoop gelet,
Sy offert lijckewel den Schepper haer gebet.
Als Naboth door bedrog was lebendig omgekomen,
Sign wijngaert boven dien door Achab afgenomen,
Soo quarr Elias voort en in het hof gegaen ,
Seyd' den verwoeden vorft verfcheyde ftraffen aen.
De konmgh gantfeh verfchrickt door foo verwoede plagen,
Die u) t, des Heeren naem hem werden voorgedragen ,
Vernedert lieh terftont en toont een groot beroii,
Als of by naderhandt hem beter dragen fou.
Hy deckt hem met een lack en doet verfcheyde faken ,
Soo dat Godt metter daet het onheyl dede (taken;
Dies is in Achabs tijt het onheyl niet gebeurt,
Vermits hy voor den Heer in ontmoet heeft getreurt.
Als ick dit recht bemerck, loo wordt mijn hert bewogen
Te denekeu , dat by Godt gebeden yet vermogen;
Te «eten, als liet werck niet uyt en is gewrocht,
Noch by den grooten Godt tot fijn bdfuyt gebrockt.
1Vy mogen niet alleen ons noot den Schepper klagen,
liet fal oock boven dien den Heere niet mifhagen,
Dat wy oock menfchen hulp en even eygen raet,
Gebruycken daer het dient en nemen t'onfer baet.
Doen Paulus werdt gedreyght met fmaet en roedeflagen,
Al was by wel gewoon foodanigh leet te dragen,
Soo leedt by doen ter tijt de pijn en fchande niet,
Maer fprack: Liet watje doet, ick ben van 't Rooms gebiet.
Siet, line een kleyn gefpreck brenght fomtijts groote baten:
1Iv wierdt van ftonden aen van banden los gelaten,
De Roomfche naera alleen had doe foo grooten kracht,
Dat Paulus op het woordt in vryheyt is gebracht.
En op een ander reys , als hem de Joden fochten
Te brengen om den hals, foo vaerdigli alsfe mochten ,
Of fchoon hem van de doot geen vrees wert aengedaen,
Noch woad' by elders zijn en na den keyfer gaen.
Al ginck heil Feftus aen met fchijn van foete woorden
,\och wou by lijckewel hem geenfints laten moorden,
Ily wilt dat fijn vertreck alleen maer wierdt verfocht,
Om met een loofen fchijn te werden omgebrocht.
Hy wilt slat even doen Godt niet en had benoten ,
Dat hier fijn leite bloedt bon werden uytgegoten,
En dacrom dreef hy hart Baer niet te recht te ftaen,
Maer na des konings hof en tot diens recht te gaen.
Mijn ziel, als Godt u dreyght met druck en harde lagen,
Soo wilt hem uw gebedt ootmoedigh overdragen ,
Op dat de fware (traf die Godt van boven bent,
Van u en uw geien magh worden afgewent.
taer loo Godt even wel fijn roe I' u doet gevoelen,
1) Sn•t fhb. 12.

2) hieran. Koninck van Sieil:cu.

3) De Piuulosooph Simomdes

Wilt met geen ongedult in 't minli hier tegen woelen,
En fchoon ghy lijt verdriet of anders fwaren druck,
Ghy, draeght het wichtigh pack en achtet voor geluck;
Ja, danekt den goeden Godt en wilt voorfeker houwen,
Ja, niet een valt geloof in uw gemoet vertrouwen,
Dat ghy van Godes volek en van fijn kinders zijt `',
En draeghtet met gedult dat ghy op heden lijt.
In plaetfe van verdriet en van uw bitter lijden,
Sult ghy u na den geeft ten hooghften eens verblijden ,
Want ghy Pult inder (Taet ten vollen dan verftaen,
Hoe nut het voor u was dat Godt u heeft gedaen.
Siet daer, vernieude fiel! een deel van uwe plichten,
Dat by u recht bemerekt uw pijne fal verlichten,
Siet, wat een Chriften menfch hier op der aerden lijt,
Daer op verwacht by trooft, maer op een ander tijt.
Nu tot het vorigh (tuck heb ick noch yet te voegen,
Waer van de naem alleen kan zielen vergenoegen;
Het is loo grooten werek, loo nut voor alle man,
Dat ick het fehoon geheym niet achter laten kan:
Wie Godt van herten lieft verwacht het eeuwigh leven,
Waer van bywijlen Godt een voorfmaeck plagte te geven,
Ja, wacht eén eeuwigh heyl en vreughde fonder cot,
Die aen het ydel vlees noyt recht en is gekent.
0, eeuwigh diepe kolck! die niet en is te gronden,
Noch by een kloecke pen, noch by geleerde monden,
Noch by een geeftigh breyn; o, eeuwigh groot beflagh,
Dat Hoyt een wacker oogh ten vollen overfagh!
Schoon gantfch de wereltkloot beftont in waterbaren,
En datter eenigh menfch , na hondert duyfent jaren ,
Tot loo een ruyme zee eens toegetreden quam,
En uyt het woefte diep maer eenen druppel nam,
Het bon noch evenwel, na menigh duyfent eeuwen,
Beletten metter tijt het fwemmen aen de meeuwen,
Het bon noch even wel de gronden van den kolck
Ontbloten voor het oogh en toones aen het volek;
Maer eeuwigh is een vack, een afgront fonder palen,
Oneyndigh van begrijp, daer in de finnen dwalen,
Daer in verloren valt en niet ter wereldt gelt,
Schoon yemant hondert jaer of hondert duyfent telt.
Een koninck 2) op een tijt begeerigh om te weten,
Wat Godt en hoe hy is en waer by is gefeten,
Ontbiet een deftigh man 3) en doet hem dele vraegh;
Maer die is als verftelt en d'antwoord' wonder traegh :
IIy eyft een dach of twee om wel te mogen letten,
Hoe op een wisfen grondt het ftuck te Pullen fetten
En als de groote vorft hein wederom verfocht,
Hem openingh te doen van dat by had bedocht,
Begeert hy meerder tijt, en gingh doen onderfoecken
Sijn innerhjek verftant en veel geleerde boecken;
En als by wederom ontrent den koningh quarr
Doen was 't dat by van mens een langer uytftel nam.
;
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Hy is ten derdemael in 't hof hier op verfchenen,
Maer doen was lijn verftant als in de lucht verdwenen;
Dies feyd' by tot belluyt: hoe ick hier verder gae,
Hoe dat ick doffer ben en min hier in verftae.
Dit fprack Simonides, en 't isfer by gebleven,
Want by noyt meerder licht den koningh heeft gegeven.
Ey, wat is van den menfch? hy wroet hier in liet (tof,
Maer wat den Hemel raeckt, daer weet hy weynigh of,
Wie 't (tuck van eeuwicheyt wil nader overleggen,
NIagh met Simonides gehj eke reden feggen:
lok foecke wat ick kan; maer wat ick oyt verkies,
Iek vinde dat ick ftaegh met foecken yet verlies.
Iek achte dat geen menfch hier van kan grondigh fpreken,
Voor dat hy uyt het vleelch en werelt is geweken,
Want fchoon men met verftant in al fijn handel gaet,
Veel dingen leert men niet als uyt de volle daet.
Maer ick wil d'eeuwicheyt, om wat te feggen, noemen
Een dagh die nimmermeer ten avondt ftaet te komen,
Geen tijt of deel des tijts, maer , dit is ons bekent,
Sy is gelijek een ringh, een rondte fonder ent.
Ghy, leert mijn ziele, leert geduerigh over leggen,
Wat eeuwigh wel te zijn, wat eeuwigh is te (eggen,
Wat eeuwigh al begrijpt, wat eeuwigh al bedeckt,
Wat eeuwigh eeuwigh is, waer eeuwigh henen (treckt;
Bedenekt eens wat'et is by Godt te mogen wefen,
Van alle bhjdfchap vol, van alle pijn genefen,
Met alle goet begaeft, van alle quaet bevrijt,
Ontllagen van geklap en boven alle nijt.
Geen fieckte, geen gevaer, geen vreefe, geen gebreken,
Geen leugen, geen bedrogh, geen Ilimme tongefteken,
Geen dood, geen ongemack, geen honger, geen gequel,
Maer ftaegh in alle dingh en fonder eynde wel:
Volmaecktheyt in de ziel, gefontheyt aen de leden,
En fchoonheyt in het ooh en volheyt in de reden,
En liefde fonder haet en onvermoeyde jeught,
En Godt te mogen fien , de volheyt aller vreught.
Al wat de rijeke zee , al wat de foete ftroomen,
Al wat het luftigh veldt , al wat de groene boomen,
Al wat de gantfche lucht eens gaf aen onfen noot,
Al wat den Hemel felfs oyt goot in onfen fchoot,
Dat fal de milde Godt in onfen geeft vervullen,
Als wy in hem alleen daer boven leven fullen ,
Hy, geeft van onfen geeft, Fly, onfe ware kroon,
IIy, ziel van onfe ziel, Hy onfen grooten loon!
Bedenekt een fchoone ftadt, die niet als helle ftralen
Laet uyt liet rijck gebou van hare poorten dalen,
Een ftadt, een heerlijck werek, gelijeker noyt en was,
Een ftadt van enckel goudt, gelijck een fuyver glas,
Een ftadt, een fchoon Juweel, daer klaere beken vloeyen
Tot heyl van al het volck, claer nutte vruchten groeyen ,
Ten goede van de ziel: Een ftadt, een reyne ftadt,
Die in een 's menfehen hert noyt recht en is gevat;

1

Daer is een helle fon die noyt en liet te fchijnen,
Daer is een wonder licht dat noyt en fal verdwijnen,
Daer is des Heeren Bruyt, daer is de ware min,
Geen quaet en raeckt'er aan , geen vuyl en komt'er in.
O nieuw Jerufalem! Hoe klaer zijn uwe (traten,
i Hoe reyn uw borgery, hoe fuyver alle vaten,
Hoe zijn uw gronden felfs met alle glans bekroont,
Daer Godt in volle daet fijn eygen wefen toont.
Daer Godt in onfen geeft fal eeuwigh blijven leven,
Daer Godt met onfen geeft fal in der hooghten (weven ,
Daer Godt ons fpiegel is, ons klare fonne-fehijn
Daer Godt in ware daet fal al in allen zijn.
Och ! of ick ftijgen mocht uyt defe lage poelen,
Soo dat ick in den geeft geduerigh mochte voelen

Een voorfmaeck van het heyl, dat boven is bereyt,
Een voorfmaeek die de ziel in ware vreiighden leyt.
Och! of ick alle tijt met yver aengefteken,
^ Mocht eeuwigh, lieve Godt! van riefen handel fpreken,
Mocht fpreken alle tijt, niet als een nietigh menfeh,
Niet foo ick fpreken kan, maer als ick helen wenfch.
Och! of ick fpreken mocht met hondert duyfent tongen,
Die met geen aertfch bedrijf en worden ingedwongen ,
Och ! of ick fpreken mocht gelijck het u betaemt ,
Die heEd, die vrede -vorft en wonder zijt genaemt.
Och! of pick fpreken mocht gelijck de reyne fcharen
Die met een helle item en met de gulde fnarei i ,
Verheffen uwen roem en melden uwen lof,
En roepen: heyligh Godt! en laten nimmer of.
Waer ben ick mijn gemoet? mijn hert begint te voncken
Door ongewoonen brant, mijn finnen worden droncken,
Mijn geeft is op de loop, mijn losfe reden holt,
Mijn breyn dat bobbelt op, mijn ziele fuyfebolt.
j Wie fal my, lieve Godt! van defe banden Ilaecken,
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 ?
Iek fcheyde van het vleefch en defe fwacke leden;
Iek klimme tot liet hays van alle eeuwicheden ,
Iek reycke naer het licht en na den hellen dagti ,
Daer noyt de bleecke doot haar pijlen schieten magh.
Iek vliege buyten my , ick vliege van der aerden,
Iek ftijge na de lucht met ongewone paarden,
Iek fie beneden my wat al de werelt doet,
Iek fie. hoe dat het volck hier in der aerden wroet.
Iek fie de nieuwe ftadt en hare poorten blincken,
Iek hoore. door de lucht de reyne Remmen klincken,
Iek fie een klare beeck, een kriftalijnen ftroom,
Iek fie hier eeuwigh loof, den waren levens -boom.
Iek hoor een groote fchaer des Heeren daden fingen;
Waer hert en, mijn vernuft? o wonder foete dingen!
Iek fie het reyne lam en fijn geminde ftaen,
0 mocht ick, lieve Goclt 0 mocht ick vorder gaen !
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Mijn ziel is Noachs duyf, die niet en weet te ruften.
1)ie noyt en heeft de macht te fetten hare luften,
Tot datfe weder keert van daer fe voortijts quarr,
Van daer fe was gereyft en haer beginsel nam.
Van hier dan , werelts vreught, die niet als boote (metten
En brengt ontrent de ziel, die alle vreuglit beletten,
Of is'er iemant bly, en dat in reyne tucht,
Noch tijt het los vermaeck in haeften op de vlucht.
Wat hoor ick meniginael de blijde gaften klagen:
Iloe vaerdigh is de tijt, hoe vliegen onfe dagen;
IIet schijnt dat eenigh spoock ons uyt de werelt drijft
t' Is al maar water-verw wat niet geduerigh blijft.
Schoon iemant met een vrient fijn herte wil vermeyden
Daer komt in korten (tont, 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,
fly gaf een groote feeft van hondert tachtigh dagen,
De maeltijt evenwel, de blijdfchap is gegaen,
Al wat de wereldt prijft en is maer enckel waen:
Maer in (les Heeren huys, daer foo veel duyfent Icharen
Te farcen fullen zijn , te famen fullen paren
Daer is het bitter woordt, liet fcheyden niet bekent
Daer blijft een eeuwigh heyl, een vreugde fonder ent.
Schoon iemant vrolijck is door spel of luftigh fingen
Door wijn en rijcke fpijs, door duyfent fchoone dingen,
Indien by lijckewel fijn innigh herte vraeght,
Noch is'er eenigh leet dat hein de ziele knaeght
Maer dien in Chrifti bloedt den Hemel is verworven
Die voelt een reyne vreught, die niet en is bedorven,
Die niet en is gemengt met ick en weet niet wat,
Maer is in hooge luft ten vollen op-gevat.
Laet yemant fijn gelicht by wijlen henen dwalen
Omtrent een fchoon gebou, daer hondert guide falen
Sijn prachtigh uyt- geruft met alle rijcke fteen,
Met alle fehoon gewaet dat niet en is gemeen,
Het fal hem foo het fchijnt tot aen de ziele raken
Maer dit noch evenwel zijn kleyne beufel- faken,
Zijn by des Heeren huys gelijck een fwaluw-neft,
Dat , lek en weet niet hoe, is aen de muur geveft.
Als vemant baggen riet, geeiert aen alle kanten
Met oefters reyn gewas , met fijne diamanten,
Met alle flicker -spel , het dunckt hem wonder fijn,
Maer dit noch altemael en is maer enckel fchiln.
Het wort doch menigmael aen defe toegelaten,
Die Gode vyandt zijn en goede zeden haten
Ghv, als 't u wedervaert, foo denckt uyt dit geval,
Vat Godt fijn eggen volck hier namaels geven fal.
Als y errant tuynen fiet vol alderhande bloemen,
Vol alle fchoon gewas daer op de menfchen roemen,
Vol aerdigh haegewerck, en in het kochte deel,
Een kurnftigh boom verwelf of ander hofprieel,
li

Sijn herte wort verheught en fchijnt als op te fpringen,
En defe lijckewel en zijn maer flechte dingen ,
Die aen gevangens felfs, oock midden in de fmaet,
Als tot een kleyn verinaeck de milde Schepper laet.
Wat fal de goede Godt fijn lieve kinders geven,
Die na dit jammerdal voor eeuwigh fullen leven!
Wat fal fijn hoogfte gunft hun ftorten in den fchoot,
Die eer de werelt ftondt tot vreughde zijn genoot!
Hoe dwaes was eens het volck dat Romen heeft befeten,
Want daer wierdt overal volmondigh uytgekreten ,
Dat haer vermaerde ftadt en al haer rijck gebon,
Sou blijven als fe was en eeuwigh dueren fou.
Dit hebben oock gemeynt verfcheyden rijeke Reden,
Doch hebben over langh haer ondergangh geleden.
Waer is de Carthago nu? Waer Troy en Babylon ?
Niet eene van den hoop die lange dueren kon:
Sy zijn haeft onderdruckt, en haer verheven wallen
Zijn naer een korten tijt als in het ftof gevallen.
En fiet, den meeften hoop verfiond liet vinnigh fwaert,
En die de braeffte fcheen verbrack een houten paert!
Wat magh een machtigh prins of groote rucken deneken,
Dat haer geen ongemack is machtigh oyt te krencken ?
Ey, dat is onverftant, haer treft een rasfe val
Niet dat de werelt heeft dat eeuwigh blijven fal.
De roem van eenwicheit haer toe te willen fchrij ven
Om fonder ongeval in ftaet te fullen blijven,
En wort geen machtigh prins of fteden toegeftaen;
Al die het anders meynt, die broet een losfe waen.
De glans van eeuwicheit en fal Godt nimmer geven
Als die in fijnen boeck by namen zijn gefelireven
Godt fal te fijner tijt eens brengen tot den val
Des wereldts groot gebou, en ganfch het wonder al.
Het is dan alderbeft dat wy het ftof verachten,
En naer het hooglifte goet en naer het eeuwigh trachten ,
Een eeuwigh daer in woont een onverbroken vreught,
Maer dat is maer alleen een woonplaets voor de deught.
Wie nu in fijn gemoet hier tegen komt te ftellen
Het eifelijek torment, de pijne vander Hellen ,
En dat hy overdenckt hoe die oock eeuwigh duert,
En hoe een fondigh menfch die alle tijt befuert;
Voorwaer, een koude fchrick die moet hem overkomen ,
Is hy niet van het vlees of Duyvel ingenomen.
IIet is het hooglifte goot, verblijden fonder tijt;
Maer wee 't ellendigh volck dat fonder eynde lift
Almachtigh Hemel-vorft l S Pent ons uwen fegen
Ja, feut een vieribh hert tot uwen dienft genegen,
Want fonder dat behulp zijn wy gantfch onbequaem,
Te lieven uw beleyt, te loven uwen naem.
0, laet wat eeuwigh is in ons gedachten blijven ,
En wilt'et even daer met uwen vinger fchrijven,
Op dat dit foet gepeys in ons verfachten magh,
199
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Wat tijt en fijn gevolgh magh brengen aen den dagh
Dunckt yemant al te veel hier op te zijn gefchreven,
Die wil ick tot befluyt wat korter regels geven;
Ontfanght dit nieuw gedicht, al isfet wat verkleent,
IIier is misfchien yet meer als ghy wel hebt genreent:
1. Soo haeft als u de flaep verlaet,
Of voor of met den dageract,
Soo offert Godt een danckbaer hert,
Eer dat'et wegh getogen wert
Door yet dat aertfche dingen raeckt,
Of dat na vleefch of werelt fmaeckt
Quijt u, als 't pluymgedierte doet,
Dat vroegh met fangh den fchepper groet;
Wy fien dat oock liet groene wont,
Die goede plichten onderhout.
Al wie met Godt den dagti begint,
Die is des avondts wel gefint.

!

'

2. Neemt ftaegh een nieuwe fonne-feluju,
Als die uw lebte (tont te zijn,
En weet dat even defen dagh
Voor n de lefte weben magh;
Ja, dat de doodt nu ftaet bereyt,
Die u het leven heeft ontfeyt.
Siet, als geduerigh uw gepeys
Is befigh met de lefte reys,
Soo ha ick daer geen twijfel aen,
Uw faken Pullen beter gaen.
Ghy daerom, doet op heden af,
Dat niet te doen is in het graf.
3. Set wijders vaft in uw gemoct,
Al watje denckt of fpreeckt of doet,
Dat Godt het boo ten vollen fiet,
Al waer het voor fijn troon gefchiet:
Ja, dat hy in fijn boecken fchrijft,
Al wat uw lijf en ziel bedrijft,
Waer van hy 't oordeel ftrijcken fal,
Ten onderganck van 't aertfche dal.
Ghy daerom, let op defen dagli
Die niemant oyt verby en magh ;
Dies oordeelt hier uw eggen hert,
Eer dat'et daer geoordeelt wert.
Staet vorder na het hoogfte goes ,
I)at is te (eggen Chrifti bloet.
4. Hebt ftaegh een geeft alfoo geftelt,
Dat ghy na d'aerde niet en helt,
Maer met geheele (innen (weeft,
Daer niemant aen het ftof en kleeft:
Niet juyft als niet een vol gebedt,
Daer lijf en ziel na dient gefet,
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Men kan oock in een groote fchaer,
Soo dat'et niemant wordt gewaer,
Uytfchieten eenigh foet gepeys,
Aen Godt tot in fijn hoogh paleys.
Maeckt, datj' aen Ilem uw ziel beveelt,
rferwijl ghy om uw bonden queelt,
Gaet dan tot Godt en klaeght het hem,
Men kan oock roepen fonder ftem.
En dit heeft Mofes boo gedaen,
En 't is by Godt oock wel verftaen.
Valt dan in u een foet gepeys,
Dab niet en komt van 't ydel vleys,
Maer uyt uw belie finnen rijft,
En u als na den Hemel wij ft,
Laet dat niet flechts daer henen gaen,
Maer voedt dien goeden fegen aen;
Als Godes windt tot ons genaeckt,
Ons dient voor al clan zeyl gemaeckt.
5. Stelt wijders vaft, met gantfche kracht,
Dai, ghy Pult houden goede wacht,
Op dat geen fond' of vuyl bejagte,
Hoedanigh het oock weben magh,
Ja, even niet de minfte fchijn,
In uw gemoet bal mogen zijn,
Doch of het echter boo geviel,
Dat, u mifchien de fwacke ziel
Oyt door het vleefch wierd aengetaft ,
Of door de Tonde wierd verraft,
Soo maeckt terftont , met alle vbjt
Den grondt van dele necken quit,
En gunt hem plaetfe noch verblijf,
Noch in uw ziel noch in uw lijf:
Maer buyght u neder in het blob,
En bid den fchepper om verlof,
En riet dat gliy 't boo lange doet
Tot ghy vindt rift in uw gemoet,
Met opfet dat dit ongeval
U namaels wijfer maken bal.
(i. Eer dat ghy nadert tot het bedt
Siet dat j' op al uw wefen let
Wat by u heden is gedaen ,
En hoe by Godt uw faken ftaen
En vind' j' uw tijt te zijn gequift ,
En wat en waer ghy liebt gemift,
Seght clan : dit moet gebetert zijn ,
Oock voor de naefte bonne-fchijn :
Doch watje denckt of watje doet,
En laept noyt met een gram gemoet,
Voorts draeght Godt op uw (tillen geeft,
Soc blijft uw nacht-ruft onbevreeft.
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7. Gelijck als Godt uw faecken voegkt,
Siet datje des u vergenoeght,
't Is nut , 't is wel , 't is enckel goet ,
Wat Godt aen Chriften menfchen doet;
Ja, fehoon al fchijnt'et hen verdriet,
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't En fchaet hen aen de ziele niet.
In tegendeel het leert hen meer,
Als gelt en goet en ftaet en eer.
Gewis het is een dapper helt,
Die Godes wil in fijnen (melt.

MIDDELEN
DIENENDE TOT

BEWABINGE VAN DE GESONTHEYT,
GEr0REN UIT DE GRONT-REGELS DER

HOOGE SCHOLE VAN SALERNE.

Irk einde my geneyght voor Hollandt yet te fchrijven,
Ow recht gefont te zijn en langh gefont te blijven,
En oni dat wel te doen en fonder groot bellagh,
Soo geef ick hier een werck foo kort het weten magh
GEBEDT TE DOEN ALVORENS MEDECIJ\EN TE GEBRUV(KEl

Almachtigh Hemelsvorft! geeft krachten aen de krulen ,
Die zijn dan eerft bequaenn voor alle flecke luyden,
!tilaer fonder uw behulp en kan geen jeughdigh groen ,
Of wat de kunfte geeft ons eenigh voordeel doen.
Ghy liebt oock fonder falf of kruyt of inedecijnen
De fieckten wegh gejaeght, de qualen doen verdwijnen
Ghy fpraeckt uyt volle macht en met een eenigh voort,
Soo snoeft de felfte koorts en oock de Dayvel voort.
lJw' handt is niet verkort, uw krachten niet verdwenen ,
Op uw gebodt alleen gaen alle Heckten henen.
Ghv hebt in uw gewelt de fleutels van het graf,
En (tracks op uw bevel foo laet de quellingli af.
Ghy kondt door uw gebodt en bloot en pijne ftelpen,
En met een enckel woordt verfwackte leden helpen,
Geen menfch heeft door geloof uw kleedingh oyt geraeckt,
Die niet door uwe kracht gefont en is gemaeckt.
\laer doet ons oock de gunft, dat wy ons frisfe leden

Tot onfes naeften dienft en t'uwer eer befteden,
Op dat ons gantfeh bedrijf, ons levedagen lanck,
Magh geven uwen naera en lof en ftagen danck.
Maer foo noch evenwel de fijt is oingekonlen,
Dat ick ben in den ftaet om wegh te zijn genomen
En lieb ick uwen raedt en mijnen loop vervult,
Soo laet my! lieve Godt, verhuyfen niet gedult.
Ici: ben uw fchepfel, Heer ! 'k en wil u niet ontvlieden,
Hoe dat'et immers gaet uw wille moet gefchieden ,
Het zy dat ick genees of blijf in defe pijn,
Ja , fehoon ick leef of fterf liet fal my zegen zijn.
Salerno's hoogc fchool, verfien van kloecke luyden,
Heeft niet alleen geleert (le krachten van de krui den
Maer heeft oock boven dien veel regels uy tgebraclit,
Wat icmant client te doen en wat te zijn gewacht.
Soo dat haer dienftigh werck is over al geprefen,
Ja, by veel prinsfen felfs met aendacht overlefen,
Wie recht na defe leer fijn levensregel (telt ,
Wordt felden van de koorts of ander leet gequelt.
't Heeft my dan goot gedocht het beft hier uyt te kielen,
Op hope dat geen menfch fijn moeyte fal verliefen,
Het is van outs gelooft, het onheyl dat geneeft,
Indien men defe leer met oordeel overleeft.
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Hier komt (lees hooge fchool op heden aengeftreken ,
En heeft, voor out Latijn, nu Hollants leeren (preken,
Haer is in langen tijt noyt eer genoegh gedaen,
Om dat ons rauwe jeught haer niet en kon verftaen.
Nu falfe met het volck gemeenfaem konnen wefen,
Want oock een jonge maeght die falfe konnen lefen;
Nu fal een Hecht gefel gebruycken haren raet,
Vermits hy weten kan waer in de kunft beftaet.
Ja, fiet, een keucken-meyt die maer en weet te lefen,
Die fal uw medecijn, uw doctor konnen wefen,
Die fal op goet befcheyt verfchaffen uwen vrient,
Niet dat tot fmaeek alleen maer tot gefontheyt dient.
Die fal haer even ftaegh met defen boeck beraden,
Wat dat'er dient gekoockt of wat te zijn gebraden,
Wat dat voor fausfe paft voor dees of gene fpijs,
Want fy kan heden zijn geleert en keucken -wijs.
Nu let eens, Hollants volck , zijn dit niet nutte faken,
Dat ghy oock binnens Nuys een doctor weet te maken?
En dat geen ander fchool hier toe en dient gelocht,
Want met dit boeck alleen foo wort oock dat gekocht
Ontfanght dan defe fchat die lange was begraven,
En fcheen alleen te zijn voor wijtberoemde graven,
Nu is dit nut juweel voor al wat lefen kan.
En die eerft niet en wilt die wert een deftigh man.
Indienje qualijck vaert en hebt geen medecijnen ,
Doet hechts na defen raet , het onheyl fal verdwijnen
Voor eerft, hoe dat'et gaet, vermijt een gram gemoet,
En geeft aen Godt de wraeck van die u quahjck doet;
En boje zijt geneyght om langh gefont te leven,
Soo dient benaeude forgh van u te zijn gedreven,
Want die baert menigh quaet en fchent het jeughdigh bloet;
Dus maeckt dat uwe ziel geruite finnen voet.
Indien ghy wilt uw breyn na rechten eyfch verftercken ,
Kuyft eerft uw aengelicht eer ghy begint te wercken ,
Kemt oock uw •vluchtigh hayr en fpoelt dan uwen moat,
Dat is eerft voor het hooft en al liet lijf gefont.
Fonteynen, fpiegels, aerdigh groen,
Kan voordeel aen 't gelichte doen
Ghy daerom als den dagh begint,
Soo weeft tot heuvels meeft gefint,
Maer als de dagh dan heeft gedaen
Soo gaet dan aen het water ftaen.
,

,
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Gefellen, boje wilt na rechte reden eten,
Soo moetje defe leer hier nimmermeer vergeten,
Gaet, let eerft of uw maegh naer eyfch is uyt geteert,
En offe nieuwe fpijs van ftonden aeu begeert.
Want neemt'er yemant in veel fpijfe fonder honger,

Hy queelt of hy verhuyft oock vry al des te jonger.
Want drincken fonder dorft en eten fonder luft,
Dat heeft aen menigh menfch het leven uytgebluft.
Hout vaft dat groote chier en veelderley gerechten ,
In eene maegh gedout, by naeft geduerigh vechten :
Vis onder vleys gemenght en veelderley gebraet,
Hoe wel het is gekoockt, het baert ons menigte quaet.
Het menfchelijck vernuft wordt clan fijn kracht benomen ,
Dies ftaet voor overvloet geduerigh ons te fchromen ;
Daer is geen beter dingh als fchaers en maligh zijn ,
Soo wat de koft belanght als even in de wijn.
't Is goet in 't middaghmael de fpijs te laten flocken
Ghy, maeckt dan niet te veel, maer menighmael, te drincken;
De menfch van goed vernuft, al isfet op de noen,
En moet hier niet beftaen gelijck de beeften doen
Die treden in het nat en drincken groote togen,
Soo veel fy na haer dorft of hare kracht vermogen ,
Dat acht de kunfte quaet, maer achtet beter zijn,
Allencxen onfen koft te mengen metten wijn.
Voorts als'er yemant wil gewisfe peylen weten
Dat by niet langer dient te blijven fonder eten
Siet, als het fpeeckfel dan komt vloeyen in den wont,
Soo weet dat aen (le maegh het voetfel is gefoiit.
Ontrent de lentetijt too moet men matigh eten,
Oock als de fomer komt en dient niet langh gebeten,
Des herrrefts boom -gewas dient oock te zijn gemijt,
Maer hout uw befte mael ontrent de wintertijt.
't En is n niet gefont in haeft te laten varen,
Dat ghy laugh hebt gepleeght in uw voorgaende jaren
Eet, drinckt, flaept, geeft u op en wandelt in het groen,
Als ghy een wijle tijts voor defen plagtet te doen
Wilt noyt in uw bedrijf of diergelijeke faken,
Als na een goet beraet veranderinge maken,
Want daer van langer hant de menfch is toegewent,
Dat fchijnt uyt eyger aert hem in te zijn geprent.
Voorts, kielt met oordeel uyt die aen uw tafel eten,
Die bly zijn uytter aert en nutte dingen weten
Een foete tafel-praet die maeckt de fpijfe goet,
Waer uyt daer na ontftaet gefont en jeughdigh bloet.
Die met een vrohjck hert fijn fpijfe kan genieten,
Die voelt een innigh heyl door al de leden vlieten
Maer wie daer fit en dubt terwijl hy eten tal,
Veroorfaeckt (ware bucht en niet als ongeval.
Het kan oock voordeel doen een liet te hooren queelen,
Terwijl dat tusfchen bey de guide fnaren fpelen,
Mufijck heeft groote kracht ontrent een dof gemoet,
Mits by het hert verquickt en geeft ons jeughdigh bloet.
Ghy, ftelt n tot vermaeck en laet uw tafel decken,
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Met al (lat uwen galt tot vrenghde kan verwecken ,
Vertiert uw fchotels felfs met kruyt en aerdigh groen,
Dat kan oock groot vermaeck aen droeve (innen doen.
Die aen een waerden vrient maer geven vette foppen,
Doen even met een galt als die cappoenen kroppen,
Maer dat is ongerijmt. Ghy daerom , als men eet,
Maeckt dat men tusfchen bey geen foete vreught vergeet.
De koft voet niet alleen, maer oock het vrolijck weten,
En dat heeft onfe School al overlangh geprefen,
't Is niet het lijf alleen dat by ons dient gevoet,
Maer weet dat oock de geeft fijn recht genieten moet.
En laet oock van den dranek uw leden niet verhitten,
Vermißt de brasfery en langh aen tafel fitten
Macckt dat uw onderwerck niet al te valt en fluyt,
Maer jaeghter grove ftof en oock de winden uyt.
llaeckt uwe maeltijt kort en gaet u wat vertreden,
Want dat brenglit n.enigh heyl aen al de binne -leden
VermlJt de middagh-Ilaep, 't is beter voor het lijf
're plegen eenigh werck of ander tijt verdrijf.
Een lnachtigh avontmael, waer door de leden (wellen,
Dat knn geheel het lijf in vreemde bochten ftellen,
Soo ghy clan in de nacht begeert een foete ruft,
En geeft dan nimmermeer de maegh haer volle luit.
Noch die wel leven wil behoort hier op te pasfen,
Om na genomen fpijs de handen af te wasfen,
Want foo men alle tijt fich ftelt na defen voet,
Soo doet'et even felfs aen ons gefichte goot.
Want zijn de vingers net als wy ons oogen raken,
Soo is 't dat wy voor ons een klaer gerichte maken;
Dan oock het friste nat dat ons de leden wart,
Geeft ons een koelen dauw die op de lever paft.
Indien haer van het vocht de blafe wil ontlaften ,
En hout geen water op oock midden in de galten,
En too een grover ftof uw maegh na onder lent,
Ontlaft u van het pack gelijck ghy zijt gewent.
Laet ons dan vorder gad: uw winden in te houwen,
Daer is geen twijffel aen, dat fal u namaels rouwen
Kramp, waterfucht, kolijck en drayinge van 't hooft
Die wordt hier door verweekt gelijck de kunft gelooft.
Een windt valt ingekropt kan yemants ftaet bederven,
Ja, doet oock menighmael de menfch in pijne fterven,
Maer foomen dele lucht een veyen uytganck geeft,
Soo wordt een quelligh menfch als een die weder- leeft.
Indien nu dele windt is machtigh ons te geven
Een droeven onderganek of wel een vrolijck leven,
Soo kan die vuyle lucht of flechts een luttel wints,
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Ons foo veel hinder doen gelijck een machtigh prins ".
De wijt beroemde geeft, uyt Rotterdam gefproten,
Wiens fchriften overlangh de wereldt heeft genoten,
Ontraet die vuyle lucht te houden in bedwanck,
Maer aen den binnen -windt te geven vryen ganck;
Ja, oordeelt nut te zijn een hoeft of kuch te maken,
Om onder dit geluyt van winden vry te raken;
Siet daer een nutten raedt, die ons Erafmus geeft,
Mits by van defen windt too grooten afkeer heeft.
VAN SPYSE IN 'T GEMEEN.

Hier dient nu wat gefeyt van veelderhande faken,
Die y errant door gebruyck gewoon zijn vet te maken;
Eet broot van goede tarw gebacken na den eyfcli
Op eenen tijt genut met jeughdigh swijnen vies
Voeght hier by verfche melek en kaes niet langti gewrongen,
En beyers van een haen ontrent fijn eerfte fprongen;
Neemt daer by verfche mergh noch in fijn boenen valt,
En dat is vry genoegh oock voor een waerde galt.
Maer hoe het wefen magh, de wijn dient niet vergeten,
Die voor den beften flagh ons hier wordt toe gemeten;
Oock zijn de druiven nut en vijgen boven dien
Dat is bequame koft voor grage jonge lien.
VAN Bß,00T.

En laet geen heet geback uyt uwen oven komen,
Om t'wijl het werrem is te werden ingenomen;
Mijt oock dat al te langh gebacken heeft geftaen,
Want daer uyt is de kracht ten (leele wegh gegaen.
De kunft heeft over laugh en meeft van al geprefen,
Broot open , fris , en nieuw, en luehtigh opgereten ,
Gedefemt na den eyfch, dat dayfent oogen heeft,
Dan fiet men dat de geeft daer in ten vollen leeft.
De korfte van het broot, foo boven als beneden
Dient ons te zijn gemijt of af te zijn gefneden,
Voor die de galle vreeft en wat'er uyt ontftaet ,
Want broot dat korftigh is, is voor de galle quaet.
VAN VERCKENVLEESCH.

Men prijft het fwijnenvlees oock boven fchapenbouten,
't En zy men over langh het fwijn heeft laten fouten;
Maer too het is geroockt of in het fout geleyt,
Soo acht het fchapenvleys van meerder nutticheyt.
Dit moet men onder dies op dele koft bemereken,
Dat fchier een yeller prijft het afval van het vercken;
De beulingh en de worft van fwijnenvleys gemaeckt,
Dat vind' men dat bykans aen alle menfchen fmaeckt.

1) Dit is een gedicht van den vermaerden Thomas Morus , eertijts canceher van Engelandt in rin pnckheyt gefchreeven, met denckende doen ter tijt, dat hem van wegen een machtigh
prins noch de kop foude tirerdcn afgeflagen, gelijck darr na gebeurt is.
TI
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Hierom foo laet men ftaegh de naefte van de magen ,
Een aengenaem prefent van worft of beulingh dragen,
Dat niet en wort gedaen van eenigh ander beeft,
Want beulings van het fwijn die achtmen aldermeeft.
Iek heb een foeten treck op dit geval gelefen,
Die fal, na dat my dunckt, hier dienftigh konnen wefen;
Ghy, hoort wat op dit werek een Engels edelman 'l,
Aen fijn beminde maeght hier over feggen kan:
Begaefde juffrou, waerde pant,
Een cierfel van dit gantfche lant,
Die om uw fchoonheyt, om uw deught,
Die om uw geeft en frisfe jeught,
Zijt aengenaem en wel gefien
Van alle frisfe jonge liên;
Befiet my niet met grammen fin,
Dat iek tot u quarr treden in,
Iek brengh u hier, met uw verlof,
Iek brengh u, van mijn jonekers hof,
Het kleyn gefchenck dat ghy hier fiet,
Daer met hy u fijn gunfte biet.
Het is een beulingh drie of vier,
Gemaeckt op onfe kooks 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 de beulingh eet,
Soo is'et dienftigh datje weet,
Als dat'et vry fijn reden heeft,
Dat hy u dele beulingh geeft.
Indien ghy tot hem waert geent,
Gelijck als hy u vyerigh mint,
Soo meyn ick, dat uw beyder trou
Sijn gifte wel gelijcken fou:
Want hy is van een edel bloet,
En ghy hebt groot en machtigh goet;
Indien men dit te (amen brenght,
En na de rechte kunfte menght,
Wis dit beflagh fal beter zijn,
Als yet dat komt van eenigh fwijn;
Wel, neemt dan tiefen beulingh aen,
Het is om uwe gunft gedaen.
De jonekvrou (tont een wijl en fagh,
Verbaeft van too een vreemden flagh;
Maer als f'een weynigh had verbeyt,
Heeft fy tot antwoordt dit gefeyt:
Uw joncker is een kluchtigh man,
Die vry fijn beulingh prijfen kan,
Oock wort hy niet van my gelaeckt,

Want iek en hebbet noyt gefmaeckt ;
Wel, feght hem, dat ick dit geval
Eens nader overleggen 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 iek beware dit geval,
Tot dat'et beter pasfen fal.
VAN KALFS VLEESCH.

De bouten van een kalf die zijn van outs geprefen,
Als die een fwacke maegh gantfch dienftigh konnen wefen;
Want of men die óf koockt óf aen den vyere bract,
Het geeft een jeughdigh tap dat maegh en lever baet.
VAN VOGELEN BEQUAEM OM TE ETEN.

Nu dient'er oock gefeyt en na de kunft befchreven ,
Wat voetfel aen den menfch de vogels konnen geven,
En dit i.s, na my dunckt, een gantfch wijtloopigh werek,
Daer toe wel noodigh is een vlijtigh ooge-merek.
Hier dient dan in 't gemeen van alle man geweten,
Dat niet too goet en is van ons te zijn gegeten,
Als vleys, dat door de lucht met rappe vleugels fweeft,
Het fchijnt dat haer gefwier yet van den hemel heeft.
De vogels die aen ftrant of in de veenen leven,
En nimmer in de lucht of in der hooghten (weven ,
Maer in een baggher -floot verfijten hare jeught,
Zijn in ons voetfel niet van too geprefen deught.
Al wat de lucht bewoont en fweeft op fnelle veeren ,
Die fou ick boven al voor onfen difch begeeren;
Al dat on-aerdigll rot dat bagghert in de foot,
Is niet voor leckerny, maer voor den hongersnoot.
Nu, na de kunfte feyt, de Hanen met de Hinnen
Vermits haer goeden aert, clie mogen wel beginnen
Te zijn den eerften grondt, dat fap en voetfel geeft,
Van al den rappen hoop die om den hemel fweeft.
De Quackels, Tortel-duyf, Fafanten, en Patrijfen,
Die hoort men voor bequaem door al de werelt prijfen ;
De Lij Eter in haer tijt dient mede niet verfmaet ,
De Leeuwerck en de Vinck ftaen in gelijcken graet ;
De Snep dient boven al oock hier in acht te komen,
Haer dreck wordt even felfs voor leckerny genomen
Haer kop is aengenaem en ftaet de menfchen ami,
Schoon dat die in de kaers aen tafel wordt gebraên.
De Spreeu is niet loo goet, gelijck men hoort getuygen,
Vermits het feltfaem aes dat fy geduerigh fuygen,
Het fchijnt dat al het volck geen luit of treck en heeft
Tot dat van leelijck aes of vuyle dingen leeft.
;

1) Defe was een Engels ridder, een groot edelman, maer an kleine middelen, daer de lord Verulem, Vicomte van St. Albaen, in fijne Engelsehe Apophteghma's van gewaeght. Ghy kont des
ridders kamer-maeght met een prefent van besungen by hem in Ambasfade gefonden aen feecker rijeke vr,fter hier in Nederlandts hoeren fpreecken, en den laft van haren Joneker hooren openen.
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VAN VISSCHEN.

Maer om voor onfen difch geen voetfel oyt te misfen ,
Soo dient te defer plaets gefproken van de visfen ,
Hier op dient dit gemerckt, dat vifch van weecke ftof
Bevint ontrent de kunft alleen maer flechten lof.
Vifch die veel jaren heeft wordt vey al meer geprefen,
Als die maer uyt de grondt nu onlanghs is gerefen;
De Tongen, Cabbeljau, en verfche Schellevis,
Die hout men dat bequaem voor onfe tafel is.
De dorre Pieterman en moet hier niet ontbreken,
Maer yeder wacht hem wel om niet te zijn gefteken ,
Want loo een visfchers galt maer eens en werdt gewollt,
Soo krijght hy meerder leet als hy wel (make vont.
VAN PALING.

De Palingh, die men noemt de nichte van de flangen,
Die fchier van alle kant in Hollandt wordt gevangen,
Die acht den ouden tijt voor 't befte voetfel niet,
Gelijck men over al in hare boecken fiet.
Men hout dat die uyt lijm te (amen is geronnen,
Oock eer dat in het veen fijn leven is begonnen,
En dat daerom die vifch als uyt fijn eygen aert,
Of (teen of Rim graveel of ander fieckten baert.
Hoe (lat het wefen mach, het wordt den menfch geraden,
Het lijf van delen vifch in wijn te laten baden,
En als dat loo gefchiet, is noch den beften raet,
Dat niemant hem gebruyckt als na de rechte maet.
VAN EYEREN.

Een eytjen verfch geleyt, en uyt een hoenders neft,
Dat acht de rechte kunft tot voetfel alderbeft,
Maer in den ouden tijt loo wort'et ons geboden,
Als dat een hoender -ey niet hart en dient gefoden,
Het dient loo weeck te zijn, op dat men 't fuypen magh,
Om dat het luchter is en meer te voeden plagh.
Maer dat een wilde gans of ander vogels leggen,
Daer van en weet de kunft niet loo veel deughts te (eggen,
't Is waterachtigh vocht al wat men daer uyt treckt,
Soo dat het niet loo wel de maegh ten goede ftreckt.
Soo click als gy een ey tot voetfel wilt genieten ,
Laet met een nieuwen dronck een yeder overgieten:
Na ellick ey loo drinckt een reys,
Dat maeckt een goet en bondigh vleys.
VAN MELCK.

Voor eerft wordt alle melck in ouden tijt geprefen,
En kan voor menigh quaet den menfche dienftigh wefen;
Het kan voor al de jeught een dienl'tigh voetfel zijn,
Al beter als de molt of als de klare wijn.
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Voor al loo wordt de melck van geyten afgekomen,
Voor menigh ongemack, by menfchen ingenomen.
Den efel even felfs die geeft oock voetfaem vocht,
Dat veeltijts dienftigh is oock voor een quade locht.
Voor die zijn uyt geteert en van de teringh queelen,
Die geeft men foete melck getogen van cameelen ,
Oock is het geytefogh hier toe niet onbequaem ,
En heeft by menigh volck daerom een grooten naera,
En boven alle melck is van een groot vermogen,
Dat uyt een vrouwen borst met fuygen werdt getogen ,
Maer die met dit behulp fich voordeel foeckt te doen,
Die moet'et altemael gebruycken voor de noen.
Maer let oock op de melck, die wy uyt koeyen trecken,
Die kan geen minder kracht ontrent het hert verwerken ,
En daerom (als de quadl niet al te ver en gaet)
Soo geeft de koeyenmelek oock wel de meeste baet,
Die is van vetter aert als geyt of kemel geven ,
Daer van dat over al meelt al de kinders leven,
Want dit gefegent vocht, vermenght met witte -broot,
Dat maeckt na d' oude fpreuck ook kleyne kinders groot.

VAN BOTER.

Al wat in ouden tijt van boter is geschreven,
Daer ben ick niet gelint mijn zegel toe te geven;
Niet eene van den hoop en heeft'er oyt gekent,
Wat boter dele kult door al de werelt lent.
Dit fuyvel, (naer irk fie) wordt dickmaels niet geprefen,
Maer haer vermaerden lof is nu te hoog gerefen:
De boter die al t' hans in Hollandt werdt gemaeckt,
Is als een honigh daeu die al de wereldt fmaeckt.
Iek laet op dit geval de Grieckfe meefters twisten ,
My dunckt dat die niet veel van onfe boter witten ;
Dankt Godt, ó Hollandts volek! voor loo een fchoone vont,
Die foet is in de fmacok en voor het lijf getont.

VAN KAES.

Irk vinde van gelijck, die van de kafen (preken,
Dat fy van 't rechte wit geheel zijn afgeweken;
Veel fchrijven menigh dingh tot nadeel van de kaes,
En voor het meefte deel loo islet maer geraes.
Daer zijnder veel geweeft die alle kaes verachten,
En dat Itch yeder menfch daer voor behoort te wachten ,
Maer alfmen haer bedrijf tot reden brengen magh ,
Men let haer onverftant gelijck den lichten dagti.
Siet, hoe veel kloecke mans daer van op heden leven,
En weten aen de kaes geen lof genoegh te geven;
Sy doen gewichtigh werck, want dat is haer bedrijf,
En hebben evenftaegh een kloeck en wacker lijf.
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VAN PEE REN.

Het raeuwe fruyt is quaet, maer wel gekoockte peeren
En fullen noch de maegll noch aen de lever deeren,
Maer fooje defe vrucht verfet met goeden wij a,
Soo fall' aen ganfch het lijf vermaeck en voetfel zijn
VAN KERSSEN.

Dit is een nutte vrucht, want 't eten van de kersfeii
Ilan niet alleen de mont, maer oock de maegh verversfen;
Maer onder dit befagh foo breeckt oock hare fteen ,
En, fijdy wijs, en eet de kerfsen niet alleen.
VAN DEN DRANCK.

De wijn is voor den menfch en voor de rappe geeften,
Maer water uyt de beeck ten dienste van de beefteu;
Al wat de wijngaert geeft dat is een fchoone vrucht,
Om al wat droefheyt fmaekt te drijven op de vlucht.
Wijn dient van goeden reuck en goeden fmaeck te wefen,
Dan noch een klaren glans die wordt'er in geprefen
Oock dient hy niet verfclbaelt, maer verftb getapt te zijn,
En vocht aldus geffelt dat noem ick goeden wijn.

Naer wijn van roodt verve dient niet te veel gefchoncke^I,
Want 't maeckt de baycken hart in overmaet gedroncken.
Ik moet in dit geval de vrienden doen gedincken,
Van al te nieuwe molt niet al te veel te drincken ,
Want dat en doet de blaes noch oock de nlage Boet ,
Dus gact niet tot den mos met al te rafsen fpoet.
't Is beter dat de wijn haer klaerlleyt mag bekomen ,
Eer datfe wat te veel dient in te zijn genomen
Men heeft van ouden tijt de luyden wijs gefehat
Die droncken klare wijn en uyt liet outfte vat.
VAN BIER.

Is by uw eenigh bier dat nu begint te fueren ,
Siet na een beter fiagh dat langer plagh te dueren ;
Want bier van Lucre smaeck doet nadeel aen de maegh,
Maer fris en klare dranck dat maeckt de nlenfchen graegh,

Siet daer een kort begrijp van veelderhande faken,
Dat u kan jeugdigh bloet en frifse linnen maken
Onthout dit kleyn verhael, dat groote dingen fegt
En dat u tot de kunft als naetter bant gelegt.

I. LUCHT, GETIJDEN DES JAERS, EN GESONTSTE PLAETSEN.
II. VAN SPIJSE EN DRANCK. III. VAN DE BEWEGINGE
EN RESTE DES LICIIAEMS.

VAN DE NOOTSAECKLIJCKHEYT EN VERSCIIEVDENTHEV1` DES LUCHTS,
EN UH' WAT OORSAEChL DE SELVE 1 EEL VERANDERINGE
ONDERWORPEN IS.

Nadien clat aen de lucht is wonder veel gelegen,
Soo dient van fijne kracht hier mede niet gefwegen
De lucht fpeelt in den menfch foo laugh fijn ader flaet,
Het zy dat hy óf ruft of óp of neder gaet.
Wy nemen fpijs en dranck alleen by korte (tonden,
Na dat de tijt vereyft en dienftigh wort gevonden,
Maer yeder nut de lucht door al den gantfchen dagh,
Soo dat hy fijn gebruyck noyt eens ontberen magh.
IIet ftaet dan yeder menfch met alle vlijt te letten,

Waer dat by na de kunft fijn woningh heeft te fetten
Want foo by ficll begeeft in ongefonde lucht,
Weet, dat fijn korten tijt in haeft daer henen vlucht.
Weet, (lat nyt vuylen ftanck en ongefonde (lampen
Niets anders rijfen kan als veelderhande rampen ;
Weeft dan voor 't element en fijne kracht bevreeft,
Want ny t een dicke lucht ontftaet een (lommen geeft.
De lucht geeft aen liet volck en even aen de dieren
Uytwendigll hare verw, inwendigh haer manieren
Wil iemant dan verftaen haer aengeboren aert,
Die lette met befclleyt waer yeder is gebaert
Waer yeder is gevoet, waer yeder opgetogen,
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Want (lat heeft over ons een wonder groat vermogen
Wrat in de foete lucht van 't Doften is gebaert,
Dat is van fachte Itof en van een heufsen aert;
Maer u) t het 1\ oorder-rack doer komen harde menfehen
Die fpotten met de dood , ja krijgll en oorlogh wenfehen
Maer 't is de hefte lucht die alle dieren baet ,
Die beyd' in hit en kou behout de micldclmaet 2 .
Men fou wel f veeren voor gewis,
Dat onfe Fop geboren is
In eenigh rou en felfaem landt,
Daer niet en woont als onverltant ,
Daer niet als dicke lucht en fweeft,
En daer geen mcnsch vernuft en heeft.
Men vint noch evenwel dat oock in koude landen
Zijn wijtberoemde mans, des werelts beste panden,
En foo gy maer het oogh een weynigh ommefaet,
Gy fult al wat ick fegh bevinden met de daet 1 .
Democritus een deftigh man,
Die is 't the ons bewljfen kan ,
Dat even nyt een fwarte lucht,
Daer onder ziel en licllaem Tucht
Dat even in een rouwe kuft,
De geeft niet uyt en wort gebluft,
Maer dat oock in een feltfoeln lant,
By willen rijft een groot verftant.
Oock in het hefte landt zijn ongefonde luchten
Al waer men voor de dood niet weg en weet te vluchten;
Men fcllrijft van feker poel '' , die vuyle dampen geeft
Soo dat oock niet een beeft daer lange jaren leeft.
Wat vogel oyt beftaet op delen poel te fweven,
Die wort als met gewelt van boven afgedreven
Soo groufaem is de ftanck die uit het water koomt,
En daerom client de menfch hier voor te zijn befchroomt;
Doch waer dat yemant woont, en waer de men lehen leven,
Soo wort ons delen raedt tot ons bericht gegeven,
De ftonden van den dagli, en even boven dien
De deelen van het jaer die dienen inge(ien
Onthout my lefer delen raet ,
En geeft u niet te ras op ftraet ,
Maer vroegh des avondts onder 't clack,
1)at is gefont en groot gemack.
CAP. II.

Geen deel is fonder vrucht, geen deel is fonder fchade,
Ghy , dient u van cie tijt eer dat'et is te fpade ,
Let niet hoe rasfen fpoet uw leven henen glijt ,
Ghy fult noyt weder zijn dat gy op heden zijt '''.
De lente geeft ons rieckent kruyt,
De footer brenght het koren uvt,
De herrefft doet de fruyten warfen
De winter maeckt ons volle plasfen.
Het is de hefte tijt die wy de Lente noemen,
Die is, gelijck liet blljckt, de moeder van tie bloemen
En 't is niet fonder fchtjn als menigh fchrijver hout ",
Dat Godt om dele tijt de waereldt heeft gebout.
Men hout'et voor gewis , dat , als de diepfte gronden
Des waereldts zijn geleyt en eerft beveftight ftonden
De lente (leen begon. Het was de foete tijt ,
Die in de kruyden fpeelt en op de bloemen rijt;
Die niet een foeten reuck de menfchen kan vermaken
En noyt door harden vorft het veldt en laet genaken;
Den hagel heeft gedaen, het grilligh onweer fwijght,
Soo dat al wat men liet een ander wefen krijght.
Dan komt'er als een jeught in alle dingen zijgen ,
Men fiet van ftonden aen den wijngaert botten krijgen,
Men Piet (lat alle zaet, dat alle wortel fpruyt,
De boomen geven loof , de velden edel kruyt
De lacht is in vermaeck , de foete vogels fingen,
Het vee fpeelt in liet groen, de wilde dieren fpringen
De fwaluw tijt te werck en bouwt haer leefsen neft,
Die by ontrent een balek of aen de gevel veft 8) .
Maer riet , den natten herfft en wort niet Peer geprefen,
Om dat by baent de wegti om treck te mogen weben,
En daerom dient te meer op ons bedrijf gelet,
Om (lat by ons het lijf in vreemde bochten let `''
Wanneer den natten herrefft koomt
Dan is 't dat yeder 1ieckten fchroomt;
Want als de windt liet veldt ontbloot,
Dan is 't een oogkift -maent voor de (loot.
VAN DE 'I'WAELF1 MAENDEN DES JAERS.
JAST Aiur - s, LO1T- ,MENT.

Het jaer is weder nicu, inaer riet de nieuwe jaren,
Verout ons gantfeh gefiel , tot wy daer henen varen
:Nlaer 't is een kleyn verlies al rimpelt ons liet vel,
Als inaer de geeft vernieut, foo gaen de faken wel.

VAN DE VIER GETIJDEN DES LIERS, EN WAT VERANDERINGE Si IN
DE LUCHT EN ONS LICIIAE-M M ALEN.

Het jaer wordt afgedeelt in vierderley getijden,
Die om des werelts kloot met raise paerden rijden
Gebruyckt na rechten eyfch uw jaren, foete jeught
Geen deel is fonder leet, geen deel is fonder vreught.

FEBat ARIUS, SPROCKEL- DIAENT.

Al komt de guide son eens kijeken door de fpleten,
Noch heeft de ftrenge vorft haer koude niet vergeten;
Ghy, blijft noch inde koy, clot acht iek alderbeft,
't Is dwaesheyt al te ras te vliegen uyt den neft.

1) Lucanus.
2) norst. 2. Epi['t 2.
3) Jnveualis Sat. 10.
4) Arernns.
5) Ccifas.
6) Boetlnus i. de Conf. Philof 6.
7) Van dit gevoelen is niet alleenhjck gesveeft deu outvader Ambrofius, maer oock de Pocht VirgLns heft dit ftaende gehouden, 2. Georgh.
8) 0vidins I Faft.
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9) h orat 2. Sat. 3.
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MARTIT S, LENTE - DIAENT.

De Maert, hoewel onwaert, komt in het velt getreden,
De Maert fteeckt met den ftaert en treft de fwacke leden,
De Maert brenght aen het licht dat in het duyfter lagh,
Ghy, maeckt dat u de Maert geen hinder doen en magh.
APMLIS, GRAS-MAENT.

Iek ben der maeghden maeght en moeder van de bloemen,
Wie kan de nieuwe moft, wie kan het koren roemen?
Men prijfe wat den herfft en wat den fomer wint,
Het groen, het eerfte groen, is boven al bemint.
AZ-AYCs, BLOEY- .MENT.

Iek ben de foete Mey, een bruyloft van de dieren,
Het fy die in het wout, of op het water fwieren,
Wel paert, o jeughdigh heyr, en geeft it uyt den neft,
Wat out is, magh'et doen, maer't voeght de jonckheyt heft.
JUUNIUS, ERAECK-MAENT.

De lent is al te koel, de forcer plagte te branden,
De koorts heerft in den herfft, de winters klipper-tanden,
Iek ben de middelmaet , niet heet en niet te kont;
Hy doet een edel dingh, die maet en regel hout.
JrLI

s, I[OY-MIAENT.

Waerom hoor ick voor quaet mijn doen van yemant fchelden,
Al maey ick kruyt en bloem, wat fchaet'et aen de velden?
Gelooft'et, ftage jeught, 't en heeft noyt menfch geluckt,
Al wat op aerden waft, dient eens te zijn gepluckt.
AUGUSTUS, OOGST-DIAENT.

Al wort het bloem-gewas van alle man geprefen,
Haer bladt valt in het ftof, mijn koren wort gelefen;
Een yeder is gepaft oock met het dorre graen,
Maer is de roos verlept, foo wilder niemant aen.
S1,rIE-1IBER, F'RQYP-MAENf.

Komt fnoepers, gragen hoop! ick brengh u nieuwe vrachten ,
Maer ect'er niet te veel, of ghy fult namaels fochten ;
Dus foo ghy qualijck vaert, het is uw eygen fclnllt:
Al wie geen raedt en volght, die Tijde met gedult.
OcToBI.n, WIJN- 11AE\T.

Iek fchenck het edel nat, het fap van foete drugven,
Dat druck en (ware forgh doet uyt den geeft verfchuyven,
Het leven is van 't broot, 't wel-leven van den wijn,
't En dede mijn gewas, wie fouder vrolijck zijn?

DEcEUnLR, WINTER-MAENT.

homt, oeffent nu het lijf, de hitt' is wegh geweken
Gaet , bolt, of flaet den bal, geen mugh en fal u fteken;
Laet fparen dien het Luft, ick teer gelijck een graef:
De winter is een heer, de sourer Inaer een flaef.
CAP. III.
VAN DE WINDEN EN ALLE VERANDERINGEN, DIESE IN DE LL'CIIT
EN ONS LICHAEM DIAKEN.

Maer hier dient van den wint al mede wat geschreven,
Nadien by veel vermagh ontrent des menfchen leven;
Die blafers, fchoon haer ftof is van gelijcken aert,
Als uyt den eygen damp en Benen geeft gebaert,
Verkrijgen haren naera en ftaegh een ander wefen ,
Na dat de plaetfen zijn, waer uyt die zijn gerefen.
In vier ftaet haer getal, daer ons door wordt beduyt
Het Oollen en het Welt, het Noorden en liet Zuydt.
Niet datter maer alleen zijn vierderhande winden;
Neen , die ter zee verkeert, die kander dertigh vinden
En twee noch boven dat; en foo men verder gact,
Men vindt het vluchtigh rot ontelbaer in de daet.
Al waer dat waesfem is, of fnelle dampen rijfen,
Daer is een nieuwe windt de menfehen aen te wijfen,
Maer vier gehjckewel dat is haer grontgetal,
Hoe veel daer heden is of namaels wefen fal.
Maer let hier nader op, ghy vint'er in befchreven
De ftondeil van den menfch, de deelen van het leven;
Neemt acht op yeder windt en watter is ontrent,
I)e loop van onfen tijt die ftaet'er in geprent.
Hy die van Ooften komt kan ons de jeught beduyden,
Die van het Weften rijft den aert van rijpe kruyden ;
Neemt voor den ouderdom die uyt het Zuyden blaeft,
Maer voor de koude dood die uyt het Noorden raeft.
Haer kracht is menighfout : sy konnen regen maken,
Sy konnen wederom een langen regen (taken,
Sy doen de boomen goet en oock het jeuglidigll kruyt,
Sy jagen Ihm vergif en quade dampen uyt.
Sy konnen aen den menfch, als fy daer henen fweven ,
Sy kennen aen het vee een nieuwen adem geven,
Al watter na verderf of na verrotting helt,
Dat wordt door haer behulp in beter aert geftelt.
Maer wilt ghy delen grondt wat nader overleggen,
Soo leeft wat ander volek '° hier op beftaet te feggen,
Mijn pen die fluyt haer op, vermits fy is beducht,
Dat haer den (nellen wint mocht blafen in de lucht:

Novrmniz, SLACIIT-3IAENT.

Hoe flacht men al het vee om ons te mogen laven!
De mont verflint het al, ons buycken worden graven;
't Is eerft voor ons gedoot al wat de keucken geeft,
En vraegbje noch, waerom de menfch niet langh en leeft?
1) Ovidius I. Aktara,

Den Ooften windt die woont daer hem de fon ontdeckt
En met een rofen- kleedt fijn paerden overtreckt ;
Maer daer haer guide koets in 't water plagte te dalen,
Daer heeft den Weften windt gefet fijn vafte palen ,
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De N oortfe ftoker raeft, en heeft fijn plaets geftelt
Daer 't ijs en dicke fnee fchier noyt tot water finelt ,
Maer 't rack dat regelrecht hier over is gelegen,
Gevoelt een dicke Inift of fchier een ftagen regen.
CAP. IV.
VAN HET ONDERSCHEYT DER PLAETSEN EN LANDEN.

Soo ghy misfchien een hays voor u begeert te bouwen
Soo let wel op de plaets, of 't mocht u wel berou wen,
Want die een quaet geweft tot fijne woningh kieft,
't Is feker dat hy veel van fijnen lugt verlieft.
Indien ghy nederflaet ontrent onguere poelen,
Ghy Pult , als metter handt , het ongemack gevoelen
En foo ghy neemt verblijf ontrent een filtigh ftrant,
IIet fal u fehade doen, foo haeft de fonne brant.
Die in een vochtigh dal fijn woonplaets heeft genomen,
Hem fallen voor gewis veel fleckten over komen;
Maer die op hooger ftel haer tenten neder flaen,
Die zijnder in 't gemeen al vry wat beter aen;
Maer op dit gantfch beleyt is vry al meer te feggen,
Ghy dient hier met verftant uw faken aen te leggen;
Doch voor een korte les: fiet , datje neder flaet,
Daer vocht en daer het droogh is in gelijcke maet.
CAP. V.
\_1N 1lh:T VOETSEL, ALS OOCK DE NOOTSAKELYCKHEYT, EN
VERSCIlEPDENTHEYT VAN HET SELVE

Daer is nu van de lucht en van de wint gefchreven ,
En wat'er aen den menfch door beyde wort gegeven,
Hier dient nu door de kunft de keucken opgedaen,
En hoe men met befcheyt aen tafel heeft te gaen.
Men vint'et in der daet, geen menfch en leert'er eten ,
Om dat'et yeder een en al de menfchen weten,
Maer hoe men evenwel ten beften dient gevoet,
Dat is'et dat de kunft de menfchen leeren moet.
De uienfeb is als een dijck daer op de baren woelen ,
En pogen even ftaegh de foden af te fpoelen;
De menfch is als een pot die neu den vyere ftaet,
Daer nyt geduerigh vocht en ftagen waesfem gaet.
Indiender niemant pooght ons dijcken aen te vullen,
't is ['eker datfe korts geheel vervallen tullen ;
En foo men in de pot geen ander nat en doet,
't Is feker dat het vat haeft ydel worden moet.
Daer is een edel vocht in onfe binne-leden,
Dat ftaegh wort afgeteert en van de tijt beftreden,
En foo het niet geftaegh door voetfel wordt geftijft,
Eylaes! ons kranck geftel dat is terftont ontlijft.
Soo dient dan oock de kunft hier regels in te ramen,
Want dranck en nutte fpijs hout ziel en lijf te farcen ,
I) Sch^etingh of Duile•l.crvcl.

Wel aen dan, wieje zijt, leert hier den rechten voet,
Wat datmen eten fal en hoe men drincken moet:
Luerthus 4. Boeck.

De menfch die ftaegh verflijt, gevoelt fijn fwacke leden
Geduerigh af te gaen en hellen na beneden,
Verliefen haren ftant en misfen hare kracht,
't En zy haer nieuwe jeught door voetfel word' gebracht.
Verlies van vafte ftof dat doet hem koft begeeren ,
Om weder op een nieu daer op te mogen teeren,
En dorheyt van de maegh die geeft hem grooten luft,
Op dat door eenigh vocht fijn dorft mocht zijn gebluft.
IJorat+us 2. Sat. 3.

Stelt vaft dat u den ader-flagh
Alleen maer weynigh dueren magh ,
't En zy dat ghy met goede koft
Van flaeu te worden haer verloft.
De heele du Ba) Ins in den derden da1h can fijn eerfte weke:

Wat heeft de goede Godt gefchapen nutte kruyden,
Byfonder voor den menfch en alle flecke luyden,
Niet een foo fcliralen wey, niet foo verwoeften velt,
Daer niet een grooten hoop van planten wort getelt.
Van planten wonder nut voor yeder aen te mercken ,
Verfcheyden in het hoof, verfcheyden in het wercken ,
Verfcheyden in de verw, verfcheydeu in den aert,
Siet, wat een aerden klomp de menfchen wonders baert!
Laet ïemant aert-gewas uyt thuyn en velden lefen,
't Sal defen heylfaem zijn , en dien vergiftigll wefen;
't Sal iemant dienftigh zijn oock in fijn hooghften noot,
't Sal iemant hinder doen en geven aen de doot.
Men vont wel eer een kruyt dat osfen dede fterven,
En maeckt' een ezel vet en deed' hem kracht verwerven,
Daer is een ander kruyt l ) , dat fpreeuwen wonder goet ,
Maer dat in haeft den menfch de lefte pijne doet.
Een ander wederom dat fal de muyl vergeven,
En brengen aen den menfch een nieu en vafter leven ,
Schoon dat hy is vergift. Let op den aconijt,
Die ruckt als met gewelt de menfchen uyt der tijt :
En defers onverlet, foo wort'er niet gevonden,
Dat iemant nutter is ontrent de boofe wonden,
Die hem een flange fteeckt of in de leden bijt,
Daer van hy door het lijf geftage pijne lijt.
Let op dit feltfaem kruyt en haer verholen krachten 2 ',
Gantfch buyten ons begrijp en boven ons gedachten,
Het doot terftont een menfch, of vrou, of man, of kint,
Indien het geen fenijn in hare leden vint.
Maer is'er gif ontrent, het laet de menfchen blijven,
En pooght met alle kracht fijn vyandt uyt te drijven;
Het vecht Irret het fenijn en d vinght'et met gewelt,

2) Wonderbare krachten van dc kruyden, infonderheyt van den Aconjt.
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Tot dat'et op het left alleen behoiit het velt.
En als dit groen gewas den vyandt heeft verflagen ,
En d'eere van 't gevecht ten vollen wegh -gedragen,
Soo fcheyt'et uyt het lijf daer in de krijgh beftont ,
En door haer beyder doot foo wordt de menfch gefont.
Wat dient'er meer gefeyt, waer iemant komt getreden
Daer vindt men diep geheym en faken boven reden,
Daer vindt men hoogh beleyt. En, tot een kort befuyt,
Men vint den grootften Godt oock in het minfte kruyt.
CAP. VI.
VAN BROODT EN ALDERIIANDE KOREN -WERIK.

De tijt doet haren ganck en fchijnt ons aen te manen,
Te fpreken met befcheyt van alderhande granen
Te fchrljven hoe men eerft het edel koren von t,
Ten dienfte van de maegh en fmake van den mont.
De menfchen hebben eens alleen maer kruyt gegeten,
En vry een ruymen tijt geen beter koft geweten
Oock in het aert -gewas vernam men vollen loft,
Als flechts door haer gebruyck den honger wiert gebluft.
[let was een gulden tij t, wanleer de menfchen faten
Te midden in het velt en niet als vruchten aten
Met kleyne koft gedient. IIet was een gulden tijt,
Als met een fchotel moes een prinsfe was verblijf.
Het was een gulden tijt , wanneer een kudde fchapen
Gingh onder eenen boom met haren meefter flapen,
Of weyden door het wout en voor en nevens hein,
En fprongh of op het fpel of op een blijde fteni.
Het was een gulden tij t, eer oyt de lieden dachten
Een os of jonge koe of ander vee te flachten ,
En dat geen jarigh lam, met fijn onnofel bloet,
Haer monden had befinet , haer magen had gevoet.
't Is nu een ander eeuw, het vee dat wordt verfionden
Ten dienfte van den buyck en van de grage monden,
Men wil geen kruyden meer tot fpij fe van den noot,
Men wil de foete fmaeck van nieu- gebacken broot.
Men wil dat lecker is. Wel , gaet dan vorder treden,
En taft hier in het graen als met de gantfche leden,
Doorgront den rechten aert van rogh en (pelt en rijs,
En leyt ons van de luft en tot gefonde fpijs.
Pzryzlczrs zn 't ee fie Boeck 2 an fijn Landlbouwingr.

De wereldt leet hier voormaels noot,
Men vont'er graen noch witte -broot.
Men at of kruyden uyt het Wout,
Of vruchten van het eycken hout.
Of bramen van een witten ftruyck,
Slechts voetfel voor een gragen buyck.
Maer doen quarr Ceres in het lant,
Die eerft de ploegh en kouter vant;
Die heeft den rauwen hoop geleert,

IIoe dolt het landt dient omgekeert,
En hoe men osfen t'fanien voeght ,
En na de kunft den acker ploeght;
Siet, dus foo wies het edel graen,
Dies had den eetkei (tracks gedaen.
CAP. VI1.
VAN MOES- KRLTYDEN, SALAEI', EN TOE- ERUIT.

Treet nader , Hollandts-volck, hier is het nu geraden
Te eieren uwen dis met allerley faladen,
Dat fal u dien high zijn; de grootfte van het lant
Die hebben menighmael het edel kruyt geplant.
De vorften even felfs en wijtberoemde luyden ,
I)ie hebben onderfocht de krachten van de kruyden,
Die hebben nagefpoort, tot aen de minfte bies,
Al wat'er in den hof of in de bofsen wies.
Al wat hier nadeel doet of dienftigh is gegeten,
Is (lienftigh over al en nut te zijn geweten,
Want die hier qualijek gaet, en fonder kennis pluckt,
Heeft fich des levens draet niet felden af-geruckt.
Wel leert dan na den eyfch de kruyden onderfcheyden,
ELI even gen den haert ten beften toebereyden ;
Want foo je dat begrijpt en na de kunfte doet,
Ilet ftijft een fwacke maegh en koelt onftuynligh bloet.
Plautus in Pfeudolo.

Daer komt een fnelle doot oock op de jonge luyden,
Om dat men voetfel maeckt van alle vreemde kruyden,
En dat men eten derft van alderhande groen,
Dat even in het wout de beeften niet en doen.
Jfart,alzs Lzb. Lpegr 13.

Latou, Salaedt, beininde vrient,
Wierd voormaels alderleft gedient,
Meer komt nu eerft op onfen dis;
Seght wat hier van de reden is?
JÏaZ f

alts II. Ep jr. 53.

Als ick heb een vriendt of gaff,
Soo wordt dus op hem gepall:
Iek wil, dat eerft krop -falae
Voor hem op de tafel ftae,
En het dient alfoo gedaen,
Om wel af te mogen gaen ;
J\Iaer pareye met raket,
Dienter mede by gefet.
Harizahs 3. Epigr. 83.

tact malluw' en latou tot uwen dis genaken,
Dat fal u door het lijf een rasten afgangh maken,
Vergeet dit nimmermeer, het is een out gebruyck,
Want , naer uw wefen toont, ghy hebt een harden buyck.
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CAP. VIII.
VAN DE EETBARE WORTELEN.

Flier fie ick, na my dunckt, een vorft " fijn knollen braden,
Hy eet met grooten lult, hy kan hem niet verladen,
Hy wil geen rijck gefchenck, veracht het edel gout,
Vermits hy dit gewas in groote waerde hout.
I)e wortels, lieve vriendt, die in der aerden groeyen,
En zijn niet voor het fwijn, of voor de grove koeyen,
Maer zijn oock even felf gefchapen voor den menfch.
En menigh billick hert dat vinter fijnen wenfch.
Veracht dan geen radijs, en min de foete knollen,
Veracht geen hof-ajuyn met fijn gehayrde bollen,
Veracht geen roode peen, maer leert het recht gebruyck,
Men vintfe dickmael nut ten dienfte van den buyck.
Veracht geen cychorey, veracht geen paftinaken,
Sy konnen voor uw volek bequame fpijfe maken;
Siet , al dit worteltuygh heeft oock fijn voetsel in,
En die het wel gebruyckt, veracht het vuyl gewin.
Marteahs 23, Epagr. 16.

Floe, wilje dan geen werck van foete knollen maken,
Sy hebben menigmael oock prinsfen konnen fmaken;
Men feyt dat noch de verft die Romen heeft geboot ,
Oock in den Hemel felfs hier van fijn maeltijt hout.
Horatius.

Een die fijn vader heeft gedoot,
Die eete Loock uyt hongers noot,
Dat acht ick flimmer koíl te zijn,
Als dulle kervel, ihm fenijn;
Hoe grof is oock den ackerman,
Die 't hart gewas verdouwen kan.
CAP. IX.
VAN DE AERDT-VRUCHTEN.

Wy komen tot een vrucht gewoon om laegh te wasfen,
Daer voor een yeder menfch is nodigh op te pasfen,
Men fiet'et in 't gemeen, het is een feltfaem kruy t ,
Wat langs der aerden groeyt en noyt om hoogh en fprnyt,
Pompoenen, die bykans aen niemant oyt en fmaken ,
Zijn echter gantfch bequaem om letters op te maken
Ontrent haer groene jeught ; want als de fchorsfe waft,
Soo groeyt met een het fchrift en ftaet ten leiten valt ;
Maer wilder eenigh menfch haer laffen aert verfchoonen,
Soo moet de keucken-meyt al vry haer kunfte toonen ,
Hier dient een goede fans van peper by te zijn,
Of anders, laet die kolt tot voetfel van het fwijn.
Hem die meloenen pluckt is nut te zijn geweten,
Dat nau van duyfent een is nut te zijn gegeten,
1) Yanius Curius,

H

Comkolmners, feyt de kunft is van der maegden aert:
Sy dienen haeft gepluckt, en niet te langh bewaert.
Een tragen hovenier die kan het hier verkerven,
Want beyt hy wat te laugh, de vrucht die fal bederven;
Sy dient als van de fteel te worden afgeruckt,
Sy dient en jonek en groen en verfch te zijn gepluckt,
En verfch te zijn gebruyckt. Denekt hier op goede luyden,
Die luft en fmake foeckt ontrent de groene kruyden
Maer druckt'et boven al wel diep in uw gemoet,
Indien ghy dochters hebt, of jonge maeghden voet,
CAP. X.
VAN DE IIEESTER-VRUCHTEN.

Laet ons nu vorder gaen, en fpreken van de vruchten,
Die voordeel konnen doen aen die in koortfen luch ten;
Vrient, denckt om dit gewas, wanneerje boomen plant,
Het dient oock menigmael ten goede van het lant.
Al waft het aerdigh tuygh alleen maer aen de ftruycken,
Men kan het na den eyfcli met grooten nut gebruycken,
De miefte dingen felfs en dienen niet veracht,
Sy hebben menigh menfch in beter ftant gebracht.
Daer is een tijt geweeft, dat tot de wilde bramen
De jonckheyt niet alleen, maer alle menfchen quamen,
Als tot een rijck bancket ; men pluckte met vermaeck,
Men vont'er heylfaem vocht en even foete flnaeck.
De vrucht, niet fuyver waes en koelen dau behangen,
Wierdt by de grootfte felfs in groeten danck ontfangen ,
Als hun die yemant fchonck; liet, oock een flechte braem,
Gehandelt na de kunft, was prinsfen aengenaem.
Maer boven dit gewas, foo vindt men nutter dingen,
Die aen een fwack gefiel geen minder voordeel bringen :
De kappers van den brem fijn lieftal aen den mont,
En wie graveeligh is die achtfe voor gefont.
De suur-boom 2) , wel bekent in al de naefte dalen,
De beyers , in haer verw foo root gelijck coralen,
De (warte krakekey en ander kleyn gewas,
Bevindt men menigmael dat heeten brandt genas.
CAP. XI.
VAN DE BOOM-VRUCHTEN BIET HARDE SCHELPEN.

Hier is een ander vrucht, hier is dat Amarillis
Ten hoogften wel bevalt en belt na haren wil is,
Komt hier, 0 Coridon ! en brenght de lieve maeght
Een fruyt, dat weynigh koft en efter haer behaeght.
Het is een herders gift, ghy kont geen beter kielen,
Gaet , leght het in den korf gemaeckt van groene bieten ,
En ciert dan uw gefchenck met woorden van de kunft ,
Soo vind'je voor gewis haer ongeveynfde gunft;
En foo ghy wenft het ftuck ten hefte voor te (tellen ,

2) Berbers,
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Seglit , dattet is een fruyt van bijfter harde fchellen ,
Maer dattet even wel is binnen wonder foet
En dat fy tegen u aldus oock wefen moet ;
Dat fy een lange tijt, met wonder harde ftreken,
Uw liefde tot den grondt fcheen af te willen breken,
Dat nu dien ftegen aert dient af te zijn geleyt,
En eens tot uwen trooft het foete ja gefeyt.
Komt op een ander tijt en brenght haer Ockernoten ,
En als ghy in haer fchoot die vruchten hebt gegoten,
Soo feght haer dat het fruyt is dienftigh voor fenijn,
Maer clatter by de noot oock ruyte dient te zijn.
En Piet, op dit beleyt is mede wat te feggen,
Dat ick niet voor en heb hier breeder uyt te leggen ,
Ghy, voeghter weder by de keeft van uwen moat,
En Liet , hoe ghy het ftuck te paste brengen kont.
Weeft ghy het boom -gewas, laet haer de ruyte wefen ,
En feght dat dit vermengh veel qualm kan genefen;
Seght vorder, lieve vrient , dat hier te feggen valt,
Maer fret, dat taue tongh niet al te los en malt.
ocid/z€s J?etainopk I.

Het aertrijck metter ploegh of egge niet gewont,
Droegh, uyt een gullen fehoot en uyt een vetten gront,
Al at den menfche fpijft: wat kruyt en bomen geven,
Dat is aen al het volck genoegfaem om te leven;
De vrucht van 't eycken -hout en van den wilden braem,
Die waren even felfs de prinsfen aengenaem.

Die neme dit ge ni erek : liet fruyt dat niet en kraeckt,
Dat houtaren in 't gemeen dat alle monden fmaeckt.
Yar yalzve in. 't tweede Boeckr tan f 9n Lant-bouv anye.

Uyt Meden is een vrucht " in ouden tijt gefproten
I)ie heeft een egger fap in hare fchors befloten ,
Daer kan geen beter dranek of nutter julep zijn
Voor nare fpokery of ander ihm fenijn ;
Want fchoon aen eenigh menfch door gif de leden fwellen ,
Het fap dat fal het lijf in beter wefen ftellen,
Het kan meer bate doen als eenigh heylfaem kruyt,
IIet is een vinnigh fuur, het bijt de fwadder uyt.
Dus als een Rief-moer poocht, door fellen haet ontfteken,
Haer voor -kint quaet te doen en haer verdriet te wreken,
Of dat een fpoockfter grolt en vreemde lagen brout,
Dit fap is, dat de doot met krachten wederhout
De ftam daeraen het waft is geeftigh opgerefen,
En fchijnt aen fijn gewaey een lauwerboom te weren;
En foo men uyt den reuck geen onderfcheyt en nam,
Het ware ja den boom die eerft van Daphne quarr.
En fchoon al ruyft de lucht met wonder harde vlagen ,
IIet blat (lat kan een ftorm en harde buyen dragen,
Het bloeyfel even felfs dat hout geweldigh valt ,
Soo dattet op geen kou of fturen wind en pall;
De Meden achtent hoogh en 't wordt van hen geprefen,
Vermits het van den ftanck den adem kan genefen.
;

CAP. KIII.
CAP. KII.
VAN SUYCKER EN KRUYT.
VAN BOOM- VRUCHTEN MET SACHTE SCHELLEN.

Komt hier, wie immer was genegen om te fnoepen,
Gy wordt hier tot een fedÍt van uwen aert geroepen:
Hier is bevalligh ooft en ander boom- gewas,
En wat men immermeer van gulle tacken las,
Komt, plackt nu metter hant en eet met volle kaken,
Maer waltet niet te grof of niet te gu11igh maken ;
Eet fruyten met befcheyt en na de rechte maet ,
En let wat hinder doet en wat de maggi baet.
Gy dient van al het ooft den rechten aert te weten:
De persfen zijn vergif door onvoorfichtigh eten ,
De quee , de vijgh, de druyf, do mifpel dient gemijt,
Ten zy men die gebruyckt op haren rechten tijt.
Den vroegen Abricok , den appel van granaten
Kan defen hinder doen, en genen weder baten,
De kunft geldt over al, en, waeroin meer gefeyt?
Geen fake dient geclaen als met een goet beleyt.
Galenus in fijn Sete Boeck.

Indiender yemant is begeerigh om te weten,
Wat peer of ander vrucht is nut te zijn gegeten,
1) Citroen.

Al wat men Hollandt noemt en zijn maer weynigh Reden,
En Hollandts vrienden felfs en zijn maer weynigh leden,
En al van kleyn begrip; maer, des al niet-te -min,
Daer fchuylen over al verfcheyden wonders in.
Soo wie n ,aer eens betreet den ringh van onfe kaften ,
Die vindt een fchoon prieel vol alderhande luften,
Al wat den Hemel fent of uyt der aerden groeyt,
Dat komt ons mette zee ter haven ingevloeyt.
Godt is gelijck een son, die duyfent gulden ftralen
Laet ons op kleynen tuyn gedurigh neder dalen,
Wat oyt aen boomen hingh of op de velden ftont,
Dat komt hier aen het voick gevallen in den wont.
Wat lijdt het heet Brafil op heden felle flagen ,
Om aen dit verre landt fijn vruchten op te dragen;
Hier is geen fuycker riet, dat in de dalen waft,
En noch wordt hier de jeught met fuycker overlaft;
Het Indifch rijck gewas van peper, foeley, noten ,
Wordt hier gelijck het graen op folders uytgegoten;
Men phtckt hier geen caned, geen ander edel kruyt,
Wy deelen 't evenwel met gantfche fchepen uyt.
Bedenckt dit, Hollants volck, bedenckt den hogen fegen,
,
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Die, u door Codes handt foo wonder is verkregen,
Tu alle rijck gewas fijn uwe velden fchrael,
(xhy noch, die niet en hebt, die hebtet altemael.
Varro by Ifidorvs 17. Orawn.

By (l'Indianen waft een riet ,
Daer iiyt fyroop en fuycker vliet,
Een vocht dat feem en honigh-raet
In foeten geur te boven gaet.
CAP. XIV.

Daer is in slat geweft een onbekende kracht;
Een ftil en vreetut geheym als uyt de lucht geregen,
Daer niemant recht en weet waer in het was gelegen;
Siet, daer uyt heeft het fchaep hier vry al beter keeft,
Als elders daer men eet van het onnofel beeft.
Eet d'oogen van een viervoet dier,
Gebraden aen een luclltigh vier,
Maer van de vogels eet het breyn,
Dat is uw dienftigh , foo ick meyn ,
Doch op dat'et gefonder zy,
Soo doet'er fout en peper by.

VA V 1)E\ OORSAECK VAN HET SLACIITEN DER, ßEESTEN, E\ ILEC
ONDERSCHEYT EN VERKIESINGE VAN 'r VLEES.

Ten is, gelijck het fchijnt, noch heden niet geweten,
Wanneer dat cent liet vleefch by menfchen is gegeten;
Ilet kruyt, gelijck men veel in oude boecken leeft,
Dat is in langen tijt de befte koft geweeft.
Nu wordt het vlees gefocht tot nadeel van de beeften ,
En dat is aengenaem in alle blijde feeften,
En, na de kunfte leert, foo voet'et alderbeft;
Macr tiet, dat ghy den buyck niet al te feer en melt.
Wait liet dient met befcheyt en onderfcheyt gegeten,
Eu dit is wonder nut voor ons te zijn geweten:
IIier is een groot verfchil waer fleh een dier onthout,
Of 01) een fchralen bergh, of in het groene wont:
En of het heeft verkeert ontrent de dorre landen,
Dacr veder voelt de bon niet heete ftralen branden,
Dan of het in de kou gedurigh is gevoet,
En daer het in de fnee fijn woningh hebben moet;
En of het kruyden eet, of anders harde batten,
Die maegll en ingewant gedurigh overlaten;
En of men eenigh beeft ontrent den winter nacht,
Dan of men langer toeft en tot den fomer wacht;
En of liet in het bos fijn vryheyt heeft genoten
Dan of het in de koy plach op te zijn gefloten;
Siet, dit loopt op het vlees. Maer leert dit voor het left:
Is 't jonck en kort en mals, too islet alderbeft.
O,zdaus. 15. Jlefamoirh.

Hier voormaels in den gulden tijt,
Doe was de menfch met kruyt verbhjt,
Of wel met ooft of foet gewas,
Dat yemant van de boomen las;
Maer niemant waster foo verwogt,
Dat by vermaeck nam in het bloet.
.Tuvenalas Satyr. 10.

Daer is een edel gras vol geurs en wonder foet,
Dat in de Spaenfche kurt de jonge fchapen voet;
Daer is een foete lucht en wonder klare beecken,
Die uyt een hoogen bergh of van de rotfen leecken,
Al dienftigh voor het vee; maer dat ick hooger acht,

CAP. XV.
VAN ZIET VLEESCH DER. TAMME VIER-VOETIGE DIEREN.

Komt, leert hier, Hollants volck, waerom dat aen de Joden
Het eten van het fwijn door Moles is verboden
En hoe het dient genut, en hoe, na rechten eyfch,
Men eygent aen den mont het machtigh osfen-vleys.
Leert wijders dat het kalf is dienftigh om te flachten,
En dat geen wijlen koek het fchaep en moet verachten,
Geen bockjen van gelijck terwijl het beefjen fuyght,
En na de geyte-melck en na den elder buyght.
Een liamel van een jaer wilt dien oock niet verfinaden
Sy kan met nutte fpijs een holle maegh verfaden :
Maer wat liet lam belangtet , het dient te zijn gefpaert,
En tot een ander tijt en meerder nut bewaert,
Maer feet, 't onnofel dier en kan liet niet verwerven,
Het moet oock voor den menfch, gelijck fijn moeder, fterven;
O wreetheyt van het volck ! wat gaet de menfchen aen ,
Een dier dat niemant let, een fchaepje , dood te Iaen !
My dunckt het heeft befclleyt een fwijn te laten dooden,
En op fijn vetten rugh een gragen mondt te nooden;
Het is een gulfigh beeft en dat niet goets en heeft,
Terwijlen dat het wroet en hier op aerde leeft.
Maer 't is een feltfaem werck een fchaep of lam te flachten,
Die geven ons de vrucht van hare ruyge vachten,
Die geven ons haer melek en daer uyt goeden kaes,
En dat is aen den menfch een nut en voetfaem aes.
Maer , des al niet-te -min, fehoon by ons fchattingli geven,
Sy mogen even wel by ons niet blijven leven,
Ons buyck is too een wolf, ons mont too grooten vraet,
Dat hein geen fachten aert, geen dient te doen en baet.
-

Oradius 1. 1{Ietamorph.

Als d'eeuw van yfer nam begin,
Doen kreegh den menfch een harden fin:
Hy fmeed' een fwaert met fellen geeft,
En at den os, het trouwe beeft.
Ozidius 15 i7fetamorp/c.

Waer heeft doch oyt een os een boofe daet bedreven,
Dat hem too licht de menfch gaet brengen om het leven !
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Hy is een neerftigh dier dat onfe landen ploeght,
En ftaegh fijn trouwen hals tot fware latten voeglit.
De menfcli die is onwaert te nutten vette granen,
Die beeilen moorden derft, die ons den acker banen;
Den os heeft u gedient en vry een lange wijl,
Moet hy voor fijnen loon nu vallen voor de bijl?
Hy heeft een kalen hals in uwen dienft gekregen,
En kan oock even dat uzw herte niet bewegen?
Gewis foo trouwen beeft en van foo goeden aert,
Was nut te zijn verfchoont en waert te zijn gefpaert.
Ocadms 1. Paff.

't Is Ceres eerft geweelt aen Wien het gulligh fwijn
Een offer plagh te zijn,
Om dat het vraetigh beeft den huy fman fchade doet,
En in het koren vroet.
Idea,.

Soo wordt de fpringer van de hin,
Geoflert aen de Nacht-goddin,
Vermits hy uytroept metter daet
Den aenvanck van den dageraet.
Juienalis Salyr. 11.

Als yemandt fijn geboorte- dagh,
Of ander feeft te vieren plagh,
Dan was'et dat hy fpeck en ham
Uyt fijn beroockte fchoorfteen nam,
En fet'et voor een lieven vrient,
En die hielt Eich dan wel gedient.

IIier van is ons de jacht in ouden tijt gekomen,
Die heden wel te recht veel menfchen is benomen,
't En is niet voor het volck, ten dient een yeder niet ,
Dat hy met honden jaeght en wilde dieren fchiet.
Laet heeren van het lant en groote prinsfen jagen ,
Die konnen dat befagh en groote koften dragen;
't Is beter dat het volck haer fpijs in ftilte koopt,
Als dat liet na het wildt in woefte velden loopt.
Iiyt de Spiegel.

Al heb ick tot het wildt een wonder groot verlangen,
Noch fal ick geenen haes in fijnen leger vangen;
Iek fcheppe meerder luft, wanneer hy vaerdigh loopt,
Want 't heeft doch beter geur al wat men diere koopt.
Wel op dan , vluchtigh dier, waerom hier ftil gefeten?
Ghy dient niet fonder fweet of fonder ftof gegeten,
Dat is uw befte fans; uw fpier en fmaeckt ons niet,
Als ghy uw fonder loop dus aen den jager biet.
D7artialis 13. .lagr. 81.

Ghy tent my veel een haes en laet my vorder weten,
Dat hy fal fchoone zijn die daer af heeft gegeten ,
Tot teven dagen lanck. Maer Griet , dits enckel raes,
Of feker ghy en aet u leven genen haes.
Martialis.

Van al dat om den Hemel fweeft,
Is 't snepje 't befte dat'er leeft,
Maer van het wildt-bract uyt het wout,
Den haes men hooghft in waerden hout.

1VJar1ialis 13. Epigr. 53.

Brenght hammen voor den dagh van alderley geweften,
Die uyt Weftphalen komt dien hou ick voor den heften,
En fchoon een machtigh fwijn een gulfgh nienfch vernuyght,
Set my een bigge voor die noch de moeder fuyght.
Oridivs l5. Metamorpd .

Wat heeft het fchaep gedaeni 't en leeft maer voor de menfchen,
En 't geeft haer vette melek en wat fy vorders wenfchen ,
Sijn wol is aen het volck een deckfel in der noot,
't Is nutter dat het leeft, als dat'et werdt gedoot.
Jurrenal,s Satyr. 15.

Al wat'er wolle draeght en moet niet zijn gedoot,
Het geeft aen menigh menfch een deckfel voor den noot.
CAP. XVI.
VAN WILT-BRAET.

Het wiltbraet dient bedacht en hier oock plaets gegeven,
Vermits dat hedendaeghs hier van de prinsfen leven;
't Ginck eertijts anders toe, want, na men elders leeft,
Soo is het tamme vee al mede wildt geweeft,

CAP. XVII.
VAN DE VOGELEN.

Wy komen tot het heyr beklcet met dichte veeren ,
En fien wat aen de maegh is beter om verteeren,
En wat'er dient genut, en wat'er dient gemijt,
En hoe dat yeder dingh heeft fijn befetten tijt.
Voor eerft laet ick het volck een nutten regel weten,
Dat als een vogel broeyt , hy niet en dient gegeten
Maeckt fpijfe van den haen eer hy met hennen fpeelt,
Maer last hem in het kot, wanneer hy jongen teelt.
'k En wil niet als in noot, 'k en wil u nimmer raden
Tot vogels die met vleefch haer hollen krop verladen,
't Is beter voor de maegh al wat van koren leeft,
En niet en is gemeft , maer in het wilde fweeft.
Maer vraeghje , wat'er magh de befte vogel wefen P
Faifanten, waerde vrient, die worden hoogh geprefen;
Maer des al niet-te-min, foo hout een jongh patrijs
Noch beter voor de maegh en vry in hooger prijs.
Men feyt, hoe wel een menfch, door ongeregelt mallen,
De plage van Sint Job ten dcele was gevallen,
;
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Dat hy genefen fou, alwaer hy diep gevat,
Indien hy maer patrijs, en anders niet, en at.
Wat dat de Paeu belanght, die heeft te fchoone veeren ,
My diinckt dat aen het dier geen vraet behoort te deeren:
IIy is te bijfter fel en wonder onbeleeft,
Die aen een wreeden koek foo fchoonen vogel geeft.
Maer wat de vogels raeckt die in het water leven,
En echter in het veldt en om den hemel fw even ,
Al maeckt dit gantfche rot een grof en inachtigh bloet,
Ilet is noch even wel gefonde luyden goet.
De stadt van Dorderecht die kan het ons getuygen ,
Dat daer meelt al het volek weet voetfel uyt te fuygen,
Dat nut en dienftigh is; wel , acht dan onfen bout,
Die oock de Franfche kult in grooter waerden hout.
Horatcus 2. Satyr. 4.

Krijght ghy misfchien een fpaden gaft,
Op wien ghy niet en hadt gepaft,
Soo doodt een hin en fteeckts' in molt,
Soo wordt haer vleefch noch malsfe koft.
3lartcalis doet de Fa,scnt fpreecken als volglit

Als Jalon 't guide vlies uyt Colchis had genomen
Doen ben ick met den helt in Grieckenlant gekomen
'Te voren was alleen mijn huys en vaderlant,
Daer by tot fijn gerief een koninghs dochter vant.
Xartzalxs 13 L1 iyh. d7.

De Ringle -duyf is een fpljs die kan de kracht vertragen,
Waer door een eerlijck man fijn vrouwe moet beilagen;
(hy , die het echte bedt wilt fchudden na den eyfch ,
En eet de ringh-duyf niet, fy maeckt onwilligh vleys.
Horatius.

Hebt ghy een jonge paeuw voor uwen difch gebraden ,
En dat ick niet een hoen uw mage quarr verladen ,
Of vet cappocnen vleys in plaetfe brengen wou ,
lek weet dat mijn gerecht u niet bevallen fou.
Maer opent doch een reys den grondt van uw begeeren
Is 't om fijn ftaert te doen of om lijn gulde veeren ?
Of is 't om dat het beeft foo dier u komt te ftaen ?
Hoe dat het wefen magh, ten is maer enckel waen.
Al zijn de pluymen fchoon, fy doen geen vogel fmaken ,
Het oogli wordt u verleyt door fchijn en beufel-faken;
Het vruchtbaer hoender-kot verdient foo grooten prijs,
Als eenigh paeuwenvleefch of diergelijeke fpijs.
1lfartiatzs 13. Rpiyr. 53.

Is u een ende toebereyt ,
Soo eet'er van met onderfcheyt;
De borft en hals is alderbeft ,
Dus lent de koek al wafer relt.
11
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Hartealis 13. Epigr. 58.

Siet, wat een lever heeft de gans!
Sy overtreft het dier bykans,
Dies feyd' ick, als ick die befagh :
Ey,, fegh my waer dit fchepiel lagh.
CAP. XVIII.
VAN IIET GENE DAT VAN DE DIEREN KOMT.

Ghy moet, ten zy ghy wilt , noyt levend' dier verflinden
Daer is oock buyten dat wel voetfel uyt te vinden;
Daer is kaes, boter, melck , wey, eyers, honigli -raet,
Waer van oock menigmael een prinsfe wordt verfact
Het nut van dele koft is metter daet te wijten ,
Maer dat het koe-beeft geeft is boven al te prijfen.
Wie hier aen twijffel flaet, die fie maer Hollandt aen,
Dat laet aen alle kant fijn edel fuyvel gaen;
Dat ftort fijn rijck gewas in alle verre landen,
Vermits het dienftigh is voor alle grage tanden;
Dat ftort aen alle kant, uyt fijnen vollen fchoot,
Een dienftigh onderhout, een voetfel in der noot.
Prijft Spagnicn , prijft haer ooft , en wat'er plagh te groeyen,
Ons Hollant prijft te recht de vruchten van de koeyen ,
Van daer komt nutte koft ten goede van den menfch,
Van daer komt wont-vermaeck en vollen herten wenfch.
Het ooft dat Spagnién feut en is maer eens te plucken,
Of is maer op een jaer voor eenmael uyt te drucken
Maer dat een koe-beeft fchenckt is vry al rijcker fehat,
Want tweemael op een dagh foo geeft'et edel nat.
Benijt dan Spagnien niet, benijt geen verre landen,
Al waft'er enckel gout of ander ricke panden;
Danckt Godt, 0 Hollandts volck ! en hout u voorts geruft,
Godt regent enckel heyl op uw vermaerde kuit.
Het is de befte Inelck , wanneer de grage koeyen
Te midden in de Mey de groene krnyden fnoeyen,
Want als het dorre ftroo de kudde 's winters voet,
Dan is haer voetfaem Poch in verre niet loo goet.
CAP. XIX.
VAN VISCH.

't Is nu de rechte ftondt te komen tot de visfchen ,
Die eertijts menigh vorft fchier noyt en konde misten
Lucullus hold' een rots tot in de woefte zee,
Om visfen uyt het diep te locken aen de ree.
Een vifch heeft meerder prijs by wijlen moeten gelden ,
Als schapen uyt de ftal, als osfen uyt de velden;
Ja , wat aen Benen vifch wel eer is uytgeleyt,
Daer kan een groot bancquet nu worden voor bereyt.
Maer wat van delen aert gedurigh plagh te woelen,
Of in den modder-floot of in vervuylde poelen,
203
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Bant die van uwen dis. Maer van een klare beeck
Vangt deer een goede foo op 't eynde van de weeck.
De visfchen van de zee die werden hoogft geprefen ,
En foo die fchubben heeft, daer kan geen beter weten ;
De vis van defen aert die hout men wonder goet ,
Doch meeft die rich onthout ontrent den hollen vleet.
Is 't niet een feltfaem dingh! een visch gewoon te ruften,
En die in ftilte woont als in geftage luften ,
Is grondigh , fonder keeft, en van een vreemde fmaeck ,
En geen befette mondt en vint'er oyt vermaeck.
Meer die met harden ftorm gedurigh werdt gedreven,
En door liet woefte diep gedwongen is te fweven,
Die heeft een beter vleys en wordt'er om getocht,
En wordt oock wel te recht om hooger prijs gekocht.
Het is hier met den menfcll oock even dus gelegen :
IIem dient geen ftille ruft, maer eer een ftaegh bewegen,
IIem dient geen ftille zee, meer eer een hollen vloot ;
Want fonder vooribh legit en is geen vreugde foet.
aa fb,aus

Barbeel , die in uw quaetften tijt,
Vry beter als te voren zijt ,
Ghy hebt een geef in u alleen ,
Die geen dier oyt en was genieen
Dat is , dat tt den ouden dagti
Maeekt beter als te voren plagli,

En niemant van het volck en koude beter wenfchen,
Het bier was onbekent dat lieden wonder doet,
En daer en werdt geen druyf getreden niet den voet.
Men wilt geen honigh-raet met water op te zieden ,
Om voor een foeten dranck de gatten een te bieden ;
Neen , neen, een fuyver nat was dienftigh aen den mout,
Het was gemeenen dranck en yeder bleef gefont ;
Doch naer het eerfte volek van Godt is afgeweken ,
Soo woont'er Ilim vergif oock in de reyne beken,
Hier vint men feltfaem vocht dat fuur en bitter fmaeckt,
En elders killigh nat dat dicke kroppen maeckt.
Ghy , wilje na de kunft gefonde waters kielen ,
Waer van haer fchoone verw geen niaeght en fel verliefen,
Geen man fijn jeugdigh bloet; foo komt, geminde vrient,
En leert hier wat gekoockt of rau gedroncken dient.
Tuuenal,s 13e Scl,,nil,dichfi.

,

W,ie vont oyt vreetut de dicke kroppen,
Als by genacckt de koude toppen,
En onder hem de klippen fiet,
Die al de werelt Alpes biet?
I, ,enahe Satyr. G
,

Het water eerft gekoockt en dan niet fnee verkoelt ,
Hier iiyt gis 't dat de Vorftgeen kleyne Luft gevoelt,
Te weten als fijn maegh , verhit door dranck en fpijs
Vereyft tot haer behulp de koude van liet ijs.

Seneca Ej,efl. 108.

Oefters, Garnaet, Alykruycken,
Is geen kort voor alle buycken ,
Want dat woont in harde fchelpen
Plaah den honger niet te ftelpen
Kreeft, en Steur, en Boste-krabben ,
Schoon fy ons de mage fchrabben ,
Zijn alleen voor geyle luften ,
Die ons noyt en laten ruften.
Ghy , die na den regel leeft
Eet (lat beter voetfel geeft.
CAP. XX.
ti AN DEN DRA\CK , EX EERST VAN IIET WATER.

Wy komen tot den dranck, de koelte van het leven,
Die kan een dorftigh menfch als weder adem geven,
Die kan een dorre ziel vernieuwen hare kracht ,
Schoon dat fe leyt en fucht en van den dorft verfmacht.
Meer leert hier , Hollandts volck, eer dat wy vorder komen,
Wat vocht tot uwen dranck is dienfligh ingenomen;
Niet alderhande nat en dient tot dranck bereyt ,
Dus maeckt in dit geval een noodigh onderfcheyt.
Het water was voor eerft een dranck voor alle menfchen,

CAP. XXI.
VAN WIJN.

0 wijn , (j niachtigh nat! 0 wijngaerts foete vruchten !
Ghy doet de bleecke forgh en alle droefheyt vluchten ,
Ghy jaeght de vreefe wegti en geeft een blooden man ,
Dat by oock voor een prins veymoedigh fhreecken kan.
Hy fchijnt hein vet te zijn, fchoon dat by butter fchrael is,
Hy beeldt hem rijckdom in , al is by maer een kalis,
Hy pocht op fijn beleyt , en niemant fijns gelijck;
Een hooft vol foete molt dat is een koningrijck.
Indien een jonge vrou uw krachten komt te fmaken ,
Ghy fult haer gulle jeught , heer luften gaende maken,
En alsfe boven maet haer met uw vocht begiet,
Sy kent haer eggen man , haer echten hoeder niet.
Ghy kont door uwe hulp een dommen geeft verlichten,
Ghy kont een traegh verftant een vaersjen leeren dichten ,
Ghy maeckt dat menigh vorft fijn hoogen ftaet vergeet,
En , als liet hein betaemt , fijn plichten niet en weet.
Maer gliy noch even wel, gelijck wy konnen roereken,
En pleegkt niet over al op eene voet te wercken :
Hier wordt een deftigh man door u gelijck een fchaep,
En daer een hoogh gemoet gelijck een rechten aep;
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En fooje noch een reys voor hem wilt laten tappen
Hy fat in korten ftondt gelijck een eater klappen;
En foo ghy vorder gaet, een menfch die wordt een fwijn,
Siel Baer, 0 foete jeught! de krachten van den wijn.
o^ ud«-e.

Gelijcl: onmatigh fpel ontrent de jonge vrouwen
Kan menigh ongemack en vreemde plagen brouwen,
Soo baert ons oock de wijn, gedroncken fonder maet ,
Verfwackingh in de kracht en menigh ander quaet.
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Die draegh ick even ftaegh waer dat ick henen gae;
Een bladt is mijn gebraet. Van hier, t grage monden !
De fchoorftéen is mijn neus, is dat niet wel gevonden?
En roock dat is mijn dranck; wat pas ick op de wijn ?
Iek kan oock fonder hem geruft en vrolijck zijn.
'k En hoef aen geen fervet mijn handen af te vegen,
Een kleyntjen wel gebruyckt dat is een grooten zegen;
Wel, laeckt my dien het luft. Het is een ruftigh man,
Die met de minfee kolt hem vrolijck maken kan.
CAP. XXIV.

CAP. XXII.
VAN ZOU P.
VAN BIEß.

Wie kander van het bier den rechten aert befchrijven,
En of liet dien['tigh is voor alderhande lijven
Dewitt liet wordt gekoockt uyt alderhande graen,
En dater feltfaem kruyt oock onder wordt gedaen;
De waters even felfs zijn niet van eender krachten:
Het eene wordt geput uyt ongefonde grachten,
Ilet ander uyt een beeck of uyt een driftigh zant,
liet ander uyt een poel of uyt een filtigh lant.
lek fat (Tall, Hollandt volck, in weynigh hier belluvteii,
En op (lit gantfcll bellagh een korten regel uyten
heckt, dat fach uwen dranck in defe palen hout:
Niet al te bijfter jonck niet al te hjdigh out.

Het fout is wonder nut, het moet'et al bewaren;
Wie kander fonder dat in verre landen varen ?
Al wat den menfche voet, al wat men fuyvel hiet,
En deught niet fonder fout noch fonder peeckel niet.
Geen koek en kan beftaen, geen meyt en weet te koken,
Soo haeft als baer het zout en peeckel heeft ontbroken ;
En wie de tafel deckt en zout daer op vergeet,
Die toont dat by fijn Ampt in geenen deel en weet.
Zout dient ontrent bet vlees , het client ontrent de visfen,
llies kan men beter gout als zout op aerde misfen
Maer hier en over al foo dient de middel-maet,
Want als men die vergeet , foo wordt het goede quaet.
CAP. XXV.

Sc /eirep- dicht vyl de Grid/die Lpigrammata fegen het Bier.

Wat zijt ghy, lieve vrient ? fout ghy wel Bacchus wefen
Van alle man bemint van yeder een geprefen
Van Jupiter geteelt? neen, die en zijt ghy niet,
Gelijck men aen uw verw en al uw wefen Piet;
Ghy zijt van quaden reuck en uwe dampen (tineken
0 't is een ander nat waer van de Goden drincken ,
Dat heeft een frisfen geur en vry al beter fmaeck
My dunckt ick word' een Godt, als ick het vocht genaeck.
Voorwaer, ghy zijt geteelt daer noyt een wijngaert groeyde,
En daer noyt Ackerman haer gulle rancken fnoeyde;
(Thy kreeght uw weren niet uyt foo een edel hout,
Mier uyt een brouwers kuyp en vunftigh gerften Irrout.
CAP. XXIII.
VAN TABACK.
DR TABACK-BLASER SPREFCKI:

Wat magh'er eenigh volck (peck, vlees, of hammen wenfchen,
Al dat Inaeckt drabbigh bloet en onvermeuge menfcllen.
Voor my ick weet een fpijs die ick al beter hou,
Die draegh ick in mijn Pack of in mijn wijde mou.
Kom, let op mijn bedrijf, ten zijn geen flechte faken,
De koek dien ick gebruyck dat zijn mijn eygen kaken,
Mijn keucken is een pijp, een doos mijn fchapperae,

VAN DE BEWEGINGE EN RUSTE DES LICHAEMS.

Een die gefontheyt wenft die moet hein ftaegh bewegen,
vat is de rechte grondt van foo gewenften zegen;
Speelt , jonckheyt , met den tol of met den harden bal,
Of jaeght een vluchtigh wilt in eenigh luitigh dal.
Of roeyt een fchuytjen voort, of rift op fnelle paerden ,
Of opent met de fpaê den boefem van der aerden,
Ter eeren van dell hof, op hope van de vrucht,
Soo tijt het bleeck gefpuys, de fieckten , op de vlucht;
Soo wordt het innigh vyver, de gronden van het leven,
Verwackert, fris gemaeckt , en uit den flaep gedreven
Soo wordt het lichaem fterck , en al de binne- kracht,
Indien het fomtijts flaeut, in beter Rant gebracht.
Wel, vrienden, reptje dan, want ftil en ledigh wefen
En werdt noyt door de kunft den menfchen aengewefen,
Het water als het ruft dat wordt in korten vuyl,
En van een klare beeck foo wordt een modder -kuyl.
Ui zdiuus I. de Ponlo. I.

Met rufte is de geeft en oock bet lijf gepaft,
En beyde die vergaen door al te ftagen Taft.
De Ponto. 6.

Wanneer het water ftille ftaet ,
Wanneer de menfche ledigh gaet,
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Wanneer het yfer ruften moet ,
Niet een van drie en blijfter goet.
CAP. XXVI.
\ AX SLAPEN EN WAKEN.

IIoe kort is onfe vreught en van hoe weynigh uren !
Al wat men blijdfchap heet en kan niet lange (luren,
Te midden in het fpel of in het blijde feeft,
Daer fiet men menigmael een lichaem fonder geeft.
Gaet , kieft tot uw vermaeck het puyckje van de luften,
't En is als geenen tijt, de linnen willen ruften;
Gefelfchap, foete wijn , gefangh en fnaren-fpel,
Een nacht -waeck fonder meer verkeert'et in gequel.
0 flaep! ghy zijt een falf voor alle droeve faken ,
Ghy kont de Linnen nieu en weder luitigh maken
Ghy zijght dan over ons wanneer het licht vergaet,
Maer des al niet-te -min , foo doet het in de maet.
Te veel in rufte zijn en al te langh te waken ,
Dat kan ons allebey onnut en denfigh maken ;
Gefellen , met een woordt: de maet geldt over al,
En waer men die vergeet , daer baert'et ongeval.
Tcballris 3..Eleij. 4.

De flaep-godt is geweldigh foet ,
Hy doet de krancke finnen goot.
CAP. XXVII.
VAN AF-SETTEN EN BEHIOH]EN, ALS DOCK VAN HET BF-SLAPEN.

IIoe krauck is ons geftel! hoe vaerdigh oin te fterv'en

Een wint te Peer geperlt die kan een menfch bederven,
Het water opgeftopt dat brenght hem in de noot,
En iek en weet niet wat dat brenght hem aen de doot,
Doet wat natoer• vereyft, dat lal u konnen baten,
Wat pooght om uyt te zijn dient uyt te zijn gelaten;
Men geeft noch wat verdraghs fchoon dat men honger Jijt,
Maer als'er afganck perlt dan fchaet de minfte tijt.
Celjas hb. 1. Cal). 1.

Een facht, een reyn en vrolijck bedt,
Daer voor men twee paer fchoenen let,
Dab is den menfch een nutte faeck,
En kan hem dienen tot vermaeck,
Indien by na den regel gaet,
En hout de gulde middel-maet;
Maer die , met luften opgevat,
Spilt al te ruym fijn dierbaer nat,
Dies rijck en kan niet lange ftaen,
Maer lal in korten ondergaen;
De geeft en pock het lichaem queelt,
Wanneer de luit te dertel fpeelt;
En zijt ghy (wacker alfje plaeght
Eer datje by uw vrouwe laeght,
Soo leght uw faken beter aen,
Want, vriendt, ghy hebt te veel gedaen
Weeft daerom , hier en over al,
Niet al te wijs , niet al te ma].

;

HOE EN OP VAT DIANIEREN DE VERIIAELDE MIDDELEN, IN ELCK
GEDEELTE DES OUD E RDOMS , TOT DE GESONTHEYT MOETEN

WORDEN GEBRUYCKT.

CAP. I.
IIOE BY EEN YEGELIJCK IN 'T GEIMEEN DE GESONTnEYT
MOET BEWAERT WORDEN.
-

Treedt dieper in het werck en leert genieene gronden,
Die tot uw lijfsbehout de kunft heeft uytgevonden,
Leert, hoe men fpijs en dranck en lucht gebruycken moet,

Ten eyed' in u ontftae een fris en jeughdigh bloet.
En om tot uwen dienft een weinigh hier te (eggen,
En tot het vorder werck den gront te mogen leggen,
Soo leert van heden aen, als voor den beften raet,
In alle dingte te gaen na rechte middelmaet.
Geen menfch en zy te ]uy, geen menfch en moet de leden
Tot al te grooten werck en Ragen lalt befteden;
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Bebt niet te fchralen kolt, hebt niet te gullen keel,
En flaept niet al te laugh, en waeckt niet al te veel.
Gewent u niet te licht, om op gefette (tonden
Te nemen medecijn, en vaft te zijn gebonden
Aeu regels van de kunft: en neemt geen drancken in,
Om ick en weet niet wat, of uyt een luchten fin;
Door vatten, ftil te zijn, of door geruft te leven,
Wordt dicknlaels fonder meer een koortfe weghgedreven.
Weeft matigh, dertel volck, ghy kont oock fonder koft,
Van pijn en ongemack, van fieckten zijn verloft.
Hippocrates 3. Aphor f 52.

Al watter uyt den regel gaet,
Dat is voor alle menfchen quaet,
En daerom dient, na rechten aert,
1)e gulde middel-maet bewaert.
Hqq ocrates 2 Aphor. 50.

Al wat den menfch ftaegh wedervaert,
Wordt als fijn ingeboren aert.
Boathaus I. de Conf. Phil. 7

Pooght ghy een lillen geeft en welgeftelde finnen ,
Pooght ghy een vatten Rant in uw gemoet te winnen,
Siet hier een korte les die wonder veel be[luyt :
Jacght hope, jaeght den angfí, jaeght druck en bl jdfchap uyt.
Daer is geen beter wegh om wel te mogen leven,
Als aen dit grilligh volck geen tijt of plaets te geven;
Want konje dat gewoel niet wijfen van der haut,
Ghy wordt, gelijck een Ilaef,, gehouden aen den bant.
Celfes I. de re. Jled. I.

IIet is by wijlen nut, met drancken af te drijven
Het f ijm (lat in de maegh of elders plagh te blijven:
Maer als men dat te veel of fonder reden doet,
Soo wordt na rechten eyfch het lichaem niet gevoet.
En daerom wordt de menfch verfwackt in al de leden ,
Dat leert de ware daet en oock de wijfe reden;
En fwackheyt is de gront en als een vruchtbaer zaet ,
Waer uyt de bleecke koorts en ander quael ontftaet.
Al die haer billen,
( ewennen tot pillen
Haer oogen tot brillen,
Die moghen wel (tillen
Haer malle grillen,
Ten zy fy willen,
Haer leven fpillen.
Hippocrates

Die 't lijf getont behouden wil,
En wefe niet gedurigh Eli!,

Maer plege ftaegh een matigh werck,
Dat rnaeckt de fwacke leden fterck
En word' oock niet te Peer gevoet,
Dat is voor ziel en lichaem goet.
CAP. 111.
WAER DE OUDERS OP MOETEN LETTEN IN 'T TEELEN DER
KINDEREN t).

Een die genegen is na rechten eyfch te schrijven,
Hoe dat men langen tijt magh fris en jeughdigh blijven,
Dien is ten eerften nut dat vlijtigh zy gelet,
Wat regel noodigh is omtrent het echte bet.
Al die maer vunfigh faet in haren acker faeyen,
En kunnen anders niet als fnode vruchten maeyen,
En wie dat huyfen bout en quade gronden leyt,
Heeft fach maer enckel leet en moeyte toebereyt
Ghy, die eens Nafo laeft om wel te leeren minnen,
Leert hier te defer tijt, hoe kinders zijn te winnen;
De kunft heeft wonder in, fchoon ghy veel dingen weet,
Hier dienen even wel uw finnen in befteet.
Komt, leert dan na den eyfch een jonge vrou bellapen,
Om uyt het echte bedt bequame vrucht te rapen;
Want die hier na de luft en buyten reden gaet,
Beklaeght fijn dom gewoel wanneer het is te laet.
Den Poeet I[e]odes.

Verkielt bequamen tijt om wel te mogen paren:
Een man beginne werek ontrent fijn dertigh jaren,
Een vrijfter magh het doen ontrent de feventien,
En eer om wel te gaen en magh het niet gefchien.
Genaeckt geen echte vrou wanneerje zijt befchoneken,
Ghy zijt dan niet bequaem als om te leggen roncken;
't Is hinder aen het landt als yenlant qualijck mint:
Een ongeregelt bedt, een ongeregelt kint.
Maer om met goet verftant dit uyt te mogen wercken,
Soo dient op dit bedrijf de lefer aen te mercken,
Dat wel geen droncken hooft kan nut en dienftigh zijn,
Dat is een gnlfigh menfch, verwonnen van de wijn;
Maer wie dat edel nat foo matigh heeft genoten,
Dat flechts een foete vreught is uyt de wijn gefproten,
En (lat het machtigh vocht niet verder is gegaen,
Soo magh, feyt ons de kunft, het teelen wel beftaen.
Ovidr us 2. de Arfe ./mandi.

Men hout, wanneer de wijn is matigh ingenomen,
Dat uyt het echte werck dan gauwe kinders komen,
Maer hier dient wel beforght te honden rechte niaet,
Ten zy men hinder foeckt omtrent het echte faet.
Maer hier wordt nu gevraeght, wanneer men fal beginnen
Te naken tot de vrou om vrucht te mogen winnen;
De kunft heeft ons geleert, dat voor het echte zaet

1) Is te letten, dat aangaende de voort-teehnge, ca hoe liet felve behoorlgek, en niet na den vleefehe behoort te worden in 't werck gestelt, in het derde deel van liet house ilk (overlange
by delen fehrjver a)tgegeven) in 't breeds is verhandelt, en kan aldaer by den leier worden naneten , en mach dan dier by voegen 't Beene dat hier u Seifcheyden andere fchrijvers nader
wordt aengewefen.
1I
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Is beft te doen het werek ontrent den dagernet ;
Dan heeft de maegh geteert, dan zijn de binne leden,
Gefuyvert motte nacht van alle rauwicheden,
Dan zijn de geeften fris, wanneer men heeft geruft;
Maer wie des avonds teelt die fiet meer op de left.
EEN GEVAL SEEEI SE£_IIATRT MEDECIJN VOOR.GEKOJIEN, GELIJCK
Dr. BEVERWIJCK 'T SELVE VERIIAELT IN HET TWEEDE DEEL CAN
DE SCHAT DER GESONTH E )T IN 'T TW EEDP CAP] FIEL.

Moy Geertruyt eerft getrout, die was gefint te weten,
Wanneer men alderbeft den echten acker feit ,
Een geeftigh medecijn beneffens haer gefeten,
Bedacht hem op de vraegh en fey ten leften dit:
Wanneer de dageraet haer rofen komt ontluycken ,
Dan is het fpel gefontft en voor de leden goet;
Maer die ontrent de nacht haer echte deel. gebruycken,
Genieten meerder luft en vinden meerder foet.
Wel (fey de jonge vrou), foo wil ick dan beforgen ,
Te placken in het bedt de vruchten van de jeught,
Vooreerft , om wel te zijn , ontrent den rooden morgen
En , als het avondt wendt , dan om de foete vreught.
DE OLDE h EBBEN GAEGNE GESTEN DAT DE KINDEREN HAREN VADER
GELEECKEN, GELIJCK IIET BLIJCKT BY TIET BRT;YLOFTS GEDICHT
VAN MANLII S TRQUATES EN JCLLi.
-

C X11 7LP5 SPRFFCKT

Lek wenfche clat een aerdigh kint,
Het fchoonfte dat men yewers vint,
Ilet foetfte van de gantfche ftadt,
In uwen fchoot gedoocken fat.
En dat het, met een foeten lagh,
Sijn vader wenfte goeden dagh,
Sijn vader even foo geleeck,
Dat yemant, die het maer bekeeck ,
Terftont aen 't kroos en wefen fagh ,
Wie dat de vader wefen mag11,
Ter eeren van de rechte trou,
En u ten goede, waerde vrou !
VERTAEL VAN 'l LION AS HORTS.

Na (lat Jan Albefcliick getrout was binnen Lonnen ,
Soo hadt by metter tut al menigh kint gewonnen
Maer als de goede Jan den gantfchen hoop bekeeck
Soo vondt by onder hem niet een (lat hem geleeck.
Dit heeft fijn losfen kop te bijfter feer gefpeten;
Hy meende dat het wijf hadt achter uyt gefineten
En watter yemant doet en watter werdt gefeyt ,
Het ftuck by hem gelooft en werdt hem niet ontleyt.
't Geviel om defe tijt dat Trijn een soontje baerde,
Dat fchier in alle dingh na fijnen vader aerde ;
Dit heeft het grilligh hooft in volle daet hemmt,
Hy meynde dat alleen dit was fijn eggen kint.
Maer Liet, een kluchtigh quant die quarr met hem te fpreken,
En feyde : lieve maet, ghy feylt verkeerde ftreken,

Hebt gy geen vafter grondt on € trent een echte v € ou,
Soo waerje beter noyt gekomen in de trou.
Siet, als een dertel wijf laet haren acker telen
Van yemant, wel gewoon met haer te komen fpelen,
En dat fy feker weet haer man is in de ftadt ,
Soo isle van den anghlt gedurigh opgevat;
Sy is geheel ontfet en al haer finnen fehromen ,
Dat by fal daer ontrent en by den handel kolven
Hierom foo wordt fijn beelt foo diep in haer geprent,
Dat fy het aen de vrucht ten vollen overlent
Haer man is daer te fiep ; fiet, dus foo gaen de faken ,
Men kan op dit geheym geen vatte gronden maken :
Of 't kint fijn vader lijckt of dat het anders gaei ,
Ten maeckt geen vrouwe goet, ten maeckt geen vrouwe gnaet.
Het gaet'er feltfaem toe, als mans en jonge vrouwen
Ten goede van het landt den foeten acker bouwen
Nature doet haer werck, doch waer en hoe en wat,
Dat heeft tot heden toe geen Inenfche recht gevat.
Daer hont doen Jan en keeck, en gaf bet fpcl gewonnen ,
En heeft fijn ouden lnym na defen noyt begonnen.
Wel vrienden , alsje fcherft of foete reden drijft,
Maeckt ftaegh dat man en vrou in goede vrede blijft.
;

Lvr2 et,,

leb. 4.

In 't bedt te weeligh zijn belet het vrnchtbaer telen,
En daeroln moet het wijf niet al te dertel fpelen
Want in een losfen doel, daer in dat yemant febiet,
En treft men noyt het wit waerop de fcllutter fiet.
CAP. III.
TEEL-KONST VOOR DE GENE DIE GENEGEN ZIJN IIAE1 GE,SIN EN
MET EENEN DE WERELT TE VERMEERDEREN

Indiender yemant is begeerigh om te weten,
Hoe dat de minneplicht behoort te zijn gequeten
Dit let op dit gefchrift en op de beddewet,
Die u hier door de kunu voor oogen wordt gefet.
In 't foetfte van de Mey, wanneer de velden bloeyen
De kruyden jeugdigll ftaen , de boomen luft iglu groeven ,
Als ghy dan hebt geruft, de wage wel geteert,
En dat u geen verdriet of fwaer gepeyns en deert,
Uw leden zijn verquickt, vermoeytheyt weg genomen,
E,I dat in hare plaets de geeften zijn gekomen ,
Soo dat uw jeugdigh bloet, als van den flaep verwedt,
Wordt gaende door het lijf en na de vrouwe Itreckt,
En dat uw foete duyf heeft wel-geftelde finnen,
En leden wel bequaem om zaet te mogen winnen ,
Soo roept tot uw behulp den vader van de trou
Begeeft u dan met ernft ontrent een jonge vrou ,
En doet dat u betaemt ; en, naer uw reyne liften ,
Soo wilt noch op het bedt een weynigh blijven ruften ,
Oock fluymert noch een wijl; of foo u flaep ontbreeekt,
Soo maeckt dat ghy alleen van foete dingen fpreeekt.
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Ecu ([nelligh bedt -gepraet en dient geen jonge vrouwen
En paft geen echte mans die haren acker bouwen;
Ghv dan, jaeght bange forgh en droefheyt op de vlucht:
i,'en acker eerli, bezaeyt die wil een fachte lucht.

CAP. 1V.
1

1

1101, VEEL MAE \DE\ EEN KII4D'r VOLDRACE\ WORT'

Het is een out verfehil en overlangh gedreven
Waerom men in het recht niet telden heeft gekeven ,
1 toe laugh een echte vrou haer kinders dragen kan
Om niet verdacht te zijn van eenigh ander man.
Daer is een vatten tijt dien alle beeften dragen,
Een bont en heeft niet meer als llondert twintigh dagen
Tien maenden hout een paert fijn veulen in den bant,
Twee jaren geeft liet volck den grooten oliphant.
De tijt van hare dracht die wordt hun lanck gegeven
Naer mate van het beeft , of naer het plagh te leven.
Is 't groot of leeft het laiick, too heeft'et meerder tijt
Als yet dat kleynder is, of heeft ter aerden glijt;
Doch wat de menfchen raeckt, men kent geen vafte ftonden,
Deer neu een vruchtbaer wijf in delen is gebonden
Soo (lat llaer goeden naem niet eens in twijffel ftact ,
Sci^oon fy een langer tijt als negen maenden gact;
Doch wilder eenigh menfch dit naerder onderfoecken,
Die tu ugh fijn oogen flaen op langh gefchreven boecken;
Voor my, ick fchaf het af hier dieper in te gaen
Maer wijs op dit bedrijf geleerde fchrijvers aen ".

CAP. V.
VAN DEN AR13EVV, EN HET AMPT DER VROL-vß.OTME\

IIet wonderbaer geheym, den inganck van het leven,
Dient mede voortgebracht en na de kunft befchreven
Want als men quaet beleyt ontrent het baren vint
IIet fchaet'er twee gelijck, de moeder en het kint.
Wel ten ! de vrucht is rijp , fy kan niet langer duoren
In clat verfegelt flot; bereyt de kinder-lueren,
11e moeder voelt gewoel, de leden zijn ontftelt
liet kurt wil nieerder lucht en foeckt een open velt.
Hier dient een handigh wijf in dele kunft ervaren
Die fehickt voor al het werck om wel te mogen baren
Die leert de jonge vrou hoe fy haer voegen moet,
Als lieh de vrucht beweeght en tot de reyfe fpoet.
Die vs eet het teer gewas al fachtjens af te leyden
En kan het van de pees en van de moeder fcheydeii.
Die weet het tanger lijf, liet kiecken-murruw vleys
Te vatten daer het dient, te keeren na den eyfeh.
Ghy , weeft dan hier beforght om wel te mogen kiefen

Indien ghy niet en wilt uw goeden ftant verliefen.
Het raeckt u, jonge vrouw, en u, o deftigh man!
Dus roept hier niemant toe als die het ambacht kan 2 '.
Veel die in barons -noot ontrent de vrouwen komen,
Die hebben even hier veel dingen onder-nomen;
Dc maeghdom foo het fchijnt en wat'er is ontrent,
Die is, gelijck men roemt, ten vollen haer bekent,
Sj- brengen tot het werek foo wondervreemde ftreken,
IIet fchijnt fy van een hof vol groote kamers fpreken,
Ja, bouwen in een maeght , of in haer teeren fchoot,
Een princelijck paleys by naeft een mijle groot.
Wat pooght dit kluchtigh volek van onbekende Laken
De rechters even felfs by wijle wijs te maken,
're weten, als misfchien de vrijfter is verdacht
Te zijn if wegh gevoert if oock te zijn verkracht.
Maer als men dit geheym wil nader onderfoecken,
Of uyt de ware daet of uyt geleerde boecken,
Soo blijckt'et dat men niet hier van en ondervint,
Als ick en weet niet wat, of maer een fchralen wint.
lek fie dat al het werck dat dele vrouwen drib ven ,
Alleen inner wordt geacht als klap van oude wijven;
Ghy, vrient, gebruyckteen maeght gelijckmen voortijts plagh,
En laet de maeghdom zijn al watfe wefen magh.
O maeghdom, dier juweel! wie kan u recht befchrljven,
Wie kan u in het gout of in het koper drijven
Wie kander fchilder zijn van dat men noyt en fagh,
En dat men nimmermeer met handen raken magh
Ghy zijt een diep geheym, Baer van de rechte gronden
By niemandt zijn gellen, by niemandt ondervonden;
Men lefe, men belle, men foecke wat men wil,
Ghy ftelt noch even wel de wereldt in verfchil.
Wr at is'er al te doen, wat is'er al te klappen
Van uw befcheyden aert en wonder eygenfchappen,
Maer 't is al fonder lot: want uw verholen fchat
En wordt door geen vernuft na rechten eyfch gevat.
Ghy, wacht dan, wie ghy zijt, door ver-gefochte reden,
Of door een diep vernuft in dit paleys te treden,
De maeghdom heeft te veel dat niet geweten dient,
Een die haer niet en kent dat is haer befte vrient.
Els, in haer eerfte jeught, die wou geduerigh weten,
Waer dat de maeghdom lagh of waer fy was gefeten,
Sy feyde menighmael, indien men 't haer verfweegh,
Dat fy wou elders gaen tot fy dees kennis kreegh.
Ilaer voedfter was beducht om dit naeu-keurigh vragen,
En vreefde dat het dier (lit elders mocht gewagen;
Dies floot fy in een doos een ongetemde vinck,
Daer mede fy in haeft tot onfe veyfter ginek.
Siet , Elsje ! fey de vrou, hier binnen legt verholen
Dat u door mijnen raet ten dierfte wordt bevolen;
;

1) Viii del e Alatei ie bibh -^n gefrhreeven Jnnhert, Rs echt n, Montagen-, Beverwi j ck, ene.
2) Veel Vroê- vrouwen hebben ondernomen te oordeelen van de eyaen teykens der Mae4hdom, en of een vree mensch maeght is of niet. Het welek by de geleertfte van de kunft volkomenthjcken wordt tegen gefproken, ftellende fulcks buyten reyck, niet alleenlijcken ran de vroe vlouwen, mier ooek van de ervarendfte medecgnen. Stet hier op Ranchin I. de morb virg. Joubert 5.
d^ , Err Pop 4. Fragofo 2, Chirurg. Univerf.
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Iek doe noch, foo ghy feet, ten leiten uwen fin,
Hier is dat wonder dingil , hier fit de Inaeghdom in
Doch mits ghy riefe gunft van my nu hebt genoten,
Wat ick u bidden magh, foo hout de doos gefloten,
Want foo dat fchoon juweel eens krljght de ruyme lucht,
Het fal van ftonden aen gaen tijden op de vlucht.
De voediter had gefeyt, maer fy was naii vertogen,
De doos is opgedaen, de vogel wegh gevlogen;
Daer ftont doen Els en keeck, vervult niet enckel fpijt:
Een die haer maeghdom vint, die is haer maeghdom quijt.
CAP. VI.
DAT IIET EERSTE SOGH VAN DE KRAEII-VROti DE JONGII GEBOREN
KINDEREN NUT EN DIENSTIGH IS.

Maer fiet, het kint is hier, het kint dat is gefcheyden
Van daer het was geplaetft. Wilt voetfel gaen bereyden,
De mondt, de teere mondt dient nu te zijn gevoet,
Maer niet gelijck men plagh of als men heden doet.
Want fchoon men menighmael ten hartften heeft gedre^cen,
Dat hier geen moeder felfs het voetfel dient te geven,
En dat aen hare borft geen kindt en dient geleyt,
Vermits haer rauwe melck niet recht en is bereyt;
Wilt efter dit geheym wat naerder over leggen,
Ghy fult'et anders doen, ghy fult'et anders feggen.
Natuere, Godes handt , die weet'et watfe doet,
En hoe een fwacke vrucht behoort te zijn gevoet.
Het nieuw en bieftigh fogh is nut aen teere magen,
Om daer het taeye flijm met krachten uyt te jagen.
Syroop van rofen felfs , of ander medicijn
En kan in dit geval niet goed of dienftigh zijn.
Waerom foeckt yemant baet in kruyt of vremde drancken ?
Gebruyckt des moeders borft ghy fult'et u bedancken.
Gaet, feet eens ambachts-man , of boer of herders kint,
Hoe dat'et geen behulp als aen de moeder vint;
De moeder fooght haer vrucht by naeft ter eyger neren,
Dat fy met barens -noot haer vreughde moet befueren,
En des al niet-te -min, het kindt dat is getont,
Al fooght het enckel bieft oock niet een teeren mout.
Wat vrouw Natuere werckt , dat heeft befette reden,
Daer komt geen bieft om niet in uwe teere leden;
Wel aen dan, jonge vrou ! die op uw baren gaet ,
Waer toe hier vreetut behulp? Gebruyckt hier eygen raet.

CAP. VII.
DAT ELCKE MOEDER HAER EIGEN KINDEREN, S00 HET MOGELIJCK
IS, BEHOORT TE SOOGEN, OF ANDERS WAT MINNE SV SAL
VERKIESEN.

Wanneer den milden Godt 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 de man en van het echte wijf,

I Iier is d-1 rechte ftondlt , dat alle moeders pogen
Het uien- geboren kindt met eygen borft te foogen.
't Is onrecht dat het vljf ontrent een teere vrucht
Niet recht en ftelt te werek de waere moeder-fucht.
Uw tepels zijn gemaeckt, niet omII uw borft te eieren,
Maer liever tot gebruyck van uwe teere dieren,
Ey, voedt hier met de melek de vrucht van uwen bnyck,
Dat is rijn eygen werck, fijn vreught en reyn gebruyck.
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 niet eygen borft fijn kleyne jongen voet.
Siet, hoe den bogaert-man verfnoeyt de fnode tacken,
Die haer gewasfen fruyt ter aerden laten fachen,
Eer dat'et is gefpeent; geen boon] en isfer goet ,
Die niet fijn jongh gewas ter voller rijpte voet.
IIet was een groote vreught, eens binnen u te dragen
Yet ick en weet niet wat, dat noyt de menfchen Pagen;
Nu dat'et u befiet en op fijn moeder lacht,
Soo ladt uw moeder -fucht vernieuwen hare kracht.
Wilt uwes eygen vlees en uwer vrucht erbermen,
Nadien het aerdigh dier 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 eygen moeders foogen,
En met een open borft een gunftigh herte toogen ,
Als dat een vreemde min uw vrucht als voetfter ]leeft ,
En dickmaels aen het kindt geftoorde borften geeft.
Sy, die een teer gewas laet eygen borften fuygen,
Sal uyt een gunttigh hert haer leden vlijtigh buygen,
En fehoon het doet haer wee, fen acht de pik ne niet,
Maer voelt een (tage vreught, als fy haer macckfel fiet.
Als maer de teere mondt nu wat begint te quelen
'1'e gapen naer de mem en met de borft te fpelen ,
Dat inaeckt een geeftigh fogh, al was het eerft befwaert,
Gelijek de guide fon een droeven hemel klaert.
Gebruyckt dan , jonge vrou , gehruckt uw regne flesfen,
Om aen de teere vrucht fijn dort te mogen lesfen :
Een die haer kinders baert is moeder voor een deel,
Maer die haer kinders fooght is moeder in 't geheel.
Galen us.

Laet yemant eenigh lam een geyten elders fuygen,
Het krijght een geyten aert , de wolle fal 't getuygen ;
Want fchoon fijn eerfte bont was uyttermaten facht,
Het krijght door geyten-melck een harde geyten- vacht.
Men leeft van feker kindt, in bosfen opgetogen,
Dat uyt een vuyle feugh fijn voetfel had gefogen,
Dat als het grooter wert en hooger was bejaert ,
Soo haddet in der daet een rechten feugen aert:
't En was niet uyt den dreck of modder oyt te keeren ,
Het rolde door het flijck oock met fijn Inoyfte kleeren,
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Het vont fijn beften dranck ontrent een vuyle plas,
En niet en achtet fchoon als datter leelijck was.
Het is een Frans gebruyck een geytjen uyt te kiefen,
Wanneer de voediter-wijfs haer eerfte foch verliefen,
En dan foo komt het kint, foo dickmaels als het dorft,
En voegkt fijn teêre mondt ontrent de geyten-borft.
Het wicht aldus gevoet heeft wonder vreemde grillen,
Heeft ick en weet niet wat, dat niet en is te ftillen,
Ilet trippelt alle tijt en ftaegh een nieuwe fprongh,
En draeght fich over al gehjck een geyten-jongh.
Pierre Ilatthteu dans fort Ilzftoire de Franee.

Leert hier, 0 jonge vrou, wat onbekende vlecken
Uw kinders uyt de melck van vreemde borften trecken;
Leert hier, 0 jonge vrou , gelijck de daet betuyght,
Dat yemant beeftigh wordt, wanneer hy beeften fuyght.
Hoe nienigh eerbaer wijf heeft dochters opgetogen ,
Die buyten alle tucht en in het wilde vlogen!
Men wilt niet hoe het quarr , maer die het onderfocht,
Vont dat haer voetfter -wijf niet veel en had gedoght.
IIoe nlenigh aerdigh kindt, gefont en wel geboren,
Ileeft door een fnode 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.
CAP. VIII.
HOG. I,ANGH DE KINDEREN MOETEN SUYGEN, EN HOE SY TOT
[-IAER SEVEN JAREN OPGE1'OET MOETEN WORDEN.

Wel aen, de tijt verloopt, het kindt begint te wasfen,
Dus moetje des te meer op uwe dienften pasfen,
0 moeder, zijt getrooft, al weent uw teere vrucht,
Gliv des al niet-te-min en fet geen droeve fucllt.
Ghy kont tot fijnen trooft verfcheyde dingen plegen,
Ghy kont het met de wiegh of metter handt bewegen,
Ghy kont 6f door geklanck 6f door een kinderliet
Verjagen fijnen druck en ftillen fijn verdriet.
De menfch bemint de fangh foo haeft hy is geboren,
Een item, een foete ftem, die kan hem licht bekoren
Of als dat niet en helpt, foo leght'et aen de borft,
Want 't heeft voorfeker pijn of anders heeten dorft.
Alleen een weynigh foghs dat kan het al genefen,
Een dronck uyt uwe borft die geeft een ander wefen,
Het lacht fijn moeder toe , en, met het fchaepje lacht ,
Soo wordt uw fwaer gemoet in beter ftant gebracht.
Wat breeder van den dranck. Wilt voor de late jaren,
Wilt voor een treurigh hert het fap van druyven fparen.
IIet is een oude fpreuck : het kint met wijn gevoet,
Dat krijght een grilligh breyn of ongeftuymigh bloet.
De blijdfchap van de jeught die komt haer van het fpelen,
Geen jonckheyt dient verdriet, geen kint en dient te quelen.
Het fpel ontfluyt den menfch en oeffent hem het lijf,
En dat is al liet huys een eerlijck tijt-verdrijf.
11

Voor meysjens is de pop, den hil-tick met de noten,
Voor knechtjens rauwer werck , de balle met de koten.
Ey, laet de jonckheyt doen, benijt haer vreughde niet,
De fchool die nadert vaft, en dat is haer verdriet.
Dus gaet'et over-al, dus gaet'et hier beneden:
Stracks na een weynigh vreughts foo wordt'er druck geleden,
Waer ons de klare dagh een vrolijck uertjen fent,
Daer is van ftonden aen een ftuere vlaegh ontrent.
-

duistoteles l ob. 7. de pol. Cap. ult.

De moeder dient de jeught niet alle tijt te vleyen,
Het is de kinders goet indienfe matigh fchreyen,
Want, na de kunfte leert, als yemant tranen krijt,
Soo wordt het vochtigh breyn fijn quade dampen quijt,
De wage wordt verwermt, en al de taeye 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 in en kropt.
De Griedfche Poeeet Phoczlides.

Als 't kindt is jonck, fijn leden teer,
Dan is het nut tot goede leer;
Ghy vaders, onderwij ft het dan,
Soo waft het tot een eerlyck man.
Plntarcline.

Met kinders, die men heeft geteelt,
En dient niet alle dagh gefpeelt,
Want fchoon men die ten hooghften mint,
En boven maten heeft gefint,
Noch kan het efter niet beftaen,
Hen ongetucht te laten gaen.;
Want ouders van te fachten mont,
Zijn voor de jonckheyt ongefont.
Men hout, dat weeft de kinders zijn
Gelijck een mat en weeligh fwijn,
Dat, foo men 't troetelt in den neck,
Gaet leggen midden in den dreck;
Ghy, fooje tracht na delight en eer,
En ftreelt uw kinders niet te feer.
CAP. 1X.
VAN DE MANIERE VAN OPVOEDINGE IN DE TWEEDE EN DERDE
SEVEN JAREN.

Uw kind dat heeft geleeft tot tweemael (even jaren,
En Piet, hier komt de geeft fijn krachten openbaren,
Wel op nu, Vader, op! geleyt de frisfe jeught
Tot kunft en tot vernuft en tot de ware deught.
Dit is de rechte bloem van al het vorder leven,
Ghy kont nu aen den ftaet bequame fteunfels geven;
Gaet, oeffent haren geeft, en eygent haer verftant
Ten dienfte van de kerek en van het vaderlandt;
20
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Maer wilt uw gantfch bedrijf met reden overwegen,
En let waertoe het kind van eerften is genegen.
Doorgrondt fijn innigh hert en waer het henen fweeft,
En wat het voor een drift in fijnen boefem heeft.
Wat defen wel bevalt, dat doet den genen fuchten,
Geen grondt en is'er nut tot alderhande vruchten;
Hier waft het koren beft, en ginder foeten wijn,
De jeught dient aengeleyt na dat haer tochten zijn.
Geen dwangh en is bequaem ontrent cle jonge (innen,
Weeft foet in uw beleyt al watje wilt beginnen;
Hoe menigh geeftigh kind is van de kunft geruckt,
Vermits het in de fchool wordt lljdigh onderdruckt.
Een hoogti en edel hart en kan geen felle flagon,
En wil geen harden dwangh of ftuere woorden dragen.
Wanneer een moedigh paert is geeftigh uyt den aert,
Soo dient liet vinnigh fpoor en fweep te zijn gefpaert.
En, om met goet beleyt hier dieper in te treden,
Soo proeft het jonck gewas en fijn genegentheden;
Hebt acht met alle vlijt, en dat van eerften aen,
Waer op de ziele fpeelt en hoe de firnen gad,
Het is om niet gepooght, door ongetijdigh kijven,
Een kind van goeden aert gedurigh aen te drijven,
Al waer het innigh hert is tegen aen gekant,
Dat wordt te geener tij t de menfchen ingeplant.
Wie is fijn leven oyt tot hoogen lof gekomen,
Die tegen fijn vernuft heeft faken aengenomen?
Wie heeft'er oyt beroep ter eeren nytgeftaen ,
Die tegen fijnen aert heeft dingen ondergaen?
CAP. X.
VAN DE VERKIESIN(;E DER SPIJSE.

Wij komen tot de koft en wat'er dient gegeten,
Want dat moet yder menfch op vafte gronden weten;
Oock op dit kenckentuygh behoort te fijn gelet,
Wel, leert dan van de kunft een nutte tafel -wet:
En wilt geen flappe beurs, geen fwacke maegh, bevechten
Met dier - gekochte fpijs of veelderley gerechten,
Het een en 't ander fchaet; ghy, fet op uwen dis
Dat niet te veel en koft en niet te feltfaem is.
Men fiet'et menigmael, al wat de lieden achten,
En is niet in de daet, maer flechts in waen- gedachten;
Wat ons van buyten komt is dickmael niet foo goet,
Als yet dat even hier geringe lieden voet.
Men wil Faifanten vleefch en dieren koft gebruycken,
En 't is een lecker acs voor alle luye buycken,
Ons bout is al te flecht, een gans en achtmen niet,
Om dat men het geftaegh op onfe tafel fiet.
Wat uyt een verre kult in Hollandt wordt gefonden,
Dat is gewenfte kolt voor afgerechte monden ,
Men acht voor al de wort die ons Boloigne lent,
Om dat hy feltfaem is en niet te leer bekent.

Men liet het dertel volck met grage tanden bijten
In rauwe kaveaer, een vondt der Moscovijten,
Daer vis uyt onfe zee, en vlees uyt onfe ftal ,
Is beter in de fmaeck en verre boven al.
En wilt geen vreemde kolt uyt verre landen halen ,
Al wat ons noodigh is dat waft in onfe palen;
Het is een rechte vraet of dertel weelde -kint,
Dat wat hem voetfel geeft in Hollandt niet en vint.
Pe;fius Sat. 2.

Indien gy langen tijt gefont begeert te leven,
Ghy moet u nimmermeer tot Hempen overgeven ;
Want die te gulf gh drinckt en al te dickmael braft,
Wordt in der haeften out en van de doet verraft.
Jure,,ahs.

Sy ftreelen haren luft en foecken aller wegen,
Waer toe dat even ftaegh haer buycken zijn genegen;
Het fchijnt dat fy alleen tot vreten zijn gemaeckt,
En hoe yet dierder is, hoe dat'et beter fmaeckt.
Pefronnus 14) bder I. Sat.

Een jongh faifant, gehaelt uyt ver gelege kuften,
Dat is een foeten beet voor hare grage luften,
Dat is gewenfte koft voor joncker Lecker - tandt,
Om dat hy met en is te vinden in het landt.
P'uripzdes hb 4

Hebje water, hebje broot,
Klaeght dan niet van hongers noot;
Oock flechten dranek en fachten bry
Verfaet den menfch en maeckt hem bly.
Iloralli's en

fijn

tweede Boec1 en Schz»ap-dzc, t.

Komt, leert hier uyt de daet en uyt de reden weten,
Wat voordeel dat'er is in fchaers en matigh eten;
Een menfch die fober leeft die is gedurigh fris
En door het gantfche lijf gefont gelijck een vis.
Maer veelderhande koft in oenen buyck te mengen,
En kan niet anders doen als leet en hinder brengen
Ey, denekt hoe wel het gingh doen ghy een weynigh act
En fonder groot beflagh aen uwe tafel fact.
Maer nu ghy vis en vlees u voor beftaet te fetten,
En eet als fonder maet en buyten alle wetten,
En nu op oenen tijt gefoden en gebraet,
Soo doet'et aen het lijf en aen de finnen quaet.
Wat foot was keert in gal, en bijfter taeye fluymen
Ontftellen u de maegh, onwilligh om te ruymen ;
Ey, kijck hoe bleeck hy fiet, hoe vol van ongeval,
Die raet flaet over dis wat koft hy eten bal.
Die gifter heeft gebraft, die is door al de leden
Swaer, logh en onbequaem, oock op den dagh van heden ,
En als het lichaem queelt en na der aerden helt,
De geeft, ons beste deel, is evenfoo gefielt.
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CAP. XI.
VAN DE MATE DER bl'I.JSE, 110E VEEL, HOE DTCKMAELS 'S DAEGS
1,\ \WANNEER MAEII Tor BE\ARINGE DER GESONTIEVDT
DIENT GEGETEN TE WORDEN.

Al is de fpijfe goedt en even hier gewasfen ,
Noch moet een billick menfch hem geenfins overbrasfen ;
Want foo men al te veel fijn gulle lullen biet,
De inaegh wordt over-laft en doet haer plichten niet.
De koft die leyt gepackt, men kaufe niet verdouwen,
Dies islet alclerbeft fijn luft te weder-houwen ,
De maet is over al en in de fpijfe goet,
Dus leert op vallen groat hoe veel men eeten moet.
Wilt gy geen hinder doen aen lever, maegh, en longer,
En drinckt niet fonder dorft en eet niet fonder honger,
En nut oock niet te veel; dat is voor u gefont,
't Is quaet den vollen eyfch te geven aen den mont.
Doch als ghy zijt befwaert door al te groote laften,
Gaet , betert uw gebreck en ftelt u om te vaften.
Is u het lijf ontfet of anders als het plach,
Maeckt dat'et wederom te rechte komen leach.
Wilt oock geen vreemt bellagh en grage fausfen maken,
Door honger fal u moes ell rauwe boonen fmaken.
0nthout dan dat de kunft in onfen raet belaft:
Eet niet dan als het dient en als de mage bait.
Cicero 1ih. I. ion de O facaen.

Door fpijs en Baer genut, en dranck van goeden wijn,
Soo dient het lijf verquickt en niet belaft te zijn.
Wilt ghy nu verder gaen en totten handel komen,
FIoe diekmaels op een dagh dient voetfel ingenomen ,
Weet dat oock dit beleyt na reden moet gefcllien
Eu 't is hier alderbeft de lieden aen te fien:
Wie rappe gaften zijn en metten lijve wercken,
Laet die oock viermael daegs hier jonge leden ftercken.
Fen Ambachts-man verteert den koft in fijn bedrijf,
En van geftage fpijs foo waft een jeugdigh lijf.
Maer een die niet en woelt en heeft nu ripe jaren
Die vlocht foo ruymen koft na delen beter fparen ;
Ily eete fointijts laet en dan eens weder vroegh,
Maer tweemael op een dagh dat is voor hein genoegh
Het is een oude vraegh en overlangh gedreven ,
Daer meenigh edel geeft heeft deftigh op gefchreven,
Te weten of de noen dan of den avondt-ftondt,
Is beter om den eyfch te geven aen den mondt.
Voor my ick vinde ftof en dat ter wederfljden,
Om met een ruyinen toom op dele baen te rijden.
Maer als ick op het (tuck mijn oordeel vellen moet ,
lek bouw den nacht bequaemft om wel te zijn gevoet
Dan ftaen de geeften ftil, dan ruften al de leden,

Dan magh de binne- kracht fach aen de maegh beftede n ,
En dat vry langh genoegh ; want, foo een yeder we et,
Het is een lange will eer dat men weder eet.
Doch wilder eenigh menfch hier in geleerder weten
Die moet een meerder werek en grooter boecken leien.
Iek hebbe maer alleen den eelften grondt geleyt,
Doch, na mijn oordeel draegt , dacr is genoegh get eyt.
CAP. XII.
VAN DEN DRANCK.

Van eeten al genoegh, laet ons te drincken brengen,
Wilt nat met drooge fpijs, maer na den regel, mengen.
De 1naegh bemint de maet , het is een edel vat,
Het mortel datje maeckt en dient niet al te nat.
Het mortel datje maeckt dat moet de raueren bouwen,
Die lichaem ende ziel te famen onderbouwen;
Die vrienden zijn gevoeght, doch met een beten bant,
Ghy doet dan even hier uw faken met verftant:
Wanneer men fpijfe nut, dan islet belt te drincken
Soo kan het droogh en nat te famen neder fincken;
Maer als ghy zijt vermoeyt of uyttermaten heet,
Soo drinckt geen killigh vocht terwijl het lichaeln fweet.
En als ghy naer het mael tot flapen wordt genegen,
Soo laet u tot den dranck niet op een nieuw bewegen,
Oock maeckt u niet gewent te drincken in der nacht,
Want hierom wordt de maegh als uyt de zoo gebracht.
Maer wacht u t'aller tijt de leden vol te fuypen,
Dat maeckt een grilligh breyn en baert ongure ftuypen.
Hy quetft fijn befte deel al wie onmatigh giet,
Ghy daerom, Hollandts volek , verdrinckt uw Ziele niet!
DE, IIEERE IAN BARTAS :

De wijngaert , die geen boom en fchijnt te willen wefen,
Maer om fijn edel vocht ten hoogften is geprefen;
De wijngaert, die den olin als fijn vriendin omvangt,
En even als verlieft aen hare tacken hanglit;
Die plante geeft vermaeck, en door haer foete vruchten
Geneeft fe menigh hert, dat eertljts plagh te fuchsen,
Geeft eetfucht aen de maegh en baert gefuyvert bloet,
En is foo voor de blaes als voor de lever foet ;
Verweekt bequame verw en maeckt de geeften wacker,
En is gelijck een dauw ontrent een dorren acker;
Verquickt het deufigh breyn en maeckt de geeften werni,
En maeckt een fachten buyck en maeckt een open derm,
En maeckt de leden fris al fchijnt de ziel geweken,
En leert een ftomme mondt bequanle reden fpreken;
In 't kort, het edel nat dat van den wijngaert koomt ,
Maeckt dat eens s'menfchen hert geen noot noch doot
(en fchroomt.
Lucreuzus 3. Bocel-.

Wanneer een grage mondt te gulfigh heeft gedroncken,
^ En dat alfoo den menfch ten leiten is befchoncken ,
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Soo wordt het lichaem fwaer, (le beenen wonder fwack,
Oock rijfter onverftant en ander ongemack.
De mondt is fonder f ot , liet oogh begint te fwieren,
Men fchreeuter over hoop gelijck als wilde dieren,
En fooder yemant foeckt de gronden van het qunet,
Het komt ons van den wijn gedroncken fonder maet.
CAP. XIII.
VAN D'OEI'FENINGE EN RUSTE DES LICHAEMS.

IIet lichaein, lieve vriend, is niet alleen te fpijfcn,
Iek wil u boven dat al nader onder-wijfen
Indien een water-put gedurigh ftille ftaet ,
Het vocht dat krijgt een reuck en wordt ten lefte quaet.
Maer fooje wilt den born by wijlen ledigh maken,
Het nat fal klaerder zijn en des te beter fn.aken ,
Dus gaet'et metten menfch, hem dient geen ftage ruft,
't En is hem niet genoegh dat hy den honger bluff;
Geen lijf dient altijt ftil, het dient te zijn bewogen,
Maer dat oock met befclieyt : Want isfet vol gefogen ,
En met den koft belaft, foo dient'et niet geroert,
En geenlints door gewellt met horten omgevoert.
Verwacht een beter tijt, of doet'ct voor den eten,
Wanneer liet edel gijl ten leften is gereten:
De Inage fonder fpijs: Gaet dan, en roert het lijf,
Dat is voor alle man een noodigh tijt-verdrijf.
Oock is in dit geval en diergelijcke faken,
Ja, meeft in alle dingh een onderfcheyt te maken
Want een die ledigh gaet, of die gedurigh waeckt,
En dienen niet gelijck in defen aengeraeckt
Een wacker ambachts-man die magh de gantfehe- leden
Oock dan wanneer hy fweet, in ecnigh fpel befteden ;
Maer die niet veel en doet , of by de boecken lit,
En dient maer na de maet en niet te feer verhit.
De tijt dient oock bemerckt, want in de winter- vlagen
Soo dienter meerder kracht te dringen op de magen;
Maer foo de fomer blaeckt met heete forme-fehijn,
Soo moet het lijf geroert maer kort en matigh zijn.
Een woort noch tot befluyt : al die geduerigh fpelen,
Die moet de weelde felfs in korten tijt vervelen ,
En die geduerigh werkt befuert te grooten la(i,;
De menfch dient alle dingh niet beurten toegepaft.

En fchoon dat u de geeft tot leren is beluft
Ghy des al niet-te -min begeeft u tot de ruft.
Doch eer ghy dat beftaet, foo bnyght uw fwacke leden,
En gaet tot uwen Godt en offert hei z gebeden;
Wat weet'er eenigh menfch die lieden flapen gaet,
Of hy Cal mogen fien den naeftcn dageraet 1
Ghy, neemt tot uw gerief een flaep van reven ueren,
Maer laet uw bedde -ruft voor al niet langer ducren;
Wie reven neren flaept, die heeft fijn volle coact,
Het zy de jonckheyt rijft of datfe neder gaet.
Het gantfche lichaein fluyt, wanneer de fonne-paerden
Sich gevea na de zee en wijeken van der aerden;
En by weekt op eon nieu de linnen uyt den droom,
Wanneer by weder komt gerefen uyt den ftroom.
Verfet uw diep geheym, verdrijft uw (ware forgcn,
Maer laetfe weder toe ontrent den rooden morgen
Maeckt u dan vaerdigh op, dat is de befte tijt,
Die van der aerden ftijght en na den Hemel rijt.
Is u de facile pen genegen om te fchrijven,
Of wilje uwen geeft tot in den IIemel drijven
Of hebje diep gepeys , ten goede van den ftaet,
Daer is geen nutter tijt als in den dageract.
Wanneer ghy nederfljgllt, foo wilt u matigh decken,
En poogh noyt al te feer de leden uyt te ftrecken,
En leght niet op den rugh als ghy den flaep verwacht
Dat macckt u menighmael een ongerufte nacht;
IIet ftopt de geeften op en baert onguere droomgin,
Die, fclioon liet u verdriet, ghy niet en kont betoomen;
En laet geen venfter op, en, foo het weren magh,
En flaept niet in de maen of midden op den dagti.
En wilt oock, alsje ruft, de mont niet open fetten,
Dat fal in in der nacht den fchralen dorft beletten;
Want die in fijnen flaep de lippen niet en Iluyt,
Die jaeght'er onverhoets de hefte dampen uyt.
Oock loo ghy zijt geneyght den acker van de vrouwen,
En, onder dit geheyin, uw eggen Nuys te bouwen,
Dit is de nutfte tijt, nu dient het landt bezaeyt,
Het licliaem is geruft, de geeft die is verfracyt.
Gelooí't'et, raeuwe jeught, die echte vruchten telen,
Gaen tot een deftigh werck en geenlints oni te fpelen;
En doet liet nimmermeer, het is een quaet gebrnyck,
Of met een droncken hooft f met een vollen buyck.

Oviclias Íft. hehr. 1.

Die altijt woelt en niet en ruft,
Wordt veel in haeften uytgebluft;
Maer fomtijts fchoven tusfchen bey,
Is als een regen in de Mey.
CAP. XIV.
VAN SLAPEN EN WAKEN.

De nacht dacht uyt de lucht en noot ons om te Ilapen ,
Ghy, doet na fijn bevel, hy is'er toe gefehapen ;

CAP. XV.
VAN HET LOOSEN DES KAMIER -GAN('ivS, WATERS, ETC.

Het lichaem is gevoet, het moet fijn afganck hebben,
Alwaer het is gevloeyt daer moet het weder ebben;
En als dit in den menfch niet overhant en gaet,
Soo is'et aen de maegh en al de leden quaet.
Ghy, als liet qualijek wil, loo wilt den afgangh wetten,
Door pruymen, langh-rolijn, of moes van violetten,
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V,'n beete, van latou, van alderhande kruyt,
Dat maeckt de wegen glad en jaeght de fwadder uyt.
Wilt vorder t'uwer baet in alle vlijt beforgen,
En kernmen daer het dient, en wasfen alle morgen,
Maeckt neus en ooren reyn en fpoelt voor al de wont,
Dat is voor eerft de maegh en al liet lijf getont;
Noch is liet wonder nut om dampen uyt te drijven,
De leden alle daegh met doecken af te vrijven.
Al glit is wonder nut en even wonder net,
Dus liet, dat ghy geftaegh op defe regels let.
CAP. XVI.
V4\ DE MANIERE DES LEVENS VAN OUDE LUYDEN.

Maer fchoon op ons bedrijf word naerftigh acht genomen ,
Noch 1 laet den ouden dagh niet over ons te komen;
Al ftact de kaersfe ftil en buyten alle wint,
Men fietdat eygen vyer ten leften haer verflint.
De dood woont binnen ons, en defe fwacke leden
Die fnellen naer het graf en hellen naer beneden,
Al wordt een out gebou by wijlen eens vermaeckt,
Noch liet men evenwel dat fijnen val genaeckt:
Wel, om dit kranck geftel te mogen onderhouwen,
Soo moet men na den eyfch verfcheyden dingen fchonwen,
Verfclieyden faken doen : van beyden dient gewaeght,
Voor it die van den tijt en oude dagen klaeght:
Voor eerft, wilt uw gemoet en alle tochten koeren,
Eu met u nimmermeer van luften overheeren ;
Al wat den geeft berooft dat is geduerigh quaet,
Doch weeft wanneer de menfch tot hooge jaren gast.
Voort , boet u van de fpijs die quaet is om verteeren,
En lagt geen harde kolt uw fwacke leden deeren;
Slet oock, dat ghy voortaen uw niet en overbraft,
Muit voor een oude maegh en dient geen fware laft.
Van tafel naer het bedt. Vermijt u van de vrouwen
En last de frisse jeught den echten acker bouwen;
lIet is een ware fpreuck: wie op fijn laerfen pift,
Dien is'et meer als nut dat by fijn boeltjen mitt.
Of wel een fchoone maeght by David was gelegen,
De vorft en (lede niet dat oude luyden plegen,
Sy glint hein jeughdigh bloot, doch bleef gelijckfe was,
Soo dat hy noyt een bloem van haren maeghdom las.
De vorft verftont het ftuck, by wilt hoe defe faken
De krachten hinder doen en fwacke leden maken.
De nienfch is kout en droogli ontrent den ouden dagh
Soo dat hy heet en vocht niet meer ontberen magh.
Wel , oeffent dan het lijf, maer door een facht bewegen,
En voedt een langer flaep dat is uw beften fegen;
eenst noch tot uw behulp de geeften van den wijn,
Maer die moet evenwel naer eyfch gedroncken zijn.
Eetracht een open lijf en dat met fachte kruyden,
Een acht dat krachtigh ruymt en dient geen oude luyden
It

Dat raet de kunfte noyt als in een hoogen noot,
Want aen een kranck geftel en dient geen harden (toot:
Als jonge luyden niet en flaepen ,
En oude luyden niet en waken,
Sy konnen 't bey niet lange maken.
Oiithus in alt. tinzand.

Een out soldaet en vecht niet wel
IIy mocht al beter ruften ;
En min noch dient gei impelt vel
Tot Ainoreufe luften.
Is yemant kael of is hy grijs,
Indien hy vrijt, hy is niet wijs.
florafins fpreecA1 ‚an henz fetzet, 3. Ode 26.

Iek was in mijnen tijt eens lieftal aen de vrouwen,
Iek kon met goeden lof de vrijfters onderbouwen,
Maer dat is nu gedaen, dewijl een griffen baert
Voortaen my niet en raet om meer te zijn gepaert.
Men vint'er over al, die in haer oude jaren,
Noch even zijn gemoet als fy te vooren waren;
Men fiet, dat hun de jeught noch in de leden rijt,
Al is haer kranck geftel verwonnen van de tijt.
Dit vers is in 't Lati»n yeomen! op Jokaiines Dfenamdus in iijnen t iji een
.

rem innert m edici n van Terara.

Een die hem wel verftont, gelijck het wordt gelooft,
Te (eggen yder menfch fijn gantich toekomftigh leven,
En hoe dat hy daer van eens ftont te zijn berooft,
Die had aen onfe Fop hier op bericht gegeven;
IIy feyt hem (lat hy Lou verfinooren in een floot,
En dat een diepe graft hem Lou aflijvigh maken;
Maer Fop, geheel vervaert van too een vreemde Boot ,
En wou noyt water-put, of beeck, of vliet genaken;
Doch na hy had geleeft tot in de feftigh jaer,
En dat fijn eerfte wijf nu lange was geftorven,
Doen wiert men nieuwe jeught aen onfe Fop gewaer,
Dies heeft hy metter daet een jonge vrouw verworven.
IIy was fchi.er even ftaegh ontrent de jonge bruyt,
En 't wijfje focht vermaeck en wou geduerigh fpelen,
Eylacs ! de goede lean die fchut fijn beursjen uyt,
Maer 't was als geenen tijt dat by begot te quelen;
En, waerom fal ick laugh op delen handel ftaen P
Hem mocht geen machtigh kruyt, geen dranck of wortel baten,
Sijn kracht is uytgeput, fijn leven heeft gedaen,
Hy moeit de jonge vrou en al lijn vreughde laten.
Hier riep doen al het vo1ck: hey, linekers, vuylen hoop!
Die [ich door al het landt van waer te (eggen roemen,
Van hier met uw bedroch, ten heeft geen vaften loop,
Men hoort u al gehjck maer leugenaers te noemen.
Maer feker geeftigh quant bewuft van defe doof,
Die fprack: de konftenaer en heeft u niet bedrogen,
De graft waervan hy fprack, dat is een vrouwen felioot
Daer, daer is onfe Fop de gantfche ziel ontvlogen.
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Maer eer ghy delen romp lot ftof Pult laten maken,
Soo kohl ick, hooghfte Godt! in ootmoet u genaken!
Siet, dit is my bekent dat niet een eenigh man,
Daer ghy als Richter fit, voor u beftaen en kan.
Noch weet ick boven al, dat mijn onguere fonden
Staen uyttermaten veel en vuyl te zijn gevonden,
Ja, dat haer groot getal is meerder als het Pmt,
Dat hoogli geftapelt leyt ontrent het dorre (trant.
Soo ghy dat groufaem werck my toe foflt willen fclurijven,
Waer bon ick , lieve Godt ! waer lou ick konnen blijven?
Ach! foo ghy reden eyft oock maer van duvfent een,
Ellendigh, als ick ben, eylaes ! 'k en weet'er geen.
Dies waer ick fonder hoop en even buyten rade,
Indien ich niet en vondt mijn trooft in uw genade,
Indien ick niet en fagh uw Soon, het fuyver Lam,
Die tot ons ecuwigh heyl liier in de werelt (Inane.
Die heeft , al wie Baer zijn met fonden overladen
Geroepen, opgeweckt , ja krachtigh aengeraden ,
Tot hein niet rechten ernft om trooft te willen gaen
Ja, feyt tot l;aer behout gereet te fallen ftaen.
Dies roep ick a om hulp: wilt tot my fondaer nahen,
En laet my 't eeuwigh heyl oock voor mijn affiche't finalen;
Vermeerdert mijn geloof, vermindert defe pijn .*,
En laetfe niet te groot voor dele fwackheyt zijn.
Staet oock geen Duyvel toe my nu te mogen quellen,
Maer laet uw reyne Geeft mijn hert in Tufte ftellen
Verleent my vaften trooft (lie my bevrijden lal
Voor wanhoop, ongeloof,, en 't eenwigh ong, val.
Leght in uw weeghfchael niet den lalt van mwjne fonden
De fchult is afgeloft, ghy waert'er om gebonden
Ghy dan, o Vrede- vorft! bevredight mijn gcmoet,
En neemt voor Inljne fchnit uw reyn ei' lie j ligli bloet.
Meer weet ick niet te doen. Hoe kan ick langer fpreken?
Mijn tong.e die verftijft, mijn krachten zijn geweken,
De kou^.le (lood genaeckt ; (lies roep ick tot bell uv t
0 Godt ! bellt mijn hert, het leven wilder nyt.

CAP. 1\%II.
VAN DE \J.ITTERE DES LEVENS DER GENER DIE EEN ONCEMATTGT[T
EN SWACK LICIIAEM HEBBEN

Wanneer de foete flaep van u begint te vluchten,
Dat voor een bly gepeys u quelt een anghftigll fachten
Dat Tu geen kort en fmaeckt gelijckfe voortljts plagte,
En dat geen jonge vrouw u nicer bewegen magh.
Of dat uw blijde verw nu krijght een ander welen,
Of (lat een witter hair in u komt opgerefen ,
Of datje niet en looft chit van u plagh te gacn,
Gelijckje menighmael voor defen hebt gedaen
Soo ftelt'et voor gewis dat uwe laken hellen,
Dat uwe krachten gaen, uw leden haer ontftellen,
Dat uw bou-valligh lijf, en uw geheelen ftaet,
Niet meer en is geplaetft in haer befcheyden invet.
Om hier in wel te gaen, foo dienter waergenonlen,
Hoe dat uw Indien val magli worden voorgekomen
Hoort, vriendt, indienje zijt gebracht in delen ftaet,
Soo dienje niet te doen als naer de rechte niaet.
CAP. XVrIII.
WAT DE GENE STA ET TE DOEN, DIE VAN VERSCITEYMN Si ECKTEN,
JA , VAN DE DOOD SFLFS GEDIIEIGIIT W ORDE \.

;

Wanneer uw tijt verloopt en dat uw laetfte jaren,
Ontrent uw kranck geftel, liaer fwackheyt openbaren,
Soo datter dit en gunt aen ulaegll of lever feliolt,
Of Batter quelligll vocht van boven neder ftort
En lact n niet terflont een dranck of pillen brengen,
En laet geen bitter fap met vreemde kruyden mengen,
Maer oeffeut uw gedult en hout de leden ftil,
En let hoe dat'et gaet en waer het ]Tenen wil:
Gebruyckt macr weynigll fl,ijs en tracht geruft te wefen,
Dat kan oock menighmael een fware quadl generen
Weet, dat een kranck geftel niet hart en dient gedruckt,
En aen een brakigh tou en dient niet ftijf geruckt.
Maer vriendt, indien uw tijt of slat uw fwacke leden
Nu buygen naer het graf of hellen uaer beneden,
Soo dat de bleecke (lood als met den nieefter fpot,
Soo laet de drancken daer en gaet tot uwen Godt
CEBEDT VOOR EEN MENSCH, DIE SICH BEREIT OM TE STERVEN.

0 Godt! die aen den menfch liet wefen hebt gegeven,
En lijn befcheyden tijt een yeder toegefchreven,
Hebt even valt gefielt hoe langh het aertfche dal,
Hoe langh het ydel vleefch ons woonplaets wefen bal.
Iek, die uw fchepfel ben, nu moede van te dwalen
Hier in het onderwerck van dele lage dalen,
Ben out en uytgeleeft. il1ijn loop die is volbracht,
Soo (lat ich t'aller per mijn laetfte ftonden wacht;

;

-

CAP. XIX.
'

WAT DL GENE STAET TE DOEN, DIE LIT EEN SIECKTI? OPST.vEn,
EN TOT GESONTHEYT KOMEN.

hoort noch een korte les, hier nut te zijn geweten:
Waert ghv,- noch onlanghs fleck, loo wilt niet oordeel eten,
Maeckt datj' het fwacke fterekt en fachtjens benen drijft,
Dat u noch van de quael in maegh of lever blijft.
Zijt ghy laugh Beck geweeft en metter tijt genefen,
Soo moet oock defgelijcks uw voetfel langhfaem wefen
Maer was uw heckte kort en waerje ras gefont,
Soo geeft , naer vollen eyfch, liet voetfel aen den mont.
Ghy hebt nu weynigh bloets en dat moet weder groeyen,
Dus wilt u niet te ras met (ware dingen moeven;
Gebruyckt meeft fachte holt en lap van gulle jeught,
Op datje buyten forgh uw faken redden mengtet.
;
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't Is dienftigh even felfs voor alle jonge vrouwen ,
De luft tot haren man met kracht te wederhouwen,
Wanneer fijn broofe jeught, na Beck te zijn geweeft,
Vernieude krachten voelt en wederom geneeft.
Hier i,'et teaen recht uw vriendt Lijn recht te geven,
Want wie hem dan gelieft, die tart hem aen het leven.
hier is de foetheyt wreet, de wrange ftuerheyt foet,
hier i liet geven quaet, hier is ontfeggen goot.
Noyt dieut'er eenigh vyer van vyer te zijn genomen,
Wanneer de guide vlam eerft uyt begint te komen;
Geelt boons van nieus geplant en dient te zijn befuoct,
Tot dat het jenghdigh hout in volle tacken groeyt.
Voorts, zijt ghy fleck geweeft, en door de kunft genefen,
Soo wilt voor alle dingh den fchepper danckbaer wefen,
't Is Godt die u genas, geeft hem alleen den prijs,
En (lat op defen voet of diergelijcke wijs:
Wat lof, Almachtigh Godt! wat danek fal ick u geven
Die mv nu hebt gegurrt een uien gezegent leven?
Iek heb voor my gehen gelijck een open graf,
Maer f tracks , op uw bevel , foo liet cie quellingh af;
De ['leckte die my trof, die was foo hoogli gereten ,
Dat ick fcheen buyten hulp ja, fonder hoop te wefen ;
I)e ineefters zijn verftelt, haer drancken fonder kracht,
Du, n iert'er over my de doodt alleen gewacht.
i\lacr ghy die met een woordt uw fehepfels kont gebieden
Doet pijue, doet verdriet en alle fleckten vlieden;
liep, ick, die van de koorts ter neder was gedruckt ,
Ben door uw groole kracht als uyt het graf geruckt.
Mijn fonden waren groot en waerdigh fware plagen,
Maer uwe tucht beftont alleen in vader-Magen
('1iß hebt my niet geftraft gehjck ick had verdient,
Mace hebt met niy gedaen gelijck een waarden vrient.
Gliv liebt, op mijn gebed en mijn ootmoedigh fachten,
1)e [leckt' en Baer gevolgh gedwongen oni te vluchten
-

Ghy hebt uvt enckel gunft ten fpijte van de Boot,
My, uw onwaerdigh knecht, getogen uyt den noot.
In plaetfe van verdriet, hebt ghy my vreught gegeven:
In plaetfe van dc dood, een uien gefegent leven:
In plaetfe van de pijn, die my de ziel bevocht,
Soo lieffelijcken ftant, als iemant wenfchen mocht.
Ghy kont, als met een woordt, de fieckte wederhouwen;
En neemt cle klachten aen , van die op u betrouwen :
Iek lieb het nu gellen en uyt de daet geleert,
Dat ghy liet quaet belet, en ons ten goede keert.
Dies wil ick uwen naem voor al de wereldt prijlfen,
En nyt mijn innigh mergh een danekbaer hert bewijfen;
Ghv, die de wille geeft, geeft oock de volle dart,
Guy, weeft na riefen tijt mijn trooft en toeverlaet
Geeft, dat ick nu voortaen aen u mijn korte dagen
Magh, nyt mijn gantfche kracht, ten vollen overdragen;
En laet uw reynen geeft my Leyden op de baan,
Die ick tot mimen trooft na defer heb te geen.
Stort yver in mijn liert tot alle regne zeden,
Geeft drift tot uwen dienli en vyer in mijn gebeden,
Geeft lull om wel te doen die mijner oyt behoeft,
Op dat ick trooften magh al wieder is bedroeft.
Als ick in welftant ben, foo laet my doch ged„ncken,
Dat weder nice verdriet any haeft fal mogen krencken,
En als my Heckte treft of diergelijcke noot,
Soo maeckt my doch bequacm oock tot een raste doot.
Doch hoe liet wefen maoh, laet my des wereldts faken
Niet verder, lieve Godt, als met de lippen raken
Moer al dat eeuwiáh heet, en wat'er is ontrent,
Laat slat in mijn gemoet ten diepften zijn geprent.
Maer wilje na den eyfch den grooten Schepper daneken,
Soo wordt een beter menfcli en laet uw Ilimme rancken;
Een die met woorden danckt, die pleeght een goede daet,
Macr by doet beter wcrck die fijne fanden met.

HIER VOLGEN EENIGE MEDICINALE GRONDTREGELS I;YT HIPPOCRATES APHORISMEN,
DE WELCKE ALS VOOR GODTS-SPRA T E VAN OUTS ZIJN G EIIOUDEN GEWEEST.

Soo ghy, door loop van langen tijt,
Verfwackt en gants verhongert zijt,
Soo leert de reden , lieve vrient,
Dat u geen fpoedigh voetfel dient:
Mace leedje korts maer hongerfnoot ,
Soo bijt dan vaerdigh in het broot.
iJ w maegh is beft om netter (poet,
En niet met traeghevt zijn gevoet.

Leert hier den aert van alle kolt:
Wat haeft verteert, wordt haeft geloft.
Een die , fijn jonge (lagen lanck,
Is hart in fijnen kamer -ganck
Die wordt ontrent den ouden dagh
Vry weecker als by voortijts plagte
En ghy, die jonek hartlijvigh waert,
;

Krijgt out gewis een fachten aert.
Ghy die een onreyn lichaem voet,
Weet, dat het u maer hinder doet.
Vraeght iemant, wat'er voor een man
Den honger heft verdragen kon?
Vooreerfc , die na fijn eynde gaat ,
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Maer dan noch is in goeden ftaet
Daer na een die niet meer en waft
En fchaet'et niet, fchoon dat hy vaft.
Maer iemant in fijn jeuglidigh bloot,
Lijt hinder als by vaften moet;
Doch 1:inders van een blijden geeft
Die fcllaet'et vatten aldermeeft.
Wanneer de flaep een menfch vermoeyt,
Dan fchljnt'et dat de fleckte groeyt,
klaer too de luft hem wel bekoomt,
Soo client geen vorder leet gefehroomt
Met dranck verquickt veel eer het bloot,
Als het door vaffe fpijfe doet.
Slaept ghy, of waeckt ghy boven maet,
De kunft die fchat liet beyde quad.
Een out menfch tot verdriet gewent,
Die leet en fweet en moeyten kent,
Draegt vry al beter fijnen lalt
Als doet een jonck en weeligh gaft.
Ons tijt is kort , de kunfte laugh,
En kans neemt vaerdigh haren gangh;
Oock heeft het proeven fijn gevaer,
Al leeft'er iemant hondert jaer;
En fchoon men iet met oordeel (loet ,
Noch vint men dickmael tegenfpoet;
Dies moet niet flechts de medecijn
In all's gefet en wacker zijn;
Maer oock de kranck' en lijnen vrient,
En wie hem in de fleckte dient,
Heeft ftacgh te letten op het (tuck,
Of hem genaeckt groot ongeluck;
Dan noch al wat van buyten koolut
Is hier oock nut te zijn gefchroonit.
Gefellen , als liet wefen moet,
Dat ghy verfwackte leden voet,
Of ledigh maeckt een vollen darm
Of maeckt verkonde leden warm,
Of iemant na den eyfch verkoelt,
Wanneer by fich te brandigh voelt;
(Thy, doet uw dingen niet te ras
Want dat noyt iemant goot en was:
Maer wat men met gemoede doet
Dat hout men voor den heften voet.
Een koorts ontfteken in den Herfft,
Maeckt dickniael (lat een menfche fterft,
Maer fieckten in de Lentetijt
Die wort men v ry al lichter qn ij t.
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`fe luttel of te veel gewet,
En lede noyt het lichaem goot

VOLGE\ POOPS - VOORT(,OrrPs

Is yeniant in liet hooft gewont
En dweept hem 't breyn dien eygen ftont,
Die wordt in haeft fijn hooft -fweer quijt,
Want by verhuyft in korten tijt.

In alle fieckte , kort of langti ,
Is heft een fachte kamer -gangti.
Die fpijfe geeft een flecken grient.
Die maer gefonde lieden dient,
Doet hinder aen den flecken man
Daer hy een kloecken baten kan.

i

Als yemant laugh den afgangh heeft,
En die ten leften over- geeft,
Hy make ftaet uyt dit geval,
Dat hem de loop verlaten fah.

Als aen een vron die fwanger gaet,
De borft in haeft ter neder Ilaet,
Hout vaft dat, om dit ongeval,
De vrucht haer niet belachen tai .

Als eenigh menfcll lang heeft gewaekt,
En dan in dwepery geraeckt,
En voorts niet ftuypen is gequelt,
Hout dat by na den grave fnelt.

Die 's nachts veel nats te lofen plagh,
Heeft weynigh afgangh op den dagti.

Als yemant fwelt door water-fucht,
En dat hy daer na bijfter kucht,
Gefellen, maeckt dan vatten ftaet,
Dat by te poft ten grave gaet.

Noyt prees ick al te vetten bruyt ,
Vermits liet vet de moeder Iluyt;
U dient een fchraelder, lieve vrient
Wilt ghy van kinders zijn gedient.
Die van een foontje fwanger gaet,
Heeft veel een fchoon en bly gelaet;
Maer gaetfe van een meyfjen fwaer,
Soo is haer wefen niet te klaer.
Veel te vreten, langh te vatten,

Is noyt goet

voor jonge

Als een menfch begint te rafen,
En fijn buyck wordt opgeblafen,
En fijn nagels kont en blaeu,
Dan is 't leven wonder flaeu.
Wanneer de menfch fijn tijt befluyt,
Soo vliegt de ziel allengfkens uyt,
En dan is 't lichaem niet met al
Als vleefch en bloot en foot en gal.

galten;

Wilje zijn in goeden ftaet,
Hout in bey' de middel -maet.
Als iemant eerft heeft bloedt gefpout,
Soo hy dat namaels wederbout,
En dat'er Baer na etter koomt,
Soo wort'er eenigh quaet gefchr oomt;
Ontrent het deel Baer yemant fweet,
Daer fpreeckt de kunft: hier iC'et leef.
Een ftage koorts ten derden dagti,
Niet (achter alf'er voormaels plagh ,
Sal naderhant niet ftille ftaen
Maer vry al harder wegen gaen;
Maer flijtfe niet dien eygen tikt ,
Soo if'et quaet fijn angel quijt.
Dit is van outs een wijs bellliyt:
Tot felle fieckten vinnigh kruvt.

BY-SPREUCKEN,
RAKENDE DE 0NDERIIOIDINGE L+\ VERBETERINGE VN GESONTHEY

Wordt yemant fleck, of krijglit hy pijn,
Eerft Godt, en dan de medecijn.
Met menfchen niet, in tljt van pelt,
Met Godt veel fpreken acht ick beft.
Geeft u nimmer in den droom
^ Onder eenen noten -boom.
Uyt luit
On ruft
Wilt ghyder fomtij ts een glaefjen op fetten?
't Is wel, mijn vrient, maer droogkt uw
(netten.
IIebje water, hebje broot,
En klaeght dale niet van honigera noot.
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Hebje luft, loo is 't al goet,
Honger maeckt raeu boonen foet.

Dit vont ick leftmael eens geichre en:
IIoe fchoonder vrou, hoe korter leven.

Wanneer een efel honger heeft,
Hy eet, wat hem fijn meefter geeft

Indienje vijftigli jaren telt,
In het jaer eens bloet gelaten,
En weeft niet gretigh op het velt,
In de maent eens in het badt,
Maer, voor het wont en jeugd igh krnvt,
En noch bon 't my konnen baten,
Siet liever naer een kusfen uyt.
^ Soo ick maer eens daeghs en at.

Lange menfchen felden wijs
Groote Becken felden grijs.
Witte luyden beiden ftout,
Groote dronckaerts leiden out;
Maer, liet zy men rift of vaert,
Korte inenfchen trots van wert.

Geeft aen uw boon veel in den darm,
^ Maer geeft hem weynigh een den arm;
Geeft dochters aen den arm veel,
i Maer fpaert het liever uyt de keel.

IIebt ghy geen wilbraet of capoen,
Soo eet dan moes of ander groen;
Dat kan oock ledge magen von.

Verkieft noyt minne voor uw kint,
Wanneerfe vrijt of wort gemint.
Neemt niet licht tot uwen raet ,
Een jongh doctoor of advocaet,
Die geen proces noch oyt verloor;
Beminde vrienden, fchroomter voor,
Want die fijn ambacht eerft begint,
Is maer een onbedreven kint.

Eet het muysjen wat te veel,
Wattet proeft 't is bitter meel.
Meer kinders zijn er van vreten bedorven,
Als'er van honger zijn geftorven.
Om laugh te leven weynigh kans,
Die niet en doet gelijck de gans.

Hebt ghy een huys onlanghs gebout,
Maeckt dat je defe les onthout,
Of anders vriendt, ghy hit gevacr:
Laet uwen vyant 't eerfte jaer,
Laet voor het tweed' een beter vrient,
Van dele woningli zijn gedient,
Maer weeftghy voor liet huysbefchroomt,
Tot dat het derde jaertjen koomt.

Al ghy geen R, vint in de maent,
Soo weet dat ghy dan wordt verrnaent,
Dat u geen vrouwe, maer een glas,
Voor uw gefontheyt komt te pas.
Treet (Ie vrouwen op haer beer,
Sy ver;;eten 't nimmermeer;
Oock een die haer weldaet doet,
Wordt des nimmer recht vergoet.

Laet voor uw tafel zijn bereyt,
Een ey oock maer een uur geleyt,
En weet dat ick noyt van my fteeck,
Brood van een dagh, meel van een week,
Noch bigge die een maent beleeft,
Noch gante die'er driemael heeft;
Oock wil ick my aen laten bico
Wijn van een jaer, en vis van tien;
Maer geeft een maeght noch eens Poo veel,
Grijpt dan haer roofje by de fteel;
Doch weet dat ons ten beften dient,
Een out, ja hondertjarigh vrient.

De eerfte in het rijs,
De tweede op het ijs,
I)c derde aen den dis,
Dit hout men dat belt is.
De rugih aen 't vyer, de buyck aen tafel,
En in de handt een goede wafel,
Vriendt , fooje dat niet lijden meught,
Soo is 't gedaen met uwe jeught.

Wat is het vee voor goot gekent?
Een fchaepje dat ons Brabant lent,
Een os geweyt in Gelderlant,
Een koeye van de Vriesfe kant:
Voeght dan daer by een Vlaems capoen,
Soo konj' goede maeltijt doen.

Neemt uwe Ilaep-plaets boven;
Ghy Pult u des beloven.
Het eerfte jaertjen dat men trout,
Soo wordt men koortfigh of verkout
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Het is gefont voor ziel en lijf:
Elek lijn glas en elck fijn wijf.

Hebt ghy misfchien geen medecijn,
Soo laet dit uw genees-dranck zijn:
Eet, drinckt, en teelt noyt fonder lult,
En (telt voor al uw hert geruft.
Wie veel (meert de borft,
En drinckt fonder dorft ,
En kult fonder lult,
En eet fonder honger,
Die fterft te jonger.
U kleet zij warm,
Noyt vollen darm,
En Ilaept met maten,
Dat Pal n baten.
Voor den dageraet uyt te gaen ,
Magh na de reden wel beftaen ;
Meer gaet, eer de nacht begint,

Uyt de lucht en uyt de wint.
Als u de flaep niet by wil zijn,
Na wille van den medecijn,
Soo maeckt ten minften datje ruft,
Wanneer 't uw flecke leden luft.
's Nachts liggen, 's middaghs ftaen,
's Morgens fitten, 's avonds gaen.
Na veel fpijs en groote droncken,
En gaet terftont niet leggen roncken.
Biet weynigh aen den mont,
Oeffent u t'aller (tont ,
En loopt niet als een hont ,
Soo bhjfje laugh gefont.
't Zij bitter of zoet,
Wat fmaeckt, dat voet.
Die veel wil weten,

Moet luttel eten.
Die weynigh eet en minder drinckt,
Die is'et die de luften dwinght.
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Spijs wel geknout
Is haeft verdout.
Wie uytten aert heeft rotte kuren,
Die fullenf' al fijn leven duren.

Waft uw handen, waft uw tanden
Dickwils, want het is ii goet,
Maer waft felden uwen voet;
Doch wat immer u gefchiet,
En waft uw hooft fijn leven niet.
Zijt ghy verbrant
Aen voet of haut,
Gaet tot de vlam,
Daer 't quaet af quarr

Isfer yemant fot geboren,
Wat by meeftert, 't is verloren.
De fleckt' is langh ontrent den herft,
Indien men daer niet af en fterft.
Die rich in Mey niet wel en vont,
Is veeltijts al het jaer gefont.
Die op een nieu in fleckte flaet,
Is flimmer als van 't eerfte quaet.

De fleckte komt te poft gereden,
Maer gaet te rugh met eiels felireden
Wanneer meeft al de lieden zijn
Bevrijt van koorts , en fonder pijn
Dat 's fleckte voor een medeei jn .

Voor verfwegen pijn
En is geen medijn.
Verholen quaet
En vint geen raet.
Een chirurgijn
Die dient te zijn
Een hups gefel,
Van oogen feel,
Van handen foet,
En vol van moet.

De groote pijn van 't flerecijn
En paft niet op den medecijn.

BYSPREUCKEN, RAKENDE DE DOOD EN AFSTERVEN
VAN DEN MENSCH.
Toont wieje zijt,
Wanneerje lijt;
Weeft als een man;
Men feet eerft dan,
Wat yenlandt kan.

Op d'aerd', al isfe valt gegroet,
Noyt eenigh menfch gerufthcyt vont;
Maer in den Hemel fal na dcfen,
Schoon dat fe draeyt, geruftheyt wefen.
Eer wy wat weten
Zijn wy vergeten.
Een ziel die haren Schepper vreeft,
Geeft aen den menfch een Rillen geeft,
En hout gelijek een ftage feeft.

Vrient , wilt ghy leven met gedult,
Denckt wat je waert en wefen fult
Denckt vry al dickmaels 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 wegh- gegeven.
Waer blijdfchap is in huys, is droefheyt voor de deur,
Want na te blyen vreught too komt'er groot getreur.
De bleecke doodt
Spaert kleyn noch groot.

Wat yemant rooft, of vint, of erft,
Hy laet'et al, wanneer by fterft.

Laet, als'et Godt belieft, ons lichaem hier bederven,
Een, die wel heeft geleeft, en kan niet qualijck fterven.
Hoe weyt doch menigh men Ich loo breet!
Hoe ftoft liet ftof op 't ftof van 't kleet !
Is yemandt bleyck of is by root,
Geen menfch is feker voor de doot.
Doet dat voor uwen fterrefdagh,
Dat na de dood u baten magh.

De dagh van gifter is geleden,
Soo let doch op den dagh van heden,
En wilt die immers wel befteden
En wat belanght den dagh van morgen,
Die is voor 's menfchen oogh verborgen
Wilt daerom voor het eynde Torgen.
;

Een koets vol gouts, een kar vol fteens,
Dat fal hier namaels zijn al eens.
Als haer de ziel verheft tot Godt,
Dan is de werelt enckel fpot.

BESLUYT.
O Heere , laet my dit van uwe handt verwerven,
Te leven met gedult en met vermaeck te fterven !
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TAFEL - DIANIEREN EN TAFEL-WETTEN

0:41 GOEIE EN IIIR SSE MANIEREN OVER TAFEL TE HOUDEN IN
HET TEGENDEEL TE VERMYDEN.

1. Hout dit voor d'eerfte tafel -wet:
Sit daer de waert u neder -fet,
2. Doch of je ftaet of dat je fit,
Maeckt datje Godt te voren bidt,
01) datje zegen krijgen meught,
En foo genietje rechte vreught.
3. Maer hoe het zy., toont bly gelaet,
En hout oock foete tafel-praet.
4. En alsje na de fpijfe taft,
Soo dient hier op te zijn gepaft:
En brenght hier toe geen nagel voort ,
Die draeglit een fwart fluweele koort.
5. Eet voorkoft of ghy wordt verdacht,
Dat ghy gebraet of taerten wacht.
G. Maeckt datj' in 't eten neerftigh let,
Dat ghy uw wangen niet befinet.
7. En wappert met uw voeten niet.
8. Uw buurman oock geen fcliouders biet.
). Zift ghy noch jongh, loo fnoert uw mont,
En fpreeckt niet als op vaften groat;
1\laeckt datje noyt de reden breeckt,
Voor al wanneer een wij ier fpreeckt.
10. En leeft aen tafel geenen brief,
Al quarr hy van uw foete lief.
1. Voor al fchout twift en norts gekijf.
13. Oock hant-fpel met een anders wijf.
1,3. Maeckt datje wijn noch bier en (tort,
11. En fpeelt niet met uw tafel-hort.
1S. Verhaelt een anders feylen niet,
Oock van die ghy daer niet en fiet.
16. En fymelt niet met uw fervid,
Want dat is tegen d'oude wet;
Het fchijnt dat ghy, door vreetut gepeys,
Dan zijt als op een verre reys;
liet dubben als men eten moet,
En vindt geen bly gefelfchap goet ;
Doet dat als ghy alleene zijt
Aen tafel is geen pruylens tijt.
1 i . En fteeckt geen handt in Pack noch fclloot ,
Maer hout fe voor de gatten bloot.
IS. Spreeckt noyt van eenigh vuyl bejagh,
Dat yemants walgh verwerken magh.
19. Maeckt geen geluyt, wanneer ghy drinekt.
20. Uw hoeft en piefen oock bedwinght.
En loo je dat niet doen en kont,
'Ibont echter noyt een open mont,
Maer hout'er handt of neusdoeck voor.
21. En let geen glas op uw teljoor.
11aer yemant vraeght ons hier misfchien ,

Wat (lat dan yemant fal gefehiên,
Als hem een windt van binnen quelt,
Soo dat fijn buyck van pijne fwelt;
Wel, hoort hoe dat Erafmus praet,
En wat hy geeft voor goeden raet;
Hy feyt: gaet, maeckt een luyden hoeft,
Als of je dien uyt laten moeit,
En onder dit gemaeckt geluyt,
Soo laet de wint van onder uyt
Als dit behendigh werdt gedaen,
Hy meynt, foo magh het wel beftacn,
1\Taer heeft de windt dan grooter kracht,
Als die heul voelt wel heeft gedacht;
Soo valt den aenflagli licht bekaeyt,
Om (lat het al te vinnigh waeyt.
Doch hoe het is of ftaet te zijn,
't Is beter fchaemt als (ware plan,
Maer die het ambacht recht verftaen,
Die fullen 't henen laten gaen.
Nu keer ick weder tot den dis,
En fie wat daer noch noodigh is.
22. Taft niet drie vingers na de fpijs.
23. En fchrapt noyt fuycker van de rijs.
24. Taft oock niet hach een fchotel aen,
Dat niemant noch en heeft beftaen.
25. En grijpt niet na den beften bout.
26. En Ilaet geen vingers in liet fout,
Maer neemt het liever niet een mes.
27. Doch hout dit voor een vafte les,
Dat ghy noyt van de tafel rijft,
Voor dat je Godt ten volle prijft;
0 , geeft den milden Schepper danck,
Dan gun ick u een veyen ganck.
TAFEL-WETTEN,
VOOR DE WAERT, DE GASTEN, DE VROUW EN VOOR, DIE TER
TAFEL DIENEN.

Wie feeft of maeltijt bout dit moetje niet vergeten,
Roept Godt den Schepper aen eer dat'er wordt gegeten;
Wat ghy de vrienden biet of op uw tafel let,
En heeft geen zegen in als naer een reyn gebedt.
Om vorder wel te gaen, too moet ick hier belaften
Drie dingen aen den waert, drie dingen aen de gatten,
Drie dingen aen de vrou, drie dingen aen de knecht;
En fiet, hier in beftaet het noodigh tafel-recht:
De waert, na onfen raet, die moet ten eerften fchouwen,
De galten aen den dis met kracht te weder- houwen,
De galten tegen meugh te porren tot den dranck,
De gasten in het Nuys te Ilnyten tegen danck.
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De gaff moet vaerdigh zijn en op fijn uere letten,
Moet daer de waert gebiet hem neder laten fetten,
Moet in fijn eygen huys befuyten fijnen hont;
Een gaff wordt licht onwaert door foo een gragen mont.
De vrou moet op de fpijs en op de keucken pasfen,
Op fchotels wel gefchuert en lijnwaet net gewasfen,
Moet toonen metter daet en even metten fchijn,
Dat haer de gaffen lief en waerde vrienden zijn.
De knecht en wieder dient moet heus en matigh fchencken,
Moet trachten yemants kleet met ftorlen noyt le krencken;
Oock vont het gaft-vry volck in oude tijden goot ,
Dat niemant drincken magh wanneer by fchencken moet.
Wat breeder tot den waert: na dat'er is gebeden,
Soo fchenckt oock met den wijn bequame tafel- reden,
Toeft niet uw vriend alleen met fpijs en goeden dranck,
Een nut en foet gefpreck verdient al meerder danck.
En fronft uw voor-hooft niet en toont geen droevigh weten,
Een treurigh aengeficht en wordt hier niet geprefen;
Weeft droevigh by een lijck en deftigh in den raet,
Maer als je maeltijt hout foo toont een bly gelaet.
Ghy moet van eerften ace niet aendacht overleggen,
Al wat'cr is te doen , al wat'er is te feggen ,
En hoc men door den wijn de geeften onderfcheyt,
En hoe men tot vermaeck bedroefde finnen leyt.
De tivelftant van een prins, en dat met groote glafen,
Te wenfchen, dient alleen om meer te mogen rafen;
't En is geen heyligh werck te drincken fonder dorft,
Maer fooje zegen wenft, loo bidt voor uwen vort.
Wat is van groote koft? noyt heeft'er vreught ontbroken,
Daer foete tafel -praet wordt geeftigh uytgefproken
Daer is in dit geval yet beters als de wijn,
De tafel even felfs die kan een fchole zijn.
Geen maeltijt heeft'er oyt een billick menfch verdroten,
Daer van des ander daeghs de fmaeck eerft wierdt genoten;
Wat yemant dronck of at dat leyt hem in den buyck ,
Maer wat by goets vernam dat (tont tot fijn gebruyck.
Doch wacht u over dis van diep geheym te fpreken,
Wilt oock niet befigh zijn met ander luy gebreken;
Geeft reden met befchey t en woorden fonder gal,
Niet al te deftigh wijs, niet al te hjdigh mal,
Maer wilt doch nimmermeer uw galten vrolijck maken
Met jock die qualijck luyt of vuyle beufel- faken,
En quetft geen eerbaer oor en maeckt'et niet te bont,
Een menfch van reynen wert heeft zegen in den mont.
Noch moet ick, lieve gaff, u deren regel ftellen:
Als ghy ter maeltijt gaet, wilt niet te vinnigh bellen;
Dan voorts, wanneer men waft, foo fpoelt uw droefheyt af,
En al wat n wel eer befwaerde finnen gaf.

Gaet vrolijck uyt te galt als ghy des wordt gebeden:
En wordje niet genoot, blijft t'huys en weeft te vreden.
Wordt ghy te laegh gelet ? Ke, vriend, wat is het dan ?
I)e man vereert de plaets, de plaetfe noyt de man.
Schoon yemant met it jockt, en wilt u geenfins belgen,
Een keel die niet en let kan harde koft verfwelgen;
Vint ghy yet dat u walght in fpijs of daer ontrent,
En maeckt dat u mishaeght een ander niet bekent.
En dan noch boven dat loo dient u niet geweten,
Leert op de rechte maet en na den regel ei en ,
En fcheyt niet al te ras, en blijft niet al te lanek,
Maer ga je vroegh of laet, loo geeft den Schepper danck.
Ghy vrou., koopt goede fpijs, maer niet tot gulfigh brasfen,
Ghy dient niet buyten maet op mont en buyck te pasten;
Weeft f uynigh naer den eyfch, maer fchaft, wanneer liet dient,
Wat beft bevallen fal uw galt of ander vrient.
Wat hoefje, jonge vrou, uw teer gemoet te quellen,
Al hebje niet te veel de vrienden voor te hellen?
Indien u fpijs ontbreeckt, foo neemt tot uwer baet
Schoon lijnwaet, reyn gelas, en dan een bly gelaet.
Als 't al is by gebraght om uwen galt te fpijfen,
Iek weet u boven dat noch een gerecht te wij fen :
Ghy clie met kleyne kort uw vriend wilt maken bly,
Gaet, fet'er op het left uw eygen tonge by.
Een vriendelijck onthael doet koude fpijfe fmaken,
En 't kan oock fonder koft de lieden vrolijck maken;
Waer rechte geeften zijn, daer leeft men van de kunft,
Waer rechte vrienden zijn, daer leeft men van de gumt.
Noch moet ick hier een woort aen alle knechts gewagen,
Vermits fy menighmael hacr niet te wel en dragen :
Ghy, die aen tafel dient, en vult uw Packen niet ,
Het is voor u genoegh dat ghy den handel riet.
Wat ghy ter tafel brenght, ten dienfte van de galten,
En neemt de ftouiheyt niet voor u daer in te tarten;
Weeft heus in uw bedrijf, dit ftelt de reden valt,
Wie dient, en moet niet doen gelijck een ander galt.
Aenhoort'et met befcheyt, wat waert of galten fpreken,
Maer wilt door uw gekal geen anders reden breken
Wat dees of gene feyt, een knecht is beter ftil,
Als dat by fijn geral daer onder mengen wil.
Hoort ghy een geeftigh woort, wilt daer op vlijtigh mercken,
En laet'er naderhant uw finnen over wercken;
Draeglit dat met u naer buys, en 't fal u beter zijn,
Als fruyt en fuycker-werck of fmake van den wijn.
;

Ten letten , in 't gemeen, loo wil ick alle galten
Dit geven voor een raet, ja, als een wet belaften,
Dat een die dickmaels bijt in ander lieden broot,
Moet weder zijn bedacht dat by de vrienden noot.
Maer onder dit verhael van goede tafel - wetten,
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Soo wilt op defen raet met rijpe finnen letten:
Of noot of doet behulp aen vrou of fchamel man,
Die om fijn kleyn bedrijf niet weder nooden kan.
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En komt van nieuws geeiert gelijck een jonge bruyt;
Het brenght u fchatten mee en allerley juweelen,
En wilt, al waer het komt, de vrienden mede deelen;
Guy lefer, wie je zijt, ontfanght het edel pant,
En biet'et over al uw trouwe rechterhant :
Al zijn de regels veel, en wilt u niet ontfetten,
't En zijn niet al te mael gelijek als ftrenge wetten;
Al wie een kunft befchrijft die geeft een volle maet
Maer oordeel met befcheyt dat brenght fe tot de (Tact.

BESLUYT VAN 'T WERCK.
IIet acngevangen werck, uyt enekel gunft befchreven,
Dat aen liet vaderlandt uyt liefde wordt gegeven
Ten goede van het volek, dat krijght hier lijn befuyt,
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Ghy vraeght, nadien ick ben van mijnen ftaet getreden,
IIoe (lat ick mijnen tijt hier buyten kan befteden ?
En mits geen wielitigh ampt mijn finnen meer belaft,
Hoe my het ledigh zijn en buyten -leven p aft?
Vel aen, ick ben bereyt u recht bekent te maken
Vat hier mijn weten is , tot aen de minfte faken
Kom , hoort dan, waerde neef, wat lek op heden doe,
Tot in mijn kamer felfs, tot in mijn bedde toe
Iek , door Godts eygen gunft ontlaft van groote faken,
Laet nu tot mijn gemoet geen afgunft meer genaken,
lek wenfch hun veel gelucks die Godt in hooghheyt fielt,
En daer en is geen nijt die my de finnen quelt.
Al wat den ftaet belanglit dat heb lek laten varen,
Nu befigh maer alleen ontrent mijn oude jaren,
En fchoon mijn kleyn gebou voor yeder open ftont,
Iek vreefe geen geklap oock van een lafter-mont.
Iek leef hier onvermomt en kan oock wel gedogen,
Dat Argus my beloert, al had hy duyfent oogen;
Want mits iek ben getrooft dat Godt mijn wegen tiet
Soo pas ick op de klap van boofe tongen niet.
Al waer mijn huys gebout, of na de kunft geblafen,
Van fijn Veneets geback of kristalijne glafen,
II

Iek liet een yeder toe te komen hier ontrent,
01) dat mijn gantfeh bedrijf hem mochte zijn bekent.
Wie flimme raneken broet en kan geen fonne dragen,
Maer in de fwarte nacht daer vint hy fijn behagen;
Doch wat is 't of de menfeh de werelt fehoon bedrieght ,
Daer is yet binnen ons dat noyt fijn meefter lieght.
0 , fich hier in het wont met Godt te gaen vertreden,
Hem eeren, hulde doen, en groeten met gebeden,
Door ootnmoet in den geeft, en dan noch boven dien,
Het keeftigh boom-gewas, fijn fchepfels aen te lien,
Dat is eerft recht vermaeck; wie kan het vergelijcken
Met al het groot bellagh van aertfche koninekrijcken ?
Voorwaer, het foet gepeys dat uyt de velden rijft,
Is ons gelijek een handt die na den Hemel wijft:
_Maer als lek na den geeft tot Gode kom genaken,
Dan fal mijn eygen kleet my geenßnts cierlijek maken,
Iek fpreeek de rijcke kas van mijn Verlosfer aen,
Om met fijn reyn gewaet tot Godt te mogen gaen;
En als lek dus gekleet my Gode kom vertoonen,
Soo weet ick dat fijn gunft mijn feylen fal verfehoonen,
En even word iek dan in volle daet geleert,
Dat mijn ootmoedigh hert met zegen wederkeert.
0, wat een diepe vreught komt in de ziel gerefen,
208
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Als ick maer yet ontfaiigh uyt dat oneyndigh wefen;
Als my de minfte ftrael van Godes heyl genaeckt,
Dan fchijnt'et dat de geeft tot aen den Hemel raeckt.
Wie wort'er niet verruckt, als Godt hem komt verfchijnen?
My dunckt, dat ick terftont de wereldt fie verdwijnen,
Mijn geeft, indienfe kon en dat liet doenlijck waer,
Die fon het aertfche deel verheffen nevens haer;
Maer dat is al te lomp en heeft te grove leden,
Want fclloon ick anders wil, foo helt het na beneden;
Siet daer ons foet gepeys verdwenen in de lacht,
Daeroni ick lnenighnlael ten hooghften ben beducht.
Siet als'er yemant reyft on komt in haelt gereden
Of naer een machtigh flot f wijt beroemde fteden
Die fiet veel feltfaem werck en menigh vreetut geval,
Dan op een fteylen bergli, dan in een effen dal;
Sijn wegh is menighmael in hooghten foo gerefen,
Dat hy fchijnt by de ftadt ja, boven haer te wefen,
Soo dat hy folntij t; denckt , dat al haer fchoon gebou,
Met al het deftigh wercl tot hein genaken wou.
Maer naer een korten font foo kander dit gefchieden,
Dat al het fchoon gefleht fchijnt van hem wegh te vlieden,
Een tackje van een boom, of maer een enckel bladt,
Ontneemt hem liet gefleht oock van een groote ftadt,
Ey, lieve ziel, laet af van uw weemoedigh treuren,
Die na den Hemel reyft kan even dit gebeuren;
By wijlen ftijght de menfch tot foo verheven geeft,
Dat hy geen bleecke dool, geen Hel of Duyvel vreett,
Dat hy ten vollen fmaeckt de vrucht van fijn gebeden,
Ja, gantfeh den Hemel fiet, als in fijn volle leden;
Maer als dat hemels -vyer daer na in ons vervrieft,
Soo vint men dat de geeft fijn eerfte kracht verlief.
Ey, gaet niet, lieve ziel, met foo befwaerde finnen,
Ghy felt eens voor gewis uw fonden overwinnen,
Stelt, fielt in Chrifti bloet, felt uw vertrouwen vaft,
Nadien het heyligh zaet in u geduerigh waft.
Een heeft feer wel gefeyt: Godt heeft twee groote boecken
Daer veel te vinden is voor die maer willen foecken,
En, na mijn oordeel draeght, het is een deftigh man,
Die defe fchriften leeft en wel gebruycken kan.
Het eerft is 't Heyligh Woord, het tweede Godes wercken,
Daer in dat yeder menfch veel wonders kan beinereken;
Want foo het be gelijck met oordeel wordt bedacht,
Het een leert rijnen wil, het tweede fijne macht.
Al wat Godt heeft gefeyt, al wat hy heeft gefcliapen
Daer is van yeder een veel voordeels uyt te rapen,
Sijn wil is in de Schrift gelaten aen den menfch,
En die het recht gebruyckt die vint'er herten -wenfch.
De werelt heeft geftaen en vry niet weynigh jaren,
Dat onder Godes volck geen fchrift of boecken waren,
Het velt dat was haer fchool, en in het jenglidigh gras,

Soo vont men dat hot volck den groeten Schepper las.
De bloemen in den tuyn geplant op nette reken,
De boomen in het wout, en alle kruyden preêken,
De planten in den hof en al het jeughdigh kruyt ,
Die fpieken tot den menfch al Ilaenfe geen gelnyt.
Trat Ifack niet in 't wont, en gingh daer overleggen
Wat al het boom gewas, wat al de kruyden feggen?
Dat is, hoe God fijn macht en hooge wljsheyt toont,
Als by het woefte velt met fchoone bloemen kroont?
En dat hein 't foet gepoys niet qualijek is bekomen,
Dient hier uyt, na my dunckt, te werden afgenomen,
Dat, 't will hy 't velt betreet en op den Schepper dacht,
Hem is de fchoone maeght Rebecca t' buys gebracht.
Nu wil ick u voor eerft oock dit te kennen geven,
Dat ick een dagh bemerck gelljck ons gantfche leven;
Slot, dit kan uyt de daedt geduerigh zijn geleert:
Ons tijt is als een dagh die dickmael wederkeert.
Gaet over dit gcheym den ouden Jacob vragen,
Die noemt fijn gantrclien tijt alleen maer weynigh dagen'',
En Moyfes nader handt, die hout dien eygen voet,
En leert dat yeder menfch oock fco gevoelen moet;
De befte cijffer-konft die leert ons dagen tellen,
Om op een vatten grondt fijn voet te mogen ftellen 2)
Een herder die geftaegh fijn fchapen overtelt,
En fal niet licht een lam verliefen op het velt.
Ey, wat is doch de tijt,, die ghy en ick beleven,
Die wordt gelijek een milt in haeften wegh gedreven;
't Is als een kleyne tick, die, eer de kloeke flaet,
Sich lnenighmael verheft en dickmael hooren laet.
En fiet, dit kleyn getal van onfe korte dagen,
Dat wordt, gehjck men feyt, by manden uytgedragen;
Want fchoon het is een dingh, het dierfte dat men vint,
Men last het hellen gaen gehjck een fchrale wint.
Ons tijt ww ordt veel gequift met jocken , fpelen , praten,
Daer naeu een uere tijts voor Godt en wordt gelaten;
Siet, wat verflint de jaght, de kliert en dobbel -ffeen,
En al dat tljt- verlies, is fchier nu als gemeen.
Het waer een nutter dingte, ons dagen uyt 1e koopen s',
Als met een losfen toom ons tijt te laten loepen.
't Is yeder een bekent, hoe ras ons jaren gnen,
En 't piert dat vaerdigh loopt en hoeft men niet te flaen.
Tijtquiftingh, lieve ziel, die is voor al te fchromen,
Want dat in haeft vergaet dient waer te zijn genomen;
0! God]. doe my de gunft, dat ick niet eenen dagli,
Ten dienfte van het vlees of werelt, fpillen magh.
Laet my noyt ledigh zijn om hier te liggen woelen,
Maer geeft dat ick geftaegh uw liefde magh gevoelen;
Geeft dat mijn oogh, en oor, en tongh, en innigh hert,
Van uwen reynen geeft altijt gedreven wert.
Al ben ick: fonder fact, 'k en wil niet ledigh wefen,

1) De moorden van den Aerts-Vader Jacob voor Pharao zijn defe: Weyuigh en boos zijn mijne dagen. Genet 47. 9.
2) Pfalm 90. 12. Leert ons onfe dagen tellen op dat ay een wils fierte bekomen.
3) Ephef. 5, 16. Den tijt uvtkoopende dewijle de dagen boos zijn.
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Dat heeft de wijfte vorft en niemant oyt geprefen ".
Het water krijght een ftanck, wanneer het ftille ftaet;
En als liet yfer ruft, foo roeft'et metter daet.
Wy zijn al fchuldenaers van dit kort-wijligh leven
Aen Godt, die eerft de tijt fijn oorfpronck heeft gegeven;
Wie oyt een dagh mifbruyckt, die neemt een quaden voet,
Maer die'er een verlieft, die is een quitte -goet.
't Is nut, na mijn begrijp, voor die op aerden leven,
Dat yeder dagli fijn werck by ons wordt toegefchreven;
En (lat men over fia wat yeder ftaet te doen,
Of binnen in het huys of buyten in het groen.

Geen fpel of naeldewerck alwaer men boomen plant.
Iek laet het tltligh volek en alle Venus- dieren
Haer toyen naer de kunft en al de leden eieren,
Maer die een man gelijckt en foo wil zijn genaemt,
En dient geen ander dracht als die een man betaemt:
Een kleedingh fonder pracht, eelt huys met lage muren
Is dienftigh op het landt en kan oock lange duren,
Men leeft hier voor hem fells en na fijn eygen fin,
Dat voor -recht heeft voor al liet buyten -leven in.

MORGEN-STONDT.

Iek ga na dit begin voor eerft met aendacht lefen,
Dat my den gantfchen dagh fal dienftigh mogen wefen;
Maer dit en raeckt den ftaet of nieuwe tijdingh niet,
Het is een nutter plicht die na den Hemel feet.

Wanneer ontrent den dagh de flaep my gaet begeven,
Of, slat ick beter acht, van my is wegh gedreven:
Soo dat ick wederom van nieus een menfche ben,
En Godes eygen gunft en goeden geeft beken:
Dan is 't dat ick voor eerft in mijn gedachten brenge ,
En niet van aerts bedrijf daer in of onder eienge,
Iek geve grooten danck aen Godt, mijn hooghfte goet,
Van dat by in den nacht mijn leven heeft behoet,
IIier bv komt mijn gebeclt, dat Godt my wil bewaren
Den dagh die nu begint en noch aenftaende jaren;
En als ick na den flaep aldus mijn faken doe,
De dagli die flnaeckt'er na tot op den avondt toe;
Dies is mijn valt befluyt, dat ick tot aller ftonden
Sal nnij den oock den fchijn van alle Ilimme fonden,
En dat'er niet niet al by my fal zijn gewaeght,
Daer over ick aen Godt geen raet en heb gevraeght.
lek leeie defe plicht in onfe groene klingen,
Daer hoor ick met den dagh de kleynfte vogels fingen,
Tot lof van clie haer fchiep 2 '. Iek lie liet je , ighdigh kruyt,
Dat voelt den koelen dau en roept den Hemel uyt.
Iek tie, hoe met de fon de bloemen haer ontluycken,
En gloeyen als korael, te voren dorre ftrnycken,
O Godt! ick heb berou dat ick niet danckbaer ben,
Gelljck liet Ininfte dingh dat ick op aerden ken.
Men gaf liet eerftelingh van alderhande beeften ,
U tot een offer-werek, o, vader aller geeften '^!
lek wil dat d'eerfte vonck die uyt mijn ziele rijft
1T, machtigh Hemels -Vorft, met ootmoet eer bewijft.
Ghy geeft de ftille nacht, op dat wy mogen ruften ",
Ghy lent de guide fon die geeft ons nieuwe luften,
En wat'er voor een heyl komt fijgen op het lant,
Rijft uyt de milde bron van uwe vaderhant.

EERSTE MORGEN -IVERC h.

OEFFENINGH VOOR 'T GESIN.

i Doch iek ben in dit werck niet al te langh gefeten,
Want lek wil mijn gefin in delen niet vergeten;
Iek doe een yeders werek ten vollen ftille ftaen,
Tot dat voor al mijn volek den Godts-dienft is gedaen.
Hier wordt dan over lugt des Heeren woord geleien,
Op dat de rauwe jeught moght werden onderwefen,
En eer tot fijn bedrijf dan yemant weder keert,
Soo vraegh ick op een ry, wat yeder heeft geleert.
En uyt dit onderfoeck too kan ick recht bemereken,
Wer op mijn dienft-baer volek en Baer gedachten roereken,
En daer uyt is te fien, als door een klaren bril,
Wie dat de tucht bemint en Godt behagen wil.
IIier uyt befuyt iek dan, wie dat iek magh betrouwen,
En wie in mijnen dienft dient aen te zijn gehouwen;
En 't is niet goet alleen voor buys en hays-gefin,
Maer brenght ons boven dat veel nutte dingen in.
Wy zijn voor ons alleen ter werelt niet gekomen,
De minfte van het huys dient waer te zijn genomen;
Siet , die my op het landt of in de kamer dient,
Is ley geen knecht alleen maer oock een waerde vrient.
IIet vroutjen dat iek hier mijn faken heb bevolen ''I,
Al heeft fy niet verkeert in wijt-beroemde fcholen,
Dat quijt haer even ftaegh, too wel als menigte man,
Die mits fijn diep verftant veel nutte dingen kan.
1 Iek hoor haer menigte mael too wel en deftigh fpreken,
Gelljck als in de kerck de Godts- geleerde preecken;
Gelooft'et, lieve vrient, die mijn gedichten leeft,
Dat fy in delen plicht foodanigh is geweeft.
Geeft haer vry delen lof, too ghy haer komt genaken,
Om nu tot eenigh werck de leden uyt te (trecken,
j Dat fy ervaren is in huysfelijeke faken ;
prachtigh
kleet
om
geen
my
ick
te
eiogen
decken;
Maer in Godts heyligh woord al verre boven dat,
Wil
Men hoeft geen rijek gewaet byfonder op het laut,Dies eer ick haer verftant gelljck een waerden fchat.
1) Pros (; 0. Gtet tot de mieren, ghy luyaert, en wordt wijs. hoe lange feit ghy luyaert nedsr leggen P Wanneer fust ghy san uwen flaep opftaen P
2) Gen I 21.
3) Levit 2. 12. D'offerhanden der eerftelmgen fust ghy den Heere offeren.
4) Pfalm 104. 20. Ghy befelnekt de duyftermsfe, ende het wordt nacht,
6) Joffer nnvius, buys beforghftcr san de Heer Cats op Sorgh- sliet,
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ONTBIJT.
Terwijl de jeught ontbijt foo ga ick my vertreden,
Dat brenght my voordeel aen tot in de binneleden,
Want ick fie niet alleebi wat in de velden groeyt,
Meer neme vorder acht wat in my dient gefnoeyt.
Iek fie hier Godes handt in duyfent wonderwercken,
Die voor een leerfaem hert zijn waerdigh aen te roereken;
Want al wat fich vertoont ontrent dit jeughdigh kruyt,
Dat fie lek met vermaeck en trecker voordeel uyt.
Doch wat ick hier ontmoet daer foeck ick wat te leeren,
Maer boven alle dingh om Godt te mogen eeren;
Iek vinde, waer ick ga, des Heeren eygen werck,
Soo dat ick dickmaels ben als midden in de kerek.
Mijn geeft wordt menighmael tot in de lucht verheven,
Om Godt op dit gefacht en eer en danck te geven;
Dies fegte ick menighmael óf ftil if over luyt,
En berfte met den geeft in defe woorden uyt:
Hoe foet en aengenaem zijn al des Heeren wereken!
Sijn liefd' en vader -gunft die is'er in te mereken,
En fchoon al is de menfch niet danckbaer als het dient,
Hy doet doch aen fijn voick gelijck een ware vrient.
Of Godt ons met verdriet of fieckte komt kaftijden,
En fent ons fwaer verlies of anders bitter lijden,
Al is 't den vleesfe pijn , des echter niet te min,
Ons heyl, beminde ziel! ons voordeel fchuylt'er in.
't Is al om onfen geeft van fonden af te trecken,
En uyt den doffen flaep ons finnen op te wecken,
Doch hoe of wat'er is dat Godt den menfche doet,
Hem komt uyt ons bedrijf geen nut of eenigh goet.
Mijn Godt! 'k en dien u niet uyt vrefe van der Hellen,
Deer in ghy rnachtigh zijt voor eeuwigh my te quellen;
Oock is in tegendeel mijn Godts-dienft niet gegront,
Om datje defe ziel den Ilemel fchencken kont;
lek dien U om U felfs en om uw heyligh weten ,
Dat waerdigh is voor al en ftaegh te zijn geprefen;
Geeft my deer finnen toe en Cherubijnfche tad,
Niet goets is buyten U, in U is 't al te mael.
Die om U, lieve Godt! of in U fish verblijden,
Die kennen riet den geeft tot in den Hemel ridden;
Want in uw neem alleen getrooft te mogen zijn,
Is enekel herten -luft oock midden in de pijn.
Al wat lek heb geleert, al wat lek heb gelefen,
Laet dat, o lieve Godt! tot uwer eere wefen;
Al wat iek heden fchrijf, of wat iek anders doe,
Dat fchick iek U alleen, ó hooghfte Schepper! toe.
Iek wou , dat noyt gepeys in my quarr op te rijten,

Als dat genegen is om U alleen te prijfen,
Ja , dat de lette fnick van dit ellendigh flof,
Als my de dood ontbint, moght roemen uwen lof.
MIDDAGHMAEL.
Het middaghmael genaeckt, en fchoon mijn hooge jaren
Niet meer foo graegh en zijn gel>jekfe voortljts waren,
Noch eet iek even wel by wijlen met vermaeck,
Meer eygen lant -gewas dat geeft de befte fmaeck.
Indien hier gatten zijn, men voert'er goede reden,
Of dienfti:gh voor de ziel 6f noodigh voor de zeden;
Maer als mijn eygen volek alleen ter tafel is,
Soo word'er eenigh boeck gelefen over dis:
Of van een vreemde reys in ver- gelegen landen,
Daer mits de felle kou de menfchen klapper- tanden ,
Of daer een heete fon geftage ftralen fchiet,
Op peper, noten, meys, op rijs en fuycker -riet;
Of eenigh net verhael van dat, in onfe jaren,
Den ftaet of ander volck is eertijts weder -varen,
Of yet van defe ftof of eenigh foet gedicht,
Dat droeve finnen trooft of fwacke zielen fticht.
Doch wat'er voor een boeck een tafel wordt gelefen,
Het kan hem die liet hoort vermaeck en voordeel wefen,
En foo wordt niet alleen het lichaem hier gevoet,
Meer 't is oock voor de ziel en binnedeelen goet.
Tot (Trifle ken fal men noyt hier yemant hooren dwingen,
Dat is een vatte wet in onfe groene klingen;
Wie hier ter maeltijt komt, 't zy galt of ander vrient,
Die eyft wat by begeert en wordt er van gedient.
Maer of ick eenfaem ben of midden in de galten,
Geen fpljs fel my de maegh, geen drineken oveila[len,
Al ga ick niet te werek gelijck Cornarus raet 2
Iek bly ve lijckewel ontrent de middel -meet.
Al fie ick op den dis al veel gerechten brengen,
't Is meet van ons gewas, dies kan ick 't oock gehengen.
'k En prijs geen fware kolt, maer ooft en jenghdigh kruyt,
Dat brenght hier menighmael verfcheyden fchotels uyt.
Sy die mijn huys beforght, kan met geringe faken
Onthalen wieder komt en veel gerechten maken;
Barleus even felfs en menigh ander geeft,
Ontfingh haer net onthael gelijek een groote feet.
't En is niet in de koft, maer in de kunt gelegen,
Met weynigh bly te zijn is Godes eygen zegen;
Wat hier de tafel eiert dat komt meet uyt den hof
En in de minfte koft doer is de meefte lof.
Iek fchep oock groot vermaeck in verfch ontloke rooien ,
Die fie ick menighmael op onfe tafel blofen
Hier komt dan bloem-gewas en ander groente by,
,

;

I) Flaue 101 24
2) Ludouicus Cornarus, een Venetiaens Edelman, feyt van niet meer op ven niaeltijt als 12 onsen fpijfe en 2 onsen dianek te gebru}cken, om in goede gefontheyt te blijven Stet hier op
D, Leonard Lesfius, die liet felve werek over-gefet en uyt-gvggeoen l:ee`t.
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En foo wordt menigll gift oock fonder koften bly.
Wie kan ons flecht beftel van onfen ditch verwijten ?
I Iet toont ons fchoonder glans als Salomons tapijten,
Ja , als lijn kleedingll felfs ; tiet , dit heb ick geleert
Van hem, die niet de pracht, inaer Godes fchepfels eert
-

OEli'h'ENINGE NA 'T MIDDAGHMAEL.
Als ick na 't middaghmael van tafel ben gerefen,
Dan tir 11 ick niet terftont ontrent de boecken weten ,
Iek ga wat buy tens huys en doe een korte reys,
Maer befigh even wel met eenigh foet gepeys.
Iek lie dan op de werf veel grage dieren eten,
En daer oock vind' ick yet my nut te zijn geweten;
Iek lie liet niet vermaeck en word 'er uyt geleert,
Dat oock liet donlfte beeft fijn Heer of voedfter eert.
Slet , Godt verwijt fijn volek dat efels haer gewennen
De krib van haren Heer of fijnen ftal te kennen
Maer dat d'ondanckbaer nienfch geen lof en eere geeft
Ilene, die het al beforght wat op der aerden leeft ?•
Als ick mijn kleynfte vee haer voetfel plagte te geven,
Al wat hier pluynlen droegh dat fchljnt van nieus te leven;
Iek lie, dat al het rot my al te voren kent,
Want (lat ick fpijfe brengh daer is'et toe gewent.
Als ick den gragen hoop doe gerft of haver ftroyen,
Soo konit'et al te madl gevlogen uyt de koyen,
IIet fcllljnt dat al het heyr dat van my wordt gevoet,
Ty (lanckt op hare wijs, en eer en hulde doet.
IIoe zl^u ivy fehuldi h, Heer! uw hoogen nacm te prijfen,
Die niet en zijt gewoon ons lijf alleen te fpijfen,
?Iaer tent ons voetfel toe tot binnen in den geeft
1)at wel het lijf verkwickt, maer onfe zielen meert:
Wel op nu , mijn gemoet! verheft uw gantfche krachten
Maeckt Godt van nu voortaen den gront van uw gedachten,
Is hier of elders yet waer toe ghy zijt gefint,
Neemt daertoe Godt alleen , die heeft u eerft bemint.
Wordt tot hem in den geeft ten vollen opgenomen
Die met fijn `'ader-gunft uw liefd' is voor gekomen
Ja, die op heden felf noch leyt den rechten gront,
Dat ghy hem eere doen en liefde dragen kont.
hieft hein tot uwen trooft , oock boven alle vrienden,
Die oyt tot uw vermaeck of foet gefelfchap dienden,
IIy zal u trouwe zijn in druck en ongeval,
,

Oock als uw nacfte bloedt ti gantfch verlaten fal;
Soeckt hem met alle vlijt die u te voren fochte
En eert hein boven al, die u foo diere kochte;
Wel aen dan, lieve ziel! ftaet op fijn liefde vaft,
Soo blijfje buyten noot, of Hel of Duyvel haft.
Ey, laet ons boven al den fchepper eer bewijfen,
En met een innigh hert fijn gunft en liefde prijfen;
Want by is 't die fijn handt en hemel open doet,
En alle dieren fpijft en alle zielen voet 31 •
Walmeer ick fomtijts lees, dat in liet machtigh Romen
Was eertijts wacker volek genegen tot de boomen,
Genegen haren geeft te geven aen het wout,
En hoe op delen tijt een hoeve werd gebout 4 ;
Te weten dat den hoop van menigh duyfent fcliapen
Gedurigh wordt bedient door meer als hondert knapen ,
En dat noch boven dien haer paerd en koeyen ftal
Was meerder in befagh en grooter in getal;
Soo kan lek niet verftaen dat foo veel duyfent beeften
Ikon, om het groot verflagh , vernoegen hare geeften;
Maer in het tegendeel foo ftel ick heden vaft,
Dat foo een woeft gebouw is maer een ftagen laft.
Wy zijn hier op het landt oock buyten alle ftaten,
Maer die het al beforght en heeft ons niet verlaten;
Iek vinde meer vermaecks hier in dit mager zant,
Als ick oyt in den Haegh of groote fteden vant:
Een ftraeltjen maer alleen, van Hem op my gezegen,
Dat kan tot meerder vreught mijn innigh hert bewegen,
Oock daer lek fonder volck hier ftil en eenfaem ben,

Al yet dat lek voor foet

hier

op der aerden ken.

Ni weder naer het groen : fal ick hier fitten droomen ,
Daer 't aertrijck is betet met too veel duyfent boonren ?
Als is de winter dor, de lent of folner groen,
Hier is gedurigh ftof onm yet te mogen doen :
Wil lek eens voor een tijt de boecken laten ruften,
Om vet te mogen doen dat my mocht beter luften ,
Byfondcr als het hout des winters niet en groeyt,
Of dat men irrten magh of wilde boomen fnoeyt;
Noch ben iek niet gewoon te fpelen met de fchijven,
Of met den dobbel (teen mijn uren wegh te drijven;
De kaerte boven al ell ftaet my geenfins aen ,
Iek heb in vijftigh jaer dien handel niet gedaen;
Oock wil ick by den haert niet ledigh fitten klappen,
ich gad nae Overbeeck om boomen af te kappen,

1) iilatth 6 2R, 29. Aenmerekt de lepen des veils, etc.
2) Ef,u T 3 Een osfe kent fijnen befitter, en een ezel den kribbe fines Meeren, maer Israel en haft geen kennisfe, mijn volek en verftact niet.
3) Pfalw I 5 16 Ghy doet uw milde haut open, en verzadt,ht alles wat'er leeft na uw as clbeliaten
4) Liptnis, in de befelirijvinge van de urootheyt van Romen, verhielt in fijn tweede boeck, rip 15 dat op fecekereu tilt een Romeyns Burger is geweeft, met nomen C Ceciles Clanhns
Jfidoins, de Heleke, alhoewel hy by den lnlandtfchen oorlogli veel verloren hadde, evenwel tot fijnen Landtoon -1116. Bau -ftaven, 3000. jock 0-len, en van Schapen en ander Vee 1ó00l0.
behouden

hadde.

Item , d.at op de hoeve van eenen Valerianns zijn te vinden ge«eeft 500. Bou flaven , 2000 Koeven , 1000. Merrien , 10000 Schapen, en 15000. Geyten.
Den landt-bon van den lieyligen man Job wordt in de H. Schrifture in fijn boeck cap. I aengewefen beftaen te hebben in feven duvfer-t Schapen , drie dnyfent Kemelen , vijf hundert jock
0sfen, en iijf hondert Ezel in nen, het getal %an fijn dienft-volck wordt niet uytgedruckt, maer wy lefen Gen 1k. Li van Abram, dat hy uyt reedde ten kriege drie hondert en achtien Mannen,
zinde ingeborene van fijn buys
blaer ewe de Romcynet ofte andere eaten foo vwoeften Lanit -bouw hebben konnen doen met vernoegen, is (mijns oordeels) quahjck te begrijpen En lek meyne dat Virgilius dat veerek wel
Verkief een kleyn beflagli en houd' hem vol der ftil.
begn „ pen hclr, feggeade. Esignim cohto Laudato mgeetin rura Dat is Die met sei maeck den landt-bou plegen si el,
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Uc liesre van Uarnis, die, nu nnjli dochter heeft ,
Feu man van foeten aer , en even gantfch beleeft ,
Die heeft my tot het werdk gereetfchah toegefonden ,
Het Leite dat ick oyt voor delen heb gevonden.
Dat maeckt my menighnlael de koude leden heet,
Soo (lat mijn hemde druypt en dat van enckel fweet.
Dies legti ick nvtter handt de bijt en houten hanier,
En neme mijl vertleck tot in mijn binne- kamer,
En mits my door het werek het vocht is uytgeperh;,
Soo wordt my door het vyer het lijnwaet weer ververil,.
lek wond', indien ick kolt, novt lecligh zijn gevonden,
Verinits chat Inenigh hert door luyhevt wordt ver(londen;
lek wil geen kusten zijn daer op hy ruften magh,
Die by het ledigh volek gaet foecken fijn bejagh.
Maer clat my beft bevalt ontrent mijn buyten- leven,
Dat is liet foet vermaeck (lat my de boecken geven:
lek heb een ftil vertreck daer vind' ick grooten fchat,
Oock in eelt kleyn papier, ja, in een eenigh blat.
Maer hoort een deftigh man met vollen monde drijven,
Dat Godt is evenfelfs de vinder van het fchrijven '- ;
Doch hoe het vvefen magh het is een fehoone kunft,
Die tot ons neder quarr uyt Godes eygen gunft.
Wat oyt een menfch bedacht , vat hem is wedervaren,
Voor loo een laugen tljt van nlenigh hondert jaren,
Dat inaeckt ons heden wijs en leert ons recht verftien,
Al wat in lijn bedrijf van veder dient gedaen.
Indien men raedt verfoeckt van die noch lieden leen,
Die worden menigte mael door tochten omgeclreven ,
Soo dat liet licht gebeurt dat oock een naetle vricnt,
V riet, dat niet voor u nlaer hem ten beften dient.
Doch liet, een cleftigh man die langli is over- leden ,
Heeft nu geen driften meer maer fpreeckt gefonde reden ,
En daarom is 't van outs, mijns oordeels, wel gefeyt:
Vraeght doode lieden raet, loo krijglije recht befcheyt.
Doch eer iek oyt begin een heyligh boeck te leren,
Dan fegte irk, hooghftc Godt! wilt mijn begintel weien,
Treckt mijn gedachten op , verklaert mijn dom gelicht,
]in frort in dele ziel Uw geeft en fuv ver licht.
Macr irk wil niet te woeft door hondert fchrlj vers dwalen,
lek lefe daer irk kan het nieefte voordeel baden,
Iek ]act veel ongeroert dat eertijts my beviel,
En foecke boven al liet hefte voor de ziel.
Na Codes heyligh Woord loo vind' irk groot behagen,
In fchrljvers die van outs den naem val) Vaders dragen,
Maer fehoon al ben irk out, ach leyder! irk beken,
Dat irk hier anders niet als maer een leerlingh ben.
Maer loo my Godt vergunt noch langer hier te leven,
Soo woud' irk meerder tijts aen d'oude Vaders geven,
En foo irk dat bedrijf ma.gh nemen by der handt,

!

Í

;

'

Vraeght dan niet wat iek doc in dit verftoven !'ant.
Niet , dat, ick feggen wil , dat in geduri^h leien
De trooft van ons gemoet behoort gefielt te wefen ;
Neen, dat is niet geine nt, ick acht het leien goet,
Maer lty kieft beter wegh die Godes wille doA.
Als Godt ten oordeel komt, lily fal niet onderfomkell
Of yemant heeft gefwveeft door alderhaude boccken ,
Moer of Lijn leven was gelijck het heal betaetnt,
En gaet het leite valt foo wordt hy Hoyt befcbaenit.
're mijden alle quaet, te ftaen naer goede wercken ,
Om in de liefde Godts lijn geeft te mogen ftereken,
Dat ftaet my- beter aen als, met een ftage vlijt
Ontrent de boecken fijn en leien alle tijt.
Doch fchoon ick oorlof neem van alle werelts faket €
En kiefe maer alleen die na den Neolel fmaken,
Noch voel ick dat de geeft dan oock by willen queelt,
Om dat het ydel vleefch oock hier fijn rolle fpeclt.
Ach! 't is maer weynigh tijts, dat ick in volle l'den
Tot recht Godtfaligh werck mijn Finnen kan befteden
Eylaes ! hoe ick het maeck, ho ° ick lnijn hefte doe,
Daer fchiet wat anders in , daer valt wat anders toe,
De Gee11, fchijnt wel bereyt en wil ten Hemel ftlj(en,
Mlaer ick kan na den eyfch noch niet die hooglite krijgen
Ilet vleefch hanbht aen den geeft gelijck een laftigh park.
En dat baert adn de ziel een droevigll ongemack.
Iloe ben ick menighmael verftoort oh lnljn gedachten,
Ja, brenge tegen liner by wijlen groote klachten,
Om dat f'op mijn gebot niet ftille willen ftaen
Ja, onder mijn gebed by wijlen elders gaeu.
Als Abram befigh was een offer sen te ftellen,
Coo quamen even darr hem vreemde vogels quellen
En vielen op het aes ; maer tiet , de goede man ,
Die joegh de gieren wegh loo vaerdigh als hy kc n;
De grillen die ontrent ons losfe finnen fwieren,
Wanneer wy befigh zijn in ootmoet Godt te vieren,
Die noem irk dat gefpuys die Abram henen dreef,
Op (lat Godts offer-werck bequaem en fuyver bleef.
lek bid u, lieve ziel, hier op te willen letten ,
Dat foo een vuyl gefpuys ons niet en magh beletten ,
Te ftijgen met den geeft als met een ftage vlucht,
Gantfeh buyten aerts bedrijf, tot boven in de haha.
Wat is'er, lieve ziel, van onfe befte plichten'
Wie kander oyt een kerck fijn Godt ter eerall ftiehten,
Daer niet een boote geeft oock fijn capelle bout i
Ach, daer is vuyle fchuym oock hr het edel gout!
0 Godt! vernicut mijn hert en leert mijn doffe [innen
De wereldt en het vlees ten leiten overwinnen
Alleen door uwen geeft foo wordt mijn ziele fterck,
En fonder dat behulp is 't al verloren werek.

;
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;
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;

1) De u ijtbeioemde D Simon de 1Iaaole d'Aft. in fijn boeck parte I. cap uit. fielt Godt felfs als tinder van de fehrijf-konft, zijnde van gevoelen dat de felle konl'te mPt in de oeieldt
lick, ne en is geti%eeft, als van de tijt af dat Mores de twee tafelen op den bergli Sinai van Godt ontfingh, 't welek fier bedenek^hlek is.
Mitt!,. 2(3. De geeft is wel gets illigh , inner het rleefch is ftaack.
3) Genef. 15.
I) Joh T R. Pier was nau een da;h , (lat de kinderen Godts quarren, om fiep voor den Heere te ftellen , dat de Satan oock in 't nidden van lien tlnani,
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Va €€en i ge1'evt : nu vind' ic% , dat liet ('chrijven
Gern minder kracht en heeft, om dofhevt wegh te drijven,
Want als een goet gepevs ons in de rinnen fchiet ,
't 1 goet , wanneer men 't leeft of by gefchrifte liet :
lek, dd;e nu ben ontlaft van alle (ware plichten,
Vind cock mijn hert geneyght om fomwijl jet te dicl € ten:
Iliterrioc word' ick verweekt wanneer ick eenfnein ben
En t is dan groot vermaeck te fpelen met de pen
Al geeft de ftuere lucht by willen harde winden,
Noch iveet ick tot (lit werde hier plaetfen uyt te vir€ tlen
I)aer niemant van de ftorm verdriet of hinder lift,
Om dat iron van de kou door boomen is bevrijt ;
lek Lebbe door het werck geheymen laten maken,
Daer niemant my en liet , al komt hy my genaken
Iek laet de luyden gaen al waer het hen gelieft,
En ick fit in liet loof en houde my geruft.
\Vaer toe wil ick gewo^1 of vreemt gefelfchap foecken
lek fchrijve mijn gepeys of fpreke met de boecken,
Al hen eck fonder volck in eenigh eenfaem velt,
Iek w enfehe menighmael om niet te zijn verfelt
Kom wk eens in den Haegh om huysfelijcke faken,
'k hn foeck oock even Baer geen langti verblijf te maken;
lek doe mijn dingen af en maecke korten fpoet,
My (lunckt, dat eck aldaer niet lange wefen moet.
Wie Iicl € naer ftilheyt voegkt die wort'er toe genegen ,
En allerlev gewoel dat is hem bijfter tegen,
Des eind' eck geensfins vreenit dat noyt een Eremijt
Ontrent de fteden komt, als maer voor kleyne tijt''.
1Vel, Ilaeghje, zijt gegroet ! ghy hebt veel fclioone faker € ,
\[aer kont om defen tijt mijn herte niet vermaken;
't 1s my nu als een walgli dat my wel eer beviel,
Mijn lult fpeelt nu alleen ontrent mijn waerde ziel.

Oock I'tel iek wilders aft geiluerigh af te wijcken
Van al (lat fondigh is of fonder inagh gelijcken;
Dies roep iek Godt om hulp , met innigh zielgeklagh
Dat ick van nu voortaen my beter quijten magh.
Voorts fegte iek: waerde ziel c, indien wy qualijck leven
Godt fiet ons , en met een , wat by ons wordt bedreven
Maer doen wy denghtfaem werck, Godt fiet'et van gelijck,
En wy lien even Godt en oock lijn eeuwigh nick.
Schrijft dat in uw gemoet e€€ wilt'et ftaeh gedencken ,
I7 fal geen ydel vlees of Duyvel mogen krencken
Dit is een korte les, maer wordfe wel gevat,
Soo is 't een nutte leer en vry een rijcke fchat.
AVONI)T-OEFFENINGI 3 VOOR 'T GESIN.
-

En als ick dit befluyt ten vollen heb genomen,
Soo laet eck mijn gefin dan weer te fanien komen,
En doe gelijcken plicht als in den dageraet ,
En dan is 't dat het volek geruft te heckle gaet.
Want niemant van den hoop vermagh hier op te blijven,
Al heeft hy eenigh dirgh te leien of te fchrij ven
Sy die mijn hays beftiert en liet aen niemant licht,
En dat is onder ons een huysfeltjcke plicht.
Wat yenmant heeft te (loon of wat hy wil beforgen ,
Al dat wordt uytgeftelt tot aen den naeften morgen,
Dan zijn de linnen verfch, maer als de nacht genaeckt ,
Dan wordt men wegli geruckt en van den flaep gecaeckt.
En dat geeft ongemack in veelderhande faken,
Siet , als men flapen moet , dan heeft men niet te waken
't is heft dat alle din h ter rechter tijt gelehiet,
En (lat men in de nacht beq nanee ruft geniet.
Maer eer ick in het bed mijn l'wacke leden decke
En, tot den flaep geneyght, liet lichaem nederttrecke,
Soo leeft mijn oudtfte kler.;k , of wel een ander vrient,
Dat kort en deftigh is en oock tot raffe dient.
Als iek clan alle forgh van my heb wegh gefloten ,
En goeden nacht gewenft aen al mijn huyfgenooten,
Dan fegte ick : lieve Godt ! iek geef u defen geeft ,
En op dat goet befluyt foo ruft ick onbevreeft
Doch als de foete flaep my 's nachts wordt afgenomen,
Soo let ich op den droom die my is overkomen,
En foo ick dan bemerck , dat my de ftille nacht
Yet goets heeft ingeftort of in den fin gebracht,
Dan fegh eck Gone danck, dat eck heb ftd gelegen,
En echter ben gefticht door fijn gewenften zegen ;
Maer word' ick dan gewaar, gelijck het dickinaels valt,
Dat mijn aelwaerdigh vlees ontuchtigh heeft gemalt,
Dan ben eck ongefint, ja, fegge menighwerven :

AVONDTIIAEL.
Straex naer liet avondtniael , na latter is gebeden
Ga ick in mijn vertreck een wile my vertreden ,
En ga dan by mijn felf met aendacht overfaen
I toe dat eck heden ben en hoe mijn faken ftaen
\Vat dat eck heb gedacht of wat eck heb gefproken,
Wat drift my in den geeft of elders quarr beftoken.
Of ick den rechten wegh by ijlen heb gemi[t
Of fonder rechte vrucht mijn uren heb gequift;
En al, eck dan bemerck dat ick my heb vergrepen,
Of door een vreenit geval my wegli heb laten fiepen
Dan ben eck orgelrot en uyttermaten gram,
Dat ick geen meerder acht op mijn bedrijf en nam.
Maer lieb iek eenigh goet beginnen uyt te roereken ,
Soo bid ick mijnen Godt om my daer in te ftereken ,
Oock niet na rechten eyfch te ftraffen defe ziel,
Vermits fe buyten fpoor in fwackheyt nederviel.
1) Siet hier D. nweronimuq op het leven van Puinra. den eerften Eiemyt.

t' i.1 FT

1

Mijn Godt! lagt dit gewoel doch eens in my verfterven!
0, Vader van het licht! waarom fie ick u niet,

2) Seneca in Iii. de Tra,

3) Augustinus

4) Pfatm. 31. 6. In cue handen beveel ick miauen geeft
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Gelijck ghy mijn bedrijf en my gedurigh 1'iet.
Beftiert doch in den flaep mijn bin- en buiten-leden,
Dat in de nachtruft felfs magh ftrecken tot gebeden ;
Neemt my de finnen af die in het wilde ftaen,
En ftort my driften in die na den Hemel gaen.
Mijn naem is Jacob, Heer! wilt doch mijn hert betoomen,
Dat ick niet hebben magh als Goddelijcke droomen;
Geeft my een nacht-gelicht als Jacob eertijts fagh,
Doen by niet op een bedt, maer op een rotfe lagh t^.

Hier zijn des niet-te -min oock wel geleerde lieden,
Die haer getrouwen dienft ons dickmael komen bieden ,
En fpreken hier het woord, al is 't geen heyligh dagh,
Wanneer haer eygen kerck haer dienft ontberen magh.
En als dat foo gebeurt, laet ick 't de vrienden weten,
En bid haer even dan met my te komen eten;
En Liet, dus krijgh ick volck ontrent dit heyligh werek,
En foo wordt ons gefin gelijck een kleyne kerck.
Maer als het avondtmael ons biet een hooger zegen ,
Rijswijck en Schevelingh zijn dicht by ons gelegen ,
Daer ga ick dan ter feeft, maer felden in den Ilaegh ,
DACH DES HEEREN.
Als nu door ouderdom en fwacke leden traegh.
Siet, dit is ons bedrijf ontrent gemeene dagen,
By ons is defen voet een wijle waer genomen
Daer na ons huyfgefin fich is gewent te dragen
Maer ons is beter kans ten leften voor gekomen:
Maer als des IIeeren dagh vertoont haer blikden fchijn ,
Godt heeft het fo beftiert, twee herders van de kerck r',
Dan moet de tijt alleen aen Godt geheylight zijn 2 '.
Die plegen haer beroep, en doen het heyligh werek.
Siet, op des Heeren dagh komt d'een ons ziele laven,
Hem eeren, hulde doen, fijn heyligh Woord te leien ,
En midden in de weeck toont d'ander fijne gaven;
Of even in de kerck den Godtsdienft by te wefen ,
Maer daer en kohlt geen dagli oyt uyt den Hemel voort,
Is dan het eygen werck dat hier moet zijn gedaen
Of wy zijn hier by een en lefen Godes Woort.
En wat na werelt fmaeckt dat moet bezijden ftaen.
Wel Liet , beminde neef, hier geef ick u te leien ,
Iek wil dan geen beflagh van aertfche dingen weten ,
Ja, wou mijn eggen hert, indien ick kon , vergetenHoe ick op heden ben of wenfch te mogen wezen,
En hoe ick binnens buys en op den velde leef,,
Want ick wenfch uyt'et ftof dan op te mogen ftaen,
En wat ick aen het wont en aen de boecken geef.
Als Godes eygen Soon voor delen heeft gedaen ' •
Indien wy niet en gaen in d'openbare kercken,
Wy laten Godes Woord op onfe zielen wercken ;
Maer ghy feght, naer ick hoor: dit is een feltfaem leven,
Wie kan fijn huyfgelin foo hauwen regel geven;
Daer by wordt dan gevoeght een net en klaer bericht,
Ghy fiiijt u loo het fchijnt vermaeck en bhjdfchap af,
Dat , waer het duyfter is, ons geeft een helder licht.
En fweeft ftaegh met den geeft ontrent het duyfter graf;
Wy leren Jofeph Hal in fijn geleerde boecken,
Maer, neef, 't is fonder gront my dit te komen feggen,
Daer heyl en zielen trooft niet ver en is te toeeken;
Wy leien Wefterburgh in dat by achter liet,Ghy moet ons gantfch bedrijf wat naerder over leggen;
Hoe, is'et metten menfch too qualijck dan geftelt,
Hoe wel men in den druck van hem maer weynigh liet.
Want fchoon fijn deftigh werck niet uyt en is gegeven,
Als by met hooffe pracht niet meer en is gequelt ?
Hy niet fijn nette pen die heeft'et af gefchreven
Ey lieve, wilt dit ftuck wat nader onderfoecken ,
En dat is onder my, en tal te fijner tijt
Of uyt de rechte daet of uyt de wij fte boecken;
Een reyfe mogen doen al waer de fame rijt.
Voor eerft fegte ick u dit: geluckigh is de man,
Die in geen ftaet en fit en fich vernoegen kan;
Wy leien boven dien oock Teelinghs wijle fchriften,
wonen op het landt en buyten alle fteden,
Die leyden ons gemoet van alle quade driften;'he
Te
ftrijden niet het vlees, Godt dienen met gebeden,
lek lieb dien waerden man in Zeeland laugh gekent
En al ons vorder werek en is foo quelligh niet,
En drage noch fijn beelt als in mijn hert geprent.
Gelijck het by het volck en in de werelt het
Hier komt dan Couper by en fijn geleerde wercken,
Wie in een laftigh ampt op menfchen heeft te pasfee,
Daer in veel plichten zijn ons dienftigh aen te mercken ,
En hoort op fijn bedrijf veel nortfe monden basfen
Schoon of (lie fijn gemaeckt in 't vruchtbaer Brittenlant,
Iek vindfe oock bequaem hier in ons dorre fant.
Die is'er na my dunckt voor al niet beter aen,
in
volle leden,
Na dit is afgedaen, en dat
Als die veel eenfaem zijn en Godt ten dienfte Iaen.
Soo wordt ons heyligh werck befoten met gebeden ,
Ja, 't is een foeter vreught, als wijle lieden meenen f),
Doch eer dat yemant fchevt, wordt yeder af gevraeght,
Voor Godt ootmoedigh zijn, voor Godt te mogen weenen,
Als al lb et aerts vermaeck dat ons de werelt biet;
Wat by voor hem bewaert, en na fijn kamer draeght 4) .
;

1)
2)
4)

Gen 28 12, 13. Ende by droomde ende liet een leeder has geftelt op de aerde, seleker t opperfte neu den hemel raeckte. Ende fret, etc.
Apoc. I. 10 En ick eras in den geeft op een dagh des Heeren.
3) Apoc 0pftandm; Chrifa, fret liter an Lucae 21. en elders by den Euangeliften,
Lucae 2. 19. Doch Maria bewaerde alle defe woorden, overleggende in haer haerte.

5) Te Briten, Dotes Daniel Crofe, dtcnnet des Godde'htjcken mm oordts tot Ri iwgck, hebber de, te vooren Anno 1552. met den fchrtjmer als predikant gemseeft ten dieufte van de .krnb,tsGule
in Legclaudt En Dom Hermannus Tegnctw, Sone van den Eeiwaerden Godtfaligen, Hoogbgelec 'den Dam, Tuhiaa Tegneus , bedienaar des Goddchjrken miearls in 's Gravrnhnge
G) Augultmnus
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Want (lat is ydel werck en min als enckel niet.
In daerom, lieve neef, en wil ick niet benijden,
Die haer in aerts bedrijf en buyten Godt verblijden;
Daer is hier in het vleefch , daer is geen rechte vreught,
Als In Godts eygen werck en in de ware deught.
Maer, (leren onverlet, foo dienje noch te weten,
l)at ]fier oock is vermaeck voor die'er zijn gereten ,
\'ennaeck dat nytter aert het eenfaem leven geeft
Hein, die hier buyten forgh en onbekommert leeft.
lek foei, indien de tijt en ghy liet wont gehengen,
Veel reden voor het wont te voorfchijn konnen brengen
Doch ick wil niacr een woord hier feggen met de pen
1Vat hier is voor de jeught daer ick op heden ben.
lek lieb het eens verhaelt, wat dat het buyteleven
Voor eerlljek tijt -verdrijf kan my en yeder geven,
Dat hou ick voor gefeyt; maer hoort nu boven dien,
Vat hier bevalligh is oock voor de jonge lien:
lek hel) een eygen duyn , die paelt aen defe gronden ,
Daer nlenigh wilt conijn gedurigh wordt gevonden
En fchoon het gantfche velt aen vreemde wordt verpacht,
De vrienden even wel die hebben vrye jacht.
Dies wordt hun toegeftaen om na hun wel behagen,
Oock oor den rechten tijt het wilt te mogen jagen
Met net of tuymelaer of met een fnellen hont,
Want niemant heeft gefagh ontrent mijn eygen grollt.
V oorts heb ick in het zant een vyver laten delven,
En wat daer binnen leeft is voor ons eygen felven
Hier is de braesfem vet, en alle visfchen goet,
Om (lat fe van de beeck gedurigh wordt gevoet.
Daer iti een pontjen by om op en af te varen ,
En reinen foet vermaeck ontrent de ftille baren;
Ilet vangen van de vifch laet ick mijn gaften toe
Of niet een fchakelnet of met een hengel-roe.
\Iaer hoort van rijcker vangh : wy gaen aen ftrande visfen
En treft men 't recht gety , men kan als nimmer misfen
hen paert treckt daer het net, dat geeft hem van de ftrant,
Maer die het water vreeft die hout hem op het lint.
aught men meulenaer,, en bot, en dicke fchollen ,
Die als liet wel geluckt geheele manden vollen
1)u-, vanght men pieterman, en, is'et water kalm,
Soo krijght men al te met een wel gevoeden falen.
Hier uyt komt groote vreught in jonge finnen rljfen,
Vermits de rucke zee ons kan foo milde fpijfen
Te meer om dat de vangh aen niemant fchade doet,
Hoe wel men vifch bekomt in grooten overvloet.
Noch kan hier onfe jeught , in plaetfe van te drincken ,
Haer netten open doen en fpreyen voor de vincken,
En too het weder dient en dat de vangh geluckt,
Soo werden metter haeft haer veêren uytgepluckt,
En flux dan na de koek; maer al de fchoonfte dieren ,
1) Uit ,c Monfr. Cornelis

II

Die moeten zijn gefpaert en onfe grotte eieren;
Daer fpeelt dan al het rot en huppelt onder een ,
En buyten rijft gewoel ontrent den hollen (teen.
Veel meefee uyt liet wont die komen hier verfchijnen,
En willen foo het fchijnt den rotsfteen onder mijnen
Om by den hoop te zijn; maer al de binnevlucht
Wil liever buyten zijn en foeekt de veye lucht;
Hier leer ick even felfs den aert van alle menfchen ,
Die wat fe niet en zijn met al de firnen wenfchen :
Een die geen wijf en heeft die weeft te zijn getront
En die'er een bellaept die vint'et hem berout.
Noch weet mijn hovenier hier plaetsen aen te wijren ,
Daer feker wordt geftelt het vangen van patrijfen,
En als de gulde fon genaeckt de winter tijt,
Dan is van ons bedroch de fneppe niet bevrijt.
Noch is hier feker vriend ", die lijfters weet te vangen,
Die riet men aen den hals of poot of vleugel hangen
Hy doet de moeyt alleen , maer des al niet-te -min
De vangh is voor een deel hier voor het huyfgefin.
En fomwijl komt foo dicht de vogel hier gedreven,
Dat ons een dagh alleen twee hondert komt te geven ;
Hier koockt men goeden koft en veel gerechten van,
Soo dat het tot onthael oock vrienden dienen kan.
De fausfen, die de kunft hier over weet te eiaken
Brenght ons gerechten uyt die niet en zijn te laken,
Want is de koek bequaem en 't meysjen keuckenwijs,
Al wat op tafel komt dat fchijnt ons nieuwe fpijs.
Sy die mijn huys beforght, die kan een deuntjen quelen,
Haer foor , een jongh ftudent, die kan op (naren fpelen,
Haer dochter doet'er by een aerdigh Frans gefanck,
En dit by een gemenght dat maeckt een foeten klanck.
Als haer dan uyt den Ilaegh hier by mijn nichten voegen,
Soo kan haer foet bedrijf mijn finnen vergenoegen ,
Mufijck van hooger toon en wenfch ick heden niet,
Een fluyt is my genoegh of wel een herders riet.
Soo kon oock Coridon, gelijck wy mogen lefen,
Met Thirfis, fijn genau, by wijlen vrolijck weren ;
Sy fpeelden onder een, foo dat van haer gefanck
Oock Echo gaende wordt en gaf een blyen klanck;
Die nimphe foo het fchijnt die wil oock hier verblijven,
En wil oock onder ons haer foeten handel drijven;
Sy fpreeckt noch fonder tongh gelijekfe voortijts plagh,
Het is een woutgoddin die niemant oyt en fagh.
Maer als de fomer komt, wat is'er niet te fnoepen ,
Het fchijnt dat over al de boomen luyde roepen:
Komt, eet van mijn gewas, hier zijn de vruchten goet,
Hier zijn de peeren geel, en appels wonder foet;
Hier zijn de pruymen rijp , hier zijn de hefte kersfen,
Hier is een fchoon gewas van alderhande persten ,
En boje maer en buckt, feet daer een fchoon meloen ,
Van binnen rijp genoegh al is de fchorsfe groen.

Leefdorp, Soon van den Heer Geefdoi p , Officier pan den hove van nollandt.
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Wat dient'er meer gefeyt? voor alle grage monden
Wordt hier fchoon boomgewas in overvloet gevonden;
Maer als de ftuere lucht ons milt of hagel broet,
Dan is het vyer bequaem, een Rille kamer goet.
Tlier toe wordt dan gebracht een hoop verdroogde tacken,
Die vvy in overvloet hier op den vyere fmacken;
't Is eygen boom -gewas en daerom aengenaem,
Want dat van eygen komt, dat acht men recht bequaem.

De vyver, die ick hier wel eer heb laten delven ,
Is voor geen vis alleen noch voor mijn eygen felven,
Sy geeft al menighmael vermaeck en foete vreught
Aen kinders van 't gefin, of haers gelijcke jeught;
Want als de ftrenge vorft of oock de koude winden
Bevriefen defe plas en als te famen binden,
Dan is 't dat ons gefin hier op het water glit
Of op een rappe Ileê of vlugge fchaetfen rijt.

Princesfen even felfs, des winters hier gekomen ' 1 ,
Die hebben op het ijs oock haer vermaeck genomen,
Een fleedtjen fonder meer, al was'et niet vergult,
Dat was haer tijtverdrijf, foo groot is haer gedult.
En mits ons versfe meer, en defe kleyne [troonren,
Hier binnen zijn geplaetft te midden in de boomen ,
Soo is het water kalm, en wie daer over rijt
Is van de ftrenge kot[ en van de windt bevrijt.
Maer in het tegendeel, wanneer de fchoone dagen
Des fomers zijn bevrijt van alle ftuere vlagen
En dat de gulde fon verhitte ftralen fchiet,
Soo milt oock hier de jeught haer foet vermaken niet:
Sy gaen haer in de beeck of in liet water baden,
En fiet, dat koele nat en kan haer niet verfaden;
Sy fpringen in het nat en wasfen daer het lijf,
En liet, dat vochtigh fpel dat is haer tijtverdrijf.
De visfchen even felfs die in der aerden fchuylen
Die worden daer verraft oock in haer diepe kuylen
De karper is een vifch, die uyt haer eygen aert
Gantfch diepe putten graeft en daer in wordt bewaert.
Maer dit fijn gaeu beleyt en kan hem geentiins baten ,
Hy moet'er menighmael het lijf en leven laten,
Hy wordt by onfe jeught gegrepen uyt de gront,
En wordt bequaem gemaeckt ten dienfte van den mont
Maer hoort een ander werck, dat niet en dient vergeten,
Het wordt by al de jeught ten breedtften uytgemeten:
Hier is veel bloem-gewas en menigh ander kruyt,
Dat niet flechts in den hof, maer in het wilde fpruyt,
En wie dit na de kunft te famen weet te voegen,
Die kan een jeughdigh oogh ten vollen vergenoegen;
Want fiet, de fchilder-kunft of eenigh net penfeel

Bereyckt die wonders niet tot in liet minfte deel.
En wie dit aerdigh kruyt by een heeft laten mengen ,
Die laet het na den Haegh aen vrou of vrij her brengen;
Het is wel eer gefien, dat oock een flechte maeght
Om defe kunft alleen een vryer heeft bellaeght :
iklaer dat is niet genoegh, hier zijn oock nutte kril den ,
Of voor een heete koorts of anders hecke hoyden,
Soo dat een handigh man, of oock een metleclju
Tlier vint een goet behulp voor fleckt of droeve plju.
Wat voorts de jonckheyt raeckt, (lat laet ick lieden blijven,
Dock ben ick niet getint hier breeder af te fchrljven
Mijn geeft fpeelt nu alleen ontrent den ouden (l agti
En wat ons heften tijt ten goede dienen nlagh.
Waerom au meer gefeyt of langer brief gefchreven ,
Iek dancke mijnen Godt van dit mijn buyten-leven,
Want als ick fijnen trooft in mijnen geeft gevoel,
Dan pas ick min als niet op al het aerts gewoel.
Nu, werelt, weeft gegroet, ick ben van u gefcheyden ,
Iek ga tot beter werck mijn ziele nu bereyden ;
Van u en wil ick niet, laet my oock foo ick ben
Vermits ick u voortaen voor mijne niet en ken.
Iek acht een yeder menfch geluckigh boven maten
Die Godt de finnen geeft van eerfucht af te laten
Geluckigh is de man die Godt de finnen geeft,
Dat by geen ftaet en foeckt maer wel en eenfaeln leeft,
En 't zijne nutten derf. Mijn Godt zy hoogti geprefen ,
Die my op defen wegh ten leften heeft gewefen ;
Nu bid ick maer alleen, dat ick mijn letten dagli_
Vrymoedigh en met een blymoedigh fluyten nlagh.
Nu, tot een kort befugt van al mijn vorigh fchr>_jven ,
Soo laet dit , lieve ziel, in u verzegelt blijven;
Dit fegh ick, dat hier volght , want foo je dat betracht,
Het fal u dienftigh zijn tot in uw laetfte nacht:
Ontfanght voof eerft een les die u wordt voorgefchreven
Siet, dat je die betracht hier in ons buyten -leven :
Befiet'et met vermaeck wat u hier goets ontmoet,
Maer geeft den Schepper danck die u does' gunfte doet,
Ontvalt u eenigh dinck of wort'er yet verloren,
1)at ghy tot uw vermaeck voor defen hebt gekoren,
Aenfiet'et met gedult, edoch en quelt u niet,
Maer feght: 't is ydel werck wat ons do werelt biet .
En laet geen ongeval aen u verdrietigh fchijnen,
Al wat het ooge fiet , dat moet doch eens verdwijnen
Maer w at door ons gefacht hier niet en wordt ontdeckt,
Dat blijft gedurigh valt , gedurigh onbevleckt ;
Siet, als men fchade lijt, foo kan geen treuren baten,
Het moet op fijn beloop by ons dan zijn gelaten;
Maer als men fonde doet, dan geeft het treuren baet ,
Want c1[aer is droefheyt goet, al komt fe na de daet.
;

;

1) Aims 1Gíß heeft hae Hooghheyt de Prhnccsfe Douagiere sau orangie den veere Cats de eere geduen vin hem te kamen befoeeken - en terms jten haer honggemelde liooglth( t met den
Beere Cats in gefpreok aas , r,amen de jon;e runeesfen en fijn Furftehjeke Gen • Prins Willem van vnefland hoer vermaecck met een fledjen op dc ryser in Sorgte- vliet.
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Draeght dit , geminde ziel, geltaegh in uw gedachten,
Maer al wat ydel is wilt dat maer weynigh achten
In al ons aerts bedrijf hout daer in defen voet,
Vermits al wat men fiet hier onder blijven moet.
Al wat ons tot verinaeck alleen maer fou gefchieden ,
I)at wil ick, lieve ziel, ten vollen u verbieden;
lek fhreke van vermaeck dat vlees en werelt prijft,
n niet van reyne vreught die ons de ziele fpijft.
Wie rich en vrede foeckt die moet het overleggen,
Al wai heu ftaet te doen , al wat'er is te (eggen
Wat voorfpoet van ons eyft, wat druck en ongeval,
En (tat alleen te doen dat Godt behagen fal.
Vene ert u ninnnermeer in ander lieden faken ,
Die u noch uw beroep noch uwen handel raken;
Spreeckt oock geen oordeel uyt op dat een ander doet,
Laet yeder fijn bedrijf en let op uw gemoet.
Ilebt noyt geen oogh-gemerck oni voordeel wegh te dragen,
Mac s (telt uw gantfch beleyt aen Godes welbehagen
Hebt ftaegh liet eygen hert in voor-en tegen -fpoet,
WTant , hoe het Godt befchickt, het is u beyde goet.
Iloe ghv u minder acht en lager komt te (tellen,
[toe fpijt en herten -leet u min fal konnen quellen.
En lianght geen fcliepfel aen met al te grooten drift,
\Iaer liet, dat ghy geftaegh uw eygen herte fift.
(act foader aertfche forgh door veelderhande forgen
En als liet qualijck gaet verwacht een beter morgen;
Wat boven noodt -druft gaet is maer een ftage lafs,
Ilet ander dient ver-acht of weynigh op gepaft.
Al kan ons kranck geftel veel dingen niet ontbeeren,
Wy mogen 't evenwel niet al te Peer begeeren;
Ghy daerom , letter op en maetight Baer gebrnyck,
0p dat je niet en wordt een (lave van den buyck.
De hefde tot ons felfs is van de quaetfte faecken,
Die ons kan hinder doen en ongeruftigh maecken
hont ghy dat Ilim gebreck eens leggen aen den bant,
Ghv fult in koelte zijn oock daer een ander braut.
Hoort ghy door wrangen haet van yemant u verachten
Verdraeght het met gedult, het fal uw legit verlachten
Sijt kleyn in uw gewoet en in uw eygen oogti:
Guy fult in vrede zijn , al gaet het felden hoogli.
Te feggen : ick en wil van delen niet verdragen,
Iek hcb te grooten ftof om over hem te klagen ,
Hy fchelt my tegen recht en ick ben fonder fehult,
lek Lan het Ilim verwijt niet dragen met gedult;
't Is onrecht, lieve ziel , hy magh niet lijdfaem pieten ,
En fal oock na den geeft geen rechten trooft genieten
1)ie niet verdragen kan, oock fonder onderfcheyt,
Wat hem tot fijn verwijt van yemant wordt gefeyt.
Wie dat oyt onderneemt u qualijck aen te fpreecken,
Laet novt uw firnen gaen uw legit te willen wreecken
Ontfanght'et anders niet en Hechts op defen gront,
-GIs of het even (Codt u van den Hemel font.
;

Sig

BY-VOEGHCEL.
Iek heb u, waerde ziel, ontrent mijn jonge dagen,
Vermaent , een ftage dood in uw gemoet te dragen;
Hier doen ick heden by, dat voor den ouden dagti
En my en yeder menfch ten goeden dienen magh.
Denekt dat een machtigh vorft, in hoogen ftaet gerefen ,
Neemt feven dienaers aen om ftaegh by hem te wefen
En dat'er yemant komt die aen hem openbaert,
Wat dit voor gatten zijn en van hoe wreden aert.
Ja, feyt: doorluchtigh vorft! tiet , een van dele (even
Die fal u voor gewis eens brengen om het leven;
Ghy daeron7, zijdy wijs, too let op haer bedrijf,
Of ghy ftaet haeft te zijn een ziele fonder lijf.
Een vorft, aldus bericht van too verbofte faken
Sal (lie niet wacker zijn, ja fchier gedurigh waken?
Sal niet fijn ooge gaen op yeder eens gelaet ,
En wegen even ftaegh al wat'er omme gaet?
Voor my, ick fegge ja; hy fal gedurigh letten
Op yeder, die by hem fijn voet fal komen fetten;
Ily fal ftaegh wacker zijn om niet te zijn verralt,
Uyt vrees van onverfiens te werden aengetaft.
Indien nu yemant vraeght, wat dele dingen (eggen
En bidt my dat verhael wat klaerder uyt te leggen,
Die kome nader by en fta een weynigh Íi.il ,
lek fal hein doen verltaen wat ick hier (eggen wil:
De vorft , die wordt gedient van feven rappe knechten ,
Die even vaerdigh ftaen van wonder uyt te rechten,
Neemt die voor yeder menfch die hier op aerden leeft,
En in fijn ganfch bedrijf noyt vaften gront en heeft.
De dienaers van de vorft, daer van wy nu gewagen ,
Neemt die hier voor een weeck, beftaend' in (even dagen,
En denckt dat onfe tijt, gelijck ons wordt geleert,
Is even als een weeck die dickmaels weder keert.
Nu gaet het immer valt (lat een van dele dagen
Ons fal cn uyt het vlees èn uyt de werelt jagen
Maer 't is ons niet bekent, wat dagh van dit getal
Ons lichaem in het graf ter neder leggen fal.
Siet , Godt heeft ons de font niet willen openbaren
Wanneer wy uyt het vlees ten grave fuller varen,
Op dat ons gantfche tijt, oock van de groene jeught,
Mocht blyven in de tucht en hangen aen de deught.
Want twijl ons alle daegh ons leven kan ontvlieden,
En dat men niet en weet wanneer het fal gefchieden ,
Soo fpreeckt de reden felfs wat by ons dient gedaen,
En dat geen uyre tijts en moet verloren gaen.
Prent dit in uw gemoet, al wie dit ydel leven
Op heden noch befit, maer lichte kan begeven;
En hout het voor gewis, liet fal u dienftigh zijn,
Niet voor de fond' alleen eher even voor de fchijn.
Nu, vrienden , 't is genoegh ; meer heb ick niet te (eggen,
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Iek wil van lieden af mijn penne neder - legen;
Maer ghy , mijn waerde ziel , onthout ten letten dit ,
Maeckt datje, watje doet, een Rillen geeft befit
wat u Godt verleent, laet u dat vergenoegen ,
Daer is geen ander dingh dat u kan beter voegen;
Maer wat u overkomt, geeft Godt den Schepper danck,
En hout my defen voet uw levendagen lanck.
Wanneer ghy eenigh goet van 't uwe tiet
Soo wilt tot uwen trooft het befte middel kiefen;
Seght ftaegh in uw gemoet : al wat het ooge fiet
Dat is, van heden af, of wordt ten letten niet 2 '.
Maer wat voor ons gelicht op lieden is verholen ,
Dat ftaet te geender tijt van ons te zijn geftolen ;
Want 't is gedurigh vry van druck en ongeval,
Om dat het eeuwigh is en altijt blijven fal.
Wanneer ghy tijdingh krijght van kleyn of groote faken,
Laet dat geen hertenleet in uw gedachten maken :
Al wat de fame ralt is niet gelijck liet fchijnt ,
Om dat het menighniael van Ronden aen verdwijnt.
Het eeuwigh is 't alleen , daer op u ftaet te letten,
Laet ons tot alle tijt dat ons voor oogen fetten,
Het ander is maer waen en enckel kinder-feel;
Nu, penne, 't is genoegh; ghy, vaert ` voor eeuwigh wel!

erliefen,

O Godt, mijn eer en heyl! komt, woont in mijn gedachten,
Op dat ick met gedult uw komfte mach verwachten;
Ghy zift mijn toeverlaet, mijn heyl en hooglifte goet,
Verleent my dat ick bid of dat ick bidden moet.
,

B ESLUYT.
Iek heb niet groot vermaeck by wijlen iet gefchreven
Van dat ick luftigh vont ontrent het buyten leven;
Maer ick ben, na my dunckt, hier in te ver gegaen ,
Vermits my defe vreught vry dier begint te ftaen.
IIet fchijnt , d'alwijfe Godt en wil het niet gehengen,
Dat ick hier met vermaeck mijn tljt fal overbrengen;
Hy taft mijn lichaem aeii met ongewone pijn,
Op dat ick niet te diep hier fou gewortelt zijn;
Ja , dat ick niet en fou aen vlees en werelt hangen,
Maer naer het eeuwigh heyl te dieper fou verlangen:
Want als ons kranck gefiel met fieckten wordt befocht,
Soo denckt een ydel hert daer op het fehlen docht.
Daer is een vreemde quad, die my geheele nachten
Verkeert den foeten flaep in droeve nagedachten ,
Dies roep ick menighmacl , als uyt een hooge noot:
0 Godt! foo 't u beviel, ick koos een rasfe doot.
Wat maeck ick langer hier in dele lage dalen,
Ick ben des wereldts fat en moede van te dwalen,

Mijn (Uodt! ick wacht uw heyl , ick wacht uw Vader haut,
Iek wachte maer alleen het ware vaderlandt.
Iek wacht op mijn vertreck, maer wilt my niet ontbinden,
Of laet niy , eer ick ga, uw rechten troofter vinden :
Die wacht ick maer alleen ; bevredight mijn gemoet ,
En geeft my vatten trooft in Chrifti fuyver bloet.
Doch mi,adert dele pijn en dit verdrietigh 11jden,
En trooft mijn bange ziel, of leertfe beter ftrijden •`',
Of flaecktfe van liet vlees : maer neen , ick fwljge ftil
Godt doet wat hein behaeght en na fijn hoogen wil.
is 't maer gemeene pijn die ghy nu hebt te lijden,
Mijn ziel , wilt ongelaet en tegenfpreken vlijden;
Waer vindt men eenigh menfch die lijnen ouden dagh ,
Bevrijt van alle pijn, ten grave brengen magh.
Maer is liet dieper leet dat ghy nu moet befueren ,
Schept moet, benaeude ziel! ten kan niet lange dneren;
Uw tijt is ver gegaen, uw lichaein bijlier fwack,
Het fielt hem tot den val gelijck een dorren tack.
Ghy , wordt noyt, hoe liet valt, tot ongedult bewogen,
Godt treft noyt al te ftrengh of boven ons vermogen;
Iek lijde, dat je kermt en tot den Heere facht,
Maer klaeght doch nimmermeer van al te fwaren tucht.
Veel eer in tegendeel befchuldight uwe fonden,
Wacrom u fwaerder ftraf ftont toe te zijn gefonden;
't Is beter dat het lijf hier op der aerden lijt,
Als dat ghy naderhandt van Godt verfteken zijt.
Quelt u benaude pijn in (lees of geene leden,
En pleeglit geen ongedult, maer voeght u na de reden;
Oock wacht nu geen vermaeck als in uw groenen tijt,
Maer denekt in wat een ftaet dat ghy op heden zijt.
Prent ti ten diepften in dat wy nu zijn gekomen,
Daer fwackheyt over al de plaets heeft ingenomen
Daer weedom woningh hout, daer pijn het lijf befit,
En wandelt van het een tot in het ander lit.
Soo ghy noch luft begeert, foo gaet u dan verkloecken,
Om die niet in het vlees , maer na den geeft te foecken
Dit onderaertfche werck heeft nu niet ons gedaen ,
Gaet, foeckt dan uw vermaeck maer hooger als de maen.
De dood is langh bereyt om ons te mogen halen ,
En 't is een oude fchult , die moetje nu betalen;
Het graf leyt vaft en gaept , als een die fpij Ce wacht
En wy zijn langer hier als ick oyt had gedacht.
Weeft dan tot geen vermaeck na defen meer genegen,
Als dat in u vermeert des IIeeren eygen zegen,
Geen zegen die ons brenght if eer of machtigh goet,
Maer die uw fonden waft in Chrifti fuyver bloet.
Laet dat van nu voortaen alleen uw vreughde wefen,
Dat kan na rechten eyfch uw treurigh hert genefen
0 ruft niet, lieve ziel, tot ghy dat heyl bekoomt,
;

1) D t betluyt is een kort begnjp van een ftil en Godtzahgh lesen, deer na eenige byfondere Godtvreefcnde Mannen haer leben hebben aengeftelt.
2) Dat geben wordt is verganckehlk, maer dat onfienlijek is, is eeuuigh. Gehlck in Godts woordt duydehlck te ifeu is.
3) Cum vexamur ne premimur, turn maximè gratias agere debemus indulgentislmo Patri, quad corruptelam noetum non patitur longros procedere, fed plagis ne veri eibug emendat l.ariant .
Lib, or. cap. 23 Item I'fahn 1111. IIeere! het is my goet, dat ghy my getuehtight hebt, op dat ick uwe rechten leere, vide nebr, 12. Pros. 3, et alfa.
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Of iek (Ian leef of fterf foo blijf ick onbefchroomt.
Godt ])renglit u in den ftaet om dit te mogen (eggen
lek fa[ in korten tijt dit ftof ter neder leggen
i\ eend (lat voor uwen trooft en tot een vaft belluyt
t pijn moet haeft vergaen of 't leven moeter uyt.
't Is Godes vader -gunft , als hy ons laet verwerven
i )at ons indachtigh maeckt wel haeft te moeten fterven;
(;e« is een quelligh leet, dat ons dit leeren kan,
Doet ons foo nutten werck als eenigh heyligh man.

0, laet mijn innigh deel, als hooger opgerefen,
Sich feheyden an liet vleefeli en van het ydel dof,
En leven nu voortaen alleen tot uwen lof !
De fmaeck van aertfche fpijs die gaet my nu verlaten,
En wat hier kunfte geeft , dat kan my weynigh baten
Dies bid ick, hooglifte Godt! (lat ghy mijn ziele fpilft
Met koft die beter is en na den Hemel rid ft.
Mijn lichaem dat vervalt, mijn oogen worden duyfter,
Verleent my na den geeft nu des te meerder luyfter;
j
En nu ick rimpels krijgh , vermits den ouden (lagli ,
\laer Godt die zy gedanckt, die moet ick eer bewijfen,
Soo geeft dat my de ziel nu gaver worden magh ;
Die moet ick hulde doen, die moet ick eeuwigh prflfen;
En, mits slit kranck geftel vry laegh begint te neygen,
Want ick ben weder vey van mijn benaude pijn,
En met een fwaren val mijn fwack gebon te dreygen,
Alleen door fijn behulp oock fonder meclecijn
Soo geeft my, dat de geeft mach ftijgen in de lucht,
Tek kan nu wederom hier in het groene treden
En trachten na de plaets daer noyt en word gelucht.
En fnocyen mijn gewas als met gefonde leden;
Ghy ]hebt my van der jeuglit geftge gunft bewefen,
Daer voor uw hooglifte nacm moet eeuwigh zijn geprefen
lek etc nu ter tijt en dat met goede fmaeck,
Mijn onbefuyfde jeught die is door U verfehoont,
En lees en fchrijve wat, en even niet vermaeck.
En al mijn levens -tijt door uwe gunft gekroont.
0 Godt ! doet uwen geeft in my nu krachtigh leven ,
1
Door uw genaed' alleen heb ick veel goets genoten,
Dat ick kan machtigh zijn ti rechten lof te geven ,
Schoon dat'et menighmael mijn nijders heeft verdroten,
Op dat ick luven 'lof magh brengen aen den dagli,
Verlaet doch nu ter tijt mijn fwacke leden niet,
En mijnen leften ftondt in U befluyten magh.
Daer op de bleecke dood hier fwarte pijlen fehiet.
Bindt op in eersen tros al mijn ongure Ponden
GEBEDT
En dempt het vuyl bejach in Chrifti regne wonden,
Daer is een fchoone vliet, een diepte fonder gron t ,
Oneyndehjek begin, die , boven uyt de woleken
Waer buyten noyt een menfch vermaeck of ruft en vont.
Laet doch uw vader -gunft mijn fwacke leden decken ,
Doorliet het woelt bedrijf van alderhande voleken,
ßeftiert naer uwen raedt al wat op aerden leeft,
Als ghy Pult delen romp in 't fleck-bed neder -ftrecken ;
En Baer befeheyden tijt aen alle fchepfels geeft
Siet, uw genaed alleen is trooft aen dele ziel,
Yadien het u behaeght dat wy ons dagen tellen,
Die fonder dat behulp in onmacht nederviel.
Op dal wy mochten fien line wy ter aerden hellen,
Laet my door uwe gunft van UT, o Godt! verwerven,
En foo na ware tucht en wijsheyt mochten ftaen,
Dat Moyfes eens genoot al eer hy quarr te fterven,
Naerdien wy naer het graf met groote pasfen gaen,
En geeft de dood geen macht dat fy my krencken kan,
Siet, lieden'', lieve Godt! loo tel ick tachtigli jaren,
Voor dat ick eerftmael fie het ceuwigh Canaan.
Dat iel, den hollen ftroom des werelts heb bevaren ,
Spreeckt tot mijn innigh hert : uw Ponden zijn vergeven,
ßywljlen voor de windt maer dickmael tegen ftroom;
Ja, ]act mijn oogen fien tot in liet eeuwigh leven ,
Doch hoe liet is geweeft het is inaer enckel droom.
Vermeerdert mijn geloof op dat geen droef geklagte,
Al wat ons aengenaem of heerlijck heeft gefclieiien,
Ja , dat geen fwaer gepeys my dan verfehrieken magh.
Is al te niet gegaen en in der haeft verdwenen,
Wilt even als iek fterf mijn pijne foo verfachten,
lek fie den hoogliften trap de menfchen voorgeftelt,
Dat ick met recht verftant mijn uytganck mach verwachten,
Gelijck uw heyligh Woordt ons korte dagen telt, 2•
Ja, dat ick even dan magh blijven onbevreeft,
Eck ben dan metter tijt foo verre nu gekomen,
i
En roepen: hooghfte Godt! U geef ick delen geeft.
Dat fwackhcyt binnen my haer woonplaets heeft genomen,
En als ick op het left fal uyt de wereldt fcheyden,
Dies word' ick aengemaent door menigh ongeval ,
Soo laet mijn blijde ziel tot uwen throon geleyden,
Dat my de bleecke dood wel haeft genaken fal.
En toont haer uwe gunft gelijck een vader plagh,
lek lie den onderganck van dit nytwendigh wefen,
Op dat ick als uw kindt U eeuwigh dienen magh!
-
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2) Pfalm 90.
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Men vont in Auden tijt twee wonderbare Griecken ,
Die vlogen wonder hoogh doch met verfcheyden wiecken;
D'een fchreyde evenftaegll als hy de werelt fach,
De tweede faghfe noyt als met een fchetter -lach.
Hy die tot ftaege rouw fijn treurigh oogh gewende,
Die noemd' ons aerts bedrijf een winekel van ellende,
Soo dat hy evenftaegh fijn wefen dus geliet,
Gelijck als yemant doet die droeve dingen Liet :
De tweede die fijn lach niet kond' of wilde ftillen,
Die nam ons gannfch bedrijf alleen voor malle grillen ,
Het fcheen dat al ons doen by hem wert opgevat
Als gecks-maer, guychel-fpel en ik en weet niet wat.
Wil yemant nu by een twee groote luyden voegen ,
Slet, in dit deftigh werck Baer vint hy fijn vernoegen;
Ziet lacht, het fcllreyt, het feherft, het kuft, het ftreelt, het bijt,
IIet treurt, het juycht, het bidt, en al te fijner tijt:
Ghy feet dan hier den menfch fijn wifpeltuerigh leven,
Ghy feet de werelt felfs naer rechten eyfcli befclreven ;
De menfcll en 's werelts loop verandert alle daegll ,
De Wienfeh en 's werelts loop verandert evenftaegh.
Noch leert dit eygen boeck van hof en ftof te wijeken ,
En waer een vrome ziel het feyl behoort te ftrijcken;
Ghy, foo ghy dit alleen uyt defe fchriften weet,
Soo is uw geldt en tijt, mijns oordeels, wel befteet.

Al die llaer grootfte vreught, en lloogfte liften fetten
In tafels aengedift met allerley bancketten:
En achtent voor geluck, ja, als een fneoen vont,
Dat yemant wat verfint ten dienfte van den nlont
L fpreeck eck heden aen. Hier fijn veel rijke tafels
Verciert met beter kolt als diep-geruyte wafels,
Als quee-vleefch , marcepain , of jet van delen aert ,
Dat voor een langen tijt in fuycker wordt bewaert.
Hier is gefoncle fpijs, die niemant fal beladen;
Ja, van loo goeden fmaeck , die niemant kan verfaden.
Wie hier maer yet gebruikt, fta maer een weinigh ftil ,
Sal roepen overluyt, dat hy meer eten wil.
Komt hiel clan, of genoodt of ongenoode galten,
Ghy kont hier vrolijck fijn , oock midden in de vatten :
Al wat hier is gekoockt gaet boven 't hofs gebraet ,
Soo verr' de rappe ziel het lijf te boven gaet.
Wel maeckt u hier ontrent , die veel begeert te weten ,
En liever voor den geeft, als voor haer buycken eten :
Soo ghy in dit bancket geen fmake vinden kont,
Soo hebj' een dommen geeft, of frnakeloofe moat.
,
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OP IILT BOECK GENAEJIT DE LESTE BASUINE, BESCHREVEN

GEDICHT 01' IIEf BORON, GENAEIIT LIET GEFSTELIJCK ROER

DOOR DEN WEERDEN, EER\VAERDEN, EN IIOOG- GELEERDEN

VAN HIET hOOPI[ANS SCh IP, GE\IAEChT DOOR DEN
EER \WERDEN

1). GODEFRIDUI^I UDEMANS,
IN SIJN LEVEN BEDIENAER DES GODDELIJCKEN WOORTS

D. GODEFRIDUT UDEMANS,

TOT ZIERICKSEE.

Wanneer een leeuwe brult, wie fal fach niet ontfetten ?
Als God de werelt dreyght, wie fal'er niet op letten?
Op 01), die heden noch in alle droefem fteeckt,
Hier is een heyligh boeck, dat tot de zielen fpreekt.
Hier is een deftigh man , die laet een ftemme klincken,
1)ie ons moet door het oor tot in den boefem fincken.
Hier is een hel trompet, dat van den Hemel blaeft ,
Ten goede van het volck, dat noch op aerden raeft,
Hier worden afgebeeldt de vijf onwijfe maeghden,
Die haer verhoopt geluck op lofse gronden waeghden.
IIier komt'er vijve toe, maer fneêger in den geeft,
Die krijgen, haer te loon, het eeuwigh bruylofts-feeft.
Hier werden ingevoert de toevertrouwde ponden ,
By defen wel-befteedt, by genen opgebonden ,
En in het ftof gedout. 0 wee! die fijn talent,
Niet op den rechten tijt, om voordeel uyt en Pent!
Wel hem, in tegendeel, die met geftreckte leden,
Sign penningh , als het dient , tot winfte kan befteden.
fly tal , wanneer de vorft op trouwe dienften let,
Sich vinden t' fijner eer in hoogen ftaet gefet.
Hier komt ten leften by het oordeel aller voleken ,
Dat eenmael ftaet te zijn hier boven in de woleken;;
Wanleer het blicken fal, wat in het duyfter lagh,
En alle diep gepeys fal komen aan den dagh.
Wanneer Gods machtigh heyr fal met bafuynen dagen,
Al die van over-langli in 't graf verfegelt lagen:
Al die liet woefte meyr heeft in het zandt gewelt
En die geen bleecke doot als-noch en heeft gevelt.
I3afuyne ! bly geluyt, voor die uw' ftemme kennen,
En (lie haer wacker oor tot uwen klanck gewennen
Mattiyne ! droef gefchrey voor die in weelde leeft,
Eu fick naer vollen eyfch de werelt overgeeft.
W,y fien clan, weerde man, hier driederhande faken,
Die al liet jeughdigh volck, die al de wereldt raken;
Wy lien een deftigh (tuck ten leften uytgewracht,
Dat voor al wat'er leeft is weert te fijn bedacht.
Wel aen dan, Zeeufche jeught, en alderhande menfchen,
Die hier een goeden ftrijt, en namaels vrede wenfchen,
Wilt ghy de fond' ontgaen, en 't eeuwigh ongeval,
Soo denckt tot aller-tijt dat eens gebeuren fal.
,

Hoe Godt, door hoogh beleyt en op gewisfe gronden,
De werelt onder een door handen heeft gebonden;
En wat'er voor een nut op alle Inenfchen daelt,
Wanneer men fijn gerief uyt verre landen haelt ;
En wat een koopman is, en hoe hy dient te weten ,
En waer uyt overlangh 't vertieren is gerefen;
En wat hem noodigh is , om foo te fijn genaemt,
En wat hens qualijek voeght, en wat hem wel betaemt:
IIoe dat hy tegenfpoet, verdriet, en harde Hagen,
En hoe hy, met gedult, verlies behoort te dragen ,
En hoe men door gewin van gelt en machtigh goet,
Sich niet vergeten magh in pracht en overmoet ;
En wat hen dient bedacht, die op de woefte baren,
Met onvermoeyde vlijt, naer Oo[t en Wetten varen;
En wat'er dient gemijd, en wat'er moet gefchiên,
Wanneer men niet en kan, als zee en Hemel lien;
Wat recht heeft onfen ftaet om fchepen uyt te ruften,
Of naer den Indiaen en fijn vergulde kuften,
Of daer men peerels vint, of daer een diamant
homt fchieten uyt een klip, en rollen in het zant:
Hoe dat een Chriften hert van yver dient te branden,
Wanneer men ancker werpt ontrent de rijcke ftranden,
Niet om haer fchoon gewas van reuck, of Tijde- werek,
íllaer om een woelten hoop te brengen tot de kerck;
En of men met een Turck, en diergelijcke menfchen,
Die niet aen Godes volck als druck en onheyl wenfchen,
Mag11 vryen handel doen, en treden in verbondt,
En hooren met gedult een vuylen lafter -mondt;
En of men yemants goet, in oorlogh Inagh genieten,
Of met een hol metael een vloot te gronde fchieten ;
En of men hedendaeghs, gehjck men eertijts plagte
Een hoop lijf-eygen volck als flaven houden magh.
Al dit uyt rechte gunft, en naer den eyfch befchreven,
Wort aen het vaderlandt door Udemans gegeven.
Wort aen de zee gepunt, en wie liet woefte diep,
Met kielen oyt door-fnijt, met zeylen overliep.
Wel aen dan, wacker volck, die met inlantfche waren,
Gerieft een vreemde kuit, die noyt en was bevaren,
Ontfanght het deftigh werek, en geeft den fchrijver danck,
Het fal u dienftigh zijn uw' levedagen lanck.
Het fal u dienftigh zijn, in alderhande faken,
Die Godt, en uw gemoet, of uwen mieften raken.
Het kan uw' raedtsman zijn, in fchaed' en in gewin,
En, met een woort gefegt, hier fchuylt een zegen in.
Ghy meught ftaegh over zee in verre landen reyfen,
Ghy meught op uw bedrijf en grooten handel peyfen;
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Maer in dit boeck alleen is vey al meerder fcllat,
Als eenigh machtigh vorft fijn leven oyt befit.
Men prijftfe wel te recht, die grooten handel drijven,
Yerinits fy defen ftaet met goet en rljckdom ftljven;
Maer hier client boven al, niet lof te zijn vereert,
Die aen het wiufieck volek den rechten handel leert

GULDE SPItEUCKI+1N EN DADEN,
BY EEN VERG \DERP DOOR DEN IIE.L- ACHTBARE\ EN IIfOGIIGELF.ERDEN IIEERE

FRANCISCUS HEER MAN.

OP DE VERMAKELIJCKE GEDICHTEN VAN DEN ED. 1100GI1
GELEERDEN, IiONSTRIJCKEN HEER

J. VAN SOMEREN,
RAEDT- PENSIONARIS DER STADT NIEUMEGEN.

Wat hoord'men hedenfdaeghs van wonderbare tijden,
De ganfche werelt -kloot die ftelt haer om te ftrijden

Waer is'cr eenigh vorft of rijck of ander laut
Dat niet in vinnigh
bloet en wreeden oorlogh braut'
b
Wat brieven dat men krljght, van alderliande kuftcu
1 diet eene van den hoop en is getint te ruften ,
En fchooll de winter naeckt en harde kou bereyl ,
Geen wapen evenwel en wert'er neêrgeleyt.
De winter en de krijgh fijn onbeleefde gaften,
Die niet veel ongeinacks de werelt overlaften ;
Want als dit brilligh paer komt rennen op de baen
Dan zijnder over al de menfchen dualijck aen.
i
Mier, in het tegendeel, de honighfoete pennen,
Die niet een heusfe tadl tot dichten Baer gewennen
Zijn als des werelts-vreught, en ftillen onfen geeft,
Wanneer men groot verdriet, of harde flagen vreeft.
Al wat ons wel geviel dat fclujnt van ons te vluchten;
Maer, Someren, uw boeck dat brenght ons fon)ervruch ten,
Dat komt uyt Helicon gevloeyt tot onfe kaft ,
En (tilt oock menigte hert al is het ongeru ft.
Soeckt guy dan, wieje zl,jt, nyt kou en krljgh te wefei
Soo maeckt dit aerdigh werek van Solveren te lefen
Ghv, neemt dat by der handt eer ghy uw deuce flu vt,
Soo blijft'er bars gewoel van krijgh en winter nyt.
Wilt ghy tot uw vernlaeck dit boeck alleen verkiefcn
Ghy felt op eenen tijt twee vyanden verliefen
Ghy felt in vrede fijn hier in ons naefte laut,
Daer elders menigte menfch of beeft of klippertant.
i

0P DE GELEERDE VERSAMELINGE VAN DE

De by, het neerftigh dier, dat is gewoon te fweven,
Alwaer een edel veldt gewoon is reuck te geven,
Waer oyt een roos ontluyckt, of waer een bloemtje gaept,
Daer is liet dat het wafch en foeten honigti raept
Maer foo in eenigh kruyd misfchien yet moghte fchuylen,
Dat met een giftigh vocht het lichaem kan vervuylen;
Dat feheyt het veerdigh af, daer kruypt het nimmer in,
Maer laet liet voor een padd', of voor een vuylc fpin.
Het groet niet op het velt, als flechts de reyne kruyden
Die lint zijn voor de jeught of voor de hecke luyden;
Alwaer het neder -ztjght, alwaer het voettel leeft,
Daer vint het eenigh fap, dat vee of nlenfch geneeft.
Wel IIeerman, lieve vrient, ghy doet op heden blijeken,
Dat yeder met de by u dient te vergehjcken ;
Waer groeyt'er nu een bloem, waer isfer een geweeft,
Daer g11y niet heylfaem was of honigh u t en leeft ?
Ghy vlieght in Griecken-lant en op de Roomfche bergen,
Die met haer bloem-gewas den fchoonen Hemel tergen ,
Ghy fweeft met uw gemoedt door alderhande krnvt
Maer treckt'er anders niet als regne honigh nyt.
Dies is uw' boeck een korf van dnyfent honigti-raten,
Die nieinant hinder doen, maer alle menfchell baten,
Doch hoort, wat ghy verfchilt van dit vernuftigh beeft
De by voedt hechts het vleys, maer ghy den hoogen geeft.
Wel aen, vernuftigh hooft, door-foeckt de befte velden,
Coo fal men uwen nacm in allen landen melden
Uw boeck dat overtreft der byen honigli-raet,
Soo verr' de rappe ziel liet lijf te boven gaet.
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01 HET STERVEN VAN DEN 1100011- GELEERDEN

JACOBUS LANSBERGEN,
Dit. IN DE )1T DECIJNEN

Dit beelt was left een man, een troef voor flecke luyden,
Die in fijn boefem droegh de krachten van de kruyden
Ja, met fijn hoogte verftant, ginck fweven in de logkt
En leerd' oock even daer, al wat men leeren luoght
Dies hy, aldus begaeft, heeft menigte menfch genefen,
Die uyt liet duyfter graf fche3u op te zijn gereten ,
Het fpeet de bleke doodt, dat hoer geduchte maght
Bevoghten , aengetaft , en t'onder werdt gebraght.
Sy hoort den kloecken helt van alle n)enfchen prij fen ,
En vreeft, dat fijn verftant ftaegh hooger ftaet te rl,j fen,
Dies leyt fy in beraet, wat clatter dient gedaen
Om fijn verinaerde kunft tot niet te doen vergaen.
Sy geeft haer in het velt , en komt den man befpringen ,
En gaet een fchaniper liet tot hier triomphe fingen;
De groote konftenaer, die op geen doot en paft,
Is fchielick weggeruckt, en van de loot verraft.

EER I)ICIITE\

GEL1JCK-WENSINGE AEN DEN HOOCH- ED. GEBOREN
HEERE, HEER

JACOB VAN WASSENAER,
BAE\DER -HEERE VAN \ASSENAER, OPDAM, ETC. I.r AD MIRAEL
-

\ AN MOLL '\T, ETC. OP SIJN HOOG ED. INHULDINGE OVER DE
RXRONNVE VAN WASSENAER, GEDAEN OP DEN 9 MAY, Ifïi.

Doorluchtigh Wasfenaer! ghy waert eens hoogh verheven,
Maer in foo goeden ftant en zijt ghy niet gebleven
Ghy viert onlanghs gedreyght met feker ongeval,
Daer van ick geen verhael op heden maken fal;
De tijt is nu te goef. Dit zijn uw' befte dagen,
Flier komt een deftigh helt u op de fchouders dragen;
Ily die uw Atlas is, en uyt het water nam
Dat is uw edel hert, 0 heere van Obdam.
Dit is een wonder hey l , en onverwachte zegen,
Die is u regelrecht door Godes hant verkregen.
Dies wen Ich ick u geluck op deren blijden dagh,
En dat uw Wasfenaer geduerigh wasfen magh.

OP HET BOECK VAN DEN WAERDEN EN EERIVAERDE\

Sb:,

Men vint'er die een roer foo fineden op de maet,
Dat daer uyt menigh loot, met eens te laden, gaet;
Noch is'er ander volck, dat leert de ftromen diepen,
En brenght een volle zee, daer noyt de beecken liepen;
Noch is'er ander volek, dat perlt den hollen vloet,
Soo datfe van het landt fich elders keeren moet;
Noch is'er ander volck, dat leert de fchepen varen,
Om met een rasfer loop te rijden op de baren;
Dan weder ander volck, dat wijft een nieuwen vont
Om fchepen metter haeft te feylen in den grollt.
Wat dient'er meer gefeyt? daer zijn verfcheyde grepen
Om menfchen uytter tljdt en in het graf te hepen,
Om al wat hier het oogh voor fehoone dingen groet
Te ftorten overhoop, te treden onder voet:
Doch wat men heeft beftaen , of wat'er is begonnen
Noch heeft de Spaenfche macht ons fteden afgewonnen;
En of fchoon ieder een fijn befte vonden biet,
Noch is het voor het lant het rechte fteunfel niet:
Uw geeft, o waerde man! door Godes geeft gedreven,
Die heeft ons boven al een beter vont befchreven,
Een vafte gront geleyt, waerdoor het vaderlandt
Kan vinden in den noot gewisfen onderftandt.
Des heeft'er yemant luft bet vaderlant te ftereken,
Die leer uyt defen boeck het rechte bollewercken;
Men vinde wat men wil, geen beter oorlogfman,
Dan die met zijnen God cent vrede maken kan.

Al R. WILLEM TE ELING ,
GENAE1IT: NOOTWENDIGH VERT00GII, ENZ.

Na dien het Spaens gewelt, door veelderhande wegen,
Van nieuwen aen begint zijn ouden aert te plegen,
Soo is 't dat oock het volek hier al de finnen fpant,
En foeckt al wat het kan, ten diente van het lant:
Wie breyn of oordeel heeft is befigh om te deneken ,
Hoe dat in eenigh deel de vyant is te krencken ,
Hoe dat men dit en gint fal brengen aen den dagti ,
\Vaer door men in den noot de landen ftij ven magli;
Flier is een wacker geeft die wil de vorften leeren ,
Hoc dat men ftof en fon kan op den vyant keeren;
lloe dat men in der haeft, en op een nieuwe voet
Een leger in het velt ten ftrijde fchicken moet:
Van elders komt'er een, die wil de jeught gewennen
Een fchans en haer gevolgh te trecken met de pennen;
Die wijft , èf niet de kool óf met een puntigh krib t ,
IIoe dat een fwacke tad met aerde wort bevrijt:
Daer zljnder wederom die al de finnen fcherpen,
Om poorten op te doen, en muren om te werpen;
Om door een krachtigh vuer te jagen in de locht
Een vinnigh buytenwerck, dat niemant aen en mocht:
Men fiet'er in den Haegh, die kleine ftucken gieten,
En des al niettemin een groeten kogel fchieten;
Il

AÉNSPRAKE AEN DEN OVERLEDEN HEER

MR.

JOHAN DE BRUNE,

VOOR BESEN RAETPENSIO\ARIS VAN DE EDEL MOGENDE VLEIEN
STATEN VAN ZEELANDT.

Ghy hadt, eerwaerde vriend! nu menigh boeck gefchreven,
En voor het vaderlandt ten vollen uytgegeven ,
Noch hadt ghy boven dat oock menigh fchoon bancket
Den vreemden toegefchickt, den vrienden voorgefet :
Ghy kunt des niettemin noch niet in raffe welen
Daer quam een lien banequet al weder opgerefen
Maer, na des werelts loop, de doot, de bleecke doot
Komt meniglimael te gait, al wordt fe niet genoot.
Ghy wondt een nieuw bancket op uwe tafel fetten,
Maer tiet, het nijdigh fpoock dat quam het u beletten ,
Met dat het u genaeckt, uw inckt bevroos terftont;
Uw lijf fijght in het graf, liet ftof op uwen mont.
De ziel, uw hefte deel, is hooger opgerefen,
Om ftaegh by onfen God in ruft te mogen weten :
By ons befit uw lof de vleugels van de faem,
Ilet befte, na de doot, (lat is een goede naels.
;
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CORNELIS BOEY,
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EN CIIESLANI'r.
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lE GEKOMEN.

Hoe vrolljck, lnachtigh vorft! zijn nu mijn Batavieren,
Die even defen dagh, gelijck als heyligh, vieren,
Vermits uw Majeí'teyt zich in den 1[aegh vertoont,
Die van den Hemel felf nu (tact te zijn gekroont
Ach! hoe kan 't naer den eyfch by icinant zijn befelireven,
Wat in uw Brittenlallt door moetwil is bedreven?
Het was een grouwfaenn werck, een (leerlyck ongeval,
Dat, al wat reden heeft, noch laugh verfoeyen fal:
Een hooft, van Godt gefalft, met onrecht afgefineten
Wie kan het immermeer, wie fal liet oyt vergeten?
Noch heeft uw foeten aert op wraecke noyt gedacht,
Vraeght iemant: waeronn niet ? liet rijck dat was verkracht;
Daer had een tuynielgeeft liet gantfche land befeten
En eenigh onwijs volek hun plichten doen vergeten,
Maer Godt heeft in der haeft het gantfche Ruck werfet ,
Wat van den Hemel komt, hoe kan het zijn belet?
Godt kan een Rout gewelt en loofe vonden breecken;
Hy buyght de grootfte macht gelijck als waterbeecken;
Al weer het duyfter was, deer (tort by heylfaem licht,
En brenght on[laymigh volck tot hun befclleyden plicht.
Die Godt tot vorft verkielt en doet als koningh kroonen,
En magh, dus fpreeckt o by fei s, geen drift tot wreedheit toongin;
Wie wraecke plegen magh en doet liet echter niet,
Die vint, tot zijnen trooft, in vrenghde noyt verdlriet :
Laet ons, in Godes naera, ons macht te faulen voegen,
Dat fal ons hefte volck ten vollen vergenoegen:
Schoon dickmaels eggen llloet een prins ten goede dient,
Noch acht men boven al een na -gefeten vrient:
Ey , meet in uw gepeys, hoe na uw Britfche ftranden
Sich ftrecken over zee tot onfe Nederlanden;
De taele die 'er vloeyt uvt uw befpraeckten mont ,
Is Hollands even felfs, of heeft den ergen grout.
De godtsdienft, die men pleegkt in al uw koninckrijken,
Die macli men wel te recht met d'onfe vergelijcken;
Dit's recht een Hemels werck, een onverbroken baut,
Die vaft te famen voegkt het een en 't ander landt.
Soo nu de rechte vont by ons wort aengenomen,
Geen lift of buytemacht en is voor ons te fchromen ;
Want als uw machtigh rijck met Hollant is gepaert
Soo wort de gantfche zee en oock het landt bewaert.
0 Godt! die ons verleent foo onverwachten zegen,
En die, als 't u bevalt, oock rotten kunt bewegen,
IT komt ten vollen toe: lof, eér, en ftagen danck;
Kroont Karel en zijn ftaet , veel hondert jaren lanck!

OP HEI HCT(:1.1 FN VAN SYNE PSALMrN.

'Vat poo&ht'er eenigh menfcll , uyt alderllande boechen
Met onve,moeyden vlijt , geduerigh op te foecken
Soo dat hein dienen mo;ht, hier in het acrtfclle dal
Als (lat hens nadelhandt geluckigll maken fel
Wat pooght'er eenigh Wienich, om jet te mogen felirljven,
Dat nu uioght achtbaer zijn en foo geduerigh blijven ?
Om acn te mogen doen de vleugels van de faem ,
En , weer de zonne rent, doen melden zijnen naent ?
Hoort, hoort, mijn waerde ziel! lek wil u heden wijfee,
Wat nu in defers tijt en namaels is te prijfen
Iek bid u, waerdfte pandit ! hoort toch mijn goeden raet,
Dit kan u dienftigh zijn , hoe vreint de werelt gnet.
Siet hier een deftigh (tuck, en waert te zijn geprefen,
En waert te zijn gefocht, en ftaegh te zijn geleien;
Siet hier een heyligh werck, doer van de ziele gloevt,
Dat niet nyt helicon , maer van den Hemel ' loeyt :
Wilt ghy uyt 't y del ftof tot in den Ilenicl ftijgen
Ghy kunt nyt dit geheym gef^vinde vleugels krijgen ;
Wilt ghy Godtkundigh zijn, en dat op vaften groat?
Hier is èn d'oude wet, èn oock het nieuw verbondt
Wilt ghy uw laegh gemoedt verheílén door gebeden ?
't Is hier al wat ghv foeckt , en dat in volle leden ;
Wilt ghy door hooger geeft uw Salighmaker lien ?
Wie dit, met aendacht leeft, dien fel het wèl gediên.
Wilt ghy tot uwen Godt uyt quade wegen keeren ?
(thy fult in riefe fcllool de rechte gangen leeren
Wilt ghy zijn van liet volck, dat dood noch hel en vreeft?
Ilier is een ftil vertreck, een lnfthof voor den geeft.
Wilt ghy met vatten trooft in uwen geeft bemercken
Hoe Godt is overal een hoeder zijner kercken ?
Hoe Gedt gednerigll forght voor fijn geminde brn,j t ?
Dit druckt ons Davids harp in volle leden rnyt
Wilt ghy een afbeelt fiep van dit rampfaligh leven ,
En hoe liet als een roock wort haeftigh weghgedreven
Leert hier, dat alle vleefch op losfe gronden ftaet,
En hoe liet wordt beftiert door Godes eygen roet :
Wilt ghy recht zijn bewuft, hoe geeft en lichaem vechten,
En hoe een flaeuwe ziel is weder op te rechten ?
Oock hoe in riefen ftrijt de geeft verwinnaer blijft;
Let, wat de groote Vorft van defers handel fchrijft
Wilt ghy den aert verftaen van Godes uytverkoren ,
En wie zich houden magh van nieuws te zijn geboren,
Hier leert men hoe de menfch wort klaer en onbevleckt,
En hoe een doode romp wort krachtigh opgewerkt ;
Wilt ghy de rechte tael van Godt den troofter kennen,

EI1 U-1)IC}1TEN

1',n tot lijn eygen f1ijl teil vollen u gewennen,
Leert hier, hoe David fright en tot den Heere fpreeckt,
En hoe dat fijn gebed tot in den Hemel breeckt.
Wilt ghy volkomen blijck aen alle menfchen toonen,
Dat laodt de quaden ftraft, de goede fal beloonen,
Dat Godt fal Rechter zijn oock van Glen grootften elan?
Hier is dat ti bericht van alles geven kan
Wilt r;hy tot uw behulp een vallen trooft bekomen,
En dat een ret n gemoet geen onheyl heeft te fehromen,
En dat liet met de faem en met (le leugens fpot,
Doorleeft slit heyliáh boeck, loo vraeght ghy 't uwen Godt;
Wilt ghv geduldigh zijn, Dock tegen harde flagen ,
Flier leert men ongelljck en bitter lijden dragen,
Hier leert men Rille fijn, hier leert men recht gedult,
Al bidt men tegen recht en buyten alle fchult.
Wilt ghy met valt, befcheydt aen yeder een bewtjfen,
Dat even uyt het flof het lichaem fal verrijfen?
En (lat men, na den dood fal leven fonder tijt,
IIier kunt gliy zijn voldaen, foo ghy een Chriften zijt.
Wilt glry een valt bericht en wetenfchap bekomen,
Iloe (bit oock Heydenfch volek by Godt is acngenomen ?
Flier is de rechte placts, daer ghy het leeren fult,
Al f:Igh hy, die liet fchreef, den fegen niet vervult.
Wort guy van Rillen haet of fwarte nijt befprongen
Of door liet grilligh volek gegeefelt niet de tongen;
Of i, uw hues befwaert met druck of ongeval
1-hier is 't, daer uw gemoet verliehtingh vinden fal:
iti'enf; gin, dat geen verderf uw geeft oyt magh vernielen ?
Ilier i- gewenfte falf en ballern voor de zielen;
Zijt ghy geneyght aen God te geven waren danek,
boo laet uw fternmen3 gaen naer Davids reyn gefauck
In 't i,orte, war verdriet, wat onverwachte dingen,
Wat oldleyl, wat gevacr uw ziel oyt magh befpringeu ;
Wat hinder, wat verlies , wat druck of ongeval,
't Is hier in een vervat, wat n verlichten lal:
Geen loo verboften ftaet kan iemant overkomen,
Of hier wort foeten trooft by ieder uytgenomen;
Of 't al te gronde gingh, ja lucht en hemel viel,
hier is een vaften burgh oock voor een fwacke ziel.
O David»» Godes Vriend! voor u en uw gedichten,
Moet ja , de Duyvel felt en alle nickers (wichten :
Want al (lat hels gefpuys was voor uw fangh vervaert ,
'then ghy noch niaer een kint of herders jongen waert.
Nu klinekt het overal, en door verfcheyde tongen,
Wat ghy oyt hebt gefpeelt of in den geeft gefongen;
Is 't vreenit, dat Davids harp loo hoogh geprefen wert,
Hy is een man geweeft naer Godes eygen hert :
't Is geeft al wat hy finght, en daer in is verholen
Wat iemant leeren kan oock in de befte fcholen :
Ja, hier in is vervat al wat de werelt geeft,
,la, sneer dan eenigh menfch en al de werelt heeft.
-

I^ Met een c:emp1eer der erfle a.\tgav,' yen hei 111melijek.
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Maer liet, dit heyligll werck en was ons niet gegeven,
Het was in vreemde tael den Joden voorgefchreven;
Dan 't is, na langen tijd, gebracht in onfe fpraeck,
Maer 't fcheen by menigll menfch bvnaeft als fon(ler fmaeck:
Doch Piet, hier komt een man fick heden openbaren,
Die fpeelt op Davids harp als op vernieude fnaren;
En dat inaeckt aan het oor een wonder foet geklanck
En 't is oock voor de ziel een aengename lanck.
Maer, oud man, als ick ben, wat fal ick verder leggen?
Ick wil, en 't is oock beft, mijn penne nederleggen
Een fijne diaalant is fchoon door eygen glans,
En wijn van rechte denght en hoeft geen groene krans.
-

Op Sm,gb-T7ee( , den 16 Ji'nri , 16.íC , ui het 82e jam [g as (mder dopras.

AEN DEN HKURE

D. H. CORNELIS UDEMANS,
OP SIJN BOECK: „DE VERKEERDE iERELT'.

De werelt, lieve vriest ! die is door u befchreveri ,
En wat 'er overal by men lehen wert bedreven;
Soo wat in ouden tijt hier voorniaels is gedaen ,
Als hoe tot heden toe des werelts faken gaen,
Nu wilt ghy, dat ick hier jet by fal laten drucken ,
Maer dit ter defer tijt en kan niet wel gelucken ;
Want dat iek uwen wil op heden niet en doe
Daer heb ick, naer my dunckt, verfcheyde reden toe.
Min pen is afgemat, wat kan ick toch bedrijven ?
Mijn lekt is uytgedrooght , hoe kan ick langer fehrijven ?
En Pet, dit mager lijf is mat en bijfter dor,
En .00ck mijn fangh -godin is uytermaten fchor.
Wou(lt ghy my wederom tot in de wereldt leyden
Daer ick gewilligh ben daer uyt te mogen fcheyden ?
Wat my eens wel beviel, daer fcheyd' ick heden af;
Mijn geeft fweeft evenftaegh ontrent een open graf.
Vaer wel clan , Uclemans ! met al de Zeeufche Muyfen ,
Iek make pack en lack gautfch befigh met verhuyfen
Iek ben des levens fat, ick ben des werelts moe :
0 God! ontfanght mijn ziel, als ick de reyfe doe!
Uenirteert en getekeut u}t mijn bede.
Swale-T'liet, der 17 lieh 1660

CE. gel,ael toegeae/e,e

J. CATS.

AEN JONCKVROUWI:

ANNA SCHILDERS".
eicht Anna Schilders, jonge maeght
Schoon u het vryen niet en plaeght,
Vermits uw teere jaren fijn
Renellen alle minnepijn

s4s
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Soo heeft in echter goedtglledacht,
Dat u dit boeck fy toegllebracht ,
Een boeck, dat van het vryen fpreeckt,
En hoe men minne pijlen breeckt,
Een boeck, dat tot den echten ftaet,
Ja, tot een volle moeder gaet,
En dat oock aen een weduvrou ,
Kan dienftigh fijn in haren rou.
Voorwaer, indien ick maer en fagh,
Wat foo een teere fpruyt vermagh,
'k En fond' u niet als kinderfpel,
Dat paft op uwe jaren wel;
'k En fond' ti niet als poppegoet,
Gelijck men aen de kinders doet,
Maer nu ick, als met eyger bant,
Hebb' afgemeten uw verftant,
En dat ghy, met foo teeren mout,
Oock rijm ter fnede lefen kont,
Soo fend' ick, voor een foete koeck,
Soo fend' ick u een deftigh boeck;
God geve, dat uw groene jeught
Magh wasfee tot een rijpe delight,
Magh fijn uws vaders foete ruft
En uwes moeders harteluft,
En al de vrienden liefghetal,
Waervan ik ééne wefen fal.
In Dorch er/u, deer 27 Xo ewer 1627.

BRIEF AEN DE EERBARE, KONSTRIJCKE EN WIJTBEROEMDE
JONCK- VROUW

ANNA MARIA SCHUERM_IANS,

-.

Maer fiet , hier wort u toegebracht
Wat ick hier buyten heb bedacht,
Dies mooghje fiep wat defe ziel
Hier in de wildernis ontviel.
Ghy fult'er vinden Charons boot,
Dat is een woon -huys van de doodt;
Een afbeelt van de lette reys,
En 't eynde van ons ydel vleys:
Een dingte, waer voor fchier -der beeft,
Die noch hier in den vleefelle leeft.
Maer een, geftelt gelijck glly zift,
Die is van defen anghft bevrijdt,
Als wel verfekert in den geeft,
Dat ons geen doodt en dient gevreeft,
Ja, datfe, met een bly gemoet,
Van ons behoort te zijn gegroet,
Vermits ons uy tgangh voor gewis
Een ingangh tot het leven is.
Want met de doot wort ons gebracht
Een heyl, by niemant oyt bedacht.
Dat ons van druck en ongeval
Ten leften eens verlosfen fal.
Maer ick en fend' u niet alleen
Een dorren romp, een nietigh been,
Of iet dat in den ouden dagh
De menschen overkomen magh ,
Hier is oock floffe voor de jeught;
En dan noch uw vermaerde deught,
Uw naem die wort'er veel gefpelt ,
Uw gaven zijnder in gemelt.
Ontfanght dan van een ouden vriest
Dat jongh' en oude lieden dient.

HAER BEHANDIGHT, MET ALLE DE WERCKEN CAN DEN I[EER CATS IN

ILLUSTRI VIRO

EEN STUCK, DEN 2/12 DECEMBER, 1655.

Jonck -vrouw, ick leef op defen tijt
Een leven als een Eremijt,
Mijn ftaet leyd' ick veywilligh af,
Om recht te deneken op het graf:
Nu woon ick buyten op het lant,
Ja, fegte ick , in het dorre zant:
'k En heb geen woon -huys in den I [aegh ,
Daer ick my geenfins van beklaegh :
Het velt ftaet my al beter aan,
Als Haegh en Hof oyt heeft gedaen.
Die, fonder pracht, in stilte leeft,
En nu geen ander wit en heeft,
Als hoe by Godt behagen fal,
Die is bevrijt van ongeval
Van afgunft, haet, en fwarte nijt,
Die meeft op hooge ftaten bijt.

D. JACOBO CATZIO.
Quas tibi, Catziades, reddam pro Munere grates?
En, x-F Tns omnes hic liber unus habet.
Cum tibi faneta quies corpufque aniwumque ferenet,
Neftoreos opto , fed fine nube, dies.
Sors tua cum ferret, junaifti facra profanis;
Nil nifx divinum nunc tua Mufa parat.
,

Tuarum-Ilt farom cultrix & ndmirati i^ fwuma

ANNA MARIA il SCHUERIMTAN.

EER -1>ICIfTEN

AEN DE DOORLUCHTIGE, WYTBEROEMDE EN KUNSTRIJCKE
PRINCESSE

ELISABETH,
OUDSTE DOCHTER DES KONINGHS VAN BOHEMEN, ENZ.

Dit boeck heeft Roomfche tael voor defen leeren fpreken,
Door geeften, die in kunft geen rappe geeften weken;
En, nimphe, gantfch het werek dat was u toegewijt,
Vermits ghy door de faem foo hoogh verheven fijt.
En nu dit eygen ftuck van nieuws komt opgerefen,
Soo moet uw waerde naera hier weder fijn gelefen;
En mits dat oock uw beelt hier nevens is gevoeght,
Soo wordt in volle daet de werelt vergenoeght.
(1663.)

OPDRACHT AEN DE EDELE GROOT MOGENDE HEEREN,
MIJN HEEREN

DE STAETEN VAN HOLLANDT EN
WEST-VRIESLANDT.
Indien er iemant is genegen om te vragen,
Waerom lek defen boeck aen u heb opgedragen
Die fal haeft zijn bericht, indien hy verder leeft,
Wat hier mijn oogemerek en reden is geweef t :
Iek heb een langen tut in uwen raet gefeten,
En d'ecr my daer gefchiet en wil ick niet vergeten;
Mijn dienft , hoewel geringh, die heeft u vergenoeght ;
En my ftaet oock te doen dat heufche lieden voeght.
Des kom ick boven al u danck en eere geven
Dat Inti is toegeftaen om ftil te mogen leven:
Iek ben door u verloft van 't fwaer en laftigh pack,
Daer in geen kleyne forgh en ftaege moeyte ftack.
Nu is het grootfte deel van mijn voornaemfte faecken ,
Met aerde befgh zijn, met aerde kennis maken;
Op dat ick leeren mocht de nutte fterrefkunft,
Dat my verkregen is door uw beleefde gunft.
Nu, als ick hier niet meer en fal te vinden wefen
Dan fal men evenwel uw weldaet kunnen leien
Ghy dan, ontfanglit dit werck u tot een eeuwigh pant,
Al, naders van mijn ruft en van mijn vaderlaudt.
;
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Dat ick in Hollant quarr , in Hollant ben gefeten,
Heb ick den vollen danck aen uwe ftadt te weten:
Want fchoon ick eertijts fcheen aen Zeelant wonder valt,
Noch word' ick, des verfocht, uw aengename galt.
Des heb ick langen tijdt in uwen raet gefeten,
En d'eer my daer gefchiet en wil ick niet vergeten;
Nu Liet, op defen gront fend' lek u dit gefchenck,
Een teycken, dat lek noch uw heufchen aert gedenck.
En, mits ick niet en wil ondanckbaer zijn bevonden,
Is dit mijn eggen kint aen uwe ftadt gefonden
Een kint van weecke ftof, geboren uyt de pen,
Daer ick geen vrouwen hulp of moeder toe en ken:
Het wil een danckbaer hert aen uwe ftadt betuygen,
En komt voor uwen raet met ootmoet nederbuygen;
Bereyt, met heufch gelaet te brengen aen den dagh ,
Al wat het in de borft verholen hebben inagh:
Al is het maer papier, gelijck ick moet bekennen,
Papier van defen aert, dat heeft gefwinde pennen;
Het fweeft al menighmael tot in het verfte lant,
Daer hem zijn Vader felfs voor defen noyt en vant.
En dan nogh is 'er volck , dat pooght ons wijs te maken,
Dat mijn wanfchapen kint tot eere fal geraken,
Ja, dat het leven fal oock na een langen tijt,
Als ick fal afrehe zijn en ghy begraven zijt :
Doch hoe dit wefen fal, clat wil ick laten blik ven ,
Iek poogh u maer dit werek eerbiedigh toetefchrlj ven
Ontfanght het kleyn gefchenck, het is een guntligh pant,
Want ick noem une ftadt mijn tweede Vaderlandt
In Soigk-!fief , den 30 Seplemlei I 0Y5.

-

In Sough- Vleet, den 30 Septcmler 16)3

OPDRACIIT AEN DE EDELE, WISE, VOORSIENIGE, GROOT
ACIITBARE HEERE

SCHOUT, BURGEMEESTERS, SCHEPENEN, RADEN,
01ITRADEN, EN GOEDE LUYDEN VAN DEN
ACHTE DER STADT DORDRECHT.
Indien hier eenigh menfch vereyfcht de rechte gronden,
Waerom iek defen boeck tot u heb afgefonden ;
Die lefe wat 'er volabt , en ftracks fal by verftien
Waerom dit kleyn gefchenck tot u is afgegaen
11

OPDRACHT AEN DE EDELE, WISE, VOORSIENIGE, GROOT
ACIITBARE HEEREN,

BALJUW, BURGEMEESTERS, SCIIEPENEN EN
RAET DER STADT MIDDELBURGII.
Indien 'er iemant is genegen om te vragen,
Waerom ick defen boeck aen u liet overdragen
Die fal haeft fijn bericht, indien hy verder leeft,
Wat hier mijn ooghgemerck en reden is geweeft, :
Iek heb van overlangh in uwen raet gefeten,
En dat en wil iek noyt, ja , fal het niet vergeten ;
De gunft my daer getoont en d'eere my gefehiet ,
En gaet tot heden toe uyt mijn gedachten niet;
En, mits ick niet en wil ondanekbaer zijn bevonden,
Is dit mijn eygen kint naer uwe ftadt gefonden;
Een kint van weecke ftof, geboren uyt de pen,
Daer ick geen vrouwenhulp of moeder toe en ken
Het wil een danckbaer hert aen uwe ftadt betuygen ,
En komt voor uwen raet eerbiedigh Ilederbuygen;
Bereyt , met heus gelaet te brengen aen den dagh ,
Al wat het in de borft verholen hebben magh :
213
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Al is liet maer papier, gelijck ick moet bekennen ,
Een kint van defen aert dat heeft gefwinde pennen
Het fweeft al menighmael tot in liet verfte laat,
Daer lieh de vader felf zijn leven not en vant.
En fiet, noch is 'er volck , dat ons foeekt wijs te maken
Dat dit wanfchapen kint tot eere fal geraken;
Ja, dat het leven fal oock na een langen tikt,
Als ick fal asfche zijn en ghy begraven zijt.
Doch hoe dit wefen fal, dat wil ick laten blijven,
Iek foeck u maer dit werck eerbiedigh toetefchrijven;
Ontfanght het kleyn gefchenck, liet is een gunftigh pant,
Want ick noem uwe ftadt mijn tweede Vaderlandt.
In Sor91-T'[tet, den 30 Sepfe,iióer 1055.

AEN DE EDELE ERENTFESTE, WYSE, VOORSIENIGE,
ACHTBARE HEEREN

BALJUW, BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN RAET
DER STADT ZIERICKSEE.

Indien hier iemant koomt, en vraeght my naer de gronden,
Waerop ick defen boeck tot u heb afgefonden,
Die lefe watter volght en ftracx fal by vcrftaen
Waerom dit kleyn gefchenek to, u is afgegacn :
Iek ben in uwe ftadt voor defen opgetoghen
En, even van der jeught, gelijck een rijs, geboghen,
Oock heb ick daer geleert, hoe dat men verfen maeckt,
En hoe men in de kunft allenexen dieper raeckt.
Uw ftadt heeft toen een fchool en meefters onderhouwen,
Soo voor uw eygen jeught als voor liet vruchtbaer Schouwen;
Hier ben ick ingebracht en 't is my wel geluckt,
Dat ick van uwen boom oock vruchten heb geplackt.
Doch, in dit kleyn beginn, zijn my veel tuynielj aren.
In voor- en tegenfpoet , in onruft wedervaren ;
Maer Godt heeft my veruut, dat ick nu ftille ben,
Soodat ick nu voortaen den IIaghe niet en ken,
Den Haghe niet en foeck, de werelt kan verachten,
Nu befigh bovenal op mijn vertreck te wachten
En hoe ick, uyt liet vleefch en uyt het aertfche dal,
En hoe ick wel getrooft van hier verhuy fen fal
En als ick van liet ftof mijn affcheyt heb genomen,
Hoe dat ick fonder fchrick voor Godt fal moghen komen
En, mits ick fonden heb, en dat in groot getal,
Wie in dat hoogh gericht mijn voorfpraeck wefen fal.
Siet, over dit bedrijf en van mijn vorigh leven
Heb ick, nadat het viel, by wijlen iet gefchreven,
En slit, gelijek het nu te (amen is gebracht,
;

Is u van overlangh uyt gunfte toegedacht.
Nu, wijl ick niet en wil ondanckbaer fijn bevonden,
Heb ick u dit papier eerbiedigh toegefonden;
Al is het flechte ftof, ick bidd': veracht het niet;
Daer fchuylt misfchien meer in als ghy ten eerften Liet.
Want, als ick hier niet meer en fal te vinden wefen,
Dan fal inca noch uw lof en weldaet moghen leien;
Ghy daerom, neemt het aen, het is een gunitigh pant:
Ieh noenre Zierickfee mijn tweede vaderlant,
In Sor'h-V7ief,, den 30 September 1055.

AEN DE ERENTFESTE, WYSE, VOORSIENIGE, WEL ACHTBARE
HEEREN,

BALJUW, BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN
RAET DER STADT BROU WERSHAVEN.
Siet, vaders van mijn vaderlant,
Iek fend' u toe een gunftigh pant,
In teecken dat ick uwe ben,
En dat ick my voor uwe ken;
Want, of my Godt, al menigh jaer,
Geleit heeft hier en weder daer,
Uw ftadt was toch mijn eerfte grondt
Daer ick op fwacke boenen ftont,
Daer ick mijn eerften adem blies,
En tot mijn eilef jaren wies.
De liefde tot het vaderlant
Heeft Godt als in den menfch geplant ,
Soodat het ieders harte treckt
En dit heeft my oock opgeweckt
Om u te fenden dit gefclienck
Een teecken, dat ick noch gedenek,
Daer ick weleer ter werelt quain
En eerft mijn noodigh voetfel nam.
Maer dat ick heden aen u flier,
Is maer een gifte van papier,
Dat is : een dingh van kleynen prijs
Icy fegge: 't is een vaft bewijs,
Dat ick n toon èn eer en gunft,
En dat door middel van de kunft
Want lek brengh' u een gifte toe
Als ick mijn befte vrienden doe;
Des bidd' ick: en veracht het niet,
Dat n de kunft uyt gunfte biedt:
Het fal noch leven in den tijt
Als ick en ghy begraven fijt.
;

;

In So',gh-T7ef,

tlt;t

20 September 1653.

TWEE EN TACHTIGH-JARIGH LEVEN,
VAN ZIJS\ (ti:1300RTE A TOT ZIJN I)OOT TOE,
AEN DESSELFS

VEERTIEN DINTS- KINDEREN,
DIENENDE TOT NARICHT VAN DE SELVE,

Terent. Adelpit. Act. 3. Sc 3.
INSPICERE, TANQUAM IN SPECULUM, VITAS OMNIUM
A'I'QUE EX 1LIIS SUMERE EXEMPLUM, I30C FACIO,
H0C JUBEO, IIOC LAUDI, HOC VITIO DATGR.

Ghy wenfcht, met grooten ernft, van my te fien befchreven
Den g,intfchen oinineloop van mijn langhwijligh leven
Op datje faeght een fpoor, in d'ongemeene baen ,
I)ie ick van mijne jeught tot heden heb begaen;
Ghy meynt, na dat ick tel nu meer als tachtighl jaren,
I)at im zijn by gevoigh veel dingen wedervaren ,
En dat de lange reys van foo bedaeghden man,
Uw onbedreven hooft ten goede dienen kan.
liet leven van den nrenfcll , niet oordeel overlefen,
Kan aen een jongh gefel gehjek een fpiegel wefen ,
Ryfonder als de man, wiens oordeel dat men leeft,
Niet ftaegh een kluyfenaer of doeniet is gewecft.
Wiel kinders , tot dit werek foo vind ick my genegen ,
1\rant als ick u voldoe, foo meld ick Godes zegen ,
Om dat my dit verhael indachtigh maken fal,
Iloe Godt my heeft geleyt door menigh ongeval.
Ontfanght dan van mijn pen wat my is overkomen,
Van (lat mijn aertfell gewoel beginfel heeft genomen,
Macr hoort oock onder dies de feylen inijner jeught,
Want dat kon evenfelfs u leyden tot de deught.
Dit is een nutte fpreuck, ick fegh het fonder fpotten:
De wife lieden felfs, die leeren van de fotten
Veel meer, als eenigh dwaes van wijfe lieden doet;
Want dwaefheyt is alleen voor wijfe lieden goet.
Het leven in te fien van hooghbedaeghde lieden ,
Daer feet een leerfaem hert wat dat'er kan gefcllieden;
Daer is des werelts loop ten vollen uytgedruckt ,
En wat'er qualijck gaet, en wat'er wel geluckt.
-

1) :AL re]'en , Agreotten, en 1.oeibef,en.

Iek fcheppe groot vermaeck , wanneer ick iemants leven
Sie met de nette pen en naer den eyfch befchreven ;
Al is het maer een mcnfch van middelbare ftaet ,
Iek vind'er eenigh dingh dat my ter harten gaet:
Als ick iets goets bemerek, ick poogh liet na te volgen ,
Maer vind' ick quaet beleyt, dan ben ick gantfch verbolgen:
Het legt my in het hooft in ieder nacht en maelt,
Want 't is de vroome ]eet wanneer'er iemant dwaelt.
Ontfanht dan dit gedicht, dat ick begon te baeren ,
Doen iek was ingegaen nu d'een en tachtigh jaren.
't Is my te defer tijt gelijek een Benjamijn ,
lek hoop, het fal ii lief en niet ondienftigh zijn.
Siet , als den avont komt , en dat de fonneftralen
Nu fcheyden uyt de lucht en naer der aerden dalen,
Wy trecken dat gelicht ons vry dan naerder aen,
Mi(s wy liet, helder licht dan lien in duyfter gaen.
Ghy doet oock even foo met dat ick heb gefchreven
IIet kan uw leytfman zijn tot aen uw vorder leven :
En als men iemant fiet die in fijn wegen feylt,
Soo dient hem, die liet merckt, een ander ftreeck gefeylt.
My is nu toegeftaen hier vry te mogen blijven,
Dies heb ick tijts genoegh om iets te mogen fchrljven,
Dus foo my Godt bevrijdt van zieckt' en ongeval,
Soo meyn iek iet te doen dat my vernoegen fel.
En wie en fou niet hier tot fchrijven Eich gewennen ?
De ganfen hier gebroet die geven hupfe pennen. ,
Ons frnyten geven inckt ", ons boomen wit papier ='',
En wat ick verder hoef, dat vind ick even hier.
Nu, fonder langh vertreck, iek gae het ftuck beginnen,
Maer Godt, mijn eenigh heyl, heftier mijn fwacke firnen,
Dat iek uyt rechte gun It, tot aen mijn leiten dagh,
Met oordeel naer den eyfch my hier in quilten magh!

2) De fchorsfen van ßeicke boomen op Sorgli-A Let wasfende.
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Daer is een Zeeufche ftadt, men noemtfe Brouwershaven ",
Daer heeft een vrouwen borft my eerft beftaen te laven;
Ick was het vierde kint dat Godt mijn vader gaf,
Maer die ons had gebaert die leyde 't leven af.
Mijn ouders roemden noyt van edel bloet te wefen,
Oock was mijn ydel hart foo hooge noyt gerefen;
Mijn vader fat geftaegh daer midden in den raet ,
Hy focht geen groot beflagh en oock geen hooger ftaet,
Sijn broeder was geleert en heeft oock veel gefchreven,
Sijn boecken zijn bekent, als die noch heden leven:
Plantijn! uw druckery die heeft'er kennis van,
Als die veel is gebruyckt by menigh deftigh man.
Mijn broeder was geneyght dien eygen wegh te treden,
Maer Piet, de quade tijt die heeft'et niet geleden;
Douay was toen de plaets om haeft te zijn geleert,
Maer eer hy fchier begon, foo is hy t'huis gekeert.
Mijn vader,, noch gefont en van bequaine jaeren,
Bevont fich wederom genegen om te paeren ;
Mijn zufters waeren jonck, foo dat fijn huyfbedrijf
Vereyfte, naer hein docht, een kloeck en rijper wijf.
Daer was een hupfe vrouw uyt Walslant toen gekomen,
Die heeft in echte trou mijn vader aengenomen;
Sy was een hantfaem wijf en oock van edel bloet,
Maer door de krijgh berooft van al haer ouders goet.
Iek hebbe menighmael haer goeden aert geprefen,
Sy was niet als van outs een ftiefmoér plagte te wefen,
1)
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Want fchoon dat in het huys een mist agh wierd begaen,
Sy voer noyt heftigh uyt, maer liet'et bene gaen.
Een oom , tot ons geneyght, en konde niet gehengen,
Om by een Walfehe vrou ons op te laten brengen:
Schoon wy vier kinders zijn, hy, des al niet te min,
Maeckt ons, uyt rechte gunft, een deel van fijn ghefin.
De vrouw met hem getrout, die was ons moeders fufter,
Die vond om dit beleyt haer finnen vry gerufter;
Sy was een deftigh wijf en van een ftrengh gemoet,
Die heeft ons in de tucht te famen opgevoet.
De luyden, die van Godt geen kinders fijn gegeven,
Die zijn oock dickmael nut in dit ellendigh leven;
Want fiet, door haer behulp, een neef of ander vrient
Wordt dickmael onderftut of door haer wel gedient.
Mijn vader onderdies gewan drie fluckfe zonen,
En noch een fchoone maeght, die by hem bleven wonen,
Terwijl ick elders ben gefeten in de fchool,
Of dat ick verder ga en in de werelt dool.
Als nu mijn tijt verliep, en dat mijn teere jaren
Verhooghden onder dies en nu wat rijper waren,
Wierd ick ter fchool geleyt, al fcheen het wat te vroegh,
Waer van mijn goeden oom de koften willigh droegh.
Iek konde my voor eerft tot leeren niet begeven,
De fchool van Zierickfee fcheen my een droevigh leven:
Soo dat het eerfte jaer geheel ten eynde quarr,
Eer dat ick recht begon en iet ter harten nam.
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Ons meefter ' was een man gantfch kluchtigh in manieren,
lly liet hem al te veel of al te luttel vieren;
Nu deftigh als een prins in f jn geduchte macht,
Dan weder als een kint en uytter maten facht.
Als ieinant tot een ampt of eere wierd verheven,
1)ie onder fijn beleyt eens was gewoon te leven,
Dan was by ganfch vernoeght en hielt hein als vereert,
En feyde : dat by weet , dat heb ick hem geleert;
lly plagte die menigmael met vingers aan te wijfee
Siet , fprack by, waer de kunft doet flechte inyden rij fen
I ly die nu op een koets gelijck een prinfe rijdt,
Was onlangs anders niet als ghy op heden zijt.
\Teeft naerftigh , Zeeufe jeught, en fpant de gantfche linnen
Soo konje machtigh goet en ftaet en eer gewinnen ,
En oock een hupfe vrou. Soo gingh hy dickmaels aen,
En dit heeft aen de jeught by wijlen goed gedaen.
De vrouw die fijn gefin en keucken molt beftieren,
1Vas geeftigh in verftant en deftigh in manieren:
Maer waer is eenigh menfch in alle dingen wijs,
Al is hy fchoon geleert en ook ten vollen grijs?
,Sy had een meyt gehuurt die kluchtigh wilt te fpreecken,
'Fot praten wel geneyght en al met fneêge ftreecken,
Sy toond' in haer bedrijf veel tekens van verftant,
Maer fy had buytens tijts mifbruyckt haer befte pandt.
Sy had in 't hof gewoont, maer was Baer laes ! bedrogen ,
let slat men maeghdom biet was van haer weghgevlogen:
Dees quam in ons vertreck als vrouw en meefter Iliep
Oock fchoon het donker was en dat haer nicinant riep.
Eck was nogh fonder ergh, maer die toen bv ons waren,
Die willen meer als lek, als fneêger door de jaren,
Met dele nam de nieyt by wijlen haer vermaeck,
En fchoon de nacht verliep men kreeg'er geenen vaeck;
Niet dat ick iet vernam als datfe t'famen joegen,
Alleen in losfe praet beftont haer vergenoegen :
Maer liet , dit hooffe dier dat menghd'er grepen in ,
Die fmaeckten naer het hof en oock naer geyle mill.
líoort , wie ooit jeught beftiert: en laet geen jongers oorcm
Of vuv 1 of dertel jock of Ilimme treken hooren
liet is van outs gemerckt , het fal niet ligt vergaen
Als in een vuyle ton wordt vunfigh nat gedaeu.
Iek vocle meniglnnael noch in mijn zinnen komen
Dat ick van dele ftof ter loops heb ingenomen:
1 let kruyt dat niet en deught, indien het veyligh waft,
Wordt ougevoeligh groot en ftaet ten leiten valt.
Schoolvrouwen, wieje zijt, en wilt geen meyfjes hoeren,
Die ghy eint uyt den aert geneyght tot vreemde koeren
Die eens oneerbaer was wordt even ftaegh gemijt,
lien eater, hoe het gaet, die huppelt alle tijt,
I)e vrouw was echter fneêgh die jonckheyt kon beftieren
En fehaft haer goeden raet in wefen en manieren :
\Vat ie^uant van (le jenafit aen tafel qualijel, flout,

Dat viert bï haer berifpt, doch niet een fachte moat.
Al wat Erafmus leert ten goede van de zeden,
Dat braghtfe tot de daet en al met foete reden:
Soo dat'er wordt gefeyt, die by haer was beftiert,
Dat hy niet plomp en was of kwalick gemanlert.
Oock was'er toen een gril, die my geduerigh gnelde ,
En oock mijn kints gemoet in vreemde bochten fteldle:
En riet, een jonge fpruyt, al was liet maer een kuit,
Daer was mijn ydel hart ten hoogften op gelint.
lek font naer haere gunft, en wilt haer iet te fcheucken ,
Op datfe waer ick was noch miner fou gedencken :
't Was al maer kinderwerek, inner des al niet-te -nii.^,
Het nlaeckte my geftaêgh een ongerufte zin.
Iek had haer op een tijt een kleyne gift gefonden,
Maer fiet, mijn fnege Moey die had het uytgevonden :
Sy wik'et altemael wat ick oyt had beftaen,
Dies namfe ray alleen en fprack my deftigh aen
Sy gingh geweldigh af, en fey my duyfent reden,
Hoe dat een leerfaem kint fijn jaeren moet befteden;
En hoe men weten moet ontrent fijn eerfte jeught,
Of dat men anders mitt de vruchten van de denght.
En waerom laugh verhael? zy wilt foo veel te (eggen ,
Dat ick genegen wierd mijn grillen af te leggen;
En toen begon iek eerft te letten op liet flock;
Een vrient van wij fen raet is vry een groot geluek.
lek was oock even toen tot dichten Peer genegen,
En door een buyte -kans heb ick de lult gekregen:
Ons meefter Dirick Kemp en was niet van de kunft
En niet een Zangh -godin en bood hem hare gunk.
Een eerbaer jongelingh, uyt Brabant daer gekomen,
had in een ander fchool de dichtkunft aengenomen
Die heeft de gront geleyt van waer ik vorder quarr
En op Parnaffus bergh allencxen hooger klam.
Iek had eens inenigh vers in Room lebe tael gefelireven,
En daer toe wierd ick eerft geweldigh aengedreven
Maer iek verloor hier van by na de gantlehe fmaeck,
En in de Zeeufehe tael kreegh lek een nieu vermaeck.
lek was in defe fchool tot vier gelieele jaren,
Dies quam liaer eietter tijt mijn leerfucht openbaren
lek wierd van Zierickfee tot Leyden opgebracht,
En daer was, dat iek eerft mijn faecken overdacht.
Suet , ick was daer verfelt met hupfe jonge lieden ,
Die my tot hooger werek door haer exempel rieden
Iek leerde Grieekfche tael, en fchoon ick maer begon,
Het feheen dat ick terftont oock verfen maken kon.
Gesfelius die my veel nutte dingen leerde,
En die ick naderhant gelijck een vader eerde,
Droegh my too goeden hart als iemant van de febool ,
Dies gloeyde mijn verftant gelijck een Luyckfe kool.
Heb ick iets poets geleert door Godes milden zegen,
Dat heb iek meerendeels door fijn beleyt gekregen :

1) llneL Kemp.

T1

214

854

TWEE EN T.ACHTIGII-JA1,IGI1 1,EVl'.N.

Had dit wat langh genliiert, het lied my wel geluckt,
i\laer I'iet, de goede man is elders heen geruckt:
De ftadt van Amersfoort, daer in by was geboren,
Heeft hein tot Opperhooft van hare School verkoren.
Sint, daer lagh toen mijn Grieg en wat'er is ontrent,
Schoon ick tot defe tael nu fclieen te zijn gewent.
Daer waren even toen oock vrienden die my rieden
Gelijck liet veel gebeurt by onbewufte lieden,
iaat ick noyt niet liet Griccx fou quellen mijn verftant
Mits iek het Roomfche recht foei nemen by der hant.
Iek die het niinfte werek ` eueyght was uyt te kielen
Liet al de Grieekfche tael in my ii cl heeft vervriefen
Maer ick heb naderhant dat nienigmael beklaeglit,
Vermits my dat verlies ten vollen heeft mishaeght.
Ick hebbe naderhani mijn woonplaets toen genomen ,
By feecker deftigh Man van Leuven daer gekomen,
Moulijn beneffens hein die lafen bey gelijck ,
Wat Ariftoteles fehreef in liet Grieckfche Rijck.
De Vrouw, een iappe ziel, bon wel en deftigh fpreecken,
En gaf ons groot vermaeck niet duyfent foete fueceken:
Iek hoorde menigh woord uyt haer befcheyden mont ,
Dat ick met ander volek bequaem en geeftigh vont.
Wy waren veeltijts fes die aen haer tafel faten ,
Al op gehjcken voet geneygt tot geeftigh praeten
De Vrouwe evenwel , gelijck men namaels fagh,
Mifgreep haer op een tijt en deed een quade Ilagli.
Sy nam in haeren dienft een maeght van friffe leden,
En foet in haer gelact en geeftigli in liner zeden,
Geleert in Franffe tael, in 't kort een rappe ziel,
Die niet baer gantfch bedrijf de jonckhe t wel beviel.
Dit meysjen was gewoon ons bedden op te maceken,
Maer dat braght een liet buys een deel verbofte faecken
Want als het titfigh diel genacckt aen ieniants bedt,
Soo werd van ftonden aen de Boeck -kas '^ eg efet :
Het lefen had gedaen , men hoord'er citer fpelen
Of op de luyte flaen, men hoord'er deuntjes quelen ,
Want deer de vrijfter quarr ontrent de toffe jeuught,
Daer rees van ftonden aen een ongewone vreught
Wel vrient, indienje zijt genegen op de boecken,
Soo keert uw ooges af van alle witte doecken:
Want komt'er immer vier of by of aen het v las,
't Is wonder loo het blijft gelijck liet eert' Is was.
Maer IIera viert bedjicht, hoe dit ontljdigh mallen
Voor heer en voor haer huys fou komen uyt te vallen :
Dies lietf' een wacker oogh op al den handel geen ,
En wift door fneêgh beleyt al wat'er was gedaen.
Sy gaf hier dochter left op ons bedrijf te letten,
En die gingh evenftaegh daer op de filmen wetten:
Ja, nam gedurigh acht tot aen het minfte dingte,
En bracht baer moeder een al wat'er ommegingh.
Sy, die niet goet en vont dit langte te laten duoren,
Gingh fonder langte beriet een ander meysjen hueren,

Een Griot van ftneren aert , en leelijck boven dien
Soo chat in hier gehet niet foots en was te lien.
Dit meysjen, of veel eer een backkes van Meduyfe,
En wierd hier niet gebruyckt ten dienfte van den buyfe
Nocii tot het keuckewerek; nicer haer wierd opgcleyt,
Te ftaen tot onfen dienft gelijck een kamer -inert.
Noch was het niet genoegh: Lonife aloft vertreekeii,
En dit wanfchapen menfch dat quarr ons bedden decken ;
Maer als dit feltfaem hooft ontrent ons kamers quarr
Soo was de jenght ontftelt en toond' hier bijfter gram.
Wie fehoone katten heeft clie moet gedurrigh roereken
Op „aften , afgericht om in het bont te wercken ;
Dit is een orde fpreuck : een aerdigh katte -vel
Verweekt in nienigli huys een aerdigh katte-feel.
En feet , (le ftuere meyt en mocht ons niet genaeeken ,
Want yder een beftont fijn eygen bed te maecken:
Dit gingh gelijck het moght, en Hera fagh het een ,
Haer docht het vreint bedrijf en Lou niet lange ftaen.
Het fpeet de nieuwe meyt, dat zy dus was verfteecken ,
En fy bedacht een vond om heer te mogen wreecken.
Het ginck haer, foo het bleeek, tot in haer innigh hert,
Dat z} - , gelijck een Ilons van ons vertlooten wert.
Sy quarr eens op een tijt, Baer wy aen tafel feten ,
En dat'er was gekoockt niet groot vervoegen aten,
En ftoord' ons foet vermaeck door feker vremt verliael,
Dat zy te voorfchijn braght niet ongewone tael:
Louifa , was hier woord , die hier eens plagte te wonen
(luani gifter op de marskt haer droefbeyt my vertoonen,
Sy bleef in liner gefpreck , fchoon fy het «el begon
De krop was haer loo vol, (lat fy niet fpreecken kon.
Sy heeft, gelijckfe feyt, door felioon en liftigh praten ,
flier in slit eerbaer hays haer befte pant gelaten :
Dies is fy nu ter tijt in gantfeh bedroefden [tact,
Sy braeckt , en fpickt, en fpout, vermitfe f^vanger giet.
Nit , by die oorfaeck is van defe vreemde knien
Moet deneken om de kraem en om de kinderluren ;
Wie slit nu wefen magh, dat houdfe voor liet left,
IIy die haer heeft beftruyft die weet het alderbeft.
Dit fprack de loofe trip , en liet de refte blijven ;
Meer (tracks rees onder ons een fnar en hevigh lijven,
Daer bracht een veder voort , wie aen de jonge mevt
Had meefte gunft betoont en boven al gevleyt.
Als hock en Bottelier bywijlen hevigh kijven ,
Dan wort'et openbaer waer vet en boter blijven :
I+,'en eder vecht om ftrijt , en onder defe twift
Soo komt het fehennis uyt dat niemant recht en wift.
1 Nu fchoon ick noyt foo ver mijn plichten had vergeten,
Dat my an al dit werck iet mochte fijn geweten,
't Gefchiede evenwel, fchoon lek onfchuldigh was,
Dat ink als niet en fchreef en weynigh boecken las.
ink quarr eerft uyt de fchool, in alles onbedreven,
En lind noch niet bemerckt hoe nu de menfchen leven
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Iek fagh de werelt aen gelijck een holle pot,
l'n was daerom beducht oock hier te fijn bedot.
Siet, in dit eygen huys daer waeren flimme galten,
Oock wel tot vleefch geneyght te midden in de vatten :
Het was gefepen volek , dat even buyten 's lants
Niet Leiden had geweeft aen Venus geylen dans.
My va; oock wel bekent , dat aen de fwackfte dijeken
De zee komt in 't gemeen de landen overftrijcken,
En (lat den laeghften tuyn, oock wel in onfen tljt,
Den ineeften overlaft van Route boeven lijdt.
Dit woteghme bijiler fwaer in mijn bedroefde zinnen,
En vond my buyten raet wat dat ick fou beginnen
l iet felheen, als ick het (tuck met oordeel overdacht
Dat my 't onwettigh kint (tont t'huys te fijn gebracht.
Dies aloft iek, naer my docht, de rechtsgeleerden vragen
Hoe dat een jongelingh fich hier behoort te dragen.
Ey let, on vijfe jeught, wat dat'er kan gefchièn!
Iek moght uaer dele tijt geen witte kappen Fien.
lek was in volle daet tot vrouwen ongenegen ,
Dit fcheen des Heeren ftraf, en 't was fijn eygen zegen
Siet , nyt het dnyfter felts treckt hy een helder licht,
Soo dat de fwarte nacht wort klaer in ons gefacht.
lek ben na delen tijt, door onvoorfichtigh mallen,
In Poo verboften ftaet mijn leven noyt gevallen.
Het is van outs gemerekt, hoe een verfchroeyde kat
Is fchromigh naderhant oock van het killigh nat.
lek danck u, lieve Godt! dat ghy my hebt gefonden,
Daer ick goet onderwijs gedurigh heb gevonden:
't Is uw genaed' alleen, dat lnijn verdwaelde ziel
Niet dickmael in verdriet en zonden nederviel.
Maer Piet , na korten tijt het (tuck wort uyt gevonden,
Het fehennis wort ontdeckt tot aen de diepfte gronden
l let bleeck , dat al liet werck ontftont uyt enckel fpijt
De waerheyt is van outs een dochter van den tijt.
Ey tiet , de loofe Griet die had het al gelogen,
Die had het ihm beleyt uyt haren , poot getogen
Ey let hier, vrienden , let, wat lult tot wraecke doet,
\Vanneerfe plaetfe neemt ontrent een wrang gemoet
Siet, hoe veel ongelucks dat eertijts is gereten,
11Tits Juno werd gelaeckt en Venus hoogh geprefen;
[[et dede niet alleen aen Troyen 't hooghfte quaet,
Maer aen fEneas felfs oock daer hy dolen gaet.
Iek heb eens overlangh een foete fpreuck gelefen,
Bequaeul, naer mijn begrijp, om hier geftelt te wefen;
Het is een dienftigh woord niet voor de jeught alleen,
Maer nut om goet te doen de menfchen in 't gemeen.
In hoop, in qualijck fijn, in meerder leet te fchromen,
Soo dient by yeder menfch het leven opgenomen.
Ghy, hoopt noyt fonder vrees, en wees niet al te bly,
Van druck, na groote vreught, en is hier niemant vey.
\1'at zijnder, lieve Go'lt wat hebben wy gehrceekcn,
1)

Promotiebrief

I)ie ons als beulen zijn, en ons den vrede breecken!
Die Godt ons aller Heer niet voor fijn Heer en kent,
Heeft heerfchers binnen hem en heeren fonder ent.
Eerft was een yeder uyt, gelijck wy dickmaels zagen,
Om fick een titfich dier, een meysjen te bejagen :
Ilier quarr dan y verf acht en vreemde grillen by,
En niemant van den hoop en was van tochten vry.
En fchoon (lit feltfaem werck eerft luftigh heeft gefehenen,
Ey Piet , dit los vermaeck is in der haeft verdwenen :
Want als men van de kraem en kinderlueren Iprack ,
Toen was dat alle vreught en onfe vrientfchap brack.
Als nu die (warte wolck ten vollen was gedoocken,
Soo ben lek als een roos in haeften weer ontloocken.
Dies nam ick wederom (le boecken by der leant,
Daer in ick boven al vermaeck en vreughde vant.
Iek leyde naderhant een (til en ruftigh leven,
En na iek van mijn doen veel preuven had gegeven,
Scheyd' ick van Leyden af, en reyfde uyt het laut,
Op dat een vreemde kult moght wetten mijn verftast.
Iek ginck tot Onions my eerft ter neder fetten ,
Daer iek meeft befigh was omtrent de Roomfehe wetten.
Tot dat ick brieven kreegh daer meed' ick wierd vereert ',
Als die in 't Keyferrecllt nu fcheen te fijn volleert.
Wat my te defer plaets is vorder wedervaren,
Daer van wil ick oock hier een weynigh openbaren;
Iek lieb veel tljts gefpilt by jimf'ers van de ftadt,
Daer ick goet onderhout en vryen toeganck hadt.
En dit was Poo liet fcheen, om Frans te mogen leeren,
Om met een nette tael naer huys te mogen keeren;
Maer tiet , dit onderhout dat wies gedurigh aen,
En 't is niet wel te Fien hoe ver de faecken gad.
Dit vriendelijck befoeck was niet van weynigh ueren,
Want om het wel te doen foo moft'et lange dueren,
De kennis wies geftaegh, en , mits de foete praet ,
Soo hielt men menighmael oock niet de rechte maet.
Sy koften, Poo my docht, Poo wel en geeftigh fpreecken,
En hadden over al Poo veel bequame treecken,
Soo dat ons Zeeu lebe tael bynaeft in my verdween,
En plomp in haer bedrijf en fonder luyfter feheen.
Een los en ydel oogh, genegen om te mallen,
Sal light ick weet niet waer de zinnen laten vallen :
Maer een die trouwen wil, die moet fijn loste waen,
Die moet fijn weeligh groen eerft laeten overgaen.
Dan fald'er ander werck in fijn gedachten komen,
Dan kan by eerft verftaen wat vrouw hem dient genomen:
En wieder voor het huys en voor een deftigh man,
En wie het gantfch gefin tot voordeel dienen kan.
Siet, als'er iemant trouwt in laegh of hooge fcholen ,
Dat is geen rechte trou, dat is maer enekel dolen;
't Is dwaesheyt als de jeught ontrent haer boecken vrijt,
Dat is ontijdigh werck, plan is het leerens tijt.
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Al die in haere jcnbht wel eer te Leuven trouwden,
En op loo fwacken gront haer echte leven bouwden,
Die hebben in 't gemeen hier in heel mifgetaft,
Haer faecken naderhant, die gingen niet te valt.
't Gevry was aengenaem, maer fiel , ten langen leften,
Voor 't noodigh huysbedrijf en was'er niet ten beften.
Den doeck ginck voor den boeck, dus had men niet geleert,
En daerom wordt den wulp met geenen fteen vereert.
Het trouwen buytens tits tact dat voor jonge zotten
Een Leuvens huwehjck en client maer om te fpotten
Gefeiten, wieje fijt, betoomt uw weeligh bloet,
Eer dat men is volleert en is geen trouwen god.
Nu weder tot ons werck. Wie fal het recht verhalen
Hoe feltfaem buyten 's lants de jonge lieden dwalen ?
Voor my , ick heb bemerckt , toen ick vertrecken fou
Dat ick was overftort met ongemeene ron.
En mits my dit vertreck tot aen de ziele raeck}e,
Soo was, dat ick hier op oock klaegh-gedichten maeckte;
Want ick viel om dit werck in wonderbaer gepey s
Dies had ick wel gewenft te (taken dele reys.
Maer dat en moght niet zijn, mijn tijt die was gekomen,
Die diende my voor al wel waer te zijn genomen;
Vaert wel dan , Orliensl al is het droeve pijn,
Daer is geen ander raet, het moet gefeheyden zijn.
Nu , mits ick van mijn doen geftaegh wil reden geven,
Iek was te langen tijt op eene plaets gebleven,
En door het ftaêgh verblijf, loo wies de kennis aen,
Dies was ick ongefint van daer te moeten gaen.
Want ick kon toen ter tijt oock daer wel iemant vinden
Die aen my door de trou haer was gefint te binden
Maer my was aengefeyt, toen ick gaen reyfen won,
Dat ick doch met mijn tweên niet wederkeeren fou;
Die uyt haer vaderlant in vreemde landen trouwen,
Die Get men meniglnmael den handel haer berouwen
Een die recht paren wil en mach niet verder gad,
Als daer hy met een kolf en bal vermach te flaen.
Dit moet ick tot bericht van onfe jonekheyt Ich rijven:
Wie reyft client niet te langh op eene plaets te blijven.
Siet , als een jonge boom te diepe wortels fchiet ,
Soo wil hy van den groat of uyt der aerden niet.
Een groen hout in het vyer en fal niet veerdigh branden,
Oock niet een jongh geld i die komt in vreemde landen
Maer blijft hy lange tijt in eene plaets gelet,
Dat hem eerft niet en trof, is namaels fijn belet.
Mijn aert was vander jeught genegen om te mallen,
En 't vrouwelijck gepacht dat heeft my wel bevallen
Hier door wiert lek verrockt byna eer ick het wilt,
En heb, eylaes! hier in geen kleynen tijt gequift.
Tot Ilooren evenwel van geyl en dertel leven,
En heb ick mijn gemoet niet konnen overgeven ;
lek heb in Engelant noch in de Franfche kult,
Nooit hoerhuys ingegacn, dooit hoerenbrant gebluft.

Een heus en geeftigh dier dat gaf my groot vermaken
Oock fonder vuyl bejach of diergelijcke faken;
Als ick de revs begon, toen was mijn lichaem keys,
En ick brockt wederom gefonde leden t'huys.
Dat ick by vrouwen focht , en was maer oni te platen
In eerbaer onderhout, daer by heb ick 't gelaten:
Noch was 't al ydelheyt. Maer 't is een meerder quaet,
Dat nieeft by al de jeught geduerigh omnlegaet.
Daer waren toen ter tijt niet weynigh rouwe gatten,
Die meer op haren luft als op haer boecken paften.
Godt fy voor eeuwigh danck! het heeft my wel geluckt,
Dat ick door haer bedrijf niet wegh en ben geruckt.
Dus heb ick, lieve Godt ey , wilt het my vergeven,
Meeft al mijn groene jeught tot ydelheyt begeven,
En dat ick tot uw kerck ten leiten wiert gebrocllt ,
Is door mijn weerde vrou eerft krachtigh uytgewrocht.
IT zy, Heer! eeuwigh danck, dat fy my heeft bewogen,
En van liet (loin gewoel des werelts afgetogen ,
Dat ick ten leiten wiert een litmaet uwer kerck,
Ghy gaeft den zegen, Heer! voltreckt het heyligh werek !
0 jeught, niet tot de deught, maer tot de vreught genegen
Hoe woeft is uw bedrijf! hoe feltfaem fijn uw wegen!
Ach! loo ons Godes kant niet krachtigh wederbiel ,
Hoe qualijck lou het gaen met ons verdwaelde ziel
Als ick den loop bemerek van al mijn vorigh leven
En wat ick heb bedacht en metter daet bedreven,
Voel ick een koude fchrick door al mijn leden gacn,
Verbaeft tot aen de ziel, wat dat ick heb beftaen.
Mijn God! ick geef n lof uyt al mijn gantfche krachten
Dat ick niet heb gevolght de drift van mijn gedachten
't Is uw genaed' alleen , dat ick noch heden hen,
En dat ick uwen Geeft voor mijn Verlosfer ken !
Ghy hebt mijn fwacke jeught, ghy hebt mmjn loste dagen,
Ghy hebt mijn rijper tijt als metter haut gedragen.
Nu is mijn loop gedaen tot aen het open graf,
Snijt nu mijn levens draet, maer eerft mijn zonden af.
En als de bleecke (lood mijn leden fal ontbinden,
Soo laet uw vader-trooft haer in mijn bedde vinden
Vermeerdert mijn geloof, vermindert alle pijn,
En laet om Chrifti wil mijn ziel u dierbaer zijn 1
Nu, Godt, op dat geen treck tot al mijn vuyle zonden
Ontrent mijn innigh hert en mochte zijn gevonden,
Soo geeft mijn ziel berouw, mijn lippen diep beklagli,
En tranen aen mijn oogh dat ick ftaegh wcenen magh.
Wel weent, mijn oogen, weent ! dat ampt is n gegeven,
Ghy hebt my menighmael tot ontucht aengedreven:
Het weenen voeght u beft, u paft het treurigh fijn,
Als oorfaeck van de luft en namaels van de pijn.
Dies is mijn 's herten wenfch, als uyt geheele krachten,
Dat ick tot mijnen trooft van Gode fal verwachten,
Dat loo mijn treurigh oogh gedurigh weenen mocht,
Gelijck een vroegen (lau komt zijgen uyt de locht.
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1)at fal my grooter vreught en meer vernoegen geven,
Als al mijn boomgewas en al mijn groene dreven;
Al (lat is maer voor 't oogh en voor het lichaem foet ,
Het ander geeft vermaeck en trooft in ons gemoet.
I Ioe kan'cr meerder vreught op aerden zijn gevon (len ,
A1, slat wy treurigh zijn oni ons voorleden zonden
\lijn„ oordeels , waerde ziel , het rechte tranenbadt
Is beter als een kift vol ongemeene fchat.
Van hier dan naer Parijs, daer fagh ick hooffe treeckeu,
En onder dat bellagh een winckel vol gebreecken,
En fchoon ick, naer my docht, de befte wegen koos,
\och vond ick evenftaegh de diftel by de roos.
Doch irk wou hooger op, en gingh de vrienden vergen,
Dat irk mocht verder gaen en klimmen op de bergen,
Daer 't Franfche koningrijck fach van Toskanen fcheydt,
Of daer een ruymer baen naer Romen henen leydt.
I)och my wierd aengefeyt niet meer te willen peyfen,
Om um t het Franfche rijck noch hooger op te reyfen;
Al wat Toskanen raeckt dat hielt men als verdacht ,
Om dat het menigh menfch in onheyl heeft gebracht.
Al wat ick feggen mocht , of wat ick wilt te fchrij ven ,
lek moult , tot mijn verdriet, dit voorftel laeten blijven
En als ick dat vernam, too hield ick my geruft,
En fagh in korten tijt de vaderlantfche kult.
'V'oen vaerdigh naer den Haegh; daer gingh ick ftracx beginnen,
Te plegen eenigh werck om eer en goet te winnen.
Irk was veel op het hof en op den hoogen ract,
Om wat de fchoole leert te brengen tot de daet.
lek hoorde menighmael de befte geeften pleyten,
Daer vond ick meerder werck als Pan ontrent de geyten.
Voor eerft en kond' ick niet de woorden van de kunft,
Maer focht daer toe behulp en fneeger luyden gunft.
Irk koos een deftigh man, hier geeftigh in bedreven,
irk lieb tot fijn huys en tafel my begeven.
lek was'er ftracx ontrent alwaer een pleytfack hingll,
WVant, die hier voordeel foeckt die let op alle dingh.
Daer waren in den FIaegh vermaerde rechtsgeleerden,
Die ick om Naere kunft en deftigh fpreecken eerden.
Eck ]loord' haer kloeck verftant en las haer fchoone tael,
Of in een ftil vertreck, of op de ruyme zael.
lek hoorde voor een tijt, hoe dele lieden fpraken,
En foogh liet befte mergh uyt veelderhande laken :
Tot dat ick in het werck allenexen verder quam,
En na een wijle tijts het pleyten ondernam.
Godt gaf dat my voor eerft bequame ftoffe gaven
De ftadt van Zierickfee, en oock mijn Brouwershaven
Dies vond irk alle daegh dat mijn practycque wies,
Soo dat irk metter tijt wat hooger adem blies.
Daer rees om dele tijt verfchil in onfe landen,
Of heks of tovenaer zijn weerdigh om te branden:
1) Cornelis van der Pol, Procureur in fijnen tijt, en een gaeu Practicijn.
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En dit gingh wonder ver tot Goeree en Schiedam,
En 't feheen dat dit gefpoock aldaer zijn woonplaets naar;
En dit is naderhant loo dapper opgefteecken,
Dat yeder een begon van dit bedrijf te fpreecken.
Irk wierd juyft even toen verfocht van feecker vrouw,
Dat irk tot haer behulp te Goeree komen won:
Iek ginck op dit verfoeck my nader overpeyfen,
En vond teil leiten goet oock daer te willen reyfen.
Maer fchoon al dit gefpoock al naer en feltfaem feheen ,
Het was maer fchrale wint , en al het ftuck verdween.
Oock was'er toen ter tijt een hart gedingh gerefen:
Een vrouwe van Schiedam, de pijnbanck toegewefen,
Beriep haer op het hof, en , na een hart gedingte,
1
Soo was dat fy de banck en alle ftraf ontgingh.
^
1 Ey fret, na dat het hof dit vonnis had gegeven,
Scheen alle fpoockery als uyt het lant gedreven:
Het wijf, dat voor een tijt van yeder wierd verfocyt,
Bleef ftil en fonder blaem van niemant oyt gemoeyt.
Iek kon na delen tijt mijn jeught niet weclerhouwen,
My docht irk was bequaean oock tot een wettigh trouwen:
En fiet, ick vont een maeght die aen mijn domme ziel
Om haer bevalligh oogh, ten hoogliften wel beviel.
En fy had evenfeifs my voorts genoegh gegeven,
Om met en nevens my haer dagen af te leven:
Soo dat irk niet en dacht als op een valt befuyt,
iEn fy docht even felfs, fy was mijn waerdc bruyt.
De menfch neemt dickmael voor veel wonderlijcke faecken
En meynt'er, foo het febijnt, iet Ponders uyt te maecken :
Maer eer het iemant denekt, de fchijven fijn verlet,
Want Godt die blaeft'er in en 't voorftel is belet.
Siet , na een korte tijt mijn aenllagh wordt gebroocken,
Een onverwachte koorts die quarr my daer beftoocken,
Een koorts, een felle plaegh, die na den derden dagh
My ftaegh van nieuws bevocht en op het harte lagh.
Dies riep irk tot behulp een van de gaufte luyden,
Die kende, naer my docht, de krachten van de kruyden ';
Die gaf my drancken in wel teven maenden langh ,
Maer feet, het Ilim gebreck dat hield fijn ouden gangh.
1 Al wat de doctor wrocht en wat hy mocht beginnen,
By kon op mijn gebreck geen voordeel oyt gewinnen;
De fieckte, too my docht, die loegh de meefter uyt,
En fpotte, too het fcheen, met al fijn machtigh kruyt.
1 De koortfe, feyd' hy felfs, die fchijnt met ons te gecken,
Daer is geen ander raet , ghy moet van hier vertrecken
Verandert uw verblijf, en kieft een ander lucht
Daer Pult ghy metter tijt vernemen beter vrucht. '"
Hier moght geen bange fien, geen druck of klagen baten,
Iek molt de lieve maeght en oock mijn Haeghje laten;
Iek koos tot mijn verblijf het vruchtbaer Engelant,
Dat hield ick voor bequaem als wel de naefte trant.

2) Wittendael Dr. Medics.
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3) Den grontregel pan de Medecijnen is: in longie morbis loci mutatio,
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Daer gingh ick door het rijek den ganrchen zomer dolen,
Maer fagh oock met vermaeck haer twee vermaerde fcholen ";
Daer heb ick ftil geweeft en voor een tijt verkeert,
Daer heb ick hare tael en oock wat goets geleert.
Siet, Perkins evenfelfs was toen noch in het leven,
Die Godes voorbefchick ten vollen heeft befchreven:
't Is waer Arminius die ginck'er tegen aen,
Maer echter was de twit in lange niet gedaen;
Want hier op is gevolglht, dat, na verfcheyde jaren,
Dit wijt beroemt gefchil quarr hooger op- gevaren:
Tot binnen Dorderecht het ftuck wiert opgebrocht ,
Alwaer het diep geheym is naerder onderfocht ,
Daer quamen toen ter tijt, uyt veelderhande Landen
Veel mannen hoogh geleert en diepe Godtsverftanden,
De foete doctor Hal die is'er oock geweeft,
Gelijck men in fijn werck en fijn gefchriften leeft.
Wat daer is afgekeurt , en wat'er is geprefen,
Is over al bekent en yder kan het lefen;
Iek wil clan op dit werck niet langer blijven ftaen:
Keert weder, trage pen, tot uw befcheyde baen.
Hier wert om defen tijt een medecijn gevonden,
Ervaren in de kunft en dat op vafte gronden;
De groote koningin 4 , die toont hem ftaege gunft,
Ja, gaf hem machtigh goet ter eere van de kunft.
Dies hield ick voor gewis dat by my fon genefen
Vermits by overal ten hooghften wiert geprefen:
Iek wiert hem aengebracht door fijn bekenden vrient ,
En ick was van fijn hulp een langen tijt gedient.
Al wat hy koken liet, of dat de man bereyde
Al wat hy my beval, ja, wat hy maer en feytle,
Dat goot ick in het lijf; maer des al niet-te -min,
Vernam ick dat de koorts bleef als in haer begin.
Godt lief het vinnigh fpoock in my fijn klauwen vetten ,
Om reden hein bekent en my ten alderbeften;
Dit heb ick naderhant in volle daet gemerekt:
Hoe dom is oock de menfch, wanneer de Schepper werekt!
De koorts bleef evenftacgh en hield haer oude ftonden,
Soo dat ick aen dit fpoock fcheen valt te zijn gebonden;
De meefter gaf het op , hoewel tot zijner fpijt ,
En feyde: lieve vrient, gaet dient u van den tij t.
Keert naer uw Vaderlant, daer Pult ge beter wefen ,
Een plaefter van gedult die fal u beft genefen ;
Doch fchouwt , waer datje komt den gullen overdaet,
En houdt in alle dingh de rechte middelniaet.
Hier over riep ick uyt: 0, trotfe medecijnen !
Hoe dickmael moet de menfch uw kunfte Lien verdwijnen!
Hoe dickmael fchelt een koorts, of ander vremt gequel,
Uw gantfche wetenfchap alleen voor kinderfpel!
Wy zijn van kley gemaeckt en uyt het ftof gefchapen ,

Hoe wacker iemant is, fijn gantfche finnen flapen.
Hoe, fou een aerden klomp verholen dingen Fien P
't Is wonder, naer my dunckt, indien het kan gefchien.
De fomer onder dies, en al de foete dagen ,
Verkeerden overal in ftuere winter- vlagen ;
En waer een koortfig menfch genaeckt een vreemden haert,
Daer is by anders niet als quellingh van den waert
Dies leerde my de noot hier op te moeten letten,
Te meer vermits de peft veel fteden quarr befetten
Soo dat mijn ftege koorts wiert dickmael opgevat,
Als of het haeftigh vyer in mijn gewrichten fat.
Die in een vreemde kuit met flecke leden reyfen,
Behoeven voor de kort op haer vertreck te peyfen:
Want of men fich beweegt, en Ooit en weder Weft,
Gemack van eygen haert is flecke luyden heft.
lek dan , noch ongetrooft, verliet de Britfche ftianden,
En keerde wederom naer onfe Nederlanden ,
Op hope dat de zeep of wint, of ftuere locht,
Door 't roeren van de maegh, mijn quael genefen mocht.
Het wordt van outs gelooft , dat veel en krachtigh braken
Een ingewortelt quaet is machtigh vry te maken,
l\laer dat is oock gemift , de zee was fonder kracht,
Dies lieb ick nevens my de koortfe t'huys gebracht.
My is om defen tijt een fake voorgekomen,
Oock waert, naer mijn verftandt, in acht te zijn genomen
Een feecker jongelingh die had een man gedoodt,
En daerom was by bangh en vry niet buyteii noot;
Want by was aengetaft en op de daet gevangen:
Dies riep meelt al het volek: by moet voorfeecker hangen,
Of immers dient de beul den kop hem af te Iaen ,
Gelijck naer ons gebruyck gemeenhjck wordt gedaen.
lek even, eioor gebreck van ouder Advokaten,
Wierd ftracx om raet gevraeght, wat hier fou mogen baten;
Doch mits lek niet en wift hoe defe faecke (tont,
Soo wild' ick niets beftaen dan op een vaften grout.
Men liet van ftonden aen verfcheyde luyden komen
Die wat'er was gefchiet wel hadden ingenomen,
En uyt de ftucken bleeck , dat om een out gefchil
De man was aengeranft oock tegen fijnen wil;
Dat by was op het ijs bevochten fonder reden,
Vermits by fonder argh daer eenfaem quarr getreden
Dat hy ftont in een bijt wel haeft te fijn gefmoort,
Had Godt hem niet bevrijt van foo een wreede moort.
Dat ja, de jongelingh, die nu met harde banden
Hier binnen werd gepraemt, niet kracht van eygen handen
Sijn Vader had verloft, dat hy niet doen en kon,
Ten waer by met geweht fijn vyant overwon;
Dat onder dit gewoel Gaurijn is dood gebleven ,
Die van het ongeval heeft ftof en gront gegeven.

1) Cambrigh en Oxfort , twee sermaerde limverlteyten in Engelandt.
2) D. D. William Perkins wag toen ter tijt profesfor in de Godtheyt; wat tusfohen Perkins ende Aiminius is voorgmallen , is in 't lange te lien by ende in 't leven van Mr. Wotton,
4) Koninginne Elisabeth,
3) Doctor Butler, zijnde een mnn an groote eftime.
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Lek , die het gantfeh bewijs met oordeel overkeeck,
Vont dat het gantfche ftuck by veel getuygen bleeck.
lek over dit geval ginck neerftigh onderfoecken ,
Vat hier van viert gefeyt in rechtsgeleerde boecken;
Daer fagh lek hoe een kint fijn vader dienen moet,
Op (lat by niet en fy gefmoort in eygen bloet.
Hier Bilam my in den zin dat ick eens had geleien,
Noe feecker jongh gefel van ftomheyt was genefen,
Tit., by zijn vader fagh in onverwachten noot,
Om door een moorders kant terftont te fijn gedoot;
floe h), die noyt een woort fijn leven had gefproocken,
Heeft Van fijn ftomme tongh de banden afgebroocken
Ja , niet een belle ffem geroepen overluyt:
Onthout u, loofe fchelm ! onthout u , Ilimme guy t
Onthout n , moordenaer, mens -moorder, 0 verrader!
I ly die ghy dooden wilt dat is mijn eggen vader;
homt vrienden, komt te hulp, belet de moordenaer,
Hy die nay heeft geteelt die is in doodsgevaer.
\Vel loo eens vaders noot een ftomme dede fpreecken,
Laet dele kinderfucht ons harde wetten breecken ;
De liefde die een kina fijn vader fehuldigh is,
Verweekt hem hevigh bloet , alwaer hy enckel vis.
Dit braght ick aen den dagh en diergelijcke faecken
Oni , at ick immer moght , dit onheyl goet te maecken ,
En waerom langti verhael ? ick dede wat ick kon,
Tot dat ick dit gedingh in volle leden won.
I)it wierd van (tonden aen van yeder een geweten,
En door de fnelle faem ten luytften uytgekreten ;
lek was gelijek het fcheen een man van goot helevt,
Die veel op dat geval met oordeel had gefeyt.
Maer fehoon ick dit gedingh ten vollen had gewonnen,
Mijn fleckte bleef geftaegh gelijekfe was begonnen,
lek die verwinner was, des echter niet-te -min,
Mott fwichten voor de koorts, en voelde geen gewin.
Als ick dan had bemerckt , dat al de medecijnen
Voor my fijn krachteloos en als een roock verdwijnen,
En (lat de grootfte kunft en wijtberoemfte man
Geen trooft tot mijn verdriet, geen voordeel brengen kan:
Toen ginek iek even felts een vreemden handel drijven
Iek name tot mijn behulp oock raet van oude wijven,
Ja, wat een rouwe galt of boer of fchipper riedt ;
Maer wat ick ondernam , noch baet het echter niet.
Godt fehort bywijlen op de wijfheyt van de luyden,
En vonden van de kunft, en krachten van de kruyden,
Soo (lat men menighmael , wat oock een meefter doet,
Niet anders op en leyt als fwart en drabbigh bloot.
l)ies , als de flecke merckt dat hem geen draneken baten ,
En dat by op de kunft hein niet en magh verlaten,
Soo wordt hem menighmael een middel toegebracht ,
Daer hy voor delen tijt nooit op en had gedacht.
Dies feheydt by van de kunft en alle fnege luyden ,
-

-
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En fiaet voortaen niet meer op krachten van de kruyden
Maer gaet tot lijnen Godt en vry met groot beleyt,
Meer als by heeft gedaen in al zijn levens tijt.
Als ick dan recht befagh mijn uytgeputte leden,
Bracht ick in meerder ernft ten IIemel mijn gebeden ,
Iek font mnijn innigh hart tot boven in de locht,
Ten eyntl' iek op het left eens beter worden mocht.
Dit moet een Chriften hart uyt lange fleckten trecken,
Hy dient in meerder ernft fijn yver op te wecken,
0 Godt! doet ons de gunft, dat in ons flecken tijt
De ziel magh beter zijn, oock fchoon die pijee lijdt.
Godt fy voor eeuwigh danek. Hem moet lek eer bewijfen,
Hem moet ick hulde doen en fonder eynde prljfen;
Hy nam mijn fuchten aen en hoorde mijn gebedt,
En heeft mijn kranek geftel in beter ftant gelet.
Maer hier dient by gevoeght , hoe dat ick ben genefen,
Want dat moet hier gefeyt en noyt vergeten wefen:
Daer was in ons geweft een feecker Alchemift,
Die , loo het wordt gelooft , verholen dingen wilt.
IIv kon, gelijek het fcheen en al de luvden fpraecken,
Oock van het flechte tin veel goude ketens maecken,
En dit was evenfelfs mijn broeder ingeprent,
Vermits by tiefen man te voren had gekent.
Dees meefter was bereyt een proef een ons te geven,
Hoe dat hy in de kunt ten vollen was bedreven;
Dies lieb ick op een tijt iet vremts van hem geben,
Dat iek niet dencken kon hoe dat liet moght gefchien.
Als ick met delen fnaeck dan kennis had gekregen,
Hoe by te kennen gaf tot my te zijn genegen,
Ja, roemde dat by my wel haeft genefen lou ,
Indien iek fijnen raet naer evfch gebruycken wou
Iek, fchoon meeft al het volek en veel bekende lieden
My, uyt genegen ernft, den handel niet en rieden,
Vermits het over al van yder wordt gern erekt ,
Dat kunft van Alchemy te fel en vinnigh werkt:
Tek , die ten hoogliften focht om eens te fijn genefen,
Won ja, een proeve doen wat hiervan boude wefen;
Hier toe was iek geneyght , vermits iek ondervont,
Dat my het leven fells genoeghfaem tegenlont.
Iek gingh dan tot het werck en wou de kanfe wagen,
En hoe het vallen moght, ick lou het willigh dragen ;
Al wat hy my geboot dat nam iek aen te doen,
Al fchonek hy my venijn of ander giftigh groen.
Ey fret, wat doet de menfch , wanneer hy wordt gedreven
Door luft, om in het vleefch hier langh te mogen leven?
Hoe walgelijcken koft, wat eet of drinekt hy niet!
TTy neemt al wat een fnaeck of looper hem gebiedt.
Als ick bywijlen lees, wat groote meefters fchrijven
Van dingen, nut gefchat om fieckten wegh te drijven;
Dan ftae ick als verbaeft van al het vremt bedrijf
Dat yder onderneemt om dit bouvalligh lijf:
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Het oorfweet van een nlenfch , het mishoop van een verken,
Wordt tot een dranck gekoockt om wonder uvt te werken;
Den afganck van een wolf gemenght in Spaenfe wijn ,
Dat fchrijft men voor kolijck een nutten raet te zijn.
Men neemt een pad en muys, ja, vers gevangen luyfen
Om eenigh Ililn gebreck uyt 't vleefch te doen verhuyfen.
Geen menfch en is'er kies van pis of menfchen dreck
Wanneer fijn keele fwelt van eenigh Ilim gebreck.
Een efels versfen dreck en wat de ganfen fchijten,
Dat houdt men wonder goet om geelzucht uyt te bijten.
Men neemt fenijnigh voght en alle vuyl bejagh ,
Indien het eenigfins het lichaem dienen magli.
Een adder verfch gekoockt , ja nieugebiaden flanges,
Daer tiet men menigmael een flecken naer verlangen.
De pisfe van een beer, liet braeckfel van een hont ,
Dat neemt men dickrnael in en houdt het voor gefont.
Men vint'er in het landt die lasten yfer gloeyen ,
Om iemant daer het dient een ader toe te fchroeyen.
Men fet, aen menigh menfch, been, hant, of borften af,
Om noch een kleynen tijt te blyven uyt het graf.
Men leeft , dat Efkulaep , als iemant des behoefde ,
De pis en afganck felfs van flecke luyden proefde ,
Om dat hy uyt de fmaeck van dat ongalick vocht
De gronden van de quadl te beter kennen mocht.
In 't korte , wat'er vuyls op aerden word gevonden ,
Hoe groufaem dat het is voor maegh en kiele monden ,
Hoe leelick dat het fmaeckt, des echter niet-te -min,
Men koopt het slier genoegh en neemt het williglt in.
En dit gefchiet alleen om aen ons nietigh leven
Misfchien wat langer tijt of kleyn gemack te geven.
Fy fist, wat doet men ooyt, op dat ons waerde ziel
Niet aen het eeuwigh loet, maer Godt ten deele viel?
Eylaes, ick ben befchaemt en ftae geheel verflagen ,
Iek woud' liet evenftaêgh en Godt en menfchen klagen,
Dat wy foo weynigh doen om dit hoogweerdigh pant
Te vryen van bederf en van den helfchen bran t.
En 't is nochtans bekent: al waer de gantfche werelt
Gefineedt van enckel gout en over al beperelt ,
Dat al haer groot begrijp geen dinek in liaer en vat
Dat oyt bereycken kan een deel van defer fchat.
O Godt! vernieut mijn hart en geeft ons wij ier tinnen
Dat wy wat vleefch gelijckt eens neogen overwinnen;
Doet my eens recht verftaen , als ghy mijn geeft verheft,
Hoe verre dat de ziel het lichaem overtreft.
Iek vinde binnen my niet weynigh zielgebreecken ,
Die uwen reynen Geeft gedurigh tegen fpreecken,
Soo dat ick lieden ben, hoewel tot miner fpijt ,
Niet in een ftille ruft, maer in een fellen ftrijt.
De meefter nu gemeld, die was van oude dagen,
Gewoon tot aen den riem een grijfen baert te dragen;
lek , na een kort gefpreck , en op dien eggen ftont

Was veerdigh aen te gaen al wat by dienftigh vont.
Hy liet van ftonden aen een fristen roemer brengen ,
En ginck met Rynsfen wijn een feltfaem poeyer mengen
Dies fprack hy: drinckt het uyt wat ghy hier binnen tiet,
Maer drinckt alleen den wijn en 't rosfe poeyer niet
Wacht dan den nacften dagti, tot dat (le roode morgen
De menfclien wederom fal brengen aen de forgen :
I3li j ft dan in uw vertreek en let deer niet gedult
Wat guy ontrent den noen in u vernemen felt.
Iek deed het even foo als my de nieefter feyde ,
Maer riep den Schepper aen, terwijl iek my bereyde,
Iek weet, dat fonder Gooit geen welbedach tea riet,
Geen belfern, goede falf, of kruyt of wortel haet.
Al die van heckte queelt en werft te zijn genoten ,
Die gae voor alle dingh tot Godt, het eeuwigh wefen,
En eysfche Baer alleen verlosfingh van de pijn,
Indien het aen de ziel hem dienftigh moghte zijn.
Iek vond my 's anderdaeghs verfritt in al de leden,
De koortfe was van my te pofte wegh gereden:
Godt fy voor eeuwigh danck, die my foo heeft verlof[,
In too een korten tijt en niet een kleyne ko(l,.
Iek, van de quasi bevrijt, begon terftont te peu ten,
Om uyt mijn broeders buys en naer den Haegh te revfen :
Op dat iek wederom mocht nemen by der bent
Daer van ick door de koorts my laugh verfteken vent
Maer fiet een feecker vrient ' 1 , die om verfcheyde reden
My ried van Holland af, en koos de Zeeufche fteden ;
Iek vond fijn voorftel goet , en heb fijn rast gedaett ,
En gingh tot Middelburgh mijn woonplaets neclerflaen.
De ftadt om dele tijt, als wonder wel gelegen,
Was toen van alle kant met veelderhande zegen
Verrijekt, door groot befagh en neeringh uyt de zee,
Veel winckels in de ftadt en fchepen op de ree.
De krijgh wierd even toen te water hart gedreven,
Men fagh de Zeeufche vlagti met alle winden f weven ;
Matroos gingh wacker aen en nam, niet groot vermaeck,
Of hier een fpaenfche berek hef daer een nicke kraeck.
Om dan na naer rechten eyfch den buyt te mogen (belch,
Ontftont'er hart gefchil en veelderley krackkeelen ;
De rechters van de zee die wierden des gemoeyt ,
Vermits de Zeeufche ftrant van buyten overvloeyt.
Al wie befchadight is bedenckt verfcheyde grepen ,
Om wat hem is ontvremt niet wegh te laten [lepen :
Maer Peekbroeck wederom, die kant'er tegen aen,
Onwilligh wat by kreegh van hein te laeten gaen.
Het teer houdt bijfter valt , en peck gewoon te kleven,
En wil niet van den buyt en kan niet wedergeven:
Hier wierd dan raet gepleeght van d'een en d'ander fy,
Maer mat de koopman doet, daer komt'er weynigh vrv.
En mits op dele wijs veel handels wierd gedreven,
Soo heeft het my bellagh en oeffeningh gegeven.

1) De neer Apolonin5 Schotte, toen ter tijt Penfionaris der ftadt Middelburóh, ende naderhan Raetsheer in den Hooges Raet.
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Itli,lu liiiys wierd veel befocht, oock luyden van den ftaet, i
De vader van liet dier dat in uw finnen fpeelt
Eu wijfer als ick was, verfochten mijnen raet.
Is hier ter beurs veracht en banckqueroet gefpeelt.
Maer liet, het huyfgefin daer ick my liet bekoocken,
Hoe my dit woord beviel, en hoeft men niet te vragen,
Is toenmael onverwacht en haeftigh opgebroocken
1 IIet fcheen my anders niet als felle donderflagen,
En b uy ten 's lants gereyft: toen was ick fonder weertEn dat vermits de maeght in mijn verclwaelde ziel
En fat weeft onverfelt ontrent een ftillen beert.
Ten diepften was geplaetft, ten hooghften wel geviel.
lek won tot ander werck mijn friste jeught befteden,
Daer voeld lek groote ftrijt in mijn bedroefde zinnen,
Want dit vond lek begnaem om veelderhande reden
lek (tont geheel ontftelt, onfeeeker wat beginnen :
Zy was ftacgh in mijn hert en drongh geweldigh aen,
lek fach , (Tat cenfaem fijn een jongh en vrolick nian
Maer feet, haer's vaders val, die floegh haer uyt de baeu.
Nm i, in fijn noeft bedrijf ten goede dienen kan.
Iek was tot dele maeght ten hooghften wel genegen,
Ilier op liet ick het oogli, oock mijn gedachten clwalen,
11'aer ick een hupfe vrouw voor my fou mogen halenMy docht in baer gelaet lagh my een boogen zegen
lek had om harent wil, oock fonder grooten noot ,
1)och wat in dit bejagh my toeninael is gefehiet
heden
niet.
My
niet een bly gemoet gegeven aen de doot.
fegte
ick
Vermits het jonekbeyt raeckt, en
Uoch my fchiet in den zin let dat ick moet verhalen Maer liet het ongeluek, Baer vader overkomen,
Heeft van my t'eenemael haer liefde wegh genomen,
1)aer u uien leeren kan hoe jonge zinnen dwalen:
Soo slat ick naderhant, hoewel niet fonder firijt,
lek cluam te Middelburgh eens in de Franfelie kerek,
Socht van de minnebrandt en haer te fijn bevrijdt.
En daer ontftont in my een wonder feltfaem werck:
Iek viel op dit geval in veelderley gedachten,
lek fagh een jonge maeght, terwijl lek hoorde preken,
Ev dagen niet alleen, maer diekmaels gantfche nachten;
En ftraex is in mijn hart een minnebrant ontfteken
Sv (Tocht my wonder fehoon en uytermaten foet,
Maer fiet, de jonge maeght die trock naer Amfterdam,
En fiet hier vond ick kans dat lek mijn affcheyt nam.
i)ie:, voeld' ick als een vier tot in mijn innigh bloet.
lek as naeu uyt de kerek in mijn vertreck gekomen Iek dorft op Baer vertrecn niet foo als eertijts fpreken
Ilet heetfte van de nein slat was alreê geweken.
Waer (lat de jufron woont slat had ick haeft vernomen,
Ach , wat is van den menfeh , en wat by hier begint 1
1)ie, fehreef lek rnetter daet een hupfen minne -brief,
Hoe haeft vervalt'er let dat eertijts was bemint
Die fond ick in der haeft mijn nieugekoren lief.
1 ek bad haer door de pen en liet de vrij [ter weten,Nu fpreeck ick tot mijn felfs, doch met bedaerde zinnen
Wat heeft de werelt in dat iemant kan beminnen ?
Oui oor hier deur te zijn des avonts na den eten,
Wat is , dat aen den menfeh, die noch op aerden leeft,
Mit„ ick begeerigh was haer daer te mogen tien,
Wat is dat uyt liet vleefch oyt foet vernoegen geeft ?
Oiu mijn genegen dienft haer ae:o te komen bii n.
Wier toe fal eenigh menfch fijn gantfche finnen voegen ?
De jonekvrouw dede foo gelijck ick had gefehreveni,
't Is maer écin Binek alleen dat ons kan vergenoegen :
En heeft te rechter njt haer voor de deur begeven
Al wat hier ons gemoet tot fijn vermaeck verhielt,
't Is vremt, als lek haer fagh, wat vreught dat ick ontfingli,
is als een fchrale wind die by terftont verlieft.
My docht dat voor mijn ziel den Hemel open gingh.
Doer braght lek aen den dagli niet als fluweele woordei, i Maer vraeghje, wat'er is de keeft van alle vreughden,
t tehoort aen allen kant met goud en tijde koorden Het grontftuck voor den geeft, een ziel van alle denghden
De luft van ons gemoet en van ons innigh hert,
€ß;t1, met een woort gefeyt , lek heb'er toen vereci t
Waer door men even hier aen Godt verfegelt wert?
Mel al (lat my de kunft voor delen had geleert.
Ilet is de liefde, vrient, (lie wy den Schepper dragen
S^ , niet een eerbaer root in haer gelaet ontfteecicen,
Sy fagh my gunftigh aen oock fonder iet te fpwceeken
Waer in verholen leyt al wat men kan bejagen;
Want die in zijn gemoet dien zegen recht gevoelt,
Moer eer iek van haer gi.ngh, vernam iek echter wat
is ftil en wel geruft hoe vlcefch en werelt woelt.
Dal voor lny, naer my docht, was waerd te lijn gevat.
Geen dinek, hoe groot het is, van a1 des werelts toeeken,
lek g1iam in ineerder ernft hoer naclerhant begroeten,
Dat ons kan wel geftelt en recht geluckigh maeeken,
I;u vond dat fy in all's mijn liefde quarr gemoeten
Als Godes liefd' alleen: want fonder dat kleynoot
Soo dat iek hope kreegli dat iek wel winnen fou
alle vleefch verftelt, fijn alle luiten doot.
Voor eerft een liefdens hart, en dan een vafte tromIs
\Vel, dit heb iek gemerekt, of fchoon de menfchen woelen
i\Iaer als lek feeeker vrient van deren aenllagh fevde,
Dat Godt fijn hooge maght laet over al gevoelen:
En my tot echte trop in volle doet bereyde,
Doer lek het niet en focht en niet en had gedacht,
Toen was het dat de man my dit geheel ontriedt,
Wierd my een lieve vrouw van Gode toegebracht.
En feyde : defe trou en dient uw faecken niet.
lek was om tiefen tijt in Zeelont valt gereten,
(thv moet in dele ftadt uw naera ganleh achtbaer maceken,
En al wat Hollandt raeckt dat had ick fchier vergeten;
En doer toe lult ghy noyt door deren wegh geraecken
210
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In ifollandt evenfelfb, ja binnen Amfterdam,
Die fchiepen liner verniaeck in defe foute gronden.
Was dat ick my ter hulp een echte vrouwe nam
lek was hier onbewuft en lladde noyt geleert,
Een vrouw van fneegh vernuft en geeftigh in manieren,
IIoe dat men van liet landt de foule baren keert
Sy kon een huyfgelin naer rechten eyfch beftieren ;
Iek heb om goeden raet mijn broeder aengefproocken,
In plaet['e dat de jeught Romanfche grillen leeft,
Hoe dat men landen dickt door ooriooáh ingebroocken
Soo is Plutarchus felfs haer tijdverdrijf geweeft.
I)ie heeft my niet alleen hier op bericht gedaen,
Maer Godes hey ligti ivoort , als meed, by haer geprefen ,
Maer v €ngh beneffens my den gantlehen hartlel aen,
Dat was fe boven al genegen om te lefes.
Veel luyden ongefint om wederons te dljcken,
En, waeroln sneer gefegt? fy was een weerde vrouw,
1`yt vreefe dat de pegs te lichte fou befwtjcketl ,
Het grontltuck van het huys, een fpieael van de trouw. '
Die hield dat het beftant niet lange Ion be fa n ,
Wy hebben zaet geteelt, maer ach! mijn teere vruchten
En dat Mars wederom fijn trommel foude lien.
Die fach ick bene gaen en in liet duvfter vluchten ;
1 IIier door boo is 't gebeurt, dat wy veel landen kochten ,
Oock nienigh jongh gewas en quain niet aen den dagh,
Die ons zijn t'huys gebrockt, fchoon wy die niet en fochten;
Soo dat het nooit de zon, en min fijn ouders f€tgh.
Daer viel men aen het werek, dat fcheen by wijlen goet,
Dit is een diep geheim en leert de domme menfehen,
Maer d cknlael naderhant verdriet en tegenipoet.
Hoe ydel dat het is wat wy oock konnen wen fehen :
Slet, dus gaen in 't gemeen des werelts belle faecicen,
lek weet hoe dat het fmaeckt, wanneer een aerdigh kist
Wie kan op dat beflagh gewisfe peylen maecken ?
Sijn korte tijt befluyt oock fchier eer die begint.
't Sy iemant landen bouwt of handelt in de ftadt
Drie zonen had my Godt tot mijn vermaeck gegeven,
Hoe wel het wordt beleyt, daer hapert altijt wat.
Maer geen van dat getal en is my bygebleven .
Wat my hier in belangtet , Godt liet het my gel heken
Dies fagh ick, wat de dood in haeft vernielen kan
En liet ons voor een tijt bequame vruchten placken;
Al, wat een jeughdigh paer in lange jaerea wan.
Hem zy voor eeuwigh danek voor fijn gewenfte gunt,
Als Godt mijn outfte foor liet nyt het leven rucken,
Ilet voordeel quarr van hem, en niet van once kunft.
Then voeld' ick aldermceft wijn droeve ziel verdr €;eken
lek vonder groot vermieck, wanneer liet koolfaet Kloeide,
Vermits hy toen ter tijt loo ver gekomen was
Of dat de wintergarft in volle fl,ruycken groeide
Dat by oock met verftast geleerde boecken las
En 't was een fchoon gelicht, wanneer de korentcs
Twee dochters, fonder aleer, die fijn my noch gelaten,
Van alderhande graen om hoogh geftapelt was.
Maer dat heeft mijn verdriet oock weynigh konnen baten;
IIet laut nu langh geruft,, dat ,af bedname vruchten,
Want als tot mijnen trooft haer foete fijt began,
Soo (lat oock van den Taft de folders dickmaels fachten
Soo wordt haer teère jeught als eggen aen deli man.
hen ooraft, door goeden bau w, uyt dit bella gh gehaelt,
lek wond' haer niet te langli om iemants wil bewaren,
Heeft fomtijts naer liet viel hot gantiche last betaelt.
Ich nass het voor geluck haer wei te mogen paren.
Dit fagh een feecker vrient en poogh(i'et na te volgen,
Och, wat is van den menfclt ! mijn harte wa> verblgt
I\laer toen het qualick ginek, toen wiert hy gantfch verbolgen:
Eu lek ginck onderdies mijn waerde panden quijt.
Ors doen gact feltfaem toe, wie kan het recht ver.`iaen,
Als nu de tijt verliep tot leftien hondert neen,
Hoe vrclnt dat menighmael des werelts faccken gaen?
Sond Godt aen delen ftaet een onverwachten zegen
Twee menfehen gaen te werek en doen gelijcke faecken,
aengefeit
:
fteeckt
op
nvv
werd
Want Mars
bloedigh mes,
En 't is vanish ongelijek al wat de menfchen maecken,
En llol:t'et in (le fcheê tot jaren tweemael feDat genen heeft verblijdt , gaf delen groot verd € iet ,
Hier ginek ick mijn beroep en eerfte wefen ftacckeul,
Dat yeder plegen ma;h en dient een veder niet.
En pooghd' in grootes ernft van water Zant , te unaeeken,
Iek leyd' om deren tijt een ftil en ru tigh leven
En tiet, aen dit bedrijf, van Godt my toeberevdt,
Dat heeft de goede Godt uyt gu.nfte my gegeven :
Word ick van mijn beroep als metter hast geleydt.
Iek had een buytenhnys niet verre van de fladt',
Daer waren in den krijgh veel dijcken doorgefteecken,
Daer irk en mijn gefin een wijl in ftilte fat.
lagh
ongebouwt,
de
lieden
laut
weggeweecken
,
Het
Iek was veel op het lant, of in het huys ge loocken.
Dat eertijts werd beploeght dat was een mosfelbanck
lek liet van enckel moes my veeltijts fpijfe koocken,
De krabben uvt het flijck (lat was de hefte vanck.
Iek fchoude fladts gewoel, en koos het eenfae €n velt
Daer was geen ploegh gebruyckt in meer als dertigti jaren,
Want Baer was toen ter tijt mijn weben na geftelt.
De regen op de vrucht dat waren foute baren,
Iek leefde fonder ftaet en voor mijn eygen felven,
En water was ontrent dat was maer driftigh zant,
Iek fehiep een groote luft om last te doen bedelven;
Het velt voor delen groen, dat was een dorre ftrant.
Om buyten alle forgh te fitten in het groen,
Godt heeft om deren tijt nay firmen toegefonden,
Oock als ick ledigh was, genegen iet te doen.
1) Twaelf^.vige Trevea.

2) Gri pfkorol , ren feeeker dorp ontrent Middelbush gefeger.
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lek lay, iek dicht', ich felireef, ick maeckte Zinnebeelden,
'1`erlvijl mijn kleyne jeught ontrent de boomen fpeelden :
slier uyt quasi Dafnis voort, die Els en Galathd
Gnlgh raden van de ftadt en tot het witte vee;
Daer na rees Joseph op, en toond' hem ongenegen,
Om met rijn hooffclie vrou onguere luft te plegen
Noch quas). hier Vaftlu toe, die op geen koniugh laaft
L'er%v,Jl by dertel is eu niet de vorften braft.
lek klo.ii noch hooger op, en gingh oock daer befchrijien
t)e hhctete,l toeschaft gen Maeghden, Vrijfters, AVijven,
Eli each liet n>_angellaclit. Slet daer een foeten tapt,
Siet, dat ons meeft bevalt (lat wordt men veerdigh qui . It.
Maer, v senden, aertfche vreught en kan niet lange dieren
Men moet het foot verinaeck niet bitter leet befneren;
Gotlt oeffient foo den menfeh , en 't is de ziele Boet
Voelvel by evenwel daer onder fuchten moet.
1)e Stilltant onder dies, geinaeckt voor twalef jaren',
Was als een driftigh fwverck in haeften wegti gevaren
De l.rilgh gingh weder aen , loo veerdigh alsfe mocht
Soo dat men weder hard van beyde zijden vocht.
%aer op foe vent men goat ons last tot zee te maken,
01) dat de Spaenfclie macht ons niet en fon genaken,
Die ingh het feltfaem toe , het wey- en koren -lant
Dat .werd van ftonden gen gelijck een dorre ftrant
i ic m nay•' er was gevlught, de ploeger motte roe en ,
Doerr (erft in volle jeught het koren plagte te gioeveli.
liet .vier dreef o I p liet lant deer onlanghs koolzaal font,
Dat ï'iveefde met den ftroom het bloeyfel in den mo'it
\Vy hebben even toen geil jckt verfclieyde Polder„
Op hope van gewas en daer na volle folders
l let snaken van don duck, dat ftont tot onfen lalt
En toen flout al het werck in volle leden valt.
\Iaer t'ehoon dat onfen dijck ten vollen was genoten ,
v hebben weynigh vrucht van al den koft genoten:
Wantt, mits geheel liet werck j uyft oh de grenfen lagh ,
Soo was dat enten ftaet daer in perijckel fall:
De v I nt , loo men rieh , die (tont daer in te hreerkemi
Ten Ware men verfpont de dijeken (leur te fteeel:en ;
Door inert liet vruchtbaer last geopent aen de zee
i)aer molt den bouwman wegti, en al het lief al vee.
Wie kas li>_er tegen zijn? Soo liepen toen de tijden,
W} in )often met gedut liet droevigh onheyl lijden,

[let quarr van hooger hast, en niemant wordt vergoe! ,
Oock 1'choon ons eygen ftaet aen iemant fchade duet.
W aer >_ek niet overftolpt met loo veel ongemacken ,
Die op mijn nieuwen bouw ter neder quamen facken ,
WVat vrucht had eck gepluckt van al dat fchoone laut,
Dat in der haeft verviel, en was maer dorre ftrant!
Vier polders 2 nieuw gedijckt, die hadden konnen geven ,
Door op een deftigh man had eerlijck kommen leven.
I' U^tr.uivh van den twaalfjarigen Trevea.
,
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L)aer wa, een grooie leimt of hope van gewin,
En , naer mijn oordeel draeght, daer ftack een rijkdom in.
X'laer dit gingh foe liet mocht, iaertoe het droevig klagen?
Wat van den Hemel komt dat moet men willigh dragen.
En 't is van outs gellen, dat enckel tegenfpoet
Uns dickmael nutter is als groeten overvloet.
Kan ooyt de rijekdom doen slat wy meer konnen ei en
Of geeft Iv on s een lijf dat niet en wordt verfielen?
Of leerten fonder forgh, of leven fonder nijt?
Of geeften fonder waen, of zielen fonder fpijt?
\een, neen, in tegendeel, de r]jekdom baert gebreeeken,
Die ons of in het breyn of in den boefem fteecken:
Mi's Mondt het voor gewis, clat overgroot gewin
Brenght niet als losfe waan en zielgebreecken in,
Ey liet, hoe Godes loon eon rijcken heeft befchreven,
Hoe fchrap fijn faken ftaen ontrent het eeuwigh leven:
Het fchtjnt (lat groote (chat, en geld en overvloet,
Niet als door hoogti geluck ten Hemel klimmen moet.
Wie ron doch niet verftaen slat by geweldigh dwaelde,
Die kernels dringen wou door 't ooge van een naelde?
i{,n echter (lit bedrijf heeft Chriftus toegepaft
Aan ieinant wiens gemoet is gen den rijckclom valt
Hier uyt kan oder menfch hem als voor oogen fetten
IIoe leer (lat nick te zijn ons welftant kan beletten.
I,efwaerhjck, voor gewis, befwaerhjck is de teaen,
\Vier door een njeke vreck ten Hemel heeft te gaen.
llet is clan , lieve Ziel, ons inenfchen niet geraden ,
Met di.t gevaerlijck pack de fchouders t'overladen
0 matight, lieve Godt 1 o mindert mijn beflagh ,
Op dat liet aen de Ziel my geenfnts deeren magh.
Het iy een deftigh wcrek en waert te zijn geprefen
Godtzaligh en niet een oock rijek te mogen weren
I let gout is fclioon in glans , mace is geweldi h fwaer
Ach, wie befit het oyt als niet een groot gevacr
raer toe noch langs: verhael? Iek (egge voor het leite
Het middelmatigh goot (lat hou eck voor liet hefte;
Slet, al te rnvmen kloet doet gen het lichaenl quaet,
En foe doet gen de Ziel de rilckdom fonder maat.
Siet, rocken wel gemaeckt, die gen de leden pa(%n
Die ftaen ons aen liet lijf, als uyt liet lijf ge^valfen.
Ueluckigh is de nmenfch die onbeflommert leeft,
WTaiit by is rijek genocgh die niet gebreck en heeft.
Ey liet, met dit befcheyt of (liergeltjeke reden
Dient ons de Ziel getrooft daer fcliade word geleden;
Gelooft het, wieje zijt, liet is een deftigh man,
I)ie met een ftil gemoet veel onheyl lijden kan.
Iek hadde wel geeilt dien harden flagh beletten
i\'laer wat van boven komt dat lijn geftrenge wetten.
't Is beft dat fich de menfch in alle dingen voegt,
En met des Heeren wil fijn harte vergenoegt.
My dunckt, iek lieb wel eer een kort gehedt geleien ,

2) hP Pe fsigenle, Jnffrnnwen, Cet1i ii,ina, ende Hinmps Po1d r-,
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Dat kan op dit geval of elders dienftigh weten ;
lek vind het lieden -oe . te brengen aen den dagti,
Op dat het eenigh menfeh ten goede dienen magh:
,

() Godt ! die in der hoogten fweeft,
Ili.„ waert, die ztj t, die eeuwinh leeft,
Die nerd en Tremel heeft gebonwt
En wat liet is noch onderhoudt;
Al bid iek u niet om het goot,
Dat my ten heften dienen moet,
Ghy des, Vader ! met-te-min
Ey, ftort het my van boven in;
En laet het my zijn toegebrocht
Hoewel slat ick liet niet en focht.
En weder fehoon ick nederkniel,
En bidde niet de gantfche ziel
Om let dat ick van herten wacht,
Maer dat ghy, Heer, ondienftigh acht
0 Godt! verhoort mijn bede met
't Is beft dat uwen wil gefchiedt
\%T
, eylaes ! op vleefch en bloet,
Maer wat guy wilt is enckel goot.

o

Maer feet, het ongeluck, gelijck men plagte te feggen,
Err wil hem niet alleen in ftilte nederleggen
't En kont niet onveirfelt; mV trof een tweede thigh
Soo bitter als fe kan , foo vinnigh als fe manti.
Een die my had gedient , en diergelijcke paften
Die iieden aen den ftaet mijn landen aen te taflen.
Daer greep de Fil'due toe en hield liet als verbeuit
Dat my noch van de ze„ niet af en was gefelieurt.
De groat van al dit werek die wiert hier op genomen
Vermits van 'svyants zy het lant ons was gekomen
En daer toe werd gebruyckt het inhout van 't erdragh,
Dat, foo het fchijnen mocht, niet al te klaer en lagh.
Dit was een harden ftoot met al mijn Vlaenifche gronden,
Die wierden by den ftaet of in de zee gevonden
lek hier op naer den Haegh, en dode mijn bekladt,
En vorder iti aer ick mocht daer ick het di.enftiáli faglr.
Iek gingh den rechten wegli , en geenlints M inne paden,
Het ftnck werd onderfoeht, by drie 'er1'cheycle raden.
Het duurde jaren laugh, en al den ntiddeltijt
Was ick het vruelitgebrtnyck en al de baten quijt.
Maer twill ick in den Iiacgh was betiglr alle niorgeii
Met dit verdrietigh werek en veeldeihande forges,
Sagh Godt den handel aen , en toonde metter (m oet
Dat ja, fijn Vaderforgh liet onfe gade Ilaet:
Iek feyld' eerft in de wind, en al des werelts faecken
Die gingen tegen my een vollen aenfagh maecken,
Doch midden in den loop van dit verdracit gevaer
Soo werd ick onverwacht een foeter lucht gewaer.
Godt wil dan aldermeeft bedroefde tinnen helpen,
1) Nv v%acrd aengebuden Profesfor in Civile fechten te wefcn.

1Vanneer de wonde bloedt en niet en is te ftelpen;
V[y werd om defen tijt een 1'aecke toegebracht,
Daer van ick niet en wift en noot en had gedacht.
lek wïerd juyft toen verfocht, indien het moelite » eten,
In Le-dens hooge School de joneklieyt ' oor te leien
liet ecu en 't ander Recht. lok nam het in beraeclt,
Want 't was, naer mrjn begrijp een ongewone ftaet.
Maer dit was nau gefchiedt, of my wierd aengefclire eii
Dat Zeelandts eerfte ftadt my was geneyght te gevest
Een ftaet in haer bedrijf, die aen mijn tweede ziet
En al het naefte bloot ten lrooghften wel bei iel.
Iek áingh het gantfehe ftuck wat naerder oerwegen,
En vont oock mijn gemoet hier toe te zijn generen
En liet, t'wijl lijn gedingh hier noch in t jt'cl ftaet,
Zat ick te Middelburgh te midden in Glen rast.
En ich wierd niet alleen geoeíf'ent in de faecken,
Die zee of koopmanfchap of aertfche dingen raseken
Iek werd oock ouderlingh ten dienfte van de kerek, •`
En slat was even toen een gantfch bekommert werek;
Want mits liet nieu gefehil toen onlangs opgcrefen,
Dat voor den gantfchen ftaet een plage feheen te weten
Soo was'er veel te doen; maer eer het was veifpreyt,
Soo wierd liet daer geftilt door Codes hoogli belegt.
Iek lieb in dit gewoel een rugmen tijt verlieten ,
En broot van luven aert en lieb ick noyt gegeten
Geheele dagen laugh , tot aen den (warten nacht ,
IIeb ick in diep gepeys al dickmael (loorgebraclil.
Maer fchoon ick met beinet was in het, ampt getreden,
En was oock liefgetal aen al de Geeufehe fteden ,
En dat, liet was gemeynt, indien het wefen magli
Te blijven daer lek was oock tot mijn leiten dagli,
Noch is'er evenwel een fake voorgekomen,
Die my , na korten tij t , van daer heeft wegligenonien
My vierd een ander plaats, gantclr buyten mijn hehevt ,
Ja, fonder vriendenhulp, in Hollant tocgefeyt.
Iek fat eens op een tijt te midden in (le boecken,
En IIollaudts eerfte ['tadt die quanm my dier verfoecnemt ,
Door Leeren ((les gelaft) tot haeren eerften raet,
En drongh my kracl)tigh aen tot foo een waertien (tact.
lek was een langen tijt onfeecker wat te leggen ,
Des áincic ick 't wiclitigh ftuck wat ntaerder overleggen
Doch hoe ick 't overwoegh , het (tont my qualick acct
Te reyt"en , daer ick zat, en wegli te moeten gaen.
Iek was toen, naer my doch, in Zeelant vaft gekten
Oock wou mijn eegemael van -een vertreeken weten
In ftad had ick een Nuys, en buyten op het lagt
Een woningh wel gebout , en boomgaerts net geplant.
De kennis die lek had nu lange my verkregen,
Quarr mee in dit geval mijn zinnen hier bewegen;
Iek ltad'er tnenigh vriendt en veel naer eggen wenfch
En daer ick komen fou en kend' ick niet een tuenf(h

dl Penfion.insfchap der ftad Middelburgli.
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1)e kinders die ick had, die waren daer geboren
En 't recht daer uyt ontftaen dat fcheen haer dan verloren;
In 't korte, mijn gefin fcheen valt daer op te ftaen ,
Dat ver liet befte was uyt Zeelandt niet te gaen.
,'u «as'er deftigh volck en even Godtsgeleerden,
Die m op dit geval van haren raet vereerden ,
I )ie fevden : lieve vrient , fiet daer uw eygen lot,
Dit rijft niet uyt het vleefch, het komt van uwen Godt.
v oorw,aer , indienje meynt hier ftil te fitten droomen
Omtrent uw wijngaertrack of groene vijgeboomen,
Gh feyt te mach verdoolt; Godt fal uw foet vermnaeck
VVerkeeren in der haeft en dat in gure fmaeck.
Gaet daci'e Godt beroept, en daei'e wordt getogen
En draeght u naer den eyfch en even naer vermogen.
11v die liet wichtigh pack op uwe fchouders leyt,
Sal wis tot uw behulp geduriglh zijn bereydt.
IIy lal uw kranek geftel, hy fal uw fwacke krachten
Bequaetnen tot het werek, oock boven uw gedachten
t rw vrientfchap is ons lief, maer dat en gelt'er niet,
d 'v raden u te gaen , vermits het Godt gebiedt.
lek, in den geeft beweegkt door foo geftrenge reden,
Gaf my naer rechten ernft tot vaften en gebeden;
Fn l let, al was ick teer en uyttermaten fwack,
Ich nevghde mijnen hals en droegh het laftigh pack
^1Iy zt j n in dit beroep veel dingen overkomen,
Die nut en weerdigh zijn om waer te zijn genomen;
Uurouder om te lien hoe dat de wereld gingt € ,
Maer 't is te langen tijt te feggen alle dingte.
l iet inuerlijek beleyt en ftaet van hooge fcholen
Dat nn ierdt weeft over al geleerde mans bevolen:
Nu, fchoon ick niet en droegh den naem van hoogh geleert,
Noch hen ick by den ftaet met defen ftaet vereert.
Dit ampt heb ick bekleedt en niet voor weynigh jaren,
En m is groot vermaeck hier over wedervaren.
Maer my wierd opgeleyt te reyfen buyten 't lant,
Dat ick, mits nu geruft, geheel ondienftigh vant.
Daer uu as oni defen tijt een oorlogh opgerefen , 2)
Die ons oock by gevolgh ondienftigh quarr te weren :
i Iet Frans en Britfche Rijck die ftieten tegens een
E n liet, dat ongemack dat wierd oock hier gemeen.
Wanneer de krijgh ontftaet ontrent de naefte kuften
Al wat naburigh is en kan niet blijven ruften:
Want als'er eenigh huys in vier en vlamme ftaet,
De voucken evenfelfs doen oock de buren quaet.
Daer mocht fchier niet een (chip uyt liefe Landen komen
Of 't werd van bier of daer den koopman afgenomen:
Eu (lit was voor ons lant een droevigh ongeval,
Vermits het onheyl klom tot wonder hoogh getal.
Eu mints om dit gefchil ons faecken qualick ftonden ,
Soo wierd ick van den ftaet naer Engelant gefonden:
2) Anno 1627. ende daer ontres t
1) Ae^ , n^nnnge van ', Penfiunarisfehap sun Dordrecht.
5) speetatum vemmiit, fpectentur ut ipfie.
(; Aid0er toen ter tat gebruyckehjek.

Op dat men door bcleyt een uytkomft vinden mocht,
Terwijl men overhant ter wederfijden vocht.
De Koningh, die het werck met wijsheyt wou beleggen,
Die font een Edelman om ons te komen leggen,
Dat Milord Buckingham ten vollen was gelaft,
Op dat op ons verfoeck wel mochte fijn gepaft.
Die Vorft was toen ter tijt in gunfte van den Koningh ,
En hy gebruyckt'et Hof gelijck fijn eygen wouingh.
Al wat by ondernam of by den Koninck focht,
Dat wierd hem met gemack ten vollen t'huys gebrocht.
Maer hoort een vreemt geval, dat ons is wedervaren
Als wy met dit beflagh te faeinen befigh waren;
My dunckt het is een dinck hier weert te fijn gemelt ,
Dies lieb ick dit verniaeck hier mede by geftelt :
Juyft op St. Joris dagh wiert daer een heeft gehouwen ,
Waar toe men galten nood' byfonder Hooffche vrouwen ,
Om daer te komen lien het konincklijcke feeft,
Een fchoufpel voor het hof en voor een blijden geeft.
Daer komt het Ridderfchap toen op de zaelen treden ,
En toont haer fier gelaet en welgemaeckte leden
En dat al op de maet van edel (naren fpel,
En dit bevalt voor al de jonge vrouwen wel.
Ons wiert, uyt 's Koningh naera, een goede plaets gegeven,
Om daer te mogen tien dat hoofs en prachtigh leven;
Oock was daer een Gefant die nyt Venedigh quarr
Die uyt des Koningh lalt by ons zijn plaetfe nam.
Wy waren even drie die in de venfters lagen,
En die van boven af den gantfchen handel fagen
Geheel liet - Ridderfchap dat trat daer op en neer,
En Milord Buckingham die Binek ftaêgh gins en weêr.
En als dan onfe Lord ons venfters quam genaecken
Soo fagh men hem terftont een vrolick wefen nlaecken ;
IIy boogh hem wonder laegh, en gaf een foeten lagh ,
Ja, 't fcheen een ander menfch als by maer op en fagh.
Wy hielden ons vereert door foo een jonftigh welen,
En dat beleeft onthael wierd hoogh by ons geprefen
Wy hielden onfen ftaet in ons te zijn vereert,
Maer flux wierd liefe kans gantfch anders omgekeert:
Want toen wy op het left van boven neder quarren,
Toen was het dat wy ftracx wat anders daer vernamen
Wy vonden ons misleyt van d'eer aen ons gefchiedt,
En 't raeckt' ons Nrederlant en 't rijck Venedigh niet
Want boven het vertreck dat aen ons was gegeven ,
Was daer een feecker plaets de Juffers toegefchreven ;
Die fagen 't Hooffe fpel, maer fy oock boven dien
Ontfingen groot vermaeck om daer te zijn gehen 5) .
Nu, Milord was een helt, die by de jonge vrouwen
Niet Joris feeft alleen, maer Venus plagh te houwen:
Doch wy, onkundigh volck, ontfingen voor den ftaet
Een brief, die niet aen ons, maer elders lienen gaet.
)) D: neer Albert Jouchimi ende ich eierden te fernen in die faecke gebruyckt.
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Hier na is toen gevolght , dat wy van grooter faken
En front op haer v ertreck wel twintigh maenden langk.
Of in den vollen raet , of in 't bvfonder fpraken
De kunft wrocht onder dies door veelderhande wegen ,
En daer is op liet left foo veel te weegh gebrocht ,
Maer 't onheyl nu gefet dat ftreet'er dapper tegen
Dat ick ten deele kreegh dat by ons wiert verfocht.
Geen fap of machtigh gom, geen dranck of edel groen,
De honingti was beleeft. Iek wiert van hein befchoneken:
En kond' haer oyt behulp of eenigh voordeel doen.
Ten brief, een Ridders brief, daer van de letters bloncken,
Haer afscheyt was bedroeft: want fy is overleden
Van gout en fchoone verve, hier was een wapen by,
En onder ons geklagte èn onder ons gebeden.
Oock maeckt' by noch een deel van onfe fchepen vey
Vaert wel , mi ji ander ick! ghy hebt de res gedaen
Daer mede reyfd' ick wegh en voer naer onfe kuften,
Het is mijns herten wenfeh dien eggen wegh te gaen.
0p hope voor een tijt aldaer te mogen ruften;
1 Daer fat ick in den rouw. Als welgevoeghde paeren,
Maer dat en viel niet u t gehlck ick had gedacht,
Die tot gemeenen trooft aen een verfegelt waeren ,
Want my wiert op een nieuw veel moeyte toegebracht.
Het fcheyden overkomt, dat is een droeve finert ,
^
lek dien hier dan een woort in 't korte by te voegen
Ja , gaet tot aen het mergh oock van het innigh hert.
Dat my veel onruft gaf, en weynigh vergenoegen;
Maer fchoon mijn waerde vrouw my toen was afgenomen,
't Is felden dat een menfch iet foets of goets gebeurt,
Ontrent het tweede bedt en ben iek noyt gekomen ' :
Of claer rift eenigh loet dat by hem wordt betreurt.
Mijn liefde bleef gelet en liet niet van haer af,
Iek wierd te huys verfocht by veel bekende lieden ,
lek ginck haer evenfelfs begroeten in het graf.
Die niet een grooten ernft my defen aenllagh roden,
j Het was een naer vertreck daer iek haer gingh befoecken,
Het oogh te laten gaen ontrent een vetten gront ,
En 't gingh my dieper in als veel geleerde boecken;
Die in het Brittenlandt als toen te dijcken ftont.
Iek fagh 't was enckel ftof (lat iek eens had bemint :
Ach , wat ons hier verheught en is maer enekel windt
lek koord' aen alle kant weeft al de fneêgfte menfclTen,
Ick front een will en keeck ontrent haer dorre beenen,
Als met een vollen luft om defen handel wenichen
En vond'er ftof genoegh om daer te blijven weenen
iIaer daer viel feltfaem werek en vreemde Ilagen in,
Ach ! of hier iemant is van focht of edel bloet,
Al was'er foo het fcheen vry hope van gewin.
Hier bltjckt het wat een menfch ten leften worden moet.
Dit heeft, my ongeniack en oelfeningh gegeven,
Iek
wierd , na dit geval , by wijlen omgedreven ,
En 't is, tot mijn verdriet, my lange by gebleven.
Ach, vrienden ! fchijn bedriegt , en dat men voordeel acht,
Of ick van nu voortaen fou eenfaem blijven leven,
Dan of ick wederom fou treden in de trou ,
Wordt van een helle zon wel licht een droeve nacht.
En nemen my ter hulp een nieugekoren vrou.
1
lek hebbe toen geleert, dat lant te willen dijcken,
Dit nam ick in beraet, en hadde veel gedachten
Niet in fijn eygen kuft, maer in uvtheemfche Rijeken,
Maer Codes raet beftont en hadde meerder krachten
Siju dingen vol gevaers. Men kent de ]ieden niet,
N och wie u tegen is , noch wie u guufte biedt
1Vat is 't of fchoon de menfch op 't een of 't ander fet,
Men Piet niet klaer genoegh in veelderhande faken,
Wat van den IIemel komt dat ftelt een vafte wet.
Die veeltijts ongemack en grooten onluft maken;
Iek fagh, hoe weynigh volcks niet onderlingh vernoegen
Het dijcken is van outs een ongewisfe kans,
Haer in liet tweede bedt te famen konnen voegen ;
Oock duam my toen ter tijt een veersjen in den zin ,
Maer verre boven al het dijcken buyten 's lands.
My zijn op dit geval veel dingen overkomen,
Dat my in volle daedt ontriedt een tweede min :
meniglimael
Tnijn
rufte
Die hebben
weggenomen
Maer Godt fy oeuwigh danck, wanneer ick dertel was,
Als een van twee nette fchelpen
Soo quam'er ecnigh legit dat my de ziel genas.
iKomt te breecken of verlieft,
O Godt! als iek verhael den loop van mijne dagen,
ï\iemant fal u konnen helpen
Soo meld ick uwe guuft , en waeroin fal ick klagen ?
Schoon men oock met oordeel kielt ,
Al fcheen het fomtijts hart (lat ick van u vernamn,
Aen een die, met effen randen
Iek fagh het was my nut obek eer het eynde gnam.
Juyft op d'ander pasfen Fon
Mijn trouw had nu gef(aen tot vijf en twintigh jaren '',
D'outfte zijn de befte panden
Toen my een droef geval van Godt is wedervaren :
Niet en gaet voor d'eerfte trop.
Want jnyft op defen tijt foo was dat my ontviel
Mijn weerde bedgenoot, mijn loft en tweede ziel.
Een wijf clat rimpels heeft en kon my niet bevallen ,
Sy wierd niet van de dood in haeften wegh -genomen,
En ick hield my te rijp om met de jeught te mallen
Iek fagh van langer hant haer droevigh affcheyt komen;
En daerom field' ick vaft, dat d'een en d'ander trost
Sy reyfde naer het graf, maer met een tragen ganck,
Of my iif die ick nam fou (trecken tot heron.
r
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Die vl!Cii^h jaren telt, en kinders heeft verworven,
Al is fijn bedtgenoot om delen tijt geftorven,
Die, feud' ick, is het beft dat by fijn kamer Ilaiyt
En voor gerimpelt vel èn voor een jonge bruyt.
Ontrent ons ouden tijt fee moet het lichaem ruften,
Wat fal een omit geftel hier foecken nieuwe bitten ?
\Vaerouz noch in gevolght de tochten van het vleys
Terevljl met beligh is ontrent de lette reys?
. t Is weer Godt had van my drie zonen afgenomen
En my zijn in de plaets twee dochters toegekomen,
[)ies gingh der vrienden raet ontrent een nieuwe trouw,
01) dat ick wederom een mans oir teelen fop.
Meer als irk dat beleyt ginck nader overwegen,
Soo vond ick mijnen geeft tot trouwen niet genegen;
i'dv docht, als ick bedacht mijn eerfte bedgenoot,
Dat my geen meerder heyl fou vallen in den fclloot.
Oock i 't van outs gefegt , dat andermael te trouwen
\iet anders voort en hrenght als twift en neer beronwen
En daerom nam ick voor, als vyant van gekijf,
Te leven voor mijn felf, te flapen fonder wijf.
Schoon my dan menighniael oock wel ervaren lieden
\rermac^lden tot het werck en deren handel rieden,
(lat noch voor mijn buys een manshooft mocht ontfteen,
lek nam haer reden in, en liet het ongedaen.
My doelit, fchoon ick een foon misfchien eens mochte telen,
Oat mv liet lint alleen fop dienen om te fpelen,
1\'ant eer het flout te zijn geftijft door mijnen raet,
Dat irk clan welen fort daer al de werelt gaet.
Schoon ick dan jeughdigh fcheen en van geronde leden ,
lek leen niet wederom in d'echten ftaet getreden:
Irk bleef gelijck ick was, en hield een eenfaem bedt
En liet, Baer heeft nooit vrouw haer voeten op gelet.
lek way alleen bedocht wat my nu ftont te maken,
Dat inv te latte viel in huysfelijcke faken
Doelt na een rijp gepeys, maeckt' ick een valt he[luyt,
En ' and , tot mijn gemack , bedname wegen nvt.
lek had een jongelingh in mijnen dienft genomen 2 ,
En die heeft naderhant een foete vrouw bekomen
Fen vrouw van goeden aert en geeftigh in verftant
Die irk met haren man my nut en dienftigh vent.
I [et is an lieden af een ruymen tijt geleden,
Dat fy- baer trouw behulp in mimen dienft befteden
De wan in 't buytewerck, de vrouw in 't huysbedrijf,

En tiet, op delen voet foo bleef iek fonder wijf.
lek moet, trouhertigh paer, nyt ons te (amen leven,
lek mnoet getuygenis van uwe deughden geven :
Ghy hebt may wel gedaen te hugs en overal,
Waer van u dit gefchrift tot preuve dienen fal.
Nu weder tot de faeck. Na fes of (even jaren,
Is my een meerder laft en eere wedervaren.
1) 't Ode fpne;ekwoord is: Nuptiae fecundae raro feeundae
5) Groot Zegelbeeaerder.
vrede cao Anno 1648
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(thy weet liet, lieve loodt! ick had het niet gelocht,
En 't is mv evenwel in ftilhevt toegebrocht.
De ftaet gaf my de macht om voor te mogen ftellen 3 ',
En op den lantdagh felfs de ftemmen op te tellen,
En na dat yeder lidt zijn reden had geuyt
Ten diente van liet lent, te maecken het beflnyt.
Iek had dat anipt bekleet nu jaeren tweemael zeven I,
Als Godt een deren ftaet den vrede quarr te geven;
Dat in voorleden tijt geen menfch en had bedacht,
Daer is de Spaenfche vorft op heden toe gebracht.
Godt buyght der prinsfen hart; ey, riet, de Nederlanden
Zijn los en vey geftelt van alle ftrenge banden !
Op , op ! nu, geeften, op ! hier krijght uw penne ftof
Tot voetfel voor de faem en Godes hoogen lof.
Laet nu des Hemels vier in uwe zinnen wercken
Op dat de tijt die komt dit wonder magh bemercken.
Voor my , ick fwijge ftil om voor mijn borft te fl aen
En fegge: lieve Godt! wat hebje my gedaen?
My, fegh ick, nietigh menfch, slat ick die groote faceken
Mocht fien van eerften af, en als met handen raecken ,
Tot aen het eynde toe! Nu fegh ick, t'lrwer eer:
lek wil geen hoogen ftaet of grooter rijekdom meer.
De zegen is genoegh die ghy my hebt gegeven,
Neemt eerft mijn Ponden af, en dan mijn nietigh leven.
Daer is niet meer te doen voor my, bouvalligh menfch,
J+yen ftille dood alleen is nu mijn 's herten wenfeh.
Maer Heer! wat heeft uw gunft voor my noch uitgevonden''
Het zegel van het lant dat wierd my toegefonden `'',
Dat wierd my toebetrout, en 't Leenhof 6 ' boven dien
lieb ick op Cellen tijt in mijn beleyt gehen.
Hoe vremt en wonderbaer,, o Godt , fijn uwe wegen !
Waer ghy de menlehen roept, deer toont ghy vollen zegen.
1Tyt Zeelant hebtge my naer Ilollandt eerft geleydt,
In Zeelant wederom een plaetfe toebereydt;
Uyt Zeelant op een nieuw nier Ilollandt opgenomen,
IIeb ick uw ftil beleyt ten vollen eerft bekomen
Hier ben ick uytter tijt en wachte met gedult
Tot (lat ghy aen de ziel wat beters geven full.
0 , wou nu 's Hemels vier in mijn gewrichten zijgen
i>at my mijn leite fnick ten Hemel dede ftijgen,
Op dat ick lieden mocht ten vollen fijn bequaem ,
Te melden Godes lof, te roemen fijnen naem
Meer, laes! iek ben te fwack en ben van geender waerden,
Iek ben een nietigh menfch gefproten uytter aerden
Iek ben maer enckel ftof, en niet als ydel kaf,
Heer, neemt mijn zo,Idigh vlees, en dan mijn welen af
Waerom fal ick het pack van groote ftaten dragen
Tot aen den leften ftont van mijn verloopen dagen?
lek bidde, lieve ziel, waerom aldus geleeft,
Tot ons de gangh befwijckt en al het lichaem beeft ?

2) Mathias Havius, naderhant getraut met Juffr. Cornelia Bae s.
6) Stadhouder van de Leenen
,

3) Penfionaris son nollaudt.
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Ey, let op uw bedrijf. Wat hebje nu te wachten,
Als dagen fonder ruft en veel benaude nachten?
Als fwackheyt, (ware kugh, en ongewone pijn,
En datje fult een laft voor u en d'uwe zijn ?
Siet daer een kort vcrhael van al mijn vorigh leven
Siet dacr een groot gewoel en kleyne ruft befclireven ;
Siet daer van mijn bedrijf een waeren overfiagh,
En wat ick heb ge weeft tot lieden op den clagh.
Iek had eens vollen tijt, als buyten alle plichten,
Om boecken op te flaen, om iets te mogen dichten
Maer 't foet is altijt kort; eer fick het recht bedacht,
Soo was ick in de zorgh en onder dienft gebracht.
Twee fteden, die van outs in haer befcheyden ftaten "
Ontrent het lantbeftier als d'eerfte leden fiten,
Die hebben my verfocht tot haeren dienft te ftaen,
En na verloop van tijt heb lek het bey gedaen.
Godt heeft my naderhant een fwaerder ampt gegeven:
Daer vond lek ander werck, doch geen gerufter leven.
't Is wonder, wat by fiet en overkomen moet,
Die fonder fteunfel is en groote faecken doet.
Een ampt van delen aert is vol geftaege forgen,
Vol aenfpraecks, vol gewoels, oock in den vroegen morgen:
Dit vond ick aldermeeft , wanneer men aen den ftaet
Al wat tot vrede dient looft brengen in beraedt.
Wat vond lek daer een fwier van ongebaende wegen,
Waer door my ftont te gaen, al was het ongelegen
Hier was een driftigh zant, en Baer een harde klip,
En dickmael reef'er ftorm te midden in het fchip.
Siet, als ick in den dienft van Hollant was getreden
Had lek geen voorbefpreck met iemant van de leden
Oock was'er niet een vrient die my in bloet beftont,
En die my, waer het noot, fou leeren fijnen moat.
Nochtans foo hout men valt , dat wie , in groote Traten
By prins of hooge macht l:omt in te zijn gelaten,
Hoeft fchouclers tot behulp en meer als eenen man,
Die hem , wanneer het nijpt , een toevlucht wefen kan.
Dit heb ick niet gehadt, en 't is nochtans gebleecken
Dat Godt my heeft bevrijt van hondert Ilimme ftreecken;
Mijn Godt heeft my behoedt wanneer het qualick gingh,
En als fchier aen een draet mijn ftaet en wefen hingh.
IIem zy dan eeuwigh danek voor foo geftaêgen zegen,
Want fonder slat behulp foo ftont lek gantfch verlegen;
Wie heeft voor mijnen tijt wie hceft'er vaat gegaen,
Op foo een krockigh ijs en foo een gladde baen?
lek had al menighmael , oock in voorlede dagen ,
Van foo een wichtigh ampt gewenft te zijn ontiagen
Maer ftaêgh foo was'er vet dat tusfchen beyden viel,
En dat my aen het werck als noch gebonden hiel.
Een fchipper moet de wint, een huyfman foeten regen,
Een maeght een ruftigh man, van Godes eggen zegen ,
Verwachten met gedult : die faecken krijght men niet
1) DurdreiLt in \hdüelburgk.

1'aer dat liet ons bevalt, maer als het Godt gebiedt.
't Is uyt fijn rijeke bron (lat wy liet al verwachten,
En die geeft menigllmael oock boven ons gedachten;
Soo wy op fijn beleyt ons dingen lieten ftaeu
IIet fou ons menighmael al vry wat beter gad.
Wel, als mlin leven klom tot tienmael zeven jaren,
En dat'er boven dien noch twee verloopen waren
Doe vond ick my geneyght te laten alle dingle
Dat noch f aen het vleefch üf aen de werclt hiugh.
Als Jakob wierd gevraeaht , hoe ver fijn oude jaren
Gevordert, deurgegaen , en opgeklommen waren,
Soo vind lek dat de vorst hier op tot antwoort geeft,
Ily tot fijn ouders tijt niet toe en had geleeft.
Iek Jakob, lieve Godt i door uwen hoogen zegen,
Dat heden dient verhaelt en noyt te zijn verfwegen,
Iek Jakob , lieve Godt! op heden noch gefont,
Iek fegte liet overluyt en met een vollen niont
Iek fegte, dat noyt een menfch, uyt mijnen flaw gefproten,
Heeft foo een ruyme tijt als lek alleen genoten
Want niemant roemd'er oyt van fes en tfel'tigh jaer
En lek ben lieden felfs al verre boven haer.
Hoe kan lek mijnen Godt genoeghfaem danekbaer wefen
Van foo geftreckten gunft aen dele ziel beweren 1
't Is fijn genaed' alleen dat ick noch lieden leef,
En onder 't wichtigh pack niet overlaft en bleef.
Maer eer wy tot befugt uyt defer handel dielen,
Soo reft'er noch een ftuek dat lek hier snoet velhaelen
IIet was een feltfaem werck dat my eens overdraw,
En raeckte boven al het maghtigh Arnfteldam
't Was op een Saturdagh dat, Hollandt, uwe Slaten '
In hier befcheyden plaets by een vergadert zaten ,
Als lek nu veerdigh was te nemen by der handt
let dat lek voor den ftaet bequaem en dienrtigh vant
Doch eer lek eenigh werek noch had ter hand genomen ,
Soo viert ick by den prins verfocht te willen komen
lek cede wetter daet gelijek ick was verfocht,
En fiet, Baer viel iet voor daer op ick niet en docht.
Iek vond den prins geftelt niet als by plagh te we!'en
My docht uyt zijn gelaet yets vrenwts te konnen leien
Het leed als geenen tijt , by quarr ontrent my ftaen
En fprack my evenfelfs met deze reden den
Iek hebbe, na beraet en om verfcheyde reden
In feeekerheyt geftelt een deel van uwe leden;
Die werden nu bewaert , en dat op mijn bevel
Die luyden niet-te -min die fijn in alles wel.
Iek hebbe , boven dien , een hoop gefwinde galten
Bevolen Amfterdam met wapens aen te taften ;
Ghy, let wat lek u fegh, en meught oock henen gaen,
En feght dit mijn verhael den Staten veerdiáh den.
Iek ftont hier op verftelt, als van een feltfaeai wonder,
Mijn breyn was onlgeroert als an een grootera donder.

2) ßr1cöennge van Amfteidam by Piing Willem de I I in Augufti 1650.
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lek ti rae Uhde niet-te -min , van waer het onheyl gnam ,
In waer uyt dat'et rees en lijn beginfel nam?
lek vraegh(le, boven al, wie dat de luyden waren,
I) eit helen op den dagh het ftuck was wedervaren
Dc prins doch evenCelfs, al fcheen by ongeuint
Die ?welde my papier en pen en goeden int.
11y fei de: fchrijft hier op het pit van riefe faecken,
l':n wilt liet alteniacl uw Meeren kenbaer maecken;
I)oeih wat noch vorder raeckt den groat van dit heleyt
1)at fal , te rjner t;jt, eens breeder f jn gefegt.
iele, na dit kort gefpreek, begaf niy nacr beneden,
En bracht dit vremt verhael tot kennis van de leden
Uaer gingh liet feltfeenl toe, ick hoorde geen belluvt,
1\Iaer yder rees terftont en foo ter kamer uyt
De Prins navr Amfterdam; hier na is goetgevonden,
Dat Leden van den ftaet hem wierden toegefonden
En lnv wiert opgeleyt te brengen aen den dagh ,
Al wat den jongen heldt tot rufte brengen magh.
1Vv veerdigh op de reys; maer eer wy vorder quanten ,
Soo was. Fiat wy het werck gelijck het (tont vernamen
Ilet docht ons fonder vrucht hier verder in te gaen,
De Prins reed na den Ilaagh, de krijgh die was gedaen.
Siet , al flat groot bellagh (lat was terftont verdwenen
Geh1ek een dicke wolek die wonder heeft gefchenen,
Of als een fnelle beeck die uyt der hooghten vloeyt,
Of als een open bloem in haeften uytgebloeyt.
t Gcvi l ontrent een jaer na d'onverwachte vlagen
Uie 't niaclitigh Amfterdam met onluft had gedragen,
Dat toen de bleecke dood Prins Wilhem overduam
1'n 3ii der haeft befprongh en uyt de werelt nam.
`Toen wiert liet lant verfchrickt ; de fteden alle zeven ' ,
Die, «eerden opgemaent en in den Haegh befchreven
ï','n cynde defen ftaet uyt foo een vreemde bocht
Door ouderli.ngh verdragh , Baer weder redden mocht.
lek snoft op defcn ftroom met grooten aendacht zeylen
1Vant by een harde kuft daer moet men dickmacl pe) len
al v.ie betijden af gingh treden aen de ree
Die gaf zijn fnacken voet ten beften aen de zee.
[)e winden bliefen hart en maeckten groote baren
Eli by my was'er noyt foo hollen zee bevaren:
11aer noch quarr ick'er uyt, doch door mijn wijfheyt niet,
't Was Godes Vadergunft die lay ten beften riedt.
I Ieni ry voor eeuvi igh lof en ftaegen danck gegeven ,
S1jn Geeft heeft my beftiert in dat bekommert leven;
hoe licht raeckt door een (form een zeeman aen de gront,
Soo Godt tot fijn behulp niet aan het roer en front!
[lier vingh ick weder aen om mijn verlof te trachten
Dan 't wiert noch uytgeltelt door ons geduchte machten,
En my wert opgeleyt de faken by te ftaen,
Tot 't openftaende werck fou wefen afgedaen.
,

-

'1 Groote Vergaderinge Anno 1651.
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Iek bleef dan in liet ampt, en heb het pack gedragen,
Tot wy dien grooten raet van een gefcheyden zagen;
11aer ftracx na dit vertreck foo vingh ick weder aen,
En lieb op 't out verfoeck met yver blijven ftaen.
lek Ítont dan raft gefet op mijn verloopen dagen,
Des ben sek op het left van mijnen dienft ontslagen
En nu y i ierd danek gefegt voor mijn getrouwe vl jt,
En voor den (waren dienft en foo geruymen tujt.
My (locht dien eygen ftont , ick kon veel rasfer treden
En fcheen te zijn verlicht in al de ganfche leden;
Iek was gely!ck een menfch die van een fwaerte fchevdt,
Of die een laftigh pack ter neder heeft geleydt.
lek , op dien eggen ftont , gingh op der aerden knielen ,
En droegh den Schepper op de krachten mijner ziehen:
Iek feyde: lieve Godt! lek fegte u grooten danck,
En wil het doen met ernft, mijn korte dagen lanck.
Het is een laftigh ampt dat ick nu heb verlaten
Het fwaerfte fo a men houdt van onfe groote (taten :
Wie heeft dit wich tigh ampt voor defen ovt bekleedt,
Die niet daer uyt en viel door fmaet of hertenleet?
Van beyde ben iek vry; ick heb geen hoon geleden,
Want sek ben van den ftaet veywilligh afgelreden:
En mits ick was ontlaft, foo was sek ganfch verblijdt
Vermits ick van de forgh ten leiten was bevrijdt.
Mijn Godt heeft my verloft van duyfent fware forgen,
Verftoorders van de ruil oock voor den vroegen morgen
Geeft, dat ick nu alleen bekommert wefen magh
Ter eer van uwen naera en van inijn letten daal.
Als ick nu van den ftaet mijn affcheyt had genomen,
En dat iek, naer my docht, nu veyheyt had bekomen,
\Viert lay noch evenwel een nieuwen Taft bereyt,
En even t'huys gebracht en op den hals geleyt.
Dit was een wichtigh pack, dat in mijn oude dagen
Iek, van den ftaet verfocht, met onluf heb gedragen,
En daeroni vind ick goot dat hier oock wert gefeyt,
Hoe dat'et ftuck begon en neder is geleyt.
Men hoord' om defen tijt veel ongehoorde dingen `',
Die in het Brittenlandt al vey wat feltfaem gingen:
De koningh was onthalft, fijn Nazaet wegh gevlucht,
IIet rijck van een gedeelt, en yder was beducht.
Stracx liet het parlement meelt al de foute baren
Meer als het was gewoon, met alle macht bevaren:
Ilet fteld' oock wetten in ganfch anders als het plagll,
Soo dat men niet als eerft den handel drijven fagh.
Dit wonderbaer beleyt ontrent de Britfe ftranden,
Verweekt een vremt gewoel in al de naefte landen;
De koopman is verftelt, de vorften plegen raet,
Doch yder foeckt de gunft van defen nieuwen ftaet.
Oock ons vereenight lant, om onheyl af te wenden,
Vont goot om nieuw verdragh naer Engelant te fenden;

2) Op groot erfoeek ontl'tagen van 't Penfionarisfehap van IIollandt.
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3) Voorboden van den oorlogh met Engelandt.
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hier toe wiert ick verfocht, en my wiert aengefeyt ''
Dat ick molt d'eerfte zijn in foo een hoogli beleyt.
Al die in dit geval veel ongemacken fagen,
Die hadden op het werck een wacker oogh gellagen,
De werelt ftont verbaeft, en alle prinsfen ftil,
En tien waer dit gewoel ten leften henen wil.
Mijn tijt was toen gegaen tot jaren tienmael (even,
En , 't was maer kleyn verfchil , noch viere daer beneven ,
En als men dit begon, foo was het wintertijt,
Die voor den ouden dagh behoort te zijn gemijdt.
Dies bad ick onfen ftaet om my te willen fpareii,
Soo om den harden tijt , als om mijn hooge jaren
Oock om de ftuere zee, die van mijn jonckheyt aen
1\Iy quelligh had geweeft en tegen had geftaen.
Maer fchoon ick hart verfocht om t'huys te zijn gelaten,
Het was om niet gepooght, geen fegghen kond'er baten:
Dies als ick op den hals ontfingh den nieuwen lalt
Soo fteld' ick defer troon in mijn gedachten valt:
Mijn ziele kan loo ras , uyt dit ellencligh leven ,
Haer redden uyt liet vieefeh en naer den Hemel f weven ,
Ter plaetfe daer de Teems met gulle ftroomen vloeit,
Als Baer ons Haegfe beeck de klingen hier befproeit;
De kult hiet Engelant Baer wy naer ftaen te reyfen,
Laet ons dien goeden naent geduriáh overpeyfen,
Geeft ons hier, lieve Godt of op een vreemde (trant,
Geeft, waer liet wefen magh, liet eeuwigh Engelant!
Wy flust dan op de revs, en Godt font goede winden,
Die ons in korten tijt het eylant deden vinden;
De zee, na langen ftorm , was toenmaels wonder ftil,
slet fchijnt de baren gaen alfoo de ftierman wil.
Juy['t op dien eggen dagh , als wy gekomen waren
Nu midden in de zee, en in haer rouwe baren
Toen fagh men in het fwerck , of liooger in de locht ='
Een Vloote , loo het feheen , die met een ander vocht.
Daer wierden oock gellen 'eel ongehoorde dingen,
Ganfch boven ons begrijp die wonder feltfaem gingen.
Het wierd in klaren druck gefonden over al,
Maer 't is noch onbekent wat hier uyt komen fas.
Maer noch een (touter geeft, een Engels fterrekijcker ',
Die nlaeckt ons landen armn en fijn gefelfehap rijoker,
Uyt fake van een krijgh te rijfee tusfchen twee,
Die twiftigh foude zijn en vechten om de zee.
Die fchrljver ondernam oock fteden uyt te kiefen,
En feyd' dat Amfterdam het meefte fou verliefen
En wacrom meer gefeyt ? 't is feltfaem dat by fchrijft,
En 't fchijrtt, dat Engelant gedurigh boven drijft.
Maer hier dient aengemerekt , dat al dit was gefehreven ,
En even in den druck ten vollen uytgegeven,
Ten tijde toen het werck noch in 't onfeecker ftont,
Ja , eer men ons verfocht, of oyt naer Londen font.

Of nu een menfchen oogh foo verre weet te kijeken,
Dat hem dit uyt de lucht of fterren fonde blicken ,
Dat ftel ick aen de kunft of aen een deftigh man,
Die van dat hoogh bedrijf met oordeel fpreecken kan ;
Maer ick ben niet geneyght iet meer hier van te (eggen ,
Iek laet heil die liet luft dit naerder overleggen ;
Mijn pen , hout n gertift en weeft na delen fill
1;n wacht in alle dingh op Godes hoogen wil.
lek dan, onaengefien mijn hooggeklommen jaren ,
Ben veerdigh voor den ftaet nacr Engelant gevaren
Op clat het nieuw gefchil, dat naer den oorlog fagh,
Mocht blijven bnyten legit en komen tot verdragh.
lek weet u, lieve Godt! geen vollen danck te geven,
Al bracht ick tot het veerek al wat ick heb te leven ;
U danck ick niet-te -min, ick fwack en foncligh menich ,
Niet foa ick daucken kan , maer als ick hedeen wenfch.
Ghy liebt de lucht betoomt oock in de ftrenghfte dagen,
Ghy hebt ons door de zee als met der hant gedragen;
Ghy gaeft den winter laft, oock midden in den kout ,
Dat ons ontrent de Teens geen ijs ontmoeten Ion.
Ghy gaeft de wint bevel niet hart op ons te blaten ,
De baren bovendien niet fel te mogen rafen:
Ghy hebt ons, met gemack en uyttermaten facht,
In loo een korten tijt, tot Londen opgebracht.
En fchoon een vuyle brandt was in ons fchip ontfteken 1
Dat tot een volle pelt ftont uyt te fallen breeekeu ,
Niet een van ons gevolgh en wiert'er van helmet,
Het vierigh ongeval dat is door u belet.
Wy, moede van de zee, begaven ons te lande,
En fagen met vermaeck het grintigh 's Gravefande
Terftont een deftigh man, gefonden van den ftaet,
Die hiet ons wellekom en biet ons foot gelact.
Het leed niaer eepen dagh, wy quamen binnen Londen,
Daer wy een machtigh volek en veel karosfen vonden.
Lord Pembroeck was verfelt, die heeft ons ingeleyt ",
En Piet, tot onfer eer de maeltijt was berevdt.
De tafels zijn vervult met alderhande fpijfe,
En cierhjck opgerecht op alderhande wijfe,
Soo dat'er niemant kent of oock ter (legen weet
Wat fchotels dat men fiet, wat fpijfe datmen eet.
Wy brachten gaven lneê bcwaert in felioone kasfen
Beftaend' uyt enekel gout om in te mogen wasfen,
IIet was eenfchoon gefehenek,maer'theeftgeen vruchtgetlaen,
Vermits het wederom naer IIollandt moefte gaen;
'Want fchoon wy dit gefchenck aen yder wouden brengen,
Een wet, toen nieu gemaeckt, en wild' het niet gehengen ,
Want daer was vaft geftelt, hoewel men anders plagh,
Dat nieinnnt nu voortaen gefcheneken nemen magh.
Dit hebben wy verftaen en aen den ftaet gefchreven,
En ons is wederom des nieuwe maclít gegeven

1) Arnbasfade naer Engeland. deer by waren d'neeren Schaep enle Van der Perre.
3) LIIL. een Engels Mathernaticus.
2) Dit is naerder befeh even.
9) Op 't telup van de Beeren Ambasfadeurs ftorren onderwegh twee Matroofen van de peft.
ß) Goude Lampetten tot vereermge.
5) Sr. Olivier Flemmmgh Mr. van de Ceremo ni en.
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En 1'choon wy over dit ontfingen volle macht,
Wv hebben 't wederom ten leiten t'huys gebracht.
Al as het fuyver gout en netgemaeckte vaten,
liet heeft noch evenwel daer niemant konnen baten:
Oock wiert ons geen gefchenek, wanneer wy fouden gaen,
In Engelant geverght, of aen den ftaet gedaen.
[)e tweede dagh en was als noch niet overltreecken ' ,
Of ons wierd toegeftaen ons voorftel uyt te fpreeeken :
Wv dan met ons gevolgh getreden op de zael,
Onttieckleii onsen lafti en dat in R,00mfche tael
I let is niet hjt gehoort dat by ons is gefproken
Oock met geen tusfchenpraet by iemant afgebroken:
De fhreecker van het hues die nam ons fcliri_ften iïen,
En wv zijn nyt den raet met eere weghgegaen.
Daer was gewapent volek geftelt aen alle zijden,
Soo die te orte gaen, als die te paerde rijden:
\och drongh het nieusgier volek op ons foo dapper aen,
Dat ons feiner wiert belet na huys te mogen gaen.
liet was verhuyfens tijt, na dat ons negen maelen
Was fj>ijfe toebereyt oock fonder ons betalen:
Want (lat was toen ter tijt een wijfe van het lant
\Vanneer men Baer onthaelt een vreemden afgefant.
Dies 1 lt zich ons gefin om veerdigh op te trecken.
Ilet In )et van nu voortaen zijn eygen tafel decken.
Siet deer gantfch ander werck, en als een nieuwen faet,
Die eerft wat rou begint maer nainaels beter gaet.
Ons li s en huyfbe.lrijf, (le kamers, raueren, ftratcn,
Stjn niet als die by ons in Hollant fijn gelaten,
Hoort vrienden, niet een woord : die net wil zijn onthaelt,
Dic reed ick (lat by noyt uyt onfe fteden dwaelt.
Maer, (leren onverlet, ontrent het machtigh Londen
\Vert Ipijs en ft:yckerwerek in overvloet gevonden;
Daer is van all's genoegh dat tot de tafel dient,
Maer Baer en was voor ons niet een vertrouden vriest.
Al die in 's lants bedrijf toen waren aengenomen ,
En flout liet geenfints vry by ons te mogen komen:
De kamers van den ftaet zijn al geweldigh (licht,
Oin datfe met den eed tot fwijgen zijn verplicht.
Dan noch Coo fcheen de ftad op ons te zijn gebeten,
Uus dlellaers fijn befchimpt en dickmael oock gefineten;
En nienigh fchamper lied, en menigh Ilim gedicht,
Viert voor ons huys geplackt oock in het helder licht.
By ons wort onder dies geen moeyte nagelaten,
Om iet te mogen doen dat ons fou mogen baten:
Been vlijt en wordt gefpaert, op dat een goet verdragh
IIet evade van het werck ten leiten kroonen magh.
I)e raet fcheen des bereyt, en wy, op goet vertrouwen,
Doen vlijt om alle daegh gefpreck te mogen houwen:
Daer wordt op ons verfoeck èn plaets èn tijt gefet,
Eul loo liet fchijneu magh, men viiit'er geen belet.
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Want fchoon men eerft verfocht en fcheen oock foo te willen,
De gronden af te doen van alderley verfchillen,
Te voren niet heflicht, en even onverwacht,
Soo wordt Ambona felfs hier in liet fpel gebracht.
Soo heeft men dit verfchil noch echter laten varen ,
Daerom wy feer verblijd en wel te vreden waren:
Want dat Ooftindifch werck was hatigh boven al
En dreyghd' ons anders niet als krljgh en ongeval.
Ons lait was afgedeelt in fes -en-dertigh Rucken '',
En foo'er wert gelooft het fou ons wel gelucken:
Maer om een vreemt geval, (lat tusfchen beyden viel,
Soo was het dat men flucx den handel wederhiel.
Ons fchiprijck Nederlant, in handel hoogh gereten,
Was daer al langh benijt om dat geluckigh wefen:
En daerom wiert'er ftof of immers glimp gelocht,
Op dat ons eenigh leet moght worden aengebrocht.
De vloot van onfen Itaet quam 't Britfe lant genaken,
En hier uyt rees de gront dat fy den handel braken:
Blaeck gaf aen Tromp de fchult, maer ons geheele vloot
Riep dat den Engelsman voor eerft op d'onfe fchoot.
Hoe dat het wefen magh, den handel werd gebroken,
Om dat'er over al veel nijders onder ftoken;
Tot oorlogh, niet tot ruft, is haeren ftaet bequaem,
En aen den meeften hoop ten vollen aengenaem.
Vat Godt met dele krijgh nu voor heeft uyt te wercken,
En kan te defer tijt geen menfche noch bemercken:
Hem bid ick, die het licht oock uyt het duyfter treckt,
Dat wy in delen twit ons honden onbevleckt.
Godt fal, te fijner tij t, ook even dele faecken
Bettieren naer den eyfch en ons ten heften maecken.
Laat ons op fijn behulp vertrouwen met gedult
Want feecker, dit gewoel is bnyten onfe fchult.
Wy vonden onder dies in foo verbolle faecken
Iet, dat ons fwaren geeft by widen kon vermaecken;
Voor al too (locht ons goet te wijeken uyt de fladt,
(ieltjek een deftigh elan ons wel geraden hadt 3 .
Daer is een feecker dorp, niet verre buyten Londen ' ,
Daer wy tot ons gerief een fchoone woningh vonden:
De lord van Buckingham die had'er eens gewoont,
En in dit fchoon gebouw fijn groote macht getoont.
Een water als kriftal quarr uyt de hooghte facken,
En wordt ontrent het flot gevat in bode backen,
En door het machtigh huys aen allen kant verfpreyt,
Door konincklijcke macht veel mijlen afgeleydt.
De Teems quam voor liet huys met volle ftrooinen fweven,
En kon ons verfen falm, en fnoeck en baerfen geven.
De lucht docht ons getont, en too geftrenge •niet,
Gehjck men inenighmael in onfe landen Piet.
Den achtften van April vond iek hier wijngaertsblaren,
Deer by een te^ re bot en gulle rancken waren:

i) Anuientie eOleent. ende onfe Oratie gedaeu in de Latijnselie tale.
2) D'inftruetie op de Ambasfade gemaeckt beftont in 33. Articulen.
I) De (lcei van Majerne gewefen Medecianmeeeter van den komnck eau vranekrijck.
4) Chelfi.
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Oock gaf de vijgeboom een voorfpel van de vracht,
Soo om het vette lant , als om de zoete lucht.
De laut ftreeck daer ontrent is cierlijck in gebouwen,
Getimmert naer den eyfch en deftigh onderbouwen :
Schier yeder heeft een perck, dat is een luliigh wout,
Daer in men menigh wilt en tamme dieren houdt.
De muren fijn bekleet met hooge roinlarljneu,
Die oock de wintertijt hier niet en doet verdwijnen
Oock groeyt de lauwerbooln niet loo een weligh groen ,
Gelijck by ons de wilgh of flechte boomen doen.
Hier was het (lat wy meeft met ons gefelfchap reden
Wanneer \vy by den raet geen groote faceken (leden
Ein 't gaf een foet vermaeck aen ons gemeene jeught
Die vond, hoe (lat het gingh, hier aengenaelne vrenght.
Wanneer wy nu verhuyít en buyten Londen waren,
Is ons ganfch onverwacht een onheyl wedervaren
Ons woningh wordt omringlit en over al betet
Soo dat ons huyfgefin haer uytgangh wordt belet.
Daer gnam een machtigh lteyr, een hoop van rouwe gatten,
Die dreyghden evenftaêgh ons aen te fallen taften
De Tour, gelijck liet felieen, the was voor ons bereydt,
Dies ftont men in gevaer om wegti te zijn geleydt.
Maer slit was maer een fchrick en is in haeft verdwenen ,
Het ['tuck was niet loo f^vaer gelijck liet heeft gefchenen .
Dit alles was gefchiedt door latte van den ftaet
Als liende reeds van ver liet aengevangen quaet.
Want 't viert ons eert voorfeyt , al eer de ruyters quarren,
Of datfe voor een tilt haer woonplaets by ons rainen;
Doch Godt fy ecuwigh danck, dat wy noch lijn bevrijdt
Van foo een fwarte wolck, en van de Britfe nijt.
De fchepen onder (lies die in het evlandt quarren
Of diele met gewelt ter zee of elders namep ,
Die werden prijs gemaeckt. Dat was by ons verdacht,
Dies heeft ons Nederlant oock fchepen uytgebracht.
Maer eer men onfe vloot als vyant heeft verno .yen ,
Soo kregen wy bevel oni t'huys te mogen komen.
Wy doen als dat betaemt, verlaeten 't Britfehe Brant,
En lien in korten tijt het lieftal vaderlant.
Na t'wijl den handel ftont, en dat ons hooge machten
Een onderlingh verbont uyt, deren handel « achten
Soo kreegh ick grooten left te wonen op het lauf,
Als ick my wederom ontrent den Haege vant.
Dies gaf lek vollen laft een buytenhuys te bouwen 2
Waer in ick mijn gern fort mogen onderhouwen
Dit viert oock foo gedaen wanneer ick weder quarr ,
Soo dat ick, t'huys gekeert, oock daer mijn woningh nam.
Wel aen, het Brittenlant dat is by ons - verlaten
Wy fitten wederom Baer wy te voren faten ,
Wv hen ons wijngaertranck en onfen vijgeboom ,
En 't is aen mijn gemoet gelijck een loeten droom.
-

Nu ftel ick heden valt niet meer te fuller revfen ,
Maer efter evenftacgh op mijn vertreck te peyfen :
Vertreck van Sorrighvliet en n t het aertfehe dal ,
Daer geen benarde forgh ons meer vermoeyen fn!.
_Mijn Godt, u zy de lof! ick wil lay gaen begeven
`lot afkeer van 't gewoel , en tot een ftilder leven
Dies heb ick mijn gemoet ten vollen afgewende
Van eertucht , hoogh beleyt , en wat'er is ontrent.
lek , (lie voor deren mort op hondert dingen achten
Op vyfe lieden lien , op vreemde finnen wachten
Wil nn een ander werck gaen nemen by der leant,
Om too mijn reys te doen naer 't ware vaderlant
Als nu mijn tijt verliep tot aen de tachtigh jaeren
Is my ganlch onverwacht een onheyl wedervaeren
Feet was een hart geval: lay ginek een water af,
Dat in een groot verdriet en bange nepen gaf.
En als my dat gebreck by wijlen quarr beftoocken
Soo wierd- de foete flaep my dickmaels afgebrooeken
Soo (lat het my geftacgh , oock wel een ganfche nacht
Een ongewone pijn in al de leden bracht.
rl'wee doctors in den Haegh, die lay ten dienito ftonden,
Maer geen verhoopten troolt tot mijn gebreck en vonden
Die vielen in verfdril van wacr het onheyl draal,
En of het fijn begin uyt chines of hooger naai.
D'een mevnd' liet was een fteen gewasfen in de nieren.,
Die door het ingewant eiram gins en weder fwieren.
De tweede feyde neen, mimer dat het meefte deel
Guam uyt een vinnigh fart of eenigh fits graveel.
Ey fite, om dit verfdril loo was ick ganten verlegen
Wat (T at den een begoot , dat fprack den ander tegen
Pies riep ick : lieve Godt ! ick lljde fware pijn
Maer als het u behaeght, dan fal het beter zijn.
Ey, geeft my recht gedult, of leert my beter Itrllden,
Of treckt my naer het graf uyt dit ellendigh lilden
Doch wat ick oyt bettae om dit verdriet te vlier
Uw wille, lieve Godt ! die moet alleen gefchihn.
lek liet in Godes Woort en d'alderbefte boecken,
Al wat my trooften mocht, ten nauften onderfoecken
lek had een trouwen klerek die fchier geduerigh la, ,
Dat my geen kleunen trooft in die benanthe,l t was.
lek boorde om dees tijt verfcheyde lieden fpreecken
Van veelderley behulp tot veelderley gebreecken.
Oock werd my toen gefegt van feecker Alclunmifi
Die loo der wert gelooft veel nutte dingen wilt.
Iek heb van ftonden aen naer delen man vernomen,
En die is desverfocht in mijn vertreck gekomen ,
En mits hy maer en fagh de ftant van mijn gelaet ,
Vernam hy, too hy fprack, de gronden van het quaet.
Geen fteenon of graveel en fchuylt in uw gewrichten,

1) Dit miert tot onfen beften gedaen om eedenen plat ons geen ouoemack door eeuge moetwilliaen (oude horden aengedaen: daer in den ftaet voorf:ohtigliheyt gebra^ckte.
Aheaer eck voor delen fandigh laut gecultiveerd hadde , maer noch gen begnaem hays (tont, hebbende den naar[ van Sorgh-Vliet.
3) Doctor Switfel.
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Doet (lechts naer mijnen raet, de pijne fal verlichten
(celooft het voor gewis, het quelligh ongeval
En komt niet uyt de blaes, maer uyt een bitfe gal.
Dit fprack hy fonder pols of aders aen te raecken,
WVou pock geen water fien by my gewoon te maecken
I iy gaf niy poeyer in, doch met een kleyne maet,
hu vat de kelteken fchaft dat gingh naer zijnen raet.
Maer ,r ^t of Al-gemift of onfe meefters feyden,
Of watl'e naer de kzlnft tot mijnen dienft bereyden,
De pijn was even bangh die ick geduerigh droeah,
Tot Goat Lijn gaoftigh oogh op my ter neder Iloegh.
lek fiche zijn behulp voor alle medecijnen
Want door zijn gunft alleen voeld' ick het leet verdwijnen,
Soo dat ick uyt de daet in volle leden fach,
Hoe weynigh dat de kunft tot onfen trooft vermach.
Al wat ick oyt genoot van d'alderbefte kruvden,
Al wat ick oyt verftont van wijtberoemde luyden,
Was fonder onderftant ; haer voorgeflagen raet
Scheen wel te zijn gegrondt, maer echter fonder baet.
Hoe manek is 's menfchen hulp ! hoe los gaen alle faecken,
Die wy ellendigh volck hier op der aerden maecken
Men feyt ons menighmael: de kunft gaet wonder vaft;
\lace als men 't recht bemerckt, het isfer naer getaft.
De nienfch mach wel te recht een kleyne werelt hieten,
Oui dat hem door liet lijf verfcheyde beecken vlieten,
Verfcheyden plaetfen fijn, die uyt ein clorre ree
Vertoonen ons een beelt van duynen aen de zee.
Maer i,'er jet ontftelt ontrent foo dorre gronden,
floe k:ln liet recht behulp oyt werden uytgevonden
\Vlo liet'er naer den eyfch wat hier en ginder fchort
Voorwaer de kunfte fuft of blijft, eylaes! te kort.
Godt heeft het toegeftaen aen alle Eiecke luyden,
Te ne m en tot behulp de krachten van de kruyden,
] 'n oock der inenfchen kluift; maer wat'er kan gefchiên,
Laat ons niet op den menfch, maer op den Heere fien.
Siet , \felia voelde pijn nicer fleehts ontrent de beenen,
Doch echter molt liet volek fijn haeftigh lijek beweenen.
II; ,l.i-ls lagh te bed , en fagh als 't open graf,
Eu toch foo liet de peft van al fijn leden af.
Wat hier van d'oorfaeck is, dat kan men licht bemercken:
D'cen fag Ii maer op den menfeh, en hoe de kruyden wercken,
De tweede focht alleen by Godt zijn toeverlaet,
En liet , in dit geval is dat den beften raet.
0 Godt! dat ick als noch op aerden ben gebleven,
Dacr van dient u den lof alleene toegefchreven :
0, leert my recht verftaen hoe ick u dancken moet,
In v elftint niet alleen, maer oock in tegenfpoet!
lek ga nu wederom hier binnen my vertreden
En fnoey liet boomgewas als met vernieude leden
Maer of het duren fal tot my de ziele fcheydt,
Dat fiel ick altemael aen Goden hoogti belevt
,
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Al ben ick heden fwack , ick kan niet ledigh wefen
Want ick en heb niets goets van luy te Lijn geleien
Men prijft noyt eenigh menfch die ledigh blijven wil,
Al wie de dcuaht bemint en houdt geen zinnen 1til.
De menfch , die eertijt-, was een beer van alle dieren ,
Wordt van den wijften vorft gefonden tot de mieren ;
Ey liet, een kleyne worm, een flocht en nietigh beeft,
Dat dient nn aen den menfch ten goede van den geeft.
Wel laet , o frisfe jeught, geen luyheyt u geluften
Of ghy zult kusfens zijn daer op de Dnyvels ruften
Het is van outs gefeyt, dat in een ledigh menfch
Die vuvle geeft bekonit fijn vnylen hartenwenfch.
Iek, tot op heden toe , om ledigheyt te fchouwen ,
Gae buyten mijn vertreck, gae boomen nederhouwen
Of fnoeyen met een bijl een ongefehickten tack,
Die buyten fijn bevangh al wat te verre ftack.
Godt doet my dele gunft, dat ick mijn fwacke leden
Tot eenigh dienftigh werek noch heden mach befteden :
lek in het Sorrighvliet en kan niet ledigh zijn,
Ten zy my heckte quelt of anders bange pijn.
De daet die wij ft het uyt , dat oude luy gebreecken
Niet wegh en zijn gejaeght, al zijnfe wat geweecken.
Siet, die een out gebouw aen rauer of dack genaeckt,
Die breeeken veeltijts meer als dat'er word gemaeckt.
't Is dwaesheyt , lieve ziel, voor ons bedaeghde menfeben,
Ontrent ons heften tijt vermaeck en luft te wenfchen.
Icy liet, den ouden dagti die wil oock zijn gekent
En 't is zijn out gebruyck dat hy ons boden fent.
Die boden fijn graveel of dickmael groote fteenen
Of finekingh in liet hooft, of onmacht in de beenen.
By wijlen oock kolijck, of quaftigh flerefijn,
Wie kan den ouden dagti beleven fonder pijn ?
Siet , als'er eenigh vrient ons laet te voren weten
Dat by het middaghmael met ons fal komen eten
Die eyft tot fjn gebruyck, of wel tot zijner eer,
Niet flechts ons daeghfe koft, maer wel een fchotel meer.
Wel, nu den ouden dagti ons laet gedurigh feggen ,
Dat hy op onfen dis fijn mes wil nederleggen,
Soo roept, geminde ziel, tot on[e keuckeweyt :
Paft op den galt die komt, ghy, maeckt het al bereydt;
Dit lijf is foo gemaeckt, wy moeten 't foo verllijtcn,
Hv kauwe fachte koft die niet en weet te bijten
Men roeyt op delen ftroom met riemen die men heeft ,
Hem dient een ftaegh gedult die langh op aerden leeft.
Wy zijn in delen tijt en in den ftant gekomen,
Daer pijn en ongemack haer woonplaets heeft genomen;
Dat is langh foo geweeft en 't is een ongeval,
Dat by den ouden menfch gedurigh blijven fal.
Iek laet van heden af nu alle medecijnen ,
Vermits my die onnut en niet Peer noodigh fchijnen;
lek ben nu naenden laugh van fware pijnen vey,

1) Den felgen Doctor Snitfel.
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Soo goet is, lieve Godt ! uw zegen over my.
Of nu die goede ftant fal lange blijven duren ,
Of dat ick wederom fal nieuwe pijn befuren,
Des ben ick nu getrooft , hoe dat het weren magh ,
Iek ben van heden af ontrent mijn letten dagh.
Doch mits de bange pijn nu van my is gedreven ,
Schep ick weêr nieuwe luft in dit mijn buyten-leven.
Godt zy voor eeuwigh danck! ick ben te defer ftont
Wel niet gelijck ick plagh, maer naer den eyfch getont.
Vraeght iemant: `mat's uw werck? ick ga my ftaegh bereyden,
Om uyt het vleefch te gaen en wel van hier te fcheyden
Hier brengh ick mijn gebed en befte finnen toe,
En dit is 't meefte werek dat ick op heden doe.
Wat ick voor boecken weet op dele ftof gefehreven ,
Daer word ick toe verruckt en krachtigh aengedlreven :
Ja, niet van dat ick lees, dat my oogt beter finaeckt,
Als dat het graf betreft, en dat de baere raeckt.
Iek wou, eer my de dood fal neder komen vellen,
Dat ick naer rechten cyfch mijn dagen leerde tellen
Dies roep ick: lieve Godt! geeft my een ftillen geeft,
Ja, geeft een valt geloof, dat Iel noch Duyvel vreeft.
Iek ga voorts buyten forah hier in de groente treden
Iek ga nu fonder pijn en met herftelde leden;
Iek ruft iif aen een bergti of in een ftillen boeck ,
En dat my meeft bevalt , dat is een heyligh boeck.
Iek eet èf eenigll moes óf fruyten hier gewasfen ,
Daer in ick beter fmaeck vind als in 't hooffe brasfen;
Van luft tot machtigh goet ben ick op heden vey,
En lek en vinde felfs geen eerfucht binnen my.
Wat ick wel eer vernam van mijn verruckte zinnen
Dat kan ick, Gode lof! met reden overwinnen.
Een menfch die tachtigti jaer of meer op aerden telt,
Moet van hem zien te doen wat hein de ziele quelt.
Uyt prinsfen edel bloet wel eer te zijn gefproten ,
Daer wordt meet over al veel blijtfchap uyt genoten
Maer echter is'er volek , dat gelt en machtigh goet
Set voor een hoogen Ram of boven edel bloet.
Noch fjnder in het laat, die haer geluckigh houwen,
Te nemen hoer vermaeck ontrent de fchoone vrouwen
Maer elders wordt genreent, dat eer en hoogera ftaet,
Al wat de werelt geeft, al ver te boven gaet.
.Maer als men niet befcheyt het ftuck wil overleggen,
Soo kan ick dit alleen op al den handel (eggen :
Dat adel , rijckclom , luft, ja , eer naer vollen wenfch ,
By niemant oyt en was als by een Chriften menfch.
Die heeft liet altemael in eenen bant genoten ,
Die heeft'et altemael in zijnen geeft genoten.
En « aerom laugh verhaei ? Dit is mijn vaft befugt
Pleegkt hierin rechten ernft, dan heeft de werelt uyt.
IIoe fal ick mijnen Godt ten vollen konnen prljfen !
Iloe fal ick fijnen naem genoegllfaeln eer bewijfen
-

1) Album alfoo genaemt.

Ganfch weynigh is het volck, dat Godt dien zegen geeft,
Dat fti°L en niet gemack loo laugh op aerden leeft.
Hier moet ick nu een ftuck de vrienden openbaren ,
Dat my in dit vertreck is onlanghs wedervaren
Het is verlialens weert, loo heeft liet my gedocht ,
Vermits het binnen my iet goets heeft uytgewrocllt
Het is een out gebruyck dat jonge lieden plegen ,
Die tot de R.00lnfche tael en kunften fijn genegen,
Te hebben eenigh boeck dat haer alleenlljck dient ',
Om daer te mogen fien Glen nacm van meim i li vlicnt
hier in laet dan de jeught verfcheyde lmiyden fehrljven ,
Op dat van Naere gunft veel teeckens mochten blijven :
Soo dat'er metter tijt too veel gefchreven ftaen ,
Tot dat'er niet een naem kan werden bygedaen.
Iek hebbe too een boeck, ontrent mijn eerfte jaren ,
Op deren voet gebruyckt , en lange doen bewaren.
Soo dat'er menigh vrient nay gaf Fin eygen handt,
Om my te mogen zijn een gunftigh liefdeprnclt.
Dit fchrifc is by geval my nu ter handt gekomen
En niet een diep gepeys heb ick liet ingenomen
Iek was beluft te lien wat hier gefchreven ftont,
En wat ick in liet boeck voor oude luyden vont.
Iek Iloegh de bladers op van boven tot beneden,
En fagh liet over al tot in de minfte leden;
En vont'er namen in van aldelhande 11agh
Oock (lie ick van der jeught in vreemde landen fach.
Hier was iet te Parijs of t'Orlii^ns gefchreven,
Of 't was een liefdepant tot Londen my gegeven;
Het ander fcheen geftelt als ick tot Leyden was,
Of op een ander p!aets mijn eerfte boecken las.
Iek vond in al dit werek een hoop van jonge lieden
Die my met eygen haut haer gunfte quarren bieden
Iek faóh daer, naer my docht, de blom van onfe jeught,
Waer van de naera alleen my gaf een foete vrcught.
Doch my viel vorder in dat my oock dient geleien ,
Wie dat'er hier ontrent of elders mochte weren,
Aen wier ick even nu mijn vrlentfchap mochte bin ,
Of oock van harent weegh my gnnfte mocht gefchicn.
Daer op Liet ick met ernft mijn gantfche finnen wercke n
En ginck oock yeder blad met aendacht over- hereken
Wie dat'er wefen moght van too een groot getal ,
Die my tot heden toe noch gunst beverren ral.
Maer fchoon ick overal liet fweven mijn gedachten,
Noch vond ick anders niet als (tof van droeve klachten
Siet, van die frisfe jeught, wel eer min's herten wenfell,
En vond ick geen die leeft, oock niet een eenigh menfch.
Dies fprack mijn innigh hert: ick niagh op heden klugen,
Gelijck'er is wel eer gefchiedt in d'oude dagen :
Magh ick niet heden doen als Xerxes heeft gedaen,
Om dat fijn machtigh heyr lou haeft te niete gaen P

Sijn klachte was gegrondt op dat'er Ion gefehieden,
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Maer my is, overmits foo veel gefwinde lieden
Nu hebben al gedaen de langh voorfiene reys,
"li i;k ben heden noch in dit ellendigh vleys.
Wat is hier d'oorfaeck van? ach! om mijn fnoocle fonden
13en iel, by omen Godt niet goot genoegh gevonden
On nyt het ydel vleefch tot hein te mogen gaen,
Ach : hier dient inder ernft wat anders toe gedaen.
Doch I;hy, mijn weerde ziel, danckt Godt met alle krachten,
Die ups boetvaerdigheit heeft af beftaen te wachten,
lijn u) t genaed' alleen u gunt foo langen tijt,
Dat guy ten vollen out, ja tachtigh jaren zijt.
WVel op dan, wacker op! en laet de werelt varen,
En gact een beter wegh als in voorlede jaren :
Ja, fchaft ten vollen af wat ons hier in belet,
llaer doet het èn niet ernft èn door een fta,gh gebedt.
Iek was in goeden Rant tot achtien ganfche weken,
hin was genoeahfaem vry van alle felle fteecken,
Soo (lat ick toen bynaeft den ganfchen zomertijt
Van quellingh was verloft, van pijne was bevrijt;
Doch snits het jaer verliep als met gefwinde wielen,
Eu dat ontrent den herfft de bladers nedervielen:
Verheft hem dit gebreck en viel my weder aen,
(xcl;,lek het overlangh te voren had gedaen.
I)aer !'tont ick toen verftelt, want buyten mijn verwachten
Sao was ick fonder fiaep oock dickmaels gantfehe nachten,
lek had fehier vaft geftelt, (lat my de groote pijn
In (lit bouvalligh lijf niet meer fou laftigh zijn.
lek ]held dat my de dood al vorens fou genaken
Eer ich in 't ongemack ooyt weder fou geraken:
Maer dat was fnifgetaft, het gingh'er anders toe,
1)e pijn macekt op een nieu mijn fwacke leden moe.
lek heb toen niet der daet in my, eylaes! bevonden
Het vori;h ongemack , en nafmaeck mijner fonden:
Maer in liet tegendeel oock wederom verftaen,
\Va 1 Godt, uyt enckel gunft, my fondaer heeft gedaen.
lek giiigk tot fijnen troon als met geheele krachten,
En peep gelijck een kraen tot in de diepfte nachten.
Ick lochte wat ick mocht als met een ftaegh geklagte
Ja , kirde menighmael gelijck een fwaluw plagte.
Oock liet ick in de kerek door alle Chriften zielen
Gebeden voor my doen die Gode wel gevielen:
Soo dat in korten tijt mijn pijn verandert wert,
Dat ink bracht diep vermaeck tot aen mijn innigh hert
Wel op un, logge ziel, wilt Godt den fchepper loven,
Een ftracltjen zijner gunft gaet alle kunft te boven,
Al vat ons goets gebeurt en is niet fonder hem,
lIy kent ons bange noot oock even fonder ftem.
Iek Nebbe nu geleert, dat met ootmoedigh fuchten
Men kan tot onfen Godt en naer den Hemel vluchten:
Mijn pijn was wonder bangh, en dede my belet
Ten Hemel door den ment te fenden mijn gebedt.
1 eh w te menighmael geen woorden uyt te brengen,
-

Eylaes ! het bangte gequel en wou het niet gehengen :
Doch my quarr in den fin , dat oock een droeve facht
Kan rrjfen nyt het ftof tot boven in de lucht.
Schoon dat al menighmael ons woorden blijven fteecken,
Een hart dat leyt en kermt kan door den hemel breecken.
Ons Godt is enckel geeft, hy fiet ons geeften aen,
Men kan tot fijnen troon oock fonder fpreecken gaen.
Men deed in Ifrael niet altijt offeranden,
Noch nioft het heyligh vier aldaer gedurigh branden
Al bidt men niet geftaegh, nier dat men fomtijts fwijght,
11 Ten voelt een reyne vlam die naer den Hemel ft!ight.
Ghy hoort ons clan , o Godt! fchoon dat wy niet en hijgen
Ja, dickmaels naer het valt geheelijck ftille fwijgen;
Dc ftemrne evenwel die is uw eygen werek
En daerom klinckt uw lof te midden in de kerek.
Ey, laet foo bange pijn my nimmer overkomen,
Dat my de fpraecke felfs fou worden afgenomen.
Geeft liever hel geluyt oock aen mijn flaeuwe mondt,
Dat ick n fpreecken magh tot aen mijn lefte ftonclt.
Dit heb ick naetter daet, dit heb ick uytgevonden,
Als dickmael van de pijn mijn tonge was gebonden.
Nu ziel, prijft uwen Godt, tot fegen too gewent,
Dat hy oock fonder fpraeck ons heyl en gunfte font.
Nu kom ick, lieve Godt! voor u ter neder knielen,
En (tort op heden uyt de krachten mijner zielen:
Vermits ghy dit verdriet in my nu hebt verfacht,
En my een beter ftant op heden toegebracht.
Eylaes ! mijn ydel vleefch en veelderley gebreecken ,
Die hadden wel verdient van u te fijn verfteecken:
Maer ghy , uyt enckel gunft , bepaelt uw harde (traf,
Want hebt my wederom getogen uyt het graf.
Wie had het oyt gedacht, dat in dus hooge jaeren
My eenigh nieuw gemack fou komen wedervaren,
En dat de bange pijn, nu dit verfwackt gebouw
Niet ver is van liet graf, in vrede laten fou?
Siet, uyt genaed' alleen komt ghy mijn bed genaken
En loot my beten trooft en uwen fegen fmaecken
E
Wel aen dan, fwacke tongh, ghy zijt op heden vry,
En toont u metter daet om delen fegen bly.
Berft uyt tot uwen Godt, en dat niet luyder keelen,
Ghy zijt nu weer verfrift, en moet u niet verveelen.
Iek fie nu met der daedt wat Godes trooft vermagh,
Ghy , danekt hem duyfentmael en dat op eenen dash.
O Godt! wiens hooge maght ons is gewoon te geven,
Om haeft van hier te gaen, of laugh te mogen leven;
Ghy leydt ons nietigh menfch tot aen de bleecke doot,
Of ftelt ons wederom als buyten alle noot.
Ghy hebt my beter ftant en minder pijn gegeven,
Vernieut oock mijn gemoet en geeft my beter leven,
Op dat ick nu voortaen u danckbaer weben magh,
En roemen uwen naem oock op mijn letten dagh.
Iloc wel Lou my nu hier die vrouwe mogen pasfen,
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Die met een tranenbad uw voeten heeft gewasfen,
Als voor een offerwerck en tot een danckbaer hert,
Dat lief en aengenaem by u gehouden wert?
Iek ben niet alle kracht u fehuldigh om te prijfen,
En n een danckbaer hert gedurigh aen te wijgen;
Ja, ganfch mijn levens -tijt te loven uwen naera,
Maer om iet goets te doen Poo ben ick onbequaem.
Wat Pon mijn ydel hart, wat fou liet goets verfirnen?
Wat kan ick, fondigh menfch, wat kan ick oyt beginnen?
Ach ! fonder uw behulp , Poo is het enckel quaet,
Wat my ôf uyt het hert ôf uyt den monde gaet.
Iek bid u, Godes Soon, geeft aen mijn fwacke leden
Meer luft tot uwen dienft, meer yver in gebeden,
Meer luft om wel te doen aen yeder Christen menfch;
Want dat is nu het heyl dat mek van harten wenfch.
Dies roep ick overluyt: ick foeck alleen te leven,
Om u volkomen lof en eer te mogen geven;
En ben ick des onnut, foo fnijt mijn leven af;
U geef lek dele ziel , mijn lichaenl aen het graf.
Het was een gantfehe maent alreede nu geleden,
Dat ick van dele pijn niet hart en was beftreden;
Maer juyft een nacht daer na foo quarr het ongemack,
Dat my toen op een nieuw de foete rufte brack.
lek, die afkerigh was van weder Eieck te weben,
Nam hem tot mijn behulp die fleckten kan genefem
Iek ftelde vorder valt, ick wou geduldigh zijn,
Want dat is rechte trooft oock voor een fware pijn.
Al wat men menfchen noemt, die fijn van korte (lagen,
En die zijn overftort met veelderbande plagen,
En dat is foo geweeft tot heden op den dagh,
Het blijckt dat onfe ftant niet anders weben mash.
't Is dwaefheyt, lieve ziel, voor ons te willen wenfchen
Een ftaet die Godt noyt gaf oock aen de befte inenfchen :
Waer (lat men immer komt, daer heerfcht liet ongeval,
Ach ! waer is doch het lant dat anders wefen fal?
Dat word, gelooft'et vry, op aerden niet gegeven,
Het is noyt altijt wel als in het eeuwigh leven.
Heeft even Chriftus felfs fijn jongers niet gefeyt,
Dat voor hem ftaegh verdriet op aerden was bereydt?
De trooft die voor hem was, en door hem was begonnen,
Was dat de werelt felfs door hem was overwonnen ;
Daer, daer is al ons heyl, ons trooft, ons hoogfe goet,
Maer weet dat yeder menfch op aerden lijden moet.
Stelt u daer in geruit, het moet alfoo gefchieden;
Daer is geen ander raet oock voor de vroomfte lieden,
Als ftil en vreedfaem zijn, en lijden met gedult,
En die hier qualijck gaet dat is zijn eygen fchult.
Iek liet dien eygen ftont mijn huyfgenooten weten,
Dat ick niet was gemeynt met haer te komen eten:
En daer op ginck ick uyt en koos een eenfaem velt,
Daer heb ick dit gebed den Heere voorgeftelt:
Almaclitiäh Hemels Heer! ghy halt my toegefonden

Een droe^igh ongemack, een ftra$'e mijner Ponden.
Dat heeft my groot verdriet en pijne toegebracht,
Maer uyt genaed' alleen heb ghy mijn druck verlacht.
Nu komt my wederom liet eggen leet beltoocken ,
En 't heeft my delen nacht mijn goeden flaep gebroocken,
Dies is nu mijn verfoeck, indien het mochte zijn,
Om vry te fijn geftelt van druck en fware pijn.
Maer Poo nu dit verzoeck my niet en fou gefchiedeu,
Vermits uw hooge wil slit anders mocht gebieden ,
Voor my, ick ben een worm die voor u neder leyt,
En heb naer uwen wil mijn harte toebereyt.
Doet my Poo 't u bevalt, en naer uw welbehagen,
Maer geeft my recht gedult uw haut te mogen (Tragen.
Al valt my naer liet vleefch de pijne wat te lanck
Mijn geeft is des getrooft en geeft u grooten danek.
Maer hoe het immers gaet riet dele fwacke leden ,
Gun my doch, lieve Godt, een deel van mijn gebeden,
En laet geen fnelle dood my rucken uyt het vleys,
Eer dat ick voorraet heb voor Poo een lange reys.
En als lek uyt het ftof ten lebten Pal vertrecken,
Soo laet uw vadergunft mijn vuyle Ponden decken
En vorder, als mijn ziel het lijf verlaten Pal,
Bevrijtfe, lieve Godt! van 't eeuwigh ongeval.
Ey, laetfe fonder fchrick voor uwen troon verfchijnen,
En leytfe tot de vreught die nooyt en fal verdwijnen:
Dan Pal cent delen geeft ten vollen zijn bec1uaem,
Om ftaí`gh en alle tijt te roemen uwen nacm.
Maer fehoon wy menighmael gen u beftaen te klagen,
Dat wy hier ongemack en pijne moeten dragen,
Wy trecken evenwel dit voordeel uyt de pijn,
Dat wy naer 't eeuwigh heyl dan ganfch begeerigh zijn.
Godt is ten vollen wijs, en wat by komt te wereken,
Daer kan men hooch beleyt en wijfheyt in bemercken.
Noch fegh ick boven dat: God is ten vollen goot,
En 't is den menfche nut al wat de fchepper doet.
Wanneer ons ydel vlees geen pijn en komt te voelen,
Dan wil 't al wederom hier onder blijven woolen;
Maer als ons heckte quest, dan heerst ons befte deel,
En wenft te mogen fien het eeuwigh lantjuwel.
Ey , let hier , lieve ziel, hoe Godt zich laet bewegen:
Iek ftraex na dit gebedt vernam een nieuwen zegen ,
Want ['iet, den naeften dagh mijn pijne die verdween,
Schoon datfe wonder hart en gantfch verdrictigh fcheeu.
Iek danek u, lieve Godt! met al mijn ganfche krachten,
En geef u grooten lof met alle mijn gedachten;
Ghy, zi,uyvert mijn gemoet van alle vuyl bejagli,
Op dat lek uwen naera voor eeuwigh dancken magh.
Iek heb Poo laugh gelooft dat ick des werelts fat ben,
Te meer ick metter daet haer wifpelturigh rat ken.
0 Godt! verloft mijn ziel van dit ellendigh vleys,
En gunt my rechten trooft ontrent de leite reys.
Bevredight mijn gemoet, en laet mijn harte fmaeckeu,
;
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\\Tat in uw koninckrijck de reyne zielen maecken;
]?u als dit lichaetn fterft, ontfanght dan mijnen geeft,
En leyt hein verder aen tot in het eeuwigh feeft.
Fly, laet ons dan met ern[L ons ganfche wezen fiften,
En voor al befgh Lijn met Goddelijcke Schriften
Al wie dat heyligh boeck gedurigh overleeft,
Die moet hacfl beter zijn, al is hy quaet geweeft.
Ghy moet aen allen kant en evenftaegh beletten,
Wat ons of aen liet lijf of ziele kan befinetten;
Wie hier op neerftigh let, die krijght een ftil geutoet,
En rijft hier uyt den ftof tot aen het hoogfte goot.
Ghy moet niet droomigh zijn, maer dient geftaegh te waecken,
1!:n tot de lefte reys uw leden vaerdigh maecken.
Daer is toch anders niet dat ghy hier onder wacht,
Als door een fnelle dood voor Godt te zijn gebracht.
Biedt weduwvrouwen aen, biedt vaderloofe weefen,
Die onrecht wiert gedaen , en boote luyden vreefen,
Biedt, waer het noodigh is uw trooft en onclerflant,
Eu al met bly gemoet en met een open hant.
Wie hongert, geeft hem fpijs, wie dorftet doetfe laven;
Al wat de inenfeli befit fijn Godes eygen gaven:
't Is niet voor u alleen, wat ons de Hemel fendt,
Godt, die liet al verleent, die moet'er fijn gekent.
Maer buyght oock uw gemoet ontrent geringer faecken,
Wilt , is het niet gedaen, uw laetfte wille maecken:
Stelt wat uw meeningh is in foo een klaren dagli;
Dat al het naefte bloet in rufte blijven magh.
Of my dan fware pijn of Heckte komt beftormen,
En of dit lichaem wordt tot fpijfe voor de wormen,
Daer is maer kleyn verlies en voor een korten tijt
En ghy fult onderdies van onheyl fijn bevrijdt.
Godt fal eens wederom , tot beyder vergenoegen ,
Ilet licliaem met de ziel te (amen komen voegen
En dit ellendigh vleys, een woonplaets van de pijn,
Sal dan geen Ilave meer, maer Godt een veylaet zijn.
Let op Iles Heeren dagli , die eenmael ftaet te komen ' ,
Ily dient voor al bedacht en waer te fijn genomen:
Want 't is een groote dagli, clie noyt de wijfte man
Begrijpen naer den eyfch, en oyt befchrijven kan.
Ven dagli van openingh, een dagh van openbaringli,
Daer was noyt zonnefchijn die oyt foo wonder klaer gingh.
'fe recht heeft Gocles woort dien dagh alfoo genaetnt,
IIet is de rechte naem die hem alleen betaemt.
Want foo een openingh fal niemant wedervaeren,
Al leeft hy duyfentmael, ja hondert dnyfent jaren:
Siet, in voorleden tijt en is het noyt gehen,
Dat op den jonghften dagli ten leften fal gefchiên.
Des Hemels hooge troon en noyt geftreckte paelen
llaer wonderbaer verwulf en haer vergulde zaelen,
Die fullen haeren glans vertoonen over al,
Alwaer Godts eygen fooi oock dan verfchijnen fal.
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Niet G odes Soon alleen , maer dayfent reyne feltaren,
Die fullen nevens Item haer keulen openbaeren,
En toonen in de lucht des Hemels groote macht,
Die noyt naer rechten eyfch de werelt heeft bedacht.
De graven algelijck, daer in de dooden flapen,
Die fullen over al met open monde gapen
Ja, dringen uyt het ftof en brengen aen den dagli,
Dat fcheen te zijn verrot en in het duyfter lagh.
De zee fal infgelijcks haer dooden openbaren,
Die in haer fouten ftroom wel eer verdroncken waren
Dies fal een rnachtigh volck hein toonen op de ftrant,
Al was'et nienigh jaer begraven in het zant.
Noch fallen opengaen de wonderbare boecken ,
Die Godt ten vollen kent oock fonder onderfoecken
Want daer in fchuylt een worin die boote menfchen knaeght,
En over haer bedrijf en haren handel klaeght.
De IIel fal open gaen, om op te mogeln flocken
De werelts vnylen hoop en al haer geyle boeken;
Want op des Heeren woort fal al het vuyl bejach
Verftuyven in den poel, die noyt geen licht en fagh._
fl.aer fullen even dan de Schriften open geven,
Die eer de werelt ftont de Schepper heeft gefehreven
Een ftuck, dat Godes woort liet boeck des levens biet,
Geluckigh is de menfch die hierin plaets geniet !
En, met een woort gefeyt, hier fal niet zijn verfwegen
Oock dat veel duyfent jaer verholen heeft gelegen;
Al water in 't geheym van iemants harte lagh ,
1)at fal dan zijn gefien als in een klaren dagh.
Geen rijck of machtigh vorft, en magh hier immer dencken,
Dat hy des rechters oogli fal winnen door gefchcncken
flier wert niet eens gelet op gelt of machtigh goct,
iilaer op een reyne ziel in Chriïtus zuyver bloot.
liet gaet hier geenfins toe als in voorlede tijden
Wie hier wert afgekeurt die moet voor eeuwigh lijden
De ftraf van 't helfche vier; doe Chriftus eerftmael quarr,
Verkeerde by by 't volck als Godts onnofel Lain;
Toen heeft de tijt geweeft, toen plaetfe van genade
Maer als hy wederkomt dan is de boet te fpade:
Want by fal als een leeuw dan komen aen den thigh,
Ja, ftrengh en deftigh zijn gelijck een rechter plagte.
hIier baet clan geen beklagll, geen kunft van liftigh vleyen,
G een ootmoet, geen berouw, geen druck, geen deerlyck fchreyen;
Al dat komt dan te laet , de pael is vaft gefet ,
Wat hier de Rechter feyt dat is een (tale wet.
Schoon iemant fach behelpt met veelderley getuygen,
De Rechter is te ftrengh, en 't recht is niet te buygen.
Hy fpreeckt fijn vonnis uyt niet naer een ander feyt,
Vermits een yeders hart voor hem als open leyt.
Godt dient te zijn gefocht terwijl hy is te vinden,
Ghy, feylt te rechter (tont en met bequame winden:
Siet., hier is nu de tijt die ons dient uytgekocht,

1) Verhael van den jongliften dagti.
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En wat men namaels doet dat is om niet getocht.
Glhy, giet dan niet le werek gelijek de dwafe maeghden,
Die werden niet gehoort lroewelfe decrlijck klaeghden
Ghy , fpoeyt u tot het feeft al eer de deure lluyt,
Want die hier komt te laet, (lie blijft'er eeuwigli ui°t.
Die zijn gelijck het dient, die fallen zich vertoonen ,
Die fal Godt gunftiäh zijn en uyt genade krooncn,
Met glans die duren fal tot in der eeuwighcyt
En (lit fal overluyt hen werden aengefeyt.
Komt, komt, gezegent volck! mijns Vaders uytveikoren,
Genood tot defe feed al eer ghy waert geboren,
Hellt liet koninglirijck dat voor u was bereydt,
e'er clat het onderwerck Iles werelts was gelei t.
0 vriendelijck gefpreck ! o foetheyt boven neaten !
Veel foeter aen de ziel als duyfent honigraten
\Vat falder voor een vreught dan rijten in den menfcli,
Die dan eerft hebben fal dien vollen hartenwenfch ?
IIoe fulje , lieve ziel , na defen tijt verlangen !
Hoe fult g'uw ouden vrient het lichaem dan omvangen ,
En grijpen in den arm, als ghy dit nietigh ftof
Suit fris en jeughdigh fier in Godes eeuwigh hof!
0 wat is daer een heyl ! beminde ziel, men vint'er
En leven fonder ent èn forcers fonder winter,
En blijdfchap fonder leef èn hooghheyt fonder pracht,
En liefde fonder liaet èn dagen fonder nacht.
Daer heerft geen ouderdom , maer fta^ah gef^vinde leden,
Daer is liet diep geheyni de woonplaets van de reden.
Uefontlreyt fonder pijn en voorfpoet fonder nljt,
En blijtfchap fonder Ieet en vreugliele fonder ftrijt.
Wat dient'er meer gcleyt ? wat wy en alle menfchen
Begeeren tot verinaeck of immer konnen wenfchen
Sal hier te vinden zijn, en dat voor alle trat:
Wel aen dan , faet'er naer , en slat riet ftacge vlijt.
Maer Godt te mogen lien in fijn oneynchgh wefen
Waer van den rechten gront noit menfch en heeft gelefen,
Dat is de grootfte vreught, die iemant dencken kan;
Schoon hier de werelt fwrjght, den IIemel klinckt'er van.
Maer feglrt nu, lieve ziel , wie fal liier toe geraecken ?
Wie fal dit wonder heyl ten leiten mogen fmaecken ?
I Iet is foo wonder groot en buyten alle maet
Dat dickmael ons gemoet hier op in twijffel ftaet.
Op datje nu ter tijt mooght recht verfeeckert wefen
Dat Godt uw fchuldigh hert van zonden fal genefen
Soo fehort uw lenden op, en kieft een reyner baen ,
Als uw verdwaelde jeught voor defen heeft begaen.
Laet ons clan , lieve ziel , ons innigh wefen liften
En klaren ons gemoet van alle quade driften;
Op (lat voortaen van ons niet kome voor den dagh,
Als dat aen onfen Godt bevalligh wefen magh.
Roept ltacgh in uw gehedt : wanneer doch fal het wefen,
Dat ghy , almachtigh Godt ! mijn ziele full geneben ?
Siet , dit uvtwendigh deel is uyttermaten fwack

En 't is my nu voortaen gelijek een laftigh pack.
\Vat ick op lieden Iren , llaet we;;h te zijn genomen
Oock van de miefte koorts die my fal overkomen :
Iek fie een haeftigh lijck , ick lie , van lieden af,
Iek fib een fwarte baer, iek he een open graf.
lek wacht uw falighheyt, ick wacht uw hoogliften fegen ,
Wat ftaet my, lieve Godt ! wat ftaet my nu le plegen
Wat ftaet my tilt te doen, en dat tot uwen lof,
Eer dal; ick henen ga en worde nietigh ftof?
Mijn ziel ons tijt verloopt, dus wilt u clapper liaeften ,
Ootmoedigh zijn voor Godt en weldoen onfen naellen :
Dat is voortaen een werek (lat op uw wefen paff
Want ([at fielt uw beroep en uw verkiefingh vaff.
Laet doer op uw gemoet en al de zinnen wercl;en,
En houdt dat onfe Godt uw voorftel fal verftereken.
0 Godt' geeft aen mijn hert dc voorfmaeck van de vreught,
Die na dit ydel vleefeh de ziel clan eerft veilreught!
Al wie boetvaerdigh is die moet op Godt betrouwen
En op fijn vader-gunft als op colt rotte bouwen;
Het is een Iaegh gemoet en nedcr[lachtigh hert,
Dat noyt by hein verfinaet of uytgelloten weit.
Hy roept . indienje zijt niet fonden overladen ,
Komt tot mijn lieven Zoon, hy fal uw hart vorladen,
Verlichten uw gemoet van foo een fwaren lall,,
En wat by eens belooft dat ft,act gedurigh vafl.
Ghy menghit dan, lieve ziel, op uwen Godt be;rou;ven,
De gun ft u toebereyt en fal heir noyt berouweni;
En weeft dan niet verfrhrickt, al zijd uw zonden groot,
Hy fat uw Trooffer zijn, oock in uw hoogliften noot.
Slet , Godt fal nimmermeer van fijne tafel weeren
Die in fijn harte voelt een yveriglr begeeren ,
Van gaven hier begliiaem , van ootmoet, van heron
En van een valt geloof, het grontftuek van 't gebou.
Wie hier toe naer den geeft ten vollen is genegen,
Die heeft in fijn gemoct , die heeft alrec verkregen
Dat wonderbaer juweel dat ons voor Godt vereert
De mont der waerheyt felfs (lie heeft'et my geleert.
Die recht boetvaerdigh is , clie mach tot Godt geiiaeckcn
IIy fal hein voor gewis fijn gunfte laten fniaeel.en:
Niet die rechtvaerdigh fchijnt , en eich daer op verlaet
1Iaer een verfingen hert is Godts verkoren fret.
Siet, Godes eygen Soon die is tot ons gekoniern,
En heeft te rechter tijt de menfcheyt aengenomen
Op dat hy met fijn leer, en door fijn heyligh bloot
Ons zielen brengen fou tot aen liet hooglrfte goot.
Hy fpreeckt de fondaers aen : komt al die zijt bola lee
Komt in mijn zuyver bloot uw dorre ziele baden
Dit leert by over al, dit roept hy overluyt,
1
En 't is fijn eygen woort, en Godes hoogh belluvt.
Hy , die de fondaers roept en hater wil ontfermen
Die fal hein gunftigh zijn , en fijner oock erberinen
Die nu boetvaerdigh is en alle tonden liaet,
1
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En met de gantfche kracht tot fijn Verlosfer gaat.
Ilv dir' een herder is, en fijn verdoolde fehapen
Soeckt nyt het woefte bos by een te mogen rapen,
Son die wel eenigh vee onthouden fijnen ftal
W an,ieer liet evenfelfs tot hein genaceken fal?
\een, neen, foo doet by niet, die fchapen plach te hoeden;
fly faal , in tegendeel, by falle liever voeden
En Krengen in de kooy, gelijck een harder plack,
O j) d-it geen wreden wolf haar immer deeren mach.
En met uw bange ziel met wanhoop niet beladen
\lner neemt tot naven trooft het ininfte van de zaden :
Weet , dat een kleyn geloof oock Godt behagen kan
Niet viler Chriften menfch is ftracx een deftigh man.
Siet , wrat eon fwack gemoet wordt dickmael ondervonden
By dit- oock met de ziel aan Godt verfegelt (tonden
Ghy chicrom , trenrigh hert , als ghy in twijffel ftaet
Roept : Jefns , Godes Zoon komt mijn geloof te baet
De loo''e Ileltebal die wil ons dickmael liften,
En hrenght ons in het hooft een deel verbofte driften
M,aer Chriftus bidt voor ons, too dat fijn boote lift
IIacr wit, haar oogemerck, haer flimme laegen mift.
Wat o t de Duyvel brouwt , 't en fal hem niet gelucken,
Hy- kan noyt eenidh fchaep ny t Godes handen rucken
Al i de kudde kleyn , veel lammers wonder teër
liet oo g li dat voor hier waeckt, dat fluymert nimmermeer.
Wie ':,erft naar Godes heyl en hongert nier de waerheyt
Die i an lieden af deelachtigh aan de klaerheyt
Die Godt lijn kinders tent als tot fijn's hertenwenfch
Wie hier recht doritigh is, dat is een zaligh menfeh
lle In ackheyt, lieve ziel, die van n dient gedreven ,
Dat g'ly , die Gout alleen nu zijt gelint te leven
En die fijn goeden wil met ftacgen yver doet,
X orii cenigh wangeloof in uwen boefem voedt
Dat ghy noch i zijt beducht, dat Godt om uw gebreecken,
Die guy noch in u voelt , voor eeuwigh magh verfteecken
Of dat fijn vadergunft, niet hier en over al
Al wat ons zaligh is ten vollen geven fal;
liet, flit is twijifel 11aen aen Godes eygen waerheyt,
Die in fijn heyligh Woort voor ons loo wonder klaar ley t:
sjim goetheyt evenfelfs wordt hier door als verdacht
Van heyde, lieve ziel, dient oas te zijn gewacht.
IIoe, is 't niet over al in Godes boeck te leien ,
Dat by een vroonne ziel fal eeuwigh gunftigh weten?
Ja, Godt fpreeckt hier geftaêgh too klier en open van ,
Dat yder dit geheym met handen voelen kan.
IIy fn eeit als met een eedt, van noyt te fijn verbolgen
01) hem, die fijnen wil genegen is te volgen.
Ghv, loo uw fwack gemoet hier noch in twljffel ftaet,
Ontfanglit dan noch een woort als voor den beften raat:
Eu Liet, geminde ziel ! uw oogen noyt ontwaecken ,
Of wilt als op een nieuw tot uwen Godt genactken.
-
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Bidt hierom watje kunt, en houdt gedm°igh nen,
En wilt op uwen Godt als op een rotte ftaen.
Ghy fegt ons hoeder, Heer ! wy uw verdwaalde fchapen,
Die moed' en dorftigh zijn , en naer uw zegen gapen
En kloppen aen de ftal. Ghy, opent haer liet not,
Want even wat wy doen dat is op uw gebodt.
't Is uw gewoonte niet uw oores toe te floppen ,
Als iemandt voor uw (leur in ootnioet komt te kloppen
Oock is my wel bekent , dat ghy niet ftil en fit ,
Wanneer eon droevigh hart om uw genade bidt;
En die hen naer den eyfch het foecken onderwinden,
Vei_krijgen het geluck om n te naogen vinden;
En waerom meer gefeyt? ghy toont ons over al,
Dat wie tot u genaeckt uw trooft genieten fal.
Als ick mijn doen bemerck, dan ben lek buyten role,
Mijn ganfehe trooft alleen beftact in uw genade:
Dat is mijn eenigh heyl, en too my dat ontviel,
boo wilt ick geen behulp voor mijn benau,le ziel.
Ikraer ghy hebt ons gefeyt , en dickmaels oock gefworen
Dat wie hier op vertrout noyt ftaet te zijn verloren.
IIet is uw lieve Soon, het is fijn heyligh bloot,
Dat ons onweerdigh volck den IIemel open doet.
Hier op wil iek alleen mijn hoop en fteunfel fetten,
Laet dat geen fwack gemoet of wanhoop my beletten;
En tiet , met deren trooft loo revs ick onbtev reeft
0 Godt, als iek vertreck, ontfanght dan mij neu geeft!
Nu heb iek noch een woort hier tot befuyt te (eggen
lek laet'et yeder een met oordeel overleggen;
Doch wie liet onderfoeckt, of wie liet overlegt,
't Is even loo gebeurt, gehjck hier is gefeyt.
Iek heb nu achtien jaar een laftigh pack gedragen,
1\laer geen van mijn gedacht, of van mijn naelte magen,
En is op mijn verfoeck, oock niet door mijnen rast,
Gebracht tot eenigh ampt, of eer, of hoogen ftaet.
De zegen die my Godt in tijdelijcke faecken
Heeft eertijts toegevoeght, en clickmael laten fnlaecken,
(Zuam niet nvt eenigh ampt dat iek eens had bekleedt,
De loon daertoe geftelt en was niet al te breet.
Dat niv meelt voordeel gaf, dat quarr my van het dijeken,
Als wy den fouten ftroom bedwongen om te wijeken:
IIier kocht ick fehorren toe, of laugh verdroncken lant'`,
Dat ick dien eggen tijt genoegh te koopen vant.
Iek vingh oock handel aen met Klootters en Abdyen,
Om van den fouten grout haer goat te mogen vryen.
En als, door (odes hulp, de zee was overheert,
Wiert fomtijts onfe pacht in eygendom verkeert.
Daar leyt een kleyn gehucht, dat Biervliet is geheten,
Hier voortijts hoogh beroemt, maer nu byna vergeten,
liet tienderecht aldaer gnam my ten vollen toe,
Eerft kleun , en cider n t groot, en niemant wect'er hoe,
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't Was van geringe prijs al wat daer Vlagli te groeven,
't Scheen water altemael wanneer liet eitram te Toeven:
Al water was ontrent was maer een dorre ree,
Zoo (lat liet maer en fcheen een lniflloop in de zee;
Maer als de Pasfageul , niet liner verheven randen
Ten vollen was gefecht en lall als dorre ftranden,
'Toen wies eerft Biervliet aen, vermeerdert door den vloot,
Soo wierde lasetter tijt de foute Gorliiigh foet.
Stet, aeuwas is een diaah, dat fonder ons gevoelen
Komt tijen uyt de fee en aen den oever fpoclen,
Al fcliijnt liet eerft maer faut en niet als enckel blick
IIet neemt gednrigll toe, en welt ten lelien Miele,
En Baer na waft'er gras; con ftel van liondert fchalten
Die kander naderhant haer noodigh voettel herten
Tot clat het op het left verandert fijnen nacm,
En even metter tijt tot dijeken is bequaein.
Dit heb ick even felfs in biervliet f°ien gebeuren,
Ey, waerom fal de menfcli om Uodes geestel treinen?
Stet, (lat men mifval noeint of wel een fwaer verdriet,
Dat keert llaeft anders om, wanneer liet Godt geltiedt.
Die an fijn kinders zijn, die moeten alle dingen,
Tot aen de woefte zee, tot aen de dorre klingen,
Al felujnt liet anders niet, als leet of droeve pijn,
Die moet het op liet left een heyl en zegen zijn.
De leeuw, liet groufacm beeft, dat Saarfon wou verfclieuren,
Daer fagh men meter tik t jet anders van gebeuren
Want in den hollen balair en uytgefllerden aslont,
Daer was het dat men watch en foeten honingli vont.
Stet, Godt heeft even dit lay lacten overkomen,
En lek was toen liet viel van droef heut ingenomen ;
Maer als ick 't naderhaut niet oordeel over faglr
Toen wrocht Godt even hier gelijek lij eertijts plaglr.
De polders alle vier, die waren doorgefteeckeu,
De floten, eertijts verfch, dat waren foute kreecken;
Pc landen, eertijts gaef, die ftonden opgefpert,
Soo clatfe niemant fagh als niet een droevigll hert.
Mijn ziel! wat u ontmoet, wilt ftacgh op Godt behouwen,
En wilt van ongedult uw (innen wederhouwen :
ITy, (lie u heeft bcwaert onfrent itw domuien tijt,
Die fal uw feanCel fijn nu guy bonvalligh zijt.
Stet , Biervliet , hier genleid, fijn in voorlede jaeren
Door G odes hoogh beleyt , veel dingen wedervaeren :
Hier is een wacker volek al over langh geweeft,
Gel>_jck men lieden noch in d'onde boecken leeft.
De ftadt van Conftantijn'' die kan het ons betuygen,
Sy molt voor Vlaenls gewelt haer trotfe torens buygen,
De keyfer Balduyn heeft uyt de naefte kuft ,
Doch meert uyt defe ftadt, een leger uytgeruft.
Dat heeft die groote ftadt gewonnen van de 'Treken ,
IIoe feer fy fijn gewoon op hare macht te fnurcken.
\Naast liet , het Riervliets heyr heeft moet en macht gehadt,
1)
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IIaer ven -lels even felfs te rucken p an de wallen
'L'e fpringen van de asluur, en in dc ftadt te vallen ,
ITet rot van Malioinet foo viuniäli op te Ilacn,
Dat nieluant van den hoop en doifte blijven [teen.
Siet , Biervliets bui gory dat warels rappe giften
Gewoon ooc,k in (Ie zee te klimmen op de maftt ii
Die hebben even hier liner moecligli hart Betoont
Soo rat liner vroom bedrijf niet zrgen is gekroont.
Len fchilt , slat weerd gh is om eeuw ighlck te iaen
Is om foo vromcu daet aen Biervliet toen gegev ( n,
Ev liet, vier Gi ievfchc Eecn ontrent een bloedigll 1.1 uys
Droegh slit manhaftigli volek haer tot ecii wapen t'lln)s.
De groote Balduvn heeft Godt Iles lof gegeven
Mits by door fijn behulp tot keyfer was verheven.
Wel Niervliet, fooje Godt lijn eere geven wilt,
Vernieut mI (lit geluck, en loert noch (leren fellilt.
Noch heeft hier feceker man een dicnftiäh ftuek be volkien,
Dat in den ouden tijt geen vi,fers oyt verllonilen;
Het was een nootliglr werck en niet voor ons alleen
IIet beet tot lieden toe (le werelt in 't genieen.
Den haringti die men vinah ell hooi niet lang„ duren,
1'n fcheen inner kort te fijn goor onfe nageburen
Want foo men delen ifch hotst wcyniäh clam le tick
Soo iordt by Baufeh ominuit en is i n ner cache! ftancl;
Maer llenckels heeft voor eerft (leim haringli leeren kaeekeu ' ,
Dat is van allen 11 llln de vis gele vert maecken
En als dat was gedacn, foo naui by matigh fout,
Dat, alle dingh bewaert en in lijn wefen houdt
Dat ft mod' by in con vat, en (lier uyt is be otineu,
Te packen deren vifen in wel gemaeckte tonnen;
Een ftuck van groot gebruyck, want darr uyt is gefellict
Dat oock liet verfte laut fijn nutten vond geslict.
Wel Beuckels, weeft gegroet! uw graf dat dient verheven,
Op dat luv goede naera hier na fou mogen loven
slet is een out gebruyck: by dient te fijn vereert,
Die aen onkundigli volek bedname dingen loert.
Nu Biervliet, fchept een moet, want ghy begint te groefel;,
Uw winter is voorbv , glty fult ( ens weder blue) en.
Men liet liet uienigh mach , flat na een lange druck,
Godt weder zegen geeft, en fendt een groot geleek.
Maer uyt Alt dijekers werck, hoe kan liet anders weten?
Is menigh fwaer proces en hart verfcllil gereten,
Waer van ick heden felfs wel achtien tellen kan
Die ick if voor liet hof ilf ander rechter wan.
Maer dit was niet genoegh, want als de foute landen
Nu waren vers gemaeckt en dat niet vatte banden,
Soo viel men aen den bouw, en facyd'er koolfaet in,
En was't geen harden vorft, foo bracht liet goot gewin.
Maer was de winter fcherp, en dat de jonge fprnvten
Bevrofen op liet velt te midden in (Ie kluten,
3) Willem lieu 1 Is , Botg(r tot ii ill S li et, is Beweert de eetftc
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Dan gingh men met het lant een ander voordeel doen,
Mien faeyd'er winter- garft, of Vlaemfche sucrioen,
Of vlas of roode terw, naer d'onervaren lieden
Of brachten in liet hooft, of oock niet oordeel rieden;
En was dan 't edel graen ter beurfe wel gewilt,
Soo was ons vorigh leet van (tonden aen geftilt.
Geen ftadt heeft my verrijckt, geen ftaet heeft my gegeven,
1)aer op ick nu ter tijt mach ftil en matigh leven;
Geen handel gaf my winft, geen Indifch guide ree,
Godt heeft my goet verfchaft als midden uyt de zee.
IIem fv'voor eenwigh danck! Iek ben door hem bejegent,
Als door hein Israel voor defen is gefegent.
IIv deed eens 't roode meyr als vaft gebrcydelt ftaen,
0p dat'er Abrams volck mocht vry en feker gaen.
Maer als daer Pharoos heyr, en al haer wapens bloncken,
Soo is dat moedigh volck tot in den gront gefoncken ;
In oegen dat de vorft, die maer op voordeel dacht,
Is in den fouten ftroom ellendigh omgebracht.
Stet, t'wijl ick heb gedijckt heeft Godt de zee gedwongen,
Soo datfc tegen ons noyt uyt en is gefprongen;
Ja, dat men noyt een ftorm op onfen dijck vernam,
Het water was gedwee gelijck een tanger lain.
Uaer infer veel geweeft, die hebben willen dijcken,
Iaer hebben voor de zee riet fehade moeten wijeken :
Soo dat haer befte goet, haer gelt, en ganfche macht
Is door een fwacken dijck heel in den ftroom verfmacht.
De zee en haer gevolgh, een woonplaets van de winden,
En laet haer niet te licht door menfchen handen binden;
Ilion wort niet uytgerecht als niet een groot gewelt,
Door kloeck en handigh volck, en dat niet fonder gelt.
Iek heb my noyt bemoeyt om wel te leeren kuypen,
'k En hebbe niemandts ampt oyt willen onderkruypen.
{ rock heb ick uyt den ftaet mijn voordeel noyt gefocht,
Geen (chat daer uyt vergaêrt, geen landen aengekocht.
Een hoopje fants alleen niet groente nu bewasfen 1
Dat heeft my recht gedocht op mijn beroep te pasfen,
Om dat het niet te ver, maer by den Hage lagh,
Daer yeder met gemack en veerdigh komen magh:
Dit heb ick aengekocht, dit heb ick laten bouwen,
Dit lab ick menigh jaer met koften onderhouwers
Tlier vind ick mijn vernlaeck als in het enckel fant
Fu waer lieh Hollandt ftreckt heb ick geen ander laut.
De ftaet heeft, door verfoeck, aen my de macht gegeven
Dat ick hier buyten forgh magh onbekommert leven;
Ja, heeft my toegeftaen, vermits mijn ouden dagh,
Dat iek nu binnens huys een tempel bouwen magh;
Dit's even foo gefchiedt, nu heb ick wijle lieden
Die mijn en mijn gefin haer dienfte komen bieden,
En fpreecken Godes woort met ongehoorde vlijt,
Hier nood' ick yeder een die hier begerigh fijt.
Hier reft nu noch een ftuck, dat ick fchier hadt vergeten,
,

En 't is nochtans een ftuck dat ick behoor te weten:
Siet , in de kloofterkerek heb ick een graf gekocht,
En daer is overlangh mijn huyfvrouw in gebrocht.
0 Godt! laet even daer voor my een ruftplaets wefen,
Als ghy van 't ydel vleefeh mijn ziele fult genefen,
En om daer haeft te fijn, des ben iek nu beluft,
Mits daer mijn wederhelft en haer gebeente ruft.
Doch foeck ick niet alleen om daer te zijn begraven,
Maer wens beneffens haer mijn ziel te mogen laven
Met konincklijcke dranck , die Chriftus heeft gemenght ,
En die by nu ter tljt de reyne zielen fehenekt;
Ja, Godt te mogen lien in fijn oneyndigh wefen,
Dat noyt een eenigh menfch ten vollen heeft geprefen,
Dat oock de befte ziel noyt recht en heeft bedacht,
Maer tot op heden toe met groot verlangen wacht.
Wel aen nu, lieve ziel! wilt u reysvaerdigh maecken,
Om 's hemels eeuwigh heyl met haeft te mogen finaecken:
Leght wat het vleefch gelijckt en alle lompen af;
En acht de werelt felfs niet meer als enekel kaf.
Maeckt ftaegh, wat ghy bedrijft, by Godt te mogen wefen,
En wilt om foo te doen fijn woort gedurigh lefen:
Bouwt hier op uw geloof, want 't is een vafte grout,
Waer door ghy met den geeft tot hem genaecken kont.
Bouwt in uw hart een kerck, en offert uw gebeden,
En woont in dat vertreck als met de ganfche leden:
Ghy kont des Heeren werck met ftille finnen doen,
Of op een dorre ftrant, of in het jeughdigh groen.
Ghv kont uw befte pant geftaegh aen Godt bevelen,
Of daer de jonckheyt malt, of daer de kinders fpelen.
1-lebt ftacgh, alwaerje zijt of wat een ander doet,
Den Hemel voor het oogh, en Godt in uw gemoet.
Spreeckt niet hem, draeght hem op bywylen droeve klachten,
By wylen wederom uw foetfte nagedachten,
Beveelt hem uwe ziel alwaer het wefen magh,
Al waer het duyfentmael, en dat op eenen dagh.
Seght tot hem: lieve Godt! wanneer doch fal het wefen,
Dat ghy mijn treurigh hert ten vollen fielt genefen?
O geeft, dat iek voortaen geen werelt meer en ken,
Mits dat ick maer alleen aen u verfegelt ben.
Och, of ick nu eens mocht geheele dagen weenen,
Maer niet om bange pijn aen lijf of dorre beenen,
Want dat, naer mijn begrijp, is maer een Ilecht bedrijf,
Dat kinders kunnen doen en oock een treurigh wijf.
Iek wenfch een heyligh nat oock met geheele plasfen,
Dat eertijts Godes Soon de voeten heeft gewasfen.
lek wenfch een tranenvloet, een foet en krachtigh vocht,
Dat u mijn danckbaer hert eens recht betuygen mocht.
Mijn ziel in tegendeel, onthoudt u van te weenen,
Als ghy iet quaets gevoelt aen 't lijf of aen de beenen :
Neen, neen, om foo een quaet en ftort niet eenen traen,
Maer weent van herten, weent, als ghy hebt quaet gedaen.
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Laet dan, gelijck een beeck, uw tranen nederfchieten,
Al is het droevigli nat , ten fal my niet verdrieten
Ons tranen , loo geftort, die geven meerder deught
Als al wat blijdfchap hict, te midden in de vreught
Maer ghy, almachtigh Godt ! als ghy Pult dienftigh vinden
Dat ghy van (lelen romp mijn ziele fult ontbinden,
Laet dan uw foeten trooft van my niet verre zijn:
Vermeerdert mijn geloof en mindert alle pijn !
En als mijn moeden geeft fal uyt de werelt fche) den
Soo last hem uyt liet ftof tot uwen throon geleyden,
En doet ons dan de gun ft , om Chrifti fuyver bloot
Om ftacgh te mogen lijn ontrent het hooghfte goedt.
Maer tot op beden noch is my hier plaets gegeven ,
Oin met een ftil gemoet mijn dagen af te leven ;
Op, doffe (innen , op ! en klimt tot uwen Godt
Al wat de wereld geeft en is maer enckel fpot
Maer enckel fpoockery, die voor ons menfchen oogen
Iet dat vry wonder fchijnt by wijlen komt vertoogen
Maer , als men 't recht doorfiet, wat is liet dat men vist?
Een fehim, een roock, een wolck, een clamp en fchrale wint.
Wanneer in Godes woort een (til en ruftigli leven
Voor ons werd afgemaelt, en naer den eyfch befchreven,
Soo wordt de wijngaertranck , ter ecren van liet velt,
Soo wordt de vijgeboom gemeenlijck voorgeftelt;
En onder 't groene loof van dit gewas te ruften,
Dat hielt men toen ter tijt als voor gewenfte lullen:
Dies biet gantfch Ifraël, oock in 't beloofde lant,
IIaer foetft' en befte tijt wanneerder wiert geplant.
Men fprack van geen tapijt of diergelij eke dingen,
Geen leer met gout bedeckt, die in de kamers hingen,
IIet lant en fijn gevoigh, een vry en open locht
Was toen het fchoonfte dingte dat iemant wenfchen mocht.
lek neem op delen voet liet velt en buytenleven,
Dat my, na langen tijt, ten leften is gegeven
Dies bid iek mijnen Godt, als uyt mijn's herten grout,
Dat ick het hebben magli tot aen mijn leite flout.
De wijfe Salomon, tot aen f jn oude dagen,
Eer by in vremt bejach met vrouwen was beilagen,
Nam dickmael lijn vermaeck oock in het miefte kruyt,
Dat uyt een fchrale groat of uyt de muren fprayt
IIy fprack van houtgewas gefproten aen de ltroomen,
Van hagen om den thuyn, van hooge cederboomen
HIy fprack van alle dingte, en op loo vatten groat
Dat yeder die liet las in all's verwondert font.
Wel, heeft die groote vorft loo goeden fmaeck gevonden
In kruyden, boomgewas, en wel beplante gronden;
Een vorft , die krijgen kon, en had in fijn gebiedt
Al wat tot vreughde dient en al dat welluft hiet:
Soo fchijut in dit bedrijf al vry wat Poets te welen,
Om dat de wijsten felfs den lantbouw wonder prefen;

Mijn ziel, danskt onfen Godt, (',at, in uw dorren tij t,
Ghy noch in groente woont, en niet te dor en fijt.
Dies vangli ick lieden aen en fegte: Oneyndigh wefen
Almachtigh eeuwigh Godt! naer wacrdle noyt geprefen,
In u alleen beftaet de welftandt van den menfch,
In n alleen beftaet mijn trooft en hartenwenfch.
Ghv hebt een wichtigh pack van delen hals genomen,
Daer ick laugh had gewenft eens af te mogen komen,
Nu , door uw vaderguuft , ben ick'er van ontlaft
En heb oock defe plaets die op mijn welen paft.
Wat heb ick nu te doen als ii alleen te dancken
Tot ick bewonen fal een Nuys van leven planeken ?
Als u met rechten ernft te bidden evenftacgh
Van my te willen doen, Baer van ick heden klaegh ?
IESLUYT.
Siet Baer een kort begrijp van al mijn vorigh 1e en,
En 't fal misfchicn iet goets aen iemant konnen geven
Maer loo ick deren wegh noch eenmael had te gaen,
Iek lede menigh dinck dat nu is ongedaen.
Oock liet ick dit en gunt, dat ick heb ondernomen,
Om dat het naderliant my qualick is bekomen
Ey laes ! des menfchen breyn is inner een fwauke (tof ,
Mijn ziele, weeft bereyt en fcheyt'er willigh of.
Wel, al dat is geweeft en noch veel hondert faecken,
Daer van ick geen gewagte hier ben gefint te maecken ,
Maer hoe het eertijts gingh, en wat ick heb gedaen ,
't Sy blijdfchap of verdriet, liet is voorby gegaen.
O Godt! geeft my gedult, dat ick uw vaderfa en
Ontrent mijn ouden dagh , magh bly en willigte dragen
Iek fegte u grooten danck, uyt al mijn gantfche kracht,
Dat ghy uyt enckel gunft mijn wedom hebt verlacht.
Iek heb van overlangh niet wcynigh vafte pandei
Van uwe gunft gevoelt , ja , lieffehjckc banden
Die ghy tot mijnen trooft hebt menighmael gedaen
Daer is,, o rijcke bron, daer is geen tellen aen.
Want toen ick vyant was van tucht en goede zeden,
En rende buyten fpoor als met de gantfche leden,
Ja, toen ick naer de dood niet groote pasfen liep ,
Toen was liet dat uw gunft my uyt het duyfter riet.
Dies ben ick vry geftelt van veelderley gevaren,
Die over mijn bedrijf gantfch hoogte geklommen wareii ,
Ja, helden tot verderf, en des al niet-te -min,
Iek vont'er metter tijt geluck en voordeel in.
Segh tot mijn innigh hart : en wilt niet langer beven
Mijn zoon , liebt goeden moet ! uw zonden lijn vergeven
Op dat ick van de dood, of van de helfehe pijn
Geen angft meer op en vat, of meer bevreeft magh zijn,
Voor al, laet uwen geeft in my loo krachtigh wercken,
Dat ick naer rechten eyfch mijn affeheyt magh bemereken,
Op dat ick wel bereyt magh welen tot de reys ,
Als ghy niy Pult ontdoen van dit ellendigh vlcys,
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flier dient nu by gevoeght wat my is wedervaren
Tot dat, mijn tijt begon de twee en taclltigh jaren;
Macr eer liet jaer verliep, foo had ick yet bedocht
Dat even metter daet by my is uytgewrocht:
De herders van de kerck, hier in den Haegh gefeten,
Die bad ick altemael by my te komen eten
Sy deden mijn verfoeck, en quarren al gelijck,
En Pagen niet vermaeck dit faiidigh koninckrljek.
Na dat een yeder zat, en dat'er was gebeden,
Soo wierd de 1:oft gefault met foete tafelreden:
Al duerde dit gefpreck, en oock de maeltijt lanck,
Noch wert'er niet een menfch gedrongen tot den dranck.
De tafel wiert geeiert niet alderhande kruyden
Gelijck men plagh te doen aen nieu gehoede luyden;
Soo dat men in het groen en in het bloemgewas
Niet Rechts mijn naera alleen, maer oock mijn jaren las.
liet boeck, dat voor een tijt by my was uytgegeven,
Daer nu mijn lluyfbedrijf is naerder in befehreven,
Was toen eerft verfch gedruckt, en cierlijck toebereyt,
Dat heb ick voor liet left mijn gatten voorgeleyt.
\\rant als de tweede reis de fpijs werd wegh- genomen,
`oo heb ick dit gefchenck te voorfchljn laten komen;
En ftracx verfchcen mijn klerek, die las daer overluyt
\Vat ick een yeder fchonck en wat liet al beduydt :
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Siet , vaders! hier een kleyn gefchenck,
Dat u, als ick het recht bedenek,
Of in der daet, of naer den fchijn,
Misfchien mocht vrenit of feltfaem zijn.
\laer hoort, al eerje dat befluyt,

Wat dit mijn kleyn gefchenck beduyt.
Doch wat'er is dat fiet men hier:
Den grootften hoop die is papier,
Een hoffe van een weecken aert,
Die ganfeh befwaerlljck wert bewaert;
Het tweede deel is enckel glas,
Dat breeckt gemeenhjck wonder ras.
Och wat is 't dat ick geven kan?
De gift is juyft gelijck de man;
't Gefchenck gelljckt hem die liet geeft,
Die nu fijn leften tijt beleeft,
En is daerom oock wonder fwack;
Dies, fchoon by oock op heden brack,
En fcheyde van het ydel vleys,
Het ginck hem naer den rechten eyfch.
Maer ghy fiet oock hier voor u ftaen,
Een tuygh Baer fout wert in gedaen;
Een dingh van wonder groote kracht,
Daer voor het al de werelt acht,
Vermits het uyt fijn eygen aert
Veel nutte dingen laugh bewaert.
Vraeght ghy nu al wat dit beduyt?
Soo hoort hier op een kort befluyt:
Het eerfte deel van dit prefent
Paft juyft op hein die u het Pent
Dies is 't gefchenck gelijck als by,,
Want 't glas is noyt van breken vry.
Maer wat belanght liet tweede deel,
Dat acht ick als een dier juweel;
Want 't is een woonhuys van het fout,
Dat alle dingh in wefen houdt.
Dit wordt u, vaders, toegepaft,
En dat befluyt gaet wonder valt :
Want Godes Soon, met eygen wont,
Die leyt dit voor een wisfen gront,
Dat g11y zijt als des werelts fout,
Dat Godes dienft in wefen hout.
Want als men inift uw reyne leer,
Ons reuck die ftinckt oock voor den Heer;
En als het fout is krachteloos,
Soo wordt de gantfehe wereld boos.
Het gaet dan naer mijn oordeel valt ,
Dat dit gefchenck ons beyde paff;
Dies wil iek dat een yder houdt
My voor het glas, n voor het fout.
Hoort nu, wat ick van u verfoeck,
Of voor dit nevensgaende boeck,
Of wel ter eeren van de kunft;
Geeft my wat tot uw wedergunft,
Doch niet dat uwen dienft belet:
Maeckt ons een deel van uw gebedt.
J. CATS.
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Mijn heer, 't glas ons vertoont is fpiegelglas in fchijn,
Och, of 't in tijd en deught ons mocht een voorbeeld zijn!
Godt maeck' ons 't ware zout, en zout' uw levens krachten,
Om hem en u noch laugh gedienftigh op te wachten.
J. STERMVION'I'.

De vaders al gelijck, die hebben aengenomen
Mijn Chriftelijck verfoeck ten vollen na te komen,
En my viert noch een wenfch van yeder een gedaen,
Dat ick met vollen trooft ten grave mochte gaen.
Nu kom ick, hooghfte Godt! voor u my nederlegghen,
Om uyt mijn diepfte mergh u danck te mogen fegghen,
Dat ghy my, fondigh menfch, foo dickmael hebt gefpaert,
En oock van ongeval foo menighmael bewaert.
Dat ghy my , nietigh menfch, foo langti hebt laten leven,
En aen my menigh heyl voor defen liebt gegeven;
Want boven dat de tijt my wijfer heeft gemaeckt,
Soo heb ick over al uw gunfte noch gefmaeckt.
Ey liet, van al dit volck heb ick de meefte jaren,
En fta oock wonder fchrap, om haeft van hier te varen
Doet my nu defe gunft, dat ick magh veerdigh ftaen,
Om met een ftille ziel van hier te mogen gaen.
Iek heb in rechten ernft nu eerftnnael waergenomen ,
IIoe veelderhande goet van u is afgekomen,
Ja, van uw hoogen troon in defe borft gedaelt,
Dat even nu ter tijt hier dient te zijn verhaelt.
Iek hebbe wetter tijt ten leften konnen leeren,
Hoe al dat bhjdfchap piet kan veerdigh ommekeeren:
En hoe, wat aen den menfch of fclioon óf heerlijck fchijnt,
Geheck een dunne mift van ftonden aen verdwijnt.
Iek heb'er veel gelien in ftaet en eer verheven,
Die van een hoogen troon ter neder fijn gedreven;
Iek kenne menigh menfeh die nu gaen bidden moet,
Schoon dat hy onlanghs fwoin in vollen overvloet.
Wie heeft'er niet gellen die als van liefde brandden,
En na een foeten tijt van koude klippertandden,
En riepen overluyt, ook wel het naefte jaer:
Och , of ick van de trouw en 't wijf ontfagen waer!
Iek heb foo laugh geleeft, dat ick nu kan bemereken,
Hoe ydel dat het is, wat al de menfehen wereken;
En dat het dwaefheyt fmaeckt oyt valt te blijven ftaen
Op dingen, die in haeft als wint daer henen gaen.
Iek kan, Almachtigh Godt! ick leere my gewennen
Des werelts los belevt en haer bedrogh te kennen

Dit heeft de lange tijt ten leften my geleert
Dies heb ick van het ftof mijn zinnen afgekeert.
Die naer der aerden gaen en tot den hemel reyfen,
En mogen niet te veel op aertfche dingen peyfen ;
Elias, als hy fagh den glans van 't Hemels vier,
Voer op tot fijnen Godt, maer liet fijn mantel hier.
Al wat de menfch befit dat moet hier onder blijven,
Een ander moet na hem den aertfelien handel drijven.
0 Godt! doet in de gunft, dat ick mijn leften dagti
Met Chriftehjck gedult ten leften groeten anagh.
Een recht godfaligh menfch heeft veelderhande ficken,
1)ie oock een flecht gefel geluckigh konnen maecken ;
Hy wordt ons voorgeftelt gehjck des Heeren vrient,
Die hem met groot vermaeck van fijn gefeliehap dient.
Geluckigh is de menfch , die al fijn vuyle Ponden
By Godt gefuyvert zijn door Chrifti reyne wonden:
Want by is die voortaan geen dood of IIel en vreeft
Vermits hy wordt getrooft door Godes eygen geeft.
Geluckigh is de menfch, en dat in volle leden,
Die Godt omtrent hem vint alwaer by komt getreden
Die tot hem in den geeft of niet den monde fpreeekt,
En roept hem om behulp, wanneer hein iet ontbreeekt;
Die na een lange reys komt uytter zee gevaren,
Al wordt hy op het left gellingert van do baren,
En van den wint gequelt , foo dat fijn fwacke boot
By widen dapper helt of krijght een harde ftoot;
Hy lijdt liet met gedult, vermits hy Piet de kuften
Daer hy na korten tmjt fal lange mogen ruften:
Hy Piet liet vaderlant, en daer een ftille re,
Dies doet hy groote vlijt te raecken uyt de zee.
Een menfeh die jaren heeft, dient even foo te weten,
Men fijt wel bitfe zalf om haeft te zijn genefen:
Al brenght den ouden dagh ons dickmael harde pijn,
Waerom des ongelint? ten kan niet anders zijn.
Seght , als de lefte ftorm fal over fijn gedreven:
Stiert recht naer 't vaderlant, daer is een beter leven,
Daer is het weder kalm en fonder harde wint
Daer is het dat men troolt en rechte ftilte vint.
Maer liet, den ouden dagh werd menighmael geprefen,
Om datfe van de dood een bode fchijnt te weten :
Dit heeft wel eer gefeyt een wijs, doch heydens man,
Maer wat ons trooften moet, daar wilt by weynigh van.
De gront, waer op wel eer des werelts lette dagen
De menfchen met verdriet en met verfehricken fagen,
Was omdat haer de ziel maer fcheen een nictigh dinck,
Dat niet een ydel vleefch geheel te niete ginck.
Maer wv, die Godes woort heeft beter onderwefen,
En die een vaften trooft in fijn beloften lefen ,
Die weten dat de dood alleen het lijf ontbindt,
Ja, (lat ons na de dood het leven eerft begint.
Daer was een ander fchool, die had daer tegenreden ,
Die niet liet eerfte voluk en haer gevoelen ftreden;
;
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Sy meyriden dat de dood de menfchen dienftigh was,
Om datfe van verdriet een yeder een genas;
Ja, als'er eenigh menfch was uyt het vleefch gevaren,
Dat hem dan geen gequel noch leet kon wedervaren ;
Maer dat is als voorheen een quaden gront geleyt,
Vermits Godts heyligh woort al vry wat anders feyt:
Dat leert ons, hoe het volek fal pijn en ftraffe lijden,
Die in haer levenstijt de zonden niet en mijden;
Ja, dat haer fwaer verdriet en droevigh ongeval,
Niet voor een tijt alleen, maer eeuwigh duren fal.
Doch hoe f dees óf die van defen handel praten,
Den grijfen ouderdom die kan de menfchen baten;
Vermits hy metter tijt, en r_a foo langen dagh,
Door fwackheyt van het vleefch, eens beter worden magh
Doch wat wy van dit werck in oude boecken lefera ,
Een rijpen ouderdom behoort te fijn geprefen;
Dies, hoe men al dit werck of wendt öf ommekeert,
Een menfch die lange leeft die wordter door geleert.
Almachtigh Hemels Vorft! hoe dient uw naera geprefen,
I)at guy my, zondigh menfch i die weldaet hebt bewefen,
Dat ich foo wonder hooch in jaeren ben gegaen,
Dat van mijn naefte bloot noyt iemant heeft gedaen.
Ach ! foo ick defe gun ft niet wel en fou gebruycken,
Iloe fou ick oyt met trooft mijn oogen mogen luycken?
IIoe fou ick oyt beftaen voor uwen rechterftoel ?
Waer fou mijn woonplaets fijn, als in den Helfchen poel?
0 Godt! wilt defe ziel door uwen geeft verftereken,
En maeckt haer recht bequaem tot tucht en goede wercken ,
Op dat lek na den tijt en na mijn leften dagh ,
IIet ware vaderlant met vreught befeylen magh.
Geeft my geen ander werck als ftaegh te mogen dencken,
Hoe (lat ick mijne ziel aen u fal mogen fchericken ;
Dat is met alle kracht te doen wat u behaeght,
Terwijl mijn dorre romp dit aertfche wefen draeght.
Geeft my oock volle kracht u recht te mogen eeren,
En van het aertfch bedrijf mijn zinnen af te keeren
Of ben ick des onnut in dit ellendingh dal,
Soo geeft my nu de vreught die eeuwigh duren fal.
Wel ad, kleynhartigh menfch ! ick hoor u dickmael klagen
Van onruft in der nacht en van bedroefde dagen:
Ey, waeroin too verftelt om druck of bange pijn?
Sy, mits ons ouden dagh, en kan niet lange zijn.
Wout ghy daeghs luftigh zijn en fonder pijne flapen,
Mits ghy van beter ftof u meynt te zijn gefchapen ,
Als iemant van het volek? of dat den ouden dagh;
Op heden beter is als fy voor defen plagh?
Neen, dat is ongerijmt; 't is nut, dat oude dagen
Niet allijt bly en zijn, maer hare fwackheyt dragen;
Op (lat dan onfe geeft moght (eggen tot het vleys:
Maeckt pack en tack gereet, en ftelt u tot de reys.
1)en fNvacken ouderdom heeft veelderley gebreecken,
II

Die in ons kranck geftel of hier of elders fteecken ;
G anfch weynigh is het volek dat hier van niet en klaeght,
En fonder ongemack het lijf ten grave draeght.
IIoe wilje beter kans of voordeel hier genieten ,
41s groote prinsfen felfs en al die menfchen bieten
Al dat is enekel raes, ey lieve, fwijght'er of,
Wy zijn van eender aert, dat is : van nietigh ftof.
Maer noch kan ons de pijn veel nutte dingen leeren:
Sy leert ons niet gewelt ons tochten overhecren,
Sy leert ons menighmael meer als een deftigh man,
Of door een heyligh boeck of tongh , ons leeren kan.
Sy leert ons, boven al, het ydel vleefch verfaecken,
En naer den Hemel gaen, en tot den Schepper naecken.
Ghy, roept den Schepper aen, en bidt hem om gedult,
Iek weet dat ghy het leet dan beter dragen felt.
Wel, komt'er eenigh leet of pijne nu te rijfen,
En weeft met ongefint, maer wilt den Heere prijfen,
Vermits u nu ter tijt die bootfchap wordt gedaen,
Dat ghy fult uyt het ftof en tot den Schepper gaen.
En dit is klaer gefeyt: wilt op uw faken letten,
Uw buys en huyfgefin in goeden ftant te fetten,
Maer, boven alle dingh, wat aen uw ziele fchort,
Nadien Godt dit gepeys in uwe firmen fort.
Al wie op rotfen gaet en kijckt dan naer beneden,
Ontdeckt niet als gevaer alwaer hy komt getreden;
Want mits by onder hem een diepen afgront fiet,
Ontdeckt hy niet dan fchrick, en vint'er anders niet.
Hy molt, in tegendeel, fijn oogh niet laten dalen,
Maer Ilaen een ftaêgh gefleht ontrent de fonneftralen,
Ontrent het helder licht, en 's hemels fchoon cieraet :
Dat is in dit geval al ver den beften raet.
Siet naer Glen Ilemel toe, en prent in uw gedachten,
Wat ghy, na korte pijn, voor eeuwigh hebt te wachten;
't Is maer een korte pijn die u te lijden fact,
Wat leet kan hein gefchiên die naer den Hemel gaet?
Een handigh medecijn laet wel een yfer gloeyen,
Om eenigh vuyl gefwel of wonde toe te fchroeyen;
En fchoon hein die het lijdt de pijne dapper quelt,
De meefter wordt bedanckt en krijght oock louter gelt.
Een menfch die drancken neemt, fal neus en oogen ftoppen,
Om too een vinnigh nat te beter in te kroppen:
Of fchoon dat hem het kruyd geweldigh tegen ftaet,
Noch doet hy 't lijckewel als hem de meefter raedt.
Hy weet, dat hem de gal fal worden afgedreven,
En dat hy naderhant fal blijder mogen leven;
En Bet, op defen trooft neemt hy het bitter in
En fchoon fijn etage walght, hy drinckt het niet-te -ruin.
Siet, too behoort de dood by ons te fijn gedragen!
Waerom fal eenigh menfch aen Godt hier over klagen?
Ey fiet, de flange treckt haer oude vellen uyt,
En komt dan aen den dagh met eerie nieuwe huyt.
De dood komt ons te hulp en als uyt Soclom halen,
222
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En leyt ons wetter pant aen Soars koele dalen;
De dood is als een by, die prick noch angel heeft,
Soo datfe fonder prick alleen maer honigh geeft.
Wel aen, genadigh Godt! ick geef u defe leden,
Iek geef u defe ziel , met ootmoet en gebeden,
Of fchoon het dertel vleefch bywijlen bijfter klaeglit,
Ghy, doet met defen romp gelijck het u behaeght.
Iek hoop op uwen trooft, al moft ick heden fterven,
Iek weet uw vader -gunft en fal my niet bederven
Verhoort doch mijn gebedt, als ghy my ftraffen zult,
En fiet mijn fwackheyt aen, en geeft my recht gedult.
Al heeft de grljfe tijt veel ongelegentheden
Of door een koude maegh f fwackheyt in de leden,
Weet, dat ick met gedult nu al verdragen moet,
Is 't aen het lichaem quaet , het is de ziele goet.
Siet, wat u overkomt, uw geeften op te wecken,
En maeckt'er eenigh heyl of voordeel uyt te trecken,
IIet fal in uw verdriet of in uw fware pij n ,
U eenigh voordeel doen, meer als de medecij
Dit dient my tot een (poor om foo te mogen leven,
Dies wil ick tot het werck mijn ganfclle krachten geven.
Wel , hoort clan, lieve ziel wat oude luyden paft,
En ftelt al wat hier volgkt in uw gedachten valt
Hebt ftaêgh een open hart ontrent den rechten armen,
En laet een winterkleet haer koude leden warmen
Hebt noyt gefloten oor al waerder iemant klaeght,
IIet is een offerwerck dat Gode welbehaeght.
Men brenght aen onfen Godt voortaen geen offerhanden,
Men fiet geen os of fchaep op lijnen outaer branden;
Ghy, doet veel menfehen goet, fchoon dat'er niemant klaeght,
Dat is een offerwerek dat Gode foo behaeght.
Wel , waer toe client gewin, waer toe onmatiáh fparen,
Voor een die 't eynde fiet an fijn velloopen jaren?
Wil hy noch fwaerder pack op hals of fchouder Ian ?
Wat teergelt foeckt by noch? fijn reys is al gedaen.
Maer foo hy voortact foeckt die hem kan voordeel geven ,
Dat is een ftil gemoet, dat is een beter leven,
Dat is den ouden menfell te drijven uyt den geeft,
Dit opent aen de ziel liet eeuwigli bruylofts-feeft.
Hier nacr dient uytgefien als met geftaêge forgen,
En geen fins uytgeftelt tot sen den naeften morgen
Dat is voor defe reys geen onbequame Taft,
Want 't is een bruylofts-kleet dat aen de ziele paft.
Iek moet, geminde ziel, hier noch verfeheyde faeeken
Uy tórengen tot befluyt , en u gedachtigh maccken
Het is bequame ftof die yder dienen magh,
Maer dienftigh boven al ontrent den ouden dagli:
Godt vreefen, boete doen, fijn quade luften draffen ,
Te ftrijden met het vleefch, zijn feylen af te fehaffen,
Tot yder eens behulp gedurigh veerdigh ftaen,
Noyt met een gram gemoet des avonts flapen gaen:
In pijn geduldigh zijn, ons driften overhoeren,

Ons affcheyt uyt het vleefch gedurigh beter leeren;
In 't korte, niet te doen als dat ons wel betaemt,
Om noyt tot ons bederf voor Godt te zijn befchaemt.
En wilt van nu voortaen geen aertfche dingen achten,
Maer let hoe datje ftaegh uw affcheyt fult verwachten,
En hoe met ftillen geeft van hier te mogen gaen,
En even fonder fehrick voor Godt te mogen ftaen.
Dit is nu recht een werck dat by u dient te wegen,
En (lat uw gantfehe kracht voor al behoort te plegen ;
Ghy, ftelt dan achter rugh al wat u hier belet,
En roept hier op tot Godt, ja, met een ftaêgll gebedt.
VERVOLG VAN MIJN LEVEN, BEGONNEN MET DEN EERSTEN

JANUARY 1659.

Maer liet, hoe ras verloopt de wagen van der zonnen!
Een nicuu, een ander jaer is wederom begonnen;
Dat vluchtigh hemels radt en kan niet Hille ftaen,
Het heeft fijn vollen, loop op heden afgedaen.
Nu laet u, lieve ziel! geen fonne meer befchijnen,
Of denckt, (lat lieden felfs uw leven kan verdwijnen,
Ja, dat liet minfte deel oock van den kortften dagh
U in het duyfter graf ter neder leggen magh.
Laet nu geen ure tijts, geen oogenblick verloopen,
Of fiet den nutten tijt ten naaften uyt te koopen ;
Wr iter ghy oyt reyfen nleught of n ter neder fet,
Spreeckt ftaegli tot uwen Godt oock niet een ftil gebedt.
Laet liner geen ander dingte luv harte nu verlangen,
Als om let goets te doen, of eenigh goet t'ontfangen.
Hebt tucht Li uw gelaet en Godt in uwen geeft,
En weef dan voor de dood of Helle niet bevreeft.
Voelt guy het zondigh vlees of fijn ongure laften
Gaet, kant'er tegens aen, en geeft u om te vaften;
Oock voor behoeftigh volck uw handen open fet,
En flats tot uwen Godt, en offert uw gebedt.
Bidt , dat by in den Soon uw zonden wil vergeven
En tiet oock wel te gaen in al uw vorder leven
En mijdt oock niet alleen dat quaet is in der duet,
Maer al wat zoiidigh fchijnt en buyten regel gaet.
En fchoon de bleeeke dood uw leger komt genaecken,
Laet u dat vinnigh fpoock geen bange Finnen maecken
Keert dan uw ftil gepeys van alle fonden af,
En daelt met uwen geeft tot in des Heeren graf.
En als de felle koorts uw leven komt t'ontfeggen,
Soo wilt u voor den Heer in ootmoet nederleggen,
En bidt , (lat fijnen geeft u voorfmaeck geven magh
Van dat noyt menfchen oogli hier op der aerden fagh;
Ja, kruypt dan, lieve ziel! tot in fijn diepe wonden,
Daer is de rechte trooft en fchuylhoeck voor de zonden;
Godt is foo gantfch voldaen met dat gezegent bloet,
Dat ghy op dat behulp vaft ftaen en fteunen moet.

GEBEDT
BY DEN EDELEN HEER JACOB CATS GEMAECKT KORTS VOOR SIJN EDELHEYTS
OVERLIJDEN, ENDE OP SIJN DOODT-BEDDE ZOOR ORDRE GELESEN,
ENDE BY HEM WEL VERSTAEN.

\u, (aodt 1 ick ben geneyght te gaen op Uwe wegen,
En dit is my alleen door Uwe gunft verkregen
Voltreckt het noodigh werck met foo een volle macht,
Dat mijn alwaerdigh hert geen werelt meer en acht.
Laet my niet treurigh , bangte , of klachtigh zijn bevonden,
Al ben ick nu geraeckt tot aen mijn leite ftonden:
Maer geeft, dat my de doodt oock voor den leiten dagti,
(ehjek een vrolijck feeft, voor oogen komen magh.
Uelit mijn innigh hert, befit mijn ganfche tinnen,
En laet lek anders niet dan U alleen gewinnen:
I)rij lt uyt mijn dof gemoedt, daer aen lek eertijts hingli,
Want mis ick 't ydel vleefch, foo vind ick alle dingte.
Geeft, dat ick nu ter tijt too magh op aerden leven,
Dat ick dit ftof met luft aen 't ftof magh wedergeven,
En dat lek even dan, geruft en onbevreeft,
i\1 ngll aen uw vader-gunft bevelen mimen geeft.
'k En hebbe noch te recht den troofter niet verkregen,
En bilde, lieve Godt! om delen hoogen zegen:
0 lieer! ick heb gelooft, maer niet in volle maet,
Ach , komt mijn fwacke ziel in delen anghft te baet!
(,liv, die 't gekroockte riet niet fijt gewoon te breecken,
Wilt doch mijn flaeuwe vonck met heyligh vyer ontfteken:
(ahv weet het, lieve Godt! gelijck lek oock beken,
)at ick ellendigli menfch een nietigh fondaer ben:
Maer thy, van Uwen troon vrywilligh af-gekomen,
hebt uyt barmhartigheyt den fondaer acngenonien:
Dies weet iek dat by noyt van U verftooten wert,
Die U met ootnioet foeckt en nie,' een fuyver hert.

Waer yemant tot U fucht, met fonden overladen,
Ghy hebt tot hem gefeyt, en trooftelijck gemeden,
Ja, hebt hem aengefocht tot Uwen troon te gaen,
En dat is voor den menfch des Hemels rechte baen.
Ghy fijt de waerheyt felf, Uw mondt en kan niet liegen;
Uw woordt niet ydel zijn, lUw tonge niet bedriegen,
Dies ltdl ick mijn gemoedt op Uw beloften vaft;
Ghy, weeft mijn toeverlaet, als 11e1 en Duyvel balt.
Maer als mijn fwacke tongh niet meer fal konnen fpreecken,
En dat my door de pijn de woorden blijven fteecken:
Geeft dat ick Uwen naent magh roemen dies te meer,
En met con diep gefucht tot U magh roepen: Heer !
Verlosfer! eenigh heyl en troofter onfer zielen!
En laet in dit gevaer Uw fchepfel niet vernielen!
Ghy hebt in Uw geweldt de prangen van de doot,
Verquickt mijn bange ziel in delen hoogen noot!
Wanneer ick nu mijn mondt niet meer fal konnen roeren,
Lact mijn gedachten dan door wanhoop niet vervoeren;
En als lek misfen fal 't gebruyck van mijn gericht,
Weeft Ghy dan, lieve Godt! mijn trooft en eeuwigh licht.
Wanneer ick op het left geen ftem fal konnen hooren,
Soo fpreeckt door Uwen geeft tot mijn inwendigli' oorgin;
En als dit lichaem fterft, en my de kracht begeeft,
Maeckt dan dat Uwe geeft in my gedurigh leeft.
En als mijn moede ziel fal uyt haer woon-hays fcheyden
Soo laet haer uyt dit rif tot Uwen throon geleyden
Dit is miau booahfte wenfch, dit eyfclit mijn ziele meeft:
0 Go,lt, aen Uwe gtmft beveel ick mijnen geeft!
;
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'T GEHEELE WERCK VAN DEN DRUCKER EN UITGEVER VAN
DEN VOORGAENDEN DRUCK..

GOETGUNSTIGE LESER,
Veel tijts is'er nu verloopen, dat'er niets uyt de geeft en penne van den Heer J. CATS te voorfchijn is gekomen,
dat oock niet vreemt is, want de felve , gebruyckt als penfonaris in twee fteden , Middelburgh en Dordrecht , elck
in hare provintie d'eerfte, wilt hy fomtijts, door fijn (onderlinge yver, foo tot de Nederlantfche als Latijnfche Poefy,
onderwijlen wat tijts , tot foo foete als geleerde oeffeninge , ten vermaeck en nut fijner laats-lieden , uyt te breecken.
Maer zedert de felve heer, by d'Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollant en Weft-Vriefant, de tijt van 18 jaren
laugh, gebruyckt geweeft is als Raedtpenfionaris defer Provintie, is'er in al dien tijt niet mens van hem uytgekonien,
wijl dat gewichtigli ampt wel een geheel menfch vereyfchte. Defe bedieningh duurde tot den jare 1652, en onderwijl
gekomen tot den ouderdom van ontrent 75 jaren, en nu moede van 't voorfz. groot en kommerlrjek bedrijf, oock
oordeelende dat'er een fcheydpael van tijt behoorde te wefen, tusfchen 't gewoel der werelt en de flute van 't graf,
verfocht aen d'Ed. Groot Mog. Heeren ontfagingh van fijn laftigh ampt, 't welck hy met groole eer en danck
verworf: dan wiert wegens den ftaet niet-te -min daer na noch gebruyckt in 't bekommerlijck werck van Engelandt, en
d'Ambasfade daer uyt gevolght. Daer zijnde, liet de voorfz Heer onderwijlen timmeren, tusfchen den Hage en
Scheveningen, feeckere woninge, door hein Zorgh -vliet genaemt, daer hy, van fijn befendinge wederkomende, fijn
woonplaets nam, en fmakende daer d'aengenaemheyt van 't buyten- leven, vernieude weer in hem zijn vorige foete
oeffeninge, waer uyt dan eenige nieuwe bedenckingen, na gelegentheyt van fijn rijpe jaren en hoogen ouderdom,
geboren zijn.
Iek, eenige jaren voorleden het Huwelijck van den zelfden Heer uylgegeven, en neffens cenige duyfenden oock vele
van fijn Edhe1`9 andere wercken verhandelt hebbende, en eyndelijck de platen van den Trou-ringh in mijn vermogen
vallende, verweekte de luft my, om alle de ftucken van den gemelden Heer, op verfcheyde tijden in 't licht gegeven,
in een lichaem te brengen, en 't felfde in fuleker voegen onfe landts -heden niet den druck gemeen te maecken. Daer
by van vele liefhebbers verftaen hebbende, dat'er noch iet fonderlings by den welgemeenden Heer beruftte, voegde ick
my eyndelijek, met dat voornemen, op Zorgh -vliet by fijn Ed 11 e't, en maeckte mijn meeningh bekent, met ernftigh
verfoeck, dat fijn Edhe't fijn nieuwe invallen, geboren op Zorgh- vliet, geliefde daer by te voegen. De beleeftheyt en
goedertierenheyt, in dien edelen Heer, foo groot zijnde, als fijn vermaertheyt in de werelt, door fijn roemwaerde
wercken, in fijn fchriften, hooge ampten, en doorgaens loffelijck leven is, liet fich eyndelijck bewegen, buyten de
meeninge die by had, van fommige ftucken oyt, by levenden lijve, uyt der hant te geven, dat ick mijn fevenjarigh
befluyt in 't werck mochte ftellen.
By verfcheyde inlichten, die my daer toe bewogen, zijn onder anderen defe, dat ick befpeurde, dat fijn Ed'"'` in alle
fijne fchriften naukeurigh is te gebruycken, een effene, fuyvere, en gemeene Nederlantfche tale, fonder vermenginge van
eenige uytheemfche, daer by een foetvloeyende loop in fijn gedichten, huyten gebruyck van gewronge ftop- woorden, ofte
daer-en -boven fijn lefer noyt en is gewoon te paeyen met ongefouten en oorketelende redenen; maerover-al in fijn fchriften
by de vermakelijkheyt taegh eenighe leerfaemheyt voegkt: en daer door ondervinde ick, dat al het gene by den gemelden
Heer is nytgegeven, niet alleen in de Vereenigde Nederlanden, maer ook in Brabant, Vlaenderen, en verder gelegen
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landen, Peer welkom en aengenaem is. lek lieb gellen dat dc llacglìdepiicht, een van fijn E(lhe `s eerfee beginfelen, met
het n ticomen van defelve, niet alleen terftont elders nagetlruckt, maer ouck overgefet is, foo in de h'ranfche als
Engelfche tale, en daer door in die landen wijd en zijd verfprcyt.
Des felfs Proteus ofte Emblemata, en oock de gemelde i\lae hde-plicht, zijn in 't Latijn genoeghfaem in 't geheel
overgebracht, in de groote Polianthea, five l'lorilegio, van den verinaerden en hoogti-geleerden J. Gruterus, zijnde aldaer by
Loci Communes, na gelegentheyt van 't voorz. werek, verdeelt. Noch is de Zelfftrijt in 't Hooghdnyts by een geleert
perfoon overgefet, en wert gelooft dat'et Huwelijck haeft volgen fal; en gaet vaft, dat in die felfde tael de Spiegel van
dehi Ouden en Nieuwen 'fijt, de Proef-fteen van den 'Prol-ringti, en andere ftucken by fijne Ed'' '` uytgegeven, by de
verftandige in geen minder achtinge zijn, clan de voorgaeudc, als by de vertieringh der nienighvuldige drucken in
verl'elievde formaten genoeghfaem blijckt. Van 't Il uwelljck weet ick by de vijftigti duyfent gedruckt te tellen, van
(['i.11(b1cmata, Maeghde- plicht, Zelf-ftrijt, en l\Tannelijcke achtbaerlleyt, weet eck fo nacu 't getal niet, maer kan d'een
door dander weynigh min zijn; de Spiegel van den ouden en nieuwen 'Wijdt, ftel ick op Zü duyfent valt; de Trou-ringh,
hoe wel verfelieyde jaeren na d'andere wereken uytgekowen, overtreft dat getal: en is in twee byfondere fteden weer op
de per,: en dat noch meer wonder geeft, is dat de Maeghde- klachten, hoewel het voornaenlfte daer in uyt al de vorige
wercken is getrocken, en door eenige liedekens en t'faenlvoe^ ende redenen aen een verknocht, met foo veel duyfenden
verkoclit zijn, dat'et d'onkundige ongelooffehjck fon felujnen: ja, (lat yder Histori uyt'et 1luwelijck en den Trou-ringti,
gelijck alreede die van Rozette en Galant is, byfonder gedruckt, en foo in gebrnyck gebracht, en rechte beleyders tot'et
werck geweeft waren , geen gedachten fouden konnen afmeten , lot welck een menighte de vertieringh defer wereken in
alderhande geftalten waer gereten. Door fulcke blijcken vertrouwde ick vaft , dat het nieu, van fijn Ed'r gekomen, niet
oimelkonier fou wefen dan fijn vorige wercken, als van een rijper en doorkneder oordeel. Een nedergaende zon en late
vrucliten zijn den menfclien aengenaem, foo waren voort' ts oock de fchriften der gener die naer hun lefte dagen gingen.
Dcrhalien befloot ick, ten goede van alle liefhebbers defer oefeniuge, dit koftelijck werck by de hant te nemen, daer in
te lien is , hoe de geeft van den genielden heer , van tijt tot tijt daer in , tot fijn 77 jaren , gefpeelt heeft, verciert met
400 konftige platen, welek getal noyt in defe landen in een ecnigh boeck gehen is, en daeronder dry ongemeene, een
1^'uyck, daer 't Iluwehjck mel verbeelt wordt, vijf graven van wijtvermaerde perfoonen, en den doodelijcken uytgangh
zijner Ilooghheyt F r. Henrick, met vijf Tytel-plateii naer de geftalte van 't werck, waer van de voorfte een Parnasfus
vertoont, omringht met de 9 Zangti- goddinnen, en andere perfonen, die neffens die bequaem zijn om 't vernuft op te
wecken, en te vertoonen, dat in dit tegenwoordige werek begrepen zijn ftofl'en van allerley aert, als: geeftelijcke, huyfeljcke, en burgerlijcke, cle bewaringh der gefontheyt, Buyten- leven, Landt -bou en d'invallende Gedachten Baer uyt rijtende,
iu voegen dat eck geen flagli van menfchen, jongli of out, groot of kleun, bedeneken kan, die niet uyt dit werek met
groot vernoegen, goede leer-ftucken, yder in het fijne, ml koenen trecken. lek clan, 'tgenielde werek voldruckt, by een
vergadert, en een exemplacr laten inbinden hebbende, vertoonde liet felfde den Authenr, te weten den Heer Cats, den
12'`' Augufti 1655, met bygaende verklaringe, dat lijn Ed'"` nit liet ftuck kon fien, dat eck met groote moeyte, tijt en
koften, als foo veel bladeren en konft-platen genoeghfaem nytbeelden, by een gebracht had. Iek merckte, naer my
docht, dat de Heer Cats op dit geliebte verftelt en verbaeft ftont, dat foo grooten beflagh van bladeren, en van foo
verfcheyden ftoffe, eerft uyt fijn hersfenen, en daer na uyt fijn penne was voortgekomen, niet tegenftaende foo veel
gewichtige ftaten by hem op verfcheyde tijden bedient waren. lek meyn oock naderhant verftaen te hebben, dat het
voorz. vertooah by my gedaen den genielden Heer oorfaeck had gegeven, Godt Almachtigh voor eerft hooghlijck te
danrken voor 't genieten van foo langen tijt, dat foo veel verfeheyde groote wereken by hein uytgebracht waren ; waer door
by door een inval bewogen wiert, om ace alle plaetfen, daer by van fijn jeuglit af verblijf gehad hadde, eenigh gedencktceeken van danckbaerheyt toe te fenden, te weten een exemplaer van alle zijn werken by een, eer het felfde over al
gemeen gemaeckt wierde, en dat met eenige veerfen op te dragen aen de Heeren Regeerders der ftede Brouwers-haven,
lijd vaderlandt; noch een aen de Heeren Regeerders der ftad Zierickfee, daer d'eerfte gront van veerfen te maecken in
hem geleydt wiert: een ander aen de Heeren Regeerders der ftadt Middelburgh in Zcelandt, Baer by eerft tot een publijck
anwpt van Penlionaris der felve ftadt gevordert is: een ander acii de Heeren Regeerders der ftad Dordrecht, daer by tot
eerfte Kart-Penfionaris is beroepen, in plaets van den heer Ambasfadeur 13erck: een ander aen d'Ed. Groot-Mog. Heeren
Staten van Holland en Weft-Vriellandt, van weleke by d'eer gehad heeft, den tijt van achtien jaren langh, gebruyckt te
worden, als Raet-Penfionaris van Hollandt en Weft-Vriefandt. Out weleke gedenek- teerkenen van danckbaerheyt des te
cierhjcker en aanfienlijcker te maken, liet de meergemelde Heer Cats tot dien eynde naukeurighlijck uytwereken twee
byfondere filvere floten, en vier muyters, om 't voorz. werck daer in te belluyten. D'aendachtige lefer kan uyt het
geliebt der voorfeyde floten en muyters eenige byfondere geheymen, daer in fehuylende, ontdecken: want op defelve wordt
vertoont, hoe alle tijdelijcke faecken, te weten: jeuglit, welluit, adel, rijckdom, faem, al te famen met de werelt verval1
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len, van den tijt daer heen gelleept worden, hoe de tijt felfs door de dood verheert wordt, en hoe eyndelijck de dood
door d'eeuwighheyt wordt vernietight; invoegen dat genoeghfaem 't geheele wijt-vermaert werek van den Italiaenfchen poëet
Francifco Petrarcha (beftaende in fes byfondere triumpher, te weten: de liefde, zuyverheyt, dood, faem, tijt, en eeuwig
dat is: Hemel en Aerde, met den gevolge van beyde, in foo een kleyne plaets en beworp duydelijck afgebeelt-heyt)
en aengewefen wordt, zijnde daer by het felfde, dat de voornoemde Heer Cats in dat groote werck verhandelt heeft. En
op dat den naeukeurigen lefer volkomen voldaen zy, heb ick mede het beeltenis der gemelde floten en muyters hier
nevens doen ftellen; en dat alles den liefhebbers wel bevallen is, blijckt hier in, dat de eerfte druck der gemelde wercken
in groot Foli, te voren ftuckfwijs in verfcheyde mindere formaten foo menighvuldigh verfpreyt, de graegheyt der liefhebbers noch niet heeft konnen ftoppen, maer met een tweede druck, in diergelijck formaet, heeft moeten gevolght
worden, als hier blijckt, op nieus vermeerdert met het Tachtigh-jarigh Leven, Huyshoudingh en bedenckingen, de
Hiftorie van Faes en Alette in den Trou-ringh, etc. en noch een groot gedeelte platen, als den lefer daer in vinden
kan. Tot befluyt dan, goetgunftige lefer, geniet op nieus onfe vlijt, beleyt en gedane koften, en blijft de goede Godt in
genade bevolen. In Amfterdam, den 30 Auguftus 1658.
U E. Toegenegene,

J. J. SCHIPPER.

Wilt ghy op eenen dagh doorfien ons gantfche leven,
Wilt ghy, met een gefacht, des werelts loop verftaen,
Wilt ghy een langen tijt in 't korte Iaen befchreven,
Wilt ghy, met eenen ftap het aertrijck omme -gaen
,

,

Wilt ghy met kleyn befagh veel dingen onderfoecken,
Wilt ghy der menfchen aert haeft kennen in 't gemeen:
Wat hoeft ghy les, of fchool, of veelderhande boecken?
Leeft maer dit eenigh werck ,- hier islet al by een.
I. F.

IN LIBROS POEMATUM 120RALIUM, ILLTJSTRIS VIRI,

JACOBI
EQUITIS AURATI, ILL. ORD. IIOLLAND. NUPER SYNDICOR. PRIMICERII, NUNC MAGNI SIGILLI CUSTODIS, RERUMQUE
FEUDALIUM PRAEFECTI VICARII, ET NOVISSIMMÈ A PRAEPOTENTIBUS F(EDERATI BELGII ORDD. AD
SERENIS. ANGLOR. KEMP. LEGAT. PRINCIPIS.

Summe Virinn , cujus tetricos facundia Bolgas
Mulcet, et attonitos locuples doctrina penates
Detinet et pulchro populos informat honefto:
Infere Virtutem titulis, totque inter honores
Fulgeat una tuis Probitas asferta Camcenis,
Et Reguni ingenuo defpectet munera vultu.
Nos tibi debemus patres. tibi faufta precatur
Femina, et in docili recitat tua dogmata lecto
Oflïciofa parens, et leges difcit amandi
Impatiens rectoris amor. tibi filia mores
Devovet, et cuivis nequit arridere marito
Imperijs attenta tuis. Tu Protea nobis
Reddis et in varias verfans Emblemata formas ,
Nunc alias voces, alias in carmine partes
[nduis, et noftrae raperis per devia vitae,
Peccandique modos. Te praeceptore fuperbit
Scena pudicitiae, et mature zona puellw ,
Flammeaque et cupido rutilantes limine tedae.
Creditur immitem mellitis vocibus Hoemum
Thrëicius flexisfe pater, rigidamque fuavi
Barbariem domuisfe lyra. tune horrida cultus
Imbibit et potuit facili mitefcere cantu
Improbitas, Thracefque fuos emolliit Orpheus.
Nos Rhodope Thracefque fumus. quorum effera, Catfi,
Corda domas, quibus admisfus praecordia circum
Ludis et effrenes animi compefcis habenas
Jusfibus et callidae moderaris vota juventm.
Tu, velut Amphion Thebanae conditor arcis,
Saxa moves modulis placidae teftudinis, et nos
Eloquij torrente rapis. Tu monftra malorum
Impiger Alcides fubigis; certufque Deorum
Interpres Stygijs animas arcesfis ab undis
Afflatus propiore Deo. te vindice recti
Jam Batavos peccare pudet, Cyprifque fatetur
Se fapere, et levibus volitans Puer improbus slis
Corrugat geniale caput, quasfatgne pharetram

Segnius. ac quicquid quondam Cornelia mater
Gracchorum potuitque loqui Sempronia grandis,
Aut qua magnanimo refpondit verba Catoni
Porcia, vel Loeli genetrix, edisferit orbi.
Quàm ftupui, cum bella Eibi fecreta pararet
Ifacides, totumque fuis circumdaret armis
Relligio cataphracta virum. fe disfidet ipfo,
Obloquiturque Eibi. tollunt hint figna voluptas,
Hint ratio. recitantque uni diverfa cupido
Et metus. innocuae fuadet contraria. menti
Luxuries: prwdulce malum. duo numina diftant
Partibus, et geminis pugnant fenfufque Deufque
Imperijs, duplicifque .Boni oftentatur imago.
At quia fancta probat, nocituraque gaudia damnat,
Eligit ifta• pius, net folum pallia litern,
Sed pietas dirimit. quid turpe, quid utile, quid non,
Expedit, et valido mille argumenta pudori
Sufficit. interea tapti Dux femina facti
Spreta jacet tacitifque odijs alimenta miniftrat,
Et dolet elapfam virtütem amplexibus esfe.
Vates magne, furens roulier fl temnere Divos
Juratamque fidem thalamo Menphitica conjunx
Aufa fuit, proprioque illufit meecha marito:
Stat juvenis crimenque fugit, dominamque fcelufque
Arguit, et monitis aulas prudentibus implet.
Pythagoroe voces Samij que edicta magiftri,
Et promulgatas taciturno judice leges
Audijt indocti pubes ftudiofa Tarenti,
Informefque fcholoe Calabriim, Samnifque Crotonque,
Aureaque Italicis fonuerunt carmina portis.
Nee minus incultas fapiens inftruxit Athenas
Exemplo dictifque fenex, et nectar Hymetti
Mifcuit officio civis. cum tecta domofque
Privatofque lares Sapientia fera fubiret,
IEthereis fubducta plagis. veneranda Theognis
Trinacrijs preacepta dedit, Siculumque recoxit
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Forn avitgne rudern. platuit generofa monentis
Suada Sini Mimique lepor. Nos oninia ter te
Difcimus et poft tot credit fe fecia renafci
Simplicitas, tangefque animos reverentia Divfun,
Et vitae melioris honos morefque feveri.
Die age, rfoxaedruln foboles, quo numine foli
Concesfum tibi tanta logui? qua Pallade pectus
Grande turnet ? nescitque furor cesfare canendi
Cuae terris proclesfe queant? non fidera demens
Metricis Pliocbique jubar, nec inutilis haeres
grcturuinque Ilyadafque inter Lunacque laborer,
Errantefque Deos, non vanis linea chartis
Pingitur , ant fectis circunivallata figuris
['icta placet potius virtus et fculpta decori
Effigies. quip ipfa patens ad dogmata laxos
Expandit natura finus. nos Iimia , taurus,
Nos arbor pifcifque docent. Nos vitus aware,
A.tque aliquid fugiofe cupit. net garrula nobis
Servit avis. nunc rann fuis facunda fub undis
Vitae monftrat iter. nunc nobis vacca magifra eft,
Dux cams. hortantur lapides, objurgat amantem
Concha tunm. feedo que pendet aranea tecto,
Et lenes alibi pr^ebent documenta columbae.
[mperitat ventri Phariae regnator arenae.
\Ius gremio, cupidos Lybicns Teo velat ocellos,
iJharoniaque tibi dictant oracula quercus.
Dutu ludit Auer, incauti vefania muntli.
Detegitur, quantifque rotet fe pasfibus orbis
Fot fcelerum fraudumque pater, te vate, patefcit.
'ic oculis coram fulgens fpectatur honeftum,
'ic manibus palpatur idem, sic perfonat aures
Egregium recti murmur, diftincta tabellis.
Regula vivendi legitur, normafque decori
^edulitas numerat. fenlperque induftria fenfus
[nvenit et quovis ftruitur fententia cafe.
Neve foret 13atavCun populis incultior Aufon,
Romanas fociat verborum opulentia voces.
!.tque tuo recreant animos modulamine Celtw,
uique Ararim Ligerimque bibunt, Rhodanumque loquendo
Anticipant, Iongifque trahunt idiomata braccis.
[pfe tuum patria miratur currere lingua
Phufcus epos; captufque tuae dulcedine Mufae
irudelis manfuefcit Iber, nativagne verba
Diligit et tumidae gnomas impertit amicae.
Adfpicit et titulos Tamers veloxque Tueda,
Et triplici donut fuccincta poemata fceptro,
[Iegali jam tacta mann. 'funs illa, Britanne,
Bcribit eques, Phoebigl € e magis gnae fplendet aminctu
NTobilitas, noftrique decus fublime Senatus.
Ex alio rurfum furgit labor. altera laudi
LNTateries campufque patet. fua fata recenfet
[ rifeus Hymen, thalanlique juvat menorare labores
,

l\lnemofynen, foccogne gravem mifcere cothurmmn.
Qualis in adverfam frendes Tryphofa Jacaftam
Detonet , ot rapto quacrat trudele pudori
Snplicium, mot Belga leget. quarr fplendida pofcat
Virgo Cratem, posfitque etiam vel gibbus amari
Et laceri fapientis honos et fibula Iimplex
Et feries lieglecta togae, caperataque trifti
Forma fupercilio et Cynicae fors horrida barbae
Nee te, prime pater, taciturn auf primaeva filebit
Federa et infolitis claram natalibus Evam;
Non facrofancti connubia myftica Sponfi,
ILthereafque faces, atque ipi nubile coelo
Chriftiaduln praeluftre genus. narrantur amores
Abramidiun, clarique thoris regalibus ignes,
Et fpretae fortuna Leae , tedaeque fororis,
Et mox virginibns vacuae Siloenlibus urbes.
'Tempora cuncta patent vati. diftinguitur aevo
Res ac cura fuo et nobis imitabile pasfirn
Invenit, et grandes majorum ponderat aufus.
Nobile Durdrechtum, if quid tibi conflua Taudis
Fluinina ferre putas : celfis if mafcula portis
Praefidet et fafces ofteutat virgo vetuftos:
Si Mervae jactas Dominos: Ii prima forores
Inter verba facis: if vectigalibus angis
Et Rliienum Mofamque Deos: if fluctibus ufque
Lmergis nielior : plus , hoc monitore, fuperbi,
Hnic asfurge viro. qui jam tibi confulit uni,
Jam Batavis patriaeque fuis fuffragia fulcit
Confiliis , fortefque animos opponit Ibero.
Format lege domos, et faevos exigit holtes
Invidiam faftumque et foedi gaudia luaus,
Otia lafcivamque gulam, et malefana Lyaei
Orgia; et immenfis rimantem faucibus aurunn
Pellit Avaritiam. fic condis, maxime Catfi
Oppida, fie meliora facis, ftabulumque repurgas
Sordibus, Antaeofque necas, Hydrafque, bovefgi € e,
Quin ipfuln Phlegethonta domas, Cacumque rapacem,
lEt crudi Diomedis egnos. Stymphalidas arte
Dejicis et rabidos profternis carmine Nesfos.
Virtutum venerande pater, fanctisfime leginn
Arbiter, haec audi facilis; qui corrigis orbem,
Orbis vota cape; et monitoruni praemia credas
Optima, nos parere tibi: concedere juslis
Criniina: tot pasfirn fceleruin pallefcere vultus:
Peccari minus: infanas re[ipifcere matres,
Audacefque nurus : melius (entire puellas,
Perfuadere Patres: percusfaque fulmini linguae
Secla verecundas Belgis promittere nuptas.
Secchebam ad Amftelam vietutnm tuai uni fnmmue cult

CASPAR BARLIEI`S.
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I)e 'Trou-ringh komt in 't licht met al haer deftighhedell,
Daer alderhande flagh van volck zich in verbindt,
En 't Iluwlijck van Godts Zoon: dies wat men vont of vint,
Van leeringh, nut, vermaeck, of wat men kon beoogen,
Scheen niet een pasfer in de kringh uws wercks getogen
Ja, wat u zelf betreft, van onder tot in top:
Noch beurt uw geeft zich weer uyt zulck een omtreck op,
En zweeft geleerdelijck door Boomen, Bloemen, Kruyden,
Om iiyt'er eygenfchap, wat leerfaem is, te duyden;
En foo op Voogh'len, vifch', en beeft, en menfchendoen,
En fchept'er lesfen uyt, die zielen kennen voên.
Noch hoe men 't huwelijck kan by een fuyck verbeelden,
Vat rol Afpatia niet koningh Cyrus fpeelden;
l ?och niets of 't fteeckt vol nuts. Dan komt de Dood-kift vo')rt,

Tn vergelijcl:ingen en fpreucken uyt Godts woort,
En Ilnyt met Salomon, door vaftgegronde reden,
Dat 's werelts doen, hoe groot, is niets als ydelheden :
Dies d'Oiide man en doo (l , in hun gefpreck, ons racn,
Van 't aertiche leven uyt en 't Ilclnelfch in te gaen
Voor 't left, hoe fcheydloos ziel en lichaem zijn verbonden,
Waer 't eerre d'ander voert, door weldoen of door zonden.
Maer hoe veel leeringell ghy in uw wercken Iluyt,
Uw eygen levenbeeld van Blek een voorbeelt uyt:
De fchriften tuygen zijn , en zegels d'eygen daden,
De blijcken van uw deught. Godt danek voor zijn genade,
I)at by niy heeft verleent te kennen zulek een man
Die zoo wel leeren en noch beter leven kan.
J. J. SCHIPPh11,.

DANCIL-OFFER
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OVER 'T 1 YTGEVEN VAN ALLE SUN RUTS. OUDE, EN NIEUWE \ERCKEN.

(groot- aclltbre Vader Cats, lact my danckoffer brengen
Van ilefdle, 't welek ick niet oprechtighe t zal mengen,
Als een geringh bewijs van 't danckhare genloct,
Dat ick een langen tijt lieb in mijn borft gev oedt.
Een over-oude fcliuld. 't Zijn meer dan dertigh jaren
Dat uwe dichtkunit luft in my tot rijn kon baren,
(,hv hebt door kuuftigh dicht in my de kunft getteelt,
Welek ick met luft omheld', als 't acngenaelllile heelt,
Dat wijn tienjarigh breyn met welluit kon verinalken
Ghy zijt mijn vader in de kunft, wie kan 't veraken
lek fpaer de redenen my dienftigh tot bewijs.
Een leerzaenl dicht veritreckt de zoctfte ziele ipijs
IIo' vaeck heb lek mijn geeft verluíliáht in het itrliden
Des knifehen Jolephs in uw Z.;if- inrijdt, nnet erhllidefi

lic;fchouwd' ick zijne wirft, en hoe by 't likgil net
Ontquain, (lat geilen brandt fchoon fchljnend' had gezet.
Ecu werck (lat altijt word van yeder een geprefen.
'T'oen pooghd' uw eedlen geeft de wonden te genefen
Van 't huyfbeftier, als ghy Asfuerus toren toont
Om Vafthys weigeringh, die geeftigh wordt verfchoont;
INIaer 't ftrengh verhael verweekt den vorft tot ftraffer linnen;
Door liefde kan men 't al, door gralnfchap niets verwinnen.
Ghy hebt ons oock gefticlit door nlenigh Zinne-beelt
In Min, en Bnrgerpliclit, en wat liet Geeftlijck teelt
In een vernieude ziel. Zoo kan men deughden leeren.
Door wijze lesten kan men 't quaet in Boet verkeeren.
Noch hont uw geeft niet ftil, maer gingh gechlrigll voort
In tiaegh;l en Vrijkei-plicht, niet uienigll fin-rijck woort.
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Toen quarr liet IIouwelijck, waer aen ick poogh te houwen
Fick jongh en denghdigh I'aer, om 't echte velt te bouwen
Met wijfheyt en verftant; op dat het altijt bloey
In Godsvrucht, Liefd en Vrei;, en foo gedurigh groey:
Len fchat van leerinch en vermaeck hebt ghy besloten
In 't boeck, waer uyt het volek een rijckom heeft genoten,
Als ghy hun hart beweegkt door fiel- ontfteeckeud dicht.
Godt geeft de kunft, en leert ons lieflijck yders plicht.
Men magh de poezy een hemeldochter noemen;
Zy is de rijckfte lief met d'allerfchoonftte bloemen.
Mijn David zy get uygh en zijnen wijften zoon:
Geen lieffelijcker zang]! als haren foeten toon.
Nu komt de Spiegel van den Tijt, om aen te fchouwen
`Vat ons tot voetfel dient: op dat wy fonden bouwen
Ons harten op de deught, met reden en beleyt.
Door wijfheyt wordt den menfch de belle ftaet bereyt.
Ilet vaderlant, dacht u, had niet genoegh genoten,
Dies ghy de wereld in den Trouringh liebt befoten ,
En toont, ons haer begin, het midden , en het end
lick voorbeeld lockt de Ziel tot deughd, waer fy fick mend.
Maer 't vroon gemoet kan heft van d'aerd ten Hemel varen
Door 't Geeft,lijck T[onwelijck, dat kan de finnen paren
Aen 't hooghfte Goet, en aen der hielen Bruidegom.
Ilet Vlees en Wereld fterft, de Duyvel word hier ftom.
Koom naerder Chriften hart, ons by dcez' bron te ruften.
De fiele word gefterckt door zuivre liefd' en luiten.
Dit toont ghy in it zelf, in 't Oaderdoms bedrijf:
Op Zorghvlieet zorght gh) voor de ƒiel en 't fwacke lijf.
Zoo leeft ghy binnen u voor oiis in 't Buyten-levee
De deegkt geeft ons een fcbat die 't aertrijck niet kan geven
Ghy leert hoe Godes volck liier leeft, en lieft, en lijdt.
De droefheit om de zond 't oprechte hart verblijt.
Dijn geeft wierd door dit werck verruckt en opgeheven.
Door IIof- gedachten wordt men nyt den hof gedreven
Van vleefch en ii erelds-heft. I1 ier word liet ftof tot (lof,
Om onophoudleltjck te (pieken van Godts lof.

Uw geeft gaet voort, en fchrijft d'Invallende Gedachten :
0p dat het zwack gemoet naer Godes vrees ron trachten,
Die het beginfel is der wijfheidt. Waer ick gae
Iek vind een foet vermaeck: want uw Afpafia
Vertoont de kuisfche Min. De Huwlijcks-£uyck komt loeren
Iloe (lat den menfche woelt in onruft en begeeren;
En hoe dat ycder ftaet hens lalt en onlu[t bacrt.
Geluckigh is 't gemoet dat niet zijn Ileylant pacrt
Nu komt de doodkift voor de gene die noch leven ,
Die leert ons ftervens-kunft, op dat men niet zou beven
Voor 't fpoock dat yeller vreeft. Kom, Ziele, laet ons gaen.
Door 't fterven leeft de menfch, door 't vallen zal by ftaen.
De dood, die Koning! der verfchrickingh, gaet ghv tegen;
De dood van 't Leven is ons heyl en grootfte fegen.
IIet bloot van Godes Zoon geneeft de fiele- fwart;
De kunft is aengenaeni , maer meer 't Godtvruclitigh hart.
tJ w t'Samen-fpraecke met de (lood toont ons met reden,
IIoe dat men kan ontgaen, door vurige gebeden,
Al 't wereltfche gepeys, dat geeft en Finnen ftreelt.
Door hoop van 't leven 't vleefch fijn dwaefe rolle fpeelt.
't Gefpreck van Ziel en Lijf tracht alles te overwinnen
Dat tegenftreeft, en voedt hun onderling! bemiilen.
IIet blinckt Godtvruchtigheyt, en wijflieyt kunft en deught.
De ziele fmaecl.t op acrd 't begin der Ilemel-vreimght.
Nu wordt mnijn geeft verruckt en brandend aengefteeeken,
Om boven mijne mnaglit tot uwer eer te ipreecken
_Meer '1, weet dat ghy verwerpt uw welverdienden lof,
Als Hollands hoogfte ftaet, en al de glans van 't Ilof.
Dies bid ick inner alleen, (lat Ghy n laet behagen
Dit Offer van m ijn hart. Zoo kroon Godt uwe dagen
Met een ftantvate ziel en liehaem fteets gefont,
Met Liefd', Geloof, en hoop, en trooft in 't Vrecverbont,
• oor 't laetft, een dood als Godt zijn kinderen zal geven
De vrome fterft geen dood, maer leeft door 't eeuwig leven.
;
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Wat difcht uw geeft niet al, o hoogh-geleerde Heer,
Den leier tot vermaeck, en u tot eewigh' eer!
Voor eerft, toen u de jeuglit noch deelde van'er voncken,
En dat haer ftralen uyt uw guide jaren bloncken,
Schaftg' onder aerd en locht, en water-fchepfels, en
Al wat men fonder fpraeck, en ongevoeligh ken,
In finne-beelden op, een voedtfel, om te ftichten,
In fpreucken, leeringen, en aengename dichten.
't Hooftfchepfel, dat na 't beelt fijns fcheppers zweemd'
(door gunft
Zagh nu een eedler fwier en luyfter in de kunft,
En lecker -tant vermaeck en nut, als voetfaem fpijfe,
Voor lichaem, geeft en fiel, op ongemeene wijle,
En veelderley geftalt, en vol veranderingh,
Gelijck eer Proteus was, in fijn verwisfelingh.
Daer op komt Jofeph aen, met duyfent minne-reden,
En vleyen van een vrou, tot gaile min beftreden,
En hertelijck beformt, door dreygen fonder tal,
Om fulck een kuyfch gemoed te brengen tot den val.
Daer fiet de wereld weer, als met herfchapen oogen,
Wat dat door yverdrift de geeften al vermogen;
Gelijck by vleefch en'bloet, en jeught, en vreught, de fchaer
Van al 't verderf alleen niet overmeeftert; maer
Gevanckelijck voert ten toon in Pharoos lant en fteden;
Voor Ilaef verkocht, zich vrijd'; gemint, niet malt; gebeden,
Zich niet verbidden liet; by 't kleedt gevat, ontvloot;
Vertoont ghy of by hier verrefe van den doot.
En Vafthys weygeringh, die aen verfcheyde boden
's Mans achtbaerheyt verkleynt, door het vergeeffche nooden
Op d'allergrootfte feet, claer yemant oyt af wilt,
Te fpade wiert gewaer hoe zy'er had vergift,
Gaf webt een nieuwe lult en fmaeck in dichten leren.

De Maeght- en Vrijfter-plicht geraeckten in het wefen,
Die ghy, als met een bant, aen 't Houwelijek verknocht;
Dat is, en was, en word van duyfenden gezocht.
Wie zou dat waerdigh werck, naer eygen waerde roemen?
Het toont zich als een hof vol uytgelefen bloemen,
Daer yeder by zijn flagh in 't cierbed ftaet en bloeyt,
En yeders fchoont', om 't beft, in foete vlammen gloeyt;
Het klimt, van trap tot trap, tot op de hooghfte trede,
Het daelt, van trap tot trap, van hoogh weer naer beneden;
En tusfchen yeder tree toont yeder met befcheyt,
Waer hein de rechte plicht, in dit gedeelte, leyt.
Het Kinderfpel krioelt, in tollen, kooten, fchieten,
En waerin dit begin fijn driften kan genieten.
De Maeght gaet hooger op, de Vrijfter ruym zoo veer,
Verhandelt met haer kaer de plichten van haer eer.
De Bruyt betreet'er zael, en opent haer gordijnen,
En laet'er kleet, cierraet, en wat'er paft verfchijnen,
Tot zy een vrouwe wort, het doel-wit daerf' op fchiet,
En altijt dit gelacht, met oogh' en hert, op ziet,
Hoe wel een trap vol moeyt; daer op de meefte zorgen,
Van anghft en zwarigheyt, en rampen zijn verborgen;
Dat, met zy Moeder wort, niet mindert maer vermeert;
't Welck uw geleerde pen, op zulck een wijze, leert,
Beneffens Weduw- plicht, dat niemant, in zijn leven,
Die plichten, zoo volmaeckt en deftigh, heeft befehreven.
En fchort'er noch iets aen, dat tot vermaeck gedijt,
Ghy brenght een Spiegel voort van d'Oud' en Nieuwe tijt,
Een korf vol leeringen, en fpreucken in veel talen,
Daer uyt zoo menigh ziel kan nutte dienten halen.
Hoe ver zou 't buyten elck betalinge niet gaen?
Hoe over ghy voldeê , ghy hadt n niet voldam ,
En al de hooghfte trap uws levens loop betreden.

OP ALLE DE

AD CLARISSI112UM VIRUM
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VAN DEN ED. GEESTRIJCKEN HEERE

POËTAM INSIGNEM.

Ingenii dotes raras mirabitur illi
C
Ardua mens tanti, queis nobis docta CamaenA
Carabit ftudio vigilanti emblemata rara uT
Omnes fie fuperet, Mufarum gratia vel queiS
Blanda favet: merito tollunt ad fidera doctI
Vndique : perge tuo tot vates vincere verf V
Solus eos inter Phoebus velut ipfe fedebiS.

ANAGRAMMA:

VISV CATOS CIBAS.
E,PIGRAMMA.

Sunt multa multorum virürn
Doctorum in orbe Emblemata
Infignia, et clarisfima:
Sed onus hicce in omnibus
Praeclarus eminet viris,
Ut Phoebus inter caeteras
Mufas et ingeni cata
Emblemata indicant tui.
Quibus Cibas Visu Cutos
0 dulcis ille guftus omnibus
Videntibus, legentibus
Vifu Cibas Catos, quibus
Tam grata praebes fercula
Macte ergo Vifu qui Cibas
Catos Cibas Vifu, et datur
Jacobus in his Catsius.
JOANNES ARSERIUS.

JACOB CATS,
RIDDER, RAETPENSIONARIS, ETC.

Hier heeft de wijze Cats, gekroont met zilvre haeren ,
Zijn wijtbefaemde geeft begraven in de blaeren.
I lier leeft hy duyfent jaer, en meerder, eer by leeft.
Hier is hy by de daedt, daer Jozef wederftreeft,
En Sephyras verfoeck en dwangh tot geyle luften,
In 't gloeyendit van zijn jeught, met reyne kuyfheyt bluften.
Hier is hy by de min van 't eerft gefchapen paer.
Hier maeckt hy levendigh, dien, over menigh jaer,
De tijd en felle dood het leven had benomen.
Hier doet hy d'henghftebron door Neêrlandt hene ftromen,
En maeckt het fteyl Parnas voor Nederlandt bequaem,
Te klimmen op fijn top, daer d'overvlugge faem
Op 't vaerdighft uyt trompet, wie zich daer op vertoonen.
Hier ftreeft hy wijd en ver, by tullebanden, kroonen,
By harders in het woud; by Jefus hey]ge Bruyt;
Ja, in den Hemel zelf, en haelt'er Godtheyt uyt.
Komt, land- en ftad-genoot, vermoeyt van ydle zaecken,
Komt hier, wanneer 't u lult uw finnen wat vermaecken.
Hier heeft de geeft van Cats, voor fijn onfterflijckheyt,
Een graf, van vleugelen, uyt veel papiers bereyt.
Hier heeft by zijn verblijf, foo langh de tijd fal duren,
Geeft eeuwigh wijfen raed aen zijne bondgeburen,
Eli blijft een avontlicht in 'swerelts laetften tijd.
Iek zingh hein danck en eer, en zege van den ftrijdt,
Die hy met hel, en droes, en werelt heeft geftreden,
En met de dood eerlangh zal ftrijden; daer een vrede,
Die eeuwigh duurt, op volght, by elck die overwint.
Zoo leeft zijn geeft by Godt, en in papier en int.
-
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Sy koften my in all's foo wel en aerdigh leeren,
Dat ick oock aen het volck tot lof iets dorft vereeren.
Als haer de Wijt befchimpt, of oock een plompert laekt,
lek toone even dan, dat 't my aen 't herte raeckt.
Wie kan dan, waerde Heer! uw lof genoegh vermeeren,
Die ons uyt enckel gunft laet door uw kinders leeren?
Daer ghy ons, door de kunft, doet rondelijck verftaen
Den wegh, die yeder menfeh hier moet op aerden gaen.
Noch tiet men dichtens luft in 't minft u niet begeven,
Ghy hebt uw boeck vergroot met 't Tachtigh-jarigh leven:
Daer geeft ghy na den eyfch feer heerlijck te verftaen,
Wat u, en yeder lnenfch, om dien tijt dient gedaen:
En van uw huys- bedrijf, en van uw Sorgh-Vliets leven,
En wat u Godt daer heeft al in den fin gegeven,
En hoe in 't Vosfevel de liefde zich kan kleên,
Dat eick zijn krachten Liet, vertoont ghy ongemeen.
Latijnsfe Maeghde-plicht te voren uytgelaten,
Is hier meê by gevoeght, en hoe men alle ftaten
Van menfchen liet vervoert door driften van 't gemoet ,
En wat men 't befte laet, en wat men heft weer doet;
Soo dat men dit uw werck Peer aerdigh kan toepasfen
De crocodil, die groeyt en nimmer is volwasfen,
Die noyt haer wasfen ftaeckt, maer wordt van grooter groot,
Ja, felfs wanneer het beeft fchier worftelt niet de dopt.
'k Kan u, doorluchtigh heer! na rechten eyfch niet loven
Mijn pen befwijckt, waer door mijn geeft weer ftijgt na boven,
Oral onfen grooten Godt te geven lof en danck,
Dat by ons vaderlant met fulck een mall befchanck.
Iek dancke mijnen Godt, dat by my bracht in 't leven,
Ter tijt dat hy aen ons had [nick een man gegeven;
Iek daneke mijnen Godt, dat ick, tot defer ftont ",
Dees hoogti begaefden Heer noch kloeck fagh en getont.
Voort bidt ick u, o Godt! dat ghy gelieft te geven
De dagen, die dees heer noch [al op aerden leven,
Steets mogen fijn bevrijt van quelling, (mart en pijn,
Tot dat hy door de doot van all's bevrijt [al zijn;
En als men 't lichaeln in de fwarte aerdt laet fincken,
Dat dan fijn eed'le ziel mach in den Hemel blincken ,
En, als des hemels licht verfcheyden is in tellijn,
IIy in den hoogliften graet daer magh verheerlijckt zijn !
I. I. GROENENBERGH,
SF,CRETARIS TOT uYTWIJCK EN RIJSR'IJCK, IN
LANDT

AL NENA.

OP DE WERCKEN VAN MIJNHEER

JACOB CATS.
De Seeufche rondigheyt, o Cats! die ghy verheffet,
Die hebdy in u werek op 't cierlijkste getreffet:
1) Den 17en July 1658.

'r

Het ronde effen is en fonder hoeck of cant,
I verfen glad en gaef u vliegen van de hant;
Het ronde 't ruymfte is van alle ommetrecken,
U verfen in begryp op 't wijtfte haer wtftrecken;
Het rond' is fonder eynd' gefloten overal,
Den roem van uwen geeft geen eynde nemen fat;
Soo langh het aertfche rond' [al blyven onberoeret,
Soo langh het hemelrond' fijn lichten ommevoeret,
Sal u end' u gedicht ter eeren fijn gefeyt:
0 Cats, ghy hebt getreft de Seeufche rondigheyt.
1630.

JAC. REVIUS.

OP DE WERCKEN VAN DEN HEERE

JACOB CATS.
Wat kroon verdient niet zulken man,
Die rijmen en die raden kan,
En loflijk onderwijzen,
Bij jeugdigen en grijzen;
Die zijnen int, dat edel nat,
Nooit heeft aan vorsen lof verklad,
Nooit met Nunn' malle daden
Besmeurt zijn wijze bladen:
Maar die gebruikt heeft om de jeugd
Op 't fpoor te helpen van de deugd,
Of om de huisgebreken
De lendenen te breken;
Of somtijts ook tot hooger stof.
Te weten, om des Scheppers lof,
'I'e doen op zijn papieren
Tot aan de sterren zwieren
Waar vindt men een zoo braven geest?
Dus denkt gij mooglijk, die dat leest,
1\!Iaar laat dat denken varen:
Want, zoo gij maar de blaren
Van dezen boek eens openslaat,
En 't oor eens steekt in Hollands raad,
Straks zult gij konnen merken,
Aan duizend schoone werken,
Dat Cats die geest is en die man,
Die raad en rijm verschaffen kan;
Dat Cats alleen door zijn gedicht
Meer blinde zielen bragt tot licht,
Meer dertelen tot schamen,
Als all' ons dichters t'zamen.
JEREMIAS DE DECKER.

CATS.
0 dichter, al te vaak miskend
Van hen, die slechts den schijn vereeren
ruisschend
klatergoud
Wier oog aan 't
Van ijdle woordenpraal blijft hangen,
Gij zijt een dichter der natuur:
De wijsheid heeft u opgetogen!
Gij ftrooit geen bloempjens slechts uw hand
Schenkt vruchten,die liet land erkwikken
0, lieve dichter van mijn jeugd!
Gij zult mijn ouderdom nog leeren;
Uw bloempjens waren voor mijn jeugd,
Voor rijper leeftijd uwe vruchten.
:

BELLAMY.

De dichter uit behoefte en zeedlijk zelfgevoel ,
Te needrig voor gezwets, voor dartlen tocht te koel,
Voor driftgevlei te streng, te zacht van hart voor 't gispen,
In wien geen rechter iets dan deugden kan berispen;
Wiens vers den zachten stroom van 't steeds bezadigd bloed
In eiken vormklank toont, door overmaat van zoet,
Wiens lessen vruchten zijn van onmiskenbre wijsheid,
Erkend, betracht , beproefd, in levenskracht en grijsheid
Van kennis van den menfch, de wereld, en liet lot,
Bij diepe erkentnis van een schuldverzoenend God
Wien niemand las dan meer aan God en plicht gebonden
Dan teerder van gewisse in 't fchuwen van de zonden ; -Dit Neêrland was uw Cats. —
;

;

BILDERDIJK.

Als een grijsaart, die in de vrolijke spelen der jeugd deel neemt, maar haar tevens in 't midden dier spelen op een
hooger doelwist wijst, voerde Cats zijn Vrijster, als Bruid, Moeder, en Weduwe, door de rozen en doornen des levens
naar het graf en de onsterfelijkheid; en wie heeft ooit met hem dien weg afgeleid, zonder zich aan het einde daarvan
beter en godsdienstiger te gevoelen? —
Ontzagwekkend is de geleerdheid, die in zijne schriften doorstraalt. Zijne werken krielen van aanhalingen uit de meeste
toen alhier bekende talen. Als ware volksclichten , schijnen zijne schriften door de vereeniging van bijna alle mogelijke
spreekwoorden, een tempel, aan den volksgeest van bijna alle eeuwen gewijd; doch niettegenstaande de navolging der
vreemden in bijna al zijne verhalen, is misschien niemand oorspronkelijker geweest in het voorstellen van het echt Neder
karakter, waarvan hij den afdruk geeft.
-landsch
moeten
wij
tevens
erkennen,
Een zekere langdradigheid zal ons in zijne werken stuiten, doch wanneer wij die veroordeelen,
dat dit een gebrek van zijn leeftijd was. Zekerlijk was het een gebrek van smaak, dat Cats liet gezegde van Joseph:
zou ik zulk een kwaad doen, en zoirdigen telen God? in zoo veel duizenden verzen in zijn Se7fstrjt uitbreidde (loch
het was toen in het algemeen de gewoonte, om, wanneer men eens een denkbeeld opgevat had, het niet weder te
verlaten, zonder het van alle mogelijke zijden beschouwd te hebben: dit was nog een gevolg van de Scholastieke wijs
heid der middeleeuwen.
Een tweede bijzonderheid, die de werken van Cats ontsiert, is het overdreven gebruik van het allegorische of zinne
Dieper dan men gewoonlijk denkt, is het gevoel hiervoor in den boezem van den mensch besloten. De grond-beldig.
van dit gevoel ligt in het godsdienstige en wijsgeerige denkbeeld, dat de zinnelijke wereld het beeld der geeftelijke is. —
Overal bij het einde der middeleeuwen heerschte die geest der Allegorie sterk, en juist niet op de meest gekuischte wijze.
Meer dan eenig land waren Frankrijk en Brabant er de zetels van, en hij plantte zich van daar vooral in Holland over.
Bijna geen dichter van dezen tijd kon er de verleiding van ontgaan.
W. DE CLERCQ.
;

-

'SWAERELTS YDELHEIT,
ONVEltMOMT GETOONT,

MET D'A +NPRICKELINGH TER DELIGHT.

Idoe no"i'tinh fiet men 't volck in 's waerelts omkreits draeven !
Elck woelt naer goet, naer ftaet; men fiet het willigh Ilaeven
Om voor een korten tijt te zien zijns herten lult;
Dit vuur wort in de borft des ftervlinghs noyt gebluft
Maer telkens aengevoedt door fporelooze tochten,
Die den verkrijger nooit tot vergenoegingh brochten.
Want fchoon men nu befit al wat de waerelt geeft ,
Wie is'er die hier door in ftille vrede leeft ?
í,klen fueckt steeds aertfch vermaeck in prachtige gebouwen,
Op 't heerlijekft uit arduin en marmerfteen gehouwen,
Die niet haer hooge kruin braveeren 's hemels boogh ;
Ilet binnenfte fieraet verblindt het weeligh oogli ,
Door 't gloeyende penfeel van 't puik der konftenaren,
Of wat begeerlyckheit, een lange reecks van jaren,
Bycen verzamelt heeft van Chinaes ovenwerck
1Iet vorftelijck gewaet is oock een zichtbaer merck ,
Dat trotte hoovaerdy leght in 't gemoed gezoncken.
Dan might de welluit met haer tintelende voncken,
Die blacekt naer dartle fpijs, niet op den eigen grond
Geteelt; Bat's al te flecht voor afgerechte mond,
Voor keurelycke finaeck. Het moet uyt verre landen
Met kielen zijn gehaelt, dat leckre tough en tanden
Zal fmaeeken; maer dit is noch 't minfte dat fe teelt:
Dc fehoone vrouwefex het oogh en 't fierte ftreelt
í\Iet trittelender vreught; niet die in huwhjckswetten
Bcpaeit is, maer de fiel voor 't heyligh oogh hefmetten
Vair 's Hemels Opperbeer, verwoeftend' voor 't gemoed'
Dat hier door wordt gefcheurt van 't wefentlijcke goed,
Van (;odt, die 't eeuwighlijck wil met zijn goed verzaden.
Dan gaet het weeldrigh vleefch, als fchromeloos, zich baden
En domplen in de ftroom van 't edel druivenat,
\Vacr door het breidelloos tot alle quact uytfpat.
;

Voorts ziet men 't koetsgefpan doorkruisfen (tad en (traten
Of jagen naer 't tooneel, alwaer men, uytgelaten
In blijdfchap, 't ftralend oogh laet weiden heen en weer,
Terwijl men door het fpel vergeet den Hemelheer.
Zoo dwaelt de dwaze menfch, zoo holt hy buyten reden,
Zoo ziet men hem zijn tijd onnuttelijck befteden
In 's werelds mommefchijn en flickerende vreught.
Hy doolt, als zinneloos, van 't ware pad der deugbt
Op goddeloosheits wegh, en vleit zich met de logen;
Hy, door den fchijn verblint, wordt deerelyck bedrogen,
Door dien hy losfe waen voor 't vatte goed verkielt;
Hy let niet, of hy dus een eeuwigh heil verlieft ,
Een heil van 's menfchen brein naer waerde nooit begrepen.
Zoo laet zich Adams krooft, laes ! decrlijck heene fleepeli
Naer Plutoos jainmerpoel, geruft, en wel genoeght;
Ja, 't fchijnt als of 't om ftrijd om zijn verderving zwoeght.
0, doodlijck ongeloof voor 's Hemels woord en waerheit!
0, blinden die het oog fluit voor Godts glans en klaerheit!
Ontwaeckt uyt defen flaep! de Hemel roept u toe,
Op dat ge ontvlieden zoudt zijn felle geesfelroe.
Staet op, o dooden! en laet Chriftus u verlichten,
De Koninck op wiens wenck al 't waereltrond moet zwichten.
Hoort, wat Hy u belooft! een goed dat nimmer endt,
Daerom , o waerelts volck ! u naer dien Heiland wendt:
Wilt n fijn hoogh gefagh en rijekftaf niet onttrecken,
Op dat, wanneer Hy u zal uyt het ftof opwecken,
Hy u op fijnen troon plaetft aen fijn rechterhant,
En dat fijn zegekroon u worde op 't hooft geplant,
Om eeuwighlijck met Hem als vorften te regeeren
En in liet feeftgewaedt vol glans te triomfeeren.

F. 11.

LOF- EN DA NCB. -DICHT
AEN DEN WEL ED 'LEN HEERE,
MIJN HEER

JACOB CATS,
RIDDER, STADTHOUDER VAN DE LEENEN, GROOT ZEGEL-BEWAERDER VAN DE ED. MOG.
HEEREN STATEN VAN HOLLANDT, ENDE WEST-VRIESLANDT:
OP HET UYTGEVEN VAN SIJN EDELHEYDTS OUDE ENDE NIEI7WE WERCKEN, MITSGADERS DE
VERMEERDERINGE IN DEN TWEEDEN DRUCK.

0, hooghgeleerde Cats! uw lof fal doorgaens ftreven ,
Soo lang'er boomen t,aen, foo lang'er vee fal leven;
Soo langh men eenigh Bruyt fal tieren met een kroon,
En dat de vlugge pen oyt geeftigh dicht vertoon ;
Soo langh den ackermau het koren -faet fal faeyen,
En in den vollen Oeft de vruchten daer af maeyen,
Soo langh de rijpe druyf fal geven foeten wijn,
Soo Iange falder (tof tot uwer eere zijn.
Ghy hebt, eerwaerde Heer! in defe laetfte tijden,
Nu men den meeften hoop van 't rechte pad Piet glijden,
De baeckens naer den eyfch voor yeder too gefet,
Waer naer hy feylen magh gants veyl en onbelet;
De baeckens voor het fchip van dit onftuymigh leven,
't Welck hier, als in een zee, wert gints en weer gedreven,
Een zee, waer in bedeckt veel blinde klippen ftaen
Die ons uw pen vertoont, en wijft het fchuwen aen.
Wat is door uwen geeft niet aerdighlijck befchreven?
Wat heeft hy menigh boeck aen 't vaderlant gogeven !
Hoe wijft uw fuyver dicht gedurigh naer de deught,
Dat geen gemeen alleen, maer wijfen fell verheught!
Maer om met vollen lof van yeder boeck te fpreecken,
Mijn' pen is veel te fwack, de kracht lou haer ontbreken;
Dat doet ons anderen volkomener verftaen,
Dies waert maer nage-aept, dat my is voorgedaen.
Al wat de menfch ontmoet, at wordt er aengewefen,
Sijn feylen nu gelaeckt, fijn weldoen dan geprefen;

De werelt blijft aen u dan eeuwighlijck verplicht,
Dat ghy loo menigh les gegeven hebt in 't licht.
Uyt luk tot wijfheyt quam de groote koninginne
Van Scheba uyt het Zuyd en fpand'er gantfche finnen
Op dat f'er nut uyt trock, en meld' niet vollen mont,
Na alles door befchouwt, zy dubbelt waer bevont
Het geen fy had gehoort. Soo moet ick nu oock (eggen,
En als een open boeck voor al de werelt leggen,
Dat lok in 't Ininfe deel niet melden kan de eer,
En wel- verdienden lof, van n, o wijfen Heer!
Ghy zijt een yeder nut in alderhande faken;
Die maer de foete kern eens in r jn geeft magh fmaecken ,
Sniaeckt dan in fijn gemoet een aengenaem vermaeck,
Ja, vint'er deughden in, in ongemeene fpraeck.
Iek fal dan uwen lof voor eerft hier laten fteecken,
En tot uw kinders eer nu oock een weynigh fpreecken,
Uw kinders, die men nu in alle landen vint,
Geteelt niet by uw Vrou, maer uyt den (warten int:
Wanneerfe my in 't eerft voor oogen zijn gekomen,
Iek heb van ftonden aen naer haren aert vernomen,
En ick bevont feer dra, als in den klaren dagh ,
Wat voor een groot verftant in haer verborgen lagh;
Dies heb ick datelijck haer in mijn buys genomen ,
En ben door haren dienft too ver daer mee gekomen,
Dat my de dicht-kunft heeft too lieffelijck gefmaeckt,
Dat ick heb, nu en dan, een liet of dicht gelnaeckt;

AANTEEKENINGEN.

TROD-RINGH.

T, ou-ringk. De eerste uitgave is van het jaar 1637 (Dordrecht).
Inleydinyh : Een oud, gemeen (d. i. algemeen) -- verhaal. De bekende ver
nam. van Hansjen, in al onze Mopsjens en Liedeboeken-teling

te vinden; zie haar in tweederlei bewerking in het Neder
(Amsterdam, Gebhard en Cie.), I en II,-landse/Libok
b1. 82 en 95.
liefgetal: welbehagelijk, welgevallig.
moes: groente, gelijk nog in moes -twin.
worpen : zie Aantt. van 't eerste deel bl. 1.
heremjt - verblijd: lees, naar de onverbasterde uitspraak, met
open i niet ei.
lis: waterplant. - gunt: 't onzijdige van gene, van waar ook het
woord ginds en ginder of ginter.
slim en oilick: boos en slecht, met overlielling naar de latere,
min schuldige beteekenis: listig en ondeugend.
bens: saamgetrokken uit ben des (daarover).
keest: kern, innerlijke.
de feest: naar 't oorspronkelijk geslacht van 't woord, waarin

de

f eerst allengs de voorafgaande d tot t verscherpt, en het

woord zelf vervolgens onzijdig gemaakt heeft.
huysman: landman, boer.
ondertast: (door tasten) onderzocht.
queelt: kwijnt, zie Aantt. van I., op quelbaleksken.
helle: voor 't latere heldere. - gulle: welige.
yeway: takken (van daar ook 't gewei van een hert).
amber: bernsteen. - genaden: enkely. niet meerv. , gelijk men
naar den lateren, afgesleten vorm wanen zou; zie op I herhaaldelijk.
echtbrake: gelijk beeldbraak; thans echctbreuk, gelijk beenbreulc,
schipbreuk en derg.
het volgende gedicht. In latere, na Cats' dood verschenen uit
zijner Werken, uit deze Inleiding gelicht, en daar-gaven

achter gedrukt; wij laten 't hier echter ter plaatse, waar wij
't ook nog in de uitgave van 1655 vinden.
try: (niet zonder): thans lang. - bezet: bezadigd, bedaard.
naar den oorspronkelijk sterken vorm van 't werkwoord,
thans nog maar in 't verl. deeles, gelachen bewaard.
mooi of mewl: molen. - beslag: gewoonte, omslag.
joeg: voor jaagde, van 't zwakke jagen, waarbij dus, even als
bij vragen , 't omgekeerde als bij lachen plaats greep: dat liet
nam, van zwak sterk werd.
beg:

11

Inlejjdingh: error/it: vroeger algemeen voor werkte.
beroerde; bewogen, ontruste.

tochten: nam. hartstochten.
mewl: gelijk vroeger viool, voor molen.
int: voor inkt (van 't Lat, tine/a; in 't Hoogd. Tinte nog

meer herkenbaar.)
n jder: voor benéjder; zonder voorvoegsel gebruiken wij 't woord
alleen in den verlengden vorm nv^digeri.

leeft er: thans, minder juist, veelal leven er; gelijk zijn er voor
't ouder en juister is er.
twee: nam. zijne beide dochters, Anna (met Aersens van
Wenthout) en Elizabeth (met Corn, Musch gehuwd).
linkerny: slinksche Ireken, bedrog, gelijk in I linkery (verg. het
Hoogd. Raserei met ons razernij).
suypen: soep, pap: (oorspronkelijk van alle vloeibare spijzen
gebezigd, kreeg het woord eerst later zijn bepaalde betrekking
tot wijn en sterke dranken).
Hoe dal Sufanna voer: hoe het Sus. ging; gelijk nog in ons hoe
vaart gij, waarin men geen varen, in de tegenwoordige uitsluitende beteekenis van 't woord, moet zoeken, maar de oor
meer algemeene bedoeling leggen moet; zoodat-spronkelij
dan ook het woord bij ons van watertochten, gelijk bij de
Duitschers (en in onze Oostelijke Provinciën) van 't rijden
in een wagen gebruikt kon worden.
Brasil: dat toen nog in onze handen was.
deftig man: nam. Barlceus, die 't Papiere -kint in Latijnsche
verzen overbracht.
Hollants eerste stad: nam. Dordrecht.
Doch schoon ghy tot - salig achten sal, eerst in de latere uit
toen Cats zelf Hagenaar geworden was, er bij gedicht.-gaven,
yau: schrander, en van daar vlug; welke laatste beteekenis
't woord vervolgens uitsluitend verkregen heeft.
lykewel: evenwel.
rant: voor vond, gelijk began voor begon.
Schuermans: Anna Maria van Schuerman, niet welke Cats reeds
in 1622 briefwisselde.
door de kneift: door de beoefening der kunst, die u afleidt en
bezig houdt.
Jo gauwen koek: schrander, geheel in de oorspronkelijke beteekenis van 't woord; verg. boven.
1

A ANTE E KEN T CEN.

Lleydinylr: eueren (plank): eig, deinen- van 't Deenfehe j2»'.
van (zijn wezen) : over zijn.
peyl: blijk, teeleen, merk.
herz: zeer juist, en naar zijn ouden en oorspronkelijken aard,
van een onzijdig voorwerp gebezigd, gelijk men zich thans
dikwerf verkeerdelijk ontziet te doen.
slechte: eenvoudige, geringe. — In het tegendeel: integendeel, dat
allengs tot een bijwoord geworden is, even als 't volgende
bijwijlen: bij poozen, van tijd tot tijd.
een vooriyh boeck. Zijn Ilouwelick nam, zie dl. I.
bynaast: voor byna, welks overtreffende trap het is, zie op I.
preuve: proef, bewijs.
erdicht: meer Hoogduitsche vorm voor verdicht.
in volle leden: in allen deele, volledig.
eengaerlick, achlervolgend, vloeyend.
ollen: de t voor de d door de voorafgaande p, waarom beide
lettergrepen ook slechts aan een gevoegd, en niet als twee onderscheiden woorden mogen geschreven worden.
er•dicht: zie boven; hier, met de klankspeling van Cats' tijd
op 't voorgaande eer- dicht.
liberale kunsten: de zeven zoogenoemde vrije kunsten der middeleeuwen.
Scholastique questicn. In Cats' tijd was de zoogenoemde Aristoteliaansche wijsgeerte der Scholastieken nog in volle kracht,
en had Descartes nog maar weinig van zich doen hooren.
Verg. daaromtrent de aanteekeningen over Adriaan Heerebcort
in mijn IJselkoutt (Deventer, Ter Gunne, 1S55).
doeck: voor vrouwen in 't algemeen.
Over A. M. Schucrman en al haar begaafdheden kan men thans
vergelijken liet bekende boek van Dr. G. D. J. Schotel
(A. M. v. Sch.; 's Hertogenbosch bij Gebr. Muller, 1853).
Bladz. 1.

partner: echtgenoot, wederpaar.
heusche: beleefde , eigenlijk hoofsch.
ongalick: onaangenaam, van 't oude gaden, behagen, waar
-vanog
ons gaclíny.
veraoegen: thans vegeaoeqen of genoegen.
bn1jtens tarts: eig. be - uiten des lands, gelijk omgekeerd:
be - innen des lands. Van de voorzetsels in en nit nam.
maakte men, door 't voorvoegsel be, dat den verbuigings-•
uitgang — (verg. be - zijden, be - halven) — meêbracht, de
'woorden binnen en buiten, die naar hun oorspronkelijken
aard den tweeden naamval achter zich vorderden , en eerst
allengs tot gewone voorzetsels werden.
onbesnogt: thans onbesnoeit, waarin de e oorspronkelijk alleen
tot verlenging der o strekte, maar allengs de uitspraak van
den tweeklank oe (eigenlijk van den klinker u) aannam
even als dat in ons bloeyen (voor 't oude blogen), nitroeyen
(van roden, roger) enz. het geval was ; terwijl daarentegen
bijv. rooyen (van aardappels, enz. gezegd) en berooid hun
oorspronkelijken klinker behielden.
('t Land van) beloften: enkelv.; zie reeds vroeger.
sonderlinge: in 't byzonder, in zonderheid.
het fatselboecic soeckt: uitvluchten zoekt.
b. begint dan. Naar men zich tot één persoon richt, bezigt men
thans gewoonlijk liet enkelvoud begin; minder juist echter, nu
men het voornaamwoord van den tweeden persoon enkelvoud
(de) heeft opgegeven; yy toch, dat daarvoor in de plaats trad,
brengt van zelf het meervoud met, en onze oudere schrijvers
dus, die ook bij de toespraak dat meervoud hielden, handelden
daarin naar recht en reden : al kunnen zij er hun groote ver
veronachtzamen van du zelf - niet mei^ goed maken.-grijphet
,

Qrontlrouwelick :
Bladz. 2. a. verseheyde : even als vroeger slate verkeerdelijk voor - en.
I). ondes,gronden : onder oeken door onderzoek lee. en kennen. —
yejonl: gegund.
,

Door u, tot u, enz. uwe woorden, enz. en geef: naar 't
boven op begint gezegde , had Cats hier beter gedaan het
voorn. enkely. du, dijne, dat hij toch ook elders bezigt, te
houden; of anders ook geeft te schrijven. Gelijk in zijne
geheele spelling, is hij echter ook daarin slordig en zich zelven voortdurend ongelijk.
Bladz. 3. a. dieplens - hooglens: voor dielten, hoogten.
overhand: beurtelings.
de peylen van den lift. Nam. de sierren, als middelen van
tijdsbepaling.
gebocht: afgesloten (van bocht, afschutting, omheining).
bescheiden: afgedeelde, afgescheiden. Schon voor schuw.
Ii. .selsaem (vyer) : hier vreemdsoortig. - oh de maet : voor in
juiste mate.
4. a. geruí: (vanwaar nog de benaming klein grut) ongedierte, onluiq.
ondergaen: verstaan, begrijpen. — Kan tappen, lees: kon
tappen, gelijk de zin meêbrengt, en de zetter verkeerdelijk verzuimd heeft.
achterhaelt: op onwaarheid betrapt.
lelcen (thans lekken) vloeyen.
kenne: beken. — deusiq: beneveld (verg. den verlengden vorm
duizelen).
spreyden. Het meerv. wegens de meerv. zelfst. naamw., die
voorafgaan en het gewas nader omschrijven.
keestig: pittig, kern vol. — gewaey : takken, verg. reeds vroeger.
li. loet' - verjoeg: zie de vorige bladz. dezer Aantt. cp joeg.
veel geloof : zie aldaar.
even dit : juist dil.
rechten: aanrechten.
G. b. hengen : voor leerten (verg. het Hoogd. Herzen).
1 . a. (in) als: saarngetrokken voor in alles. Beselle: ra jze (eig. bezadigd),
slont - en keeck: oudere zegswijs voor: stond le kijken.
overliep: doorlief , overzag.
a
3. a. queelen: (lees quelen gelijk in de vroegere uitgaven) kwijnen,
verteren.
9. a, rede: lees reden.
horn: eig. straal (van water), hier voor vloed, stroom.
o r em-merken: voor oprnerken, gelijk vervolgens overdragen voor
opdragen. — bescleeyde(n): bepaalde, aangewezen, gelijk in de
zegswijs: mijn bescheiden deel.
10. a. ontslapen: ingeslapen (naar de eigenlijke beteekenis van 't
woord). — er schorre voor haar schorre.
seek: een taaye en scherpe grassoort.
Mel dat: zoodra.
h. bleef by daer gezet: hield hij daar stil, stelde hij zieh daar.
de lieren: voor de gelieven. — Soo men houdt: naar men meent.
uitgetogen: getrokken, geschreven.
11. b, regt: danst. - overhand: bijbeurten, over en weér.
Mel vollen mond: met overtuiging (volmondig).
12. a, langer: tenger, teder.
t'wdjl: voor le w jl, ter wijl, ter wijlen.
fragten: voor vruchten.
tros: voor legertros, verg. het voorgaande heir.
yernael: thans gemalin, dat eerst van later dagteekening is.
b. in volle leden: ten volle (volledig).
eeren: enkelvoud.
onbegrepen: onbeperkte, onbegrensde.
13. a. born: hier springbron (eig. de straal uit de bron opspringende
en vervolgens water in 't algemeen); verg. boven. Later
(b. beneden) volgt in denzelfden zin sprinckader.
all's: voor alles.
b. eer quellen - verkwijnen, kwijnend doorbrengen.
11

-

H

'
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Bedenckingert.
Bladz. 13. a. forneyse: 't fransche fournaise, thans fornuis.
b. onverseheyden: onverdeelde.
a
14. a. zijn yansehe leden: al zijn deelen,

AANTEEKENINGEN.

eigerhant: saamgetrokken uit eigener hant, oude verbuigingsuitgang.
onverseheideliek: zonder onderscheid.
boven allen delen: voor boven dit alles.

spreeckt bred: geeft hoog op.
Bladz. 24. a. rnoeyt'en: moeite en (ontkennend).
wert: wordt.

rechten: uitvoeren, verrichten.
meeste: in zijn oorspronkelijke beteekenis van grootste; gelijk men
het bijv. ook in I Cor. XIII: «de meeste van deze is de liefde#

b. eerbiedinge: thans, voor het latere eerbied, in onbruik geraakt,
hoewel er zich de afleiding en samenstelling van 't woord
veel kennelijker in uit.
Bladz. 15. a. moedicheit: overmoed, hoogmoed.
haest: thans met den verlangden vorm haastig.

nog vindt.
aen der heyden: op de heide, in het veld.

ondertasten: onderzoeken.
b. Neer qhv hebt: verbeter Dlaer qhy hebt.

b. daeruit: voor waaruit; daar, zoowel als die (verg. bijv. op

nieuw en: afgekort voor nieuwe en, daar men oudtijds niet, als
thans, beide c's inéénsmelten liet, maar ze afzonderlijk uitsprak.
af - selten: voor afstellen , afschafen.
Omleggen, veranderen (verleggen).
fteecict - de vinger in het zandt: schikt u naar den landaard.
25. a. betet : in 't naauw gebracht.

15 a. dat die gelooft, alle dingen mogelick zijn) en dat werd
oudtijds betrekkelijk gebezigd.
ter loops: (gelijk vroeger reeds ter slaegs) eigenlijk ter loop,

in hee voorbijgaan; de s is er eerst later aan toegevoegd, toen
de uitdrukking algemeen in gebruik was geraakt.
na: naar, af, van.
16. a. ten sy sake. 't En zij 't gebeurde, het geval ware. — tot haren
belegde onder haar beheer.

om - gebracht: doorgebracht.
b. ter naefler week: (naar den ouden verbuigingseisch der taal) in
de naaste week.

b. bedingen: voorwaarden; onnoselheit: onschuld.
17. a. ontleggen: (gelijk ontvouwen) verklaren, uitleggen.

onschuld: verontschuldiging.

11

gemeen: algemeen, gewoonlijk.
plantende: drukfeil voor plantede.
18. a. oorlof: afscheid.

Bedenekingen.

Bladz. 25. a. vermag. mag (niet gelijk thans kan, gelijk dat de zin reeds
meebrengt).

b. kortheil: verbeter der kortheil.
26. a. nullen: thans iu den verlengden vorm nuttigen.

11

merckeliek: bl jkbaar.
al vey: wel zeer.
in aller manieren: weder enkelvoud, naar den zwakken (maar
vollen en thans verloren) verbuigingsvorm,
af (te weren): van (te weren).
b. slechtelick: hier niet ons eenvoudig, maar 't Duitsche einfältig:
onnozel.
uien gehonde (n) : nieuw gehuwden.
toeftandigheyt: toestemmende handeling, instemming.

IJouwelick van Driën.
Bladz. 19. a. De vrijsters enz. aangevallen, sedert den tijd van 't eerste hou welijk nam.

lang/it: geeft, reikt aan.
20. a. gericht: gesteld, opgericht.
peyl: lecken.
werden: thans worden, verg. op I, Voorreden.
vordert vervordert, vervolgt.
thans begeeft zich. Gelijk men reeds herhaaldelijk
heeft kunnen opmerken, komt ook bij Cats nog dikmaals het
oude en toen uitsluitende gebruik van het persoonlijk, als
wederkeerig voornaamwoord van den 3en persoon voor. Inderdaad
is het gebruik van ons zich als zoodanig, eerst van betrekkelijk
later dagteekening, en komt vddr de 16e eeuw zelden voor.

geeft hem:

x

27. a. overdrongen: in de plaats gedrongen.
bekommerlick: zorgelijk, gevaarlijk.
b. ick weet - gelooft te worden: Latinisme. Even zoo later (29. b.
aan 't slot): ich zie •- te weten.
ten opfiene: voor ten opzichte.
28. a. rokten: koppelaer.
by hem: (beslapen) door hem.
heeft vermogen: heeft mogen.
29. a. Persen: de naam des lands, naar 't oude gebruik, uit het
meervoud van den naam der inwoners gevormd; gelijk wij nog

b. swavel-werck: vlas of hennepdraden in zwavel gedoopt.
u

sijs. besette gronden : Jacobs bezadigden inborst.
21. a. vernuft: verstand.
quant'
daar de zetter de leesteekens averechts
qualen,
qualen.
gesteld heeft.
lempten: anders leemten, bier voor wend, zeer.

b. g own'' lees:

heden van Zweden, Saxen, Franken, Zwaben, enz. spreken,
en men oudtijds ook steeds van Grieken bijv. sprak.
b. even: juist.
hzesselick: het Duitsehe hänlick, leelijk.

belegt: beheer, gelijk reeds vroeger.
22. a. taalt naar: gewaagt, spreekt van.
omgekomen: afgeloopen, volbracht.
bescheydt: bepaglt, stelt vast.
ter eer: eerlijk.
edel kruid: nam, groen en bloemen.

Houwelick van State.

Bladz. 30. a. befelte: bedaarde, doordachte.
geduerigh< voortdurend, onafgebroken.
bekr jgde : beoorloogde.
deftigh: ontzagwekkend, stevig.
krjgsbaer: krijgshaftig, strijdbaar.
b. woelt: overwoog.

b. slecht: eenvoudig, onschuldig, onbedorven.
gebed: te bed gebracht.
hem - ontdoen: zich - openbaren. — gaet, voor omgaet , handelt.
geeft hens: voor gaat.
marrow kieken vleesch : week kieken vleesch , schertsend voor le •
genval, teleurstelling.
ve•dwehnt: eig. wordt bedwelmt, bevangen (van toorn nam.), dus
zoo veel als ons razend. Gael by dapper af: vaart hij wakker uit.
23. a. uytgebeit: verbeit, afgewacht.

ter fnuik: ter fuik.
b. overhant: over en weêr, om - (ruilen)
vertreek: uitstel.
verfant: zich bezint, nadenkt.
doch: thans toch, gelijk doen, voor toen, enz.
H

dubt: weifelt, vandaar nog onze langere vorm dobberen, en het
naamw. dobber.
wiggelt: afwisselend met waggelen, gelijk gribbelen met grabbelen,
Irippelen met trappelen, enz.

^

31. a. fwager: schoonzoon.
leppig : vinnig, bits.

b. fjn onfchult doen: zijn onschuld betoogen, zich verontschuldigen.
hartste (deel) : moeilijkste.
delf of duif: reeds hij Cats even als bij Huygens voor dar of
der, van darren, dat bij Hooft nog steeds onverbasterd in gebruik is.
2
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moppen (eig. mophonden) : voor lafaarts.
pas op: geef om.
Bladz. 32. a. uyt den leger: uit nog met den verborgen naamval, gelijk in

«

N

uitermate, uit den huize, enz.
flaen: voor slag leveren, vechten. Klyven, voor klieven. Voor
rotsen zal men waarschijnlijk rotten (benden) moeten lezen.
eiger: gelijk reeds vroeger voor eigener, van eigen.
b. 't En leed als geenen Pijl: het duurde niet lang, of —
33. a. bedachten: welbedachten, wijzen.
bescheyt: oordeel, verstand.
God Hemels: verbeter God des Hemels.
b. krijgen: krijyvoeren, vechten.
achterraad: voor naraad (na den gewonen nam.).
verlaten: het meervoud wegens het verzamelwoord volle.
slechte: eenvoudige.
34. a. mart: voor marktplein, gelijk nog thans in 't dagelijksche gesprek.
vorder tog/it: voortgang.
vordert weg: maakt, baant zich een weg, dringt verder.
is er om begaan: denkt er aan.
gluckse: voor vlugge, flinke.
b. Ridderstreeck: verbeter riddersteeck.
b. alleen (voor slaven) : slechts. Legt - met: leidt - mede.
35. a. alsoo rijken: saamgetrokken voor zoo rijk een, gelijk reeds vroeger,
over een: voor fe zamen.
gestrekte: verstrekte, gegeven.
al haar groote palen: al haar uitgestrekt gebied, (wide grenzen).
36. a. halsspangen: halssnoeren met gespen.

Atalante naar Ovidius.
a. dier: duur.
b. nestig: kloek, stevig.
Bladz, 37. a. dout: duwt.
keest: (eig. kern, hier) innigst, gloe!lendsl.
snar: snijdend, schel.
b. peyl: merkpaal.
38. b. voortocht: voorrang.
Bedenekingen.
Bladz. 38. a. fragten: voor vruchten.
grijnspens: zooveel als zuurmuil, (iemand die zijn vel in onaardige plooyen trekt); zie over grijnzen reeds vroeger.
der liefden: enkelvoud der zwakke maar volle verbuiging.
b. dal weet ick - te zijn. Latinisme. Even zoo vervolgens: belooven te sullen geworden; en op de volgende bladz.: een prijs te willen
zijn, enz.
39. e. is gedaen uytrcepen: thans verouderde en in onbruik geraakte
woordvoeging en zegswijs voor is uitgeroepen geworden.
bespreck: overeenkomst, bepaalde crf.Iratrk.
Immers: althans.
b. in dusdaniger manieren: (enkelv.) op zoodanige wijs.
eeniyh geseyh: iets te zeggen.
leyenheyt: voor tegenzin.
40. a. bore-sang: verkeerdelijk voor bovenzang; zie reeds vroeger.
dlouwelick; Spiegel van den 0. en N. tijd: zie Deel I.
b. denn: (eigenlijk hetzelfde als dien) schriel, karig.
den anderen: elkanderen (d. i. elk den anderen).
sinnelickhzeit : zin, lust, begeerte.
3laeyhdenroof.
Bladz. 41. a. geselen: bezadigd, bedaard. Even: zelfs.
ganschen: voor pansche, wegens den volg. klinker; zie vroeger.
b. reyden: dansten. Mey mei-boom. Roozekrans; 't nieuwere woord
voor wat elders roozehoet (d. i. rozekrans) genoemd wordt.
42. a. open doen: -openen, openleggen.
tot een grabbel selten: in den blinde dooreen tasten; verg. ook
elders: een yder grabbelt toe.
het wit: hel doel.
:

overman: overste, hoofdman.

b. gelaet: houding (in 't algemeen).
Bladz. 43. a. vry (niet sonder): lang, gelijk wij in dien zin zeggen.
alderhaeft: thans alle haast.
doecken huyven: hoofdtooi van fijne ftof.

dop: gouden sieraad.

44.
45.

open: opening, vrije uitgang.
versel: wedrstand. Af te leggen: van zich te weeren.
onbesint: onverstandig, onzinnig; thans verkeerdelijk onbezonnen,
daar het werkw. (als van zin afgeleid) zwak is.
b. le ljdiy: al te zeer.
bouwen: vrouwenkleed, rok.
braam: doornstruik.
a. wal oatfchult: welke verontschuldiging.
t'avond: weldra (gelijk in t'avond of morgen).
a. verheistert: ontdaan, ontheisterd (gelijk men thans veelal zegt).
muyl muildier.
b. onbelompen: plomp, onbehouwen.
a. doecken: zinnebeeldig voor vrouwen, den der heyden op hel veld.
halig: hatelijk.
b. over kant: onbesuisd, woest (als bij een schip dat over zij gaat).
yes-meten: geslagen, naar de oorspronkelijke beteekenis van
't woord.
stack: voor stint, naar de oude beteekenis van 't woord.
a. falievouwen: plooyen, veinzen.
uit- regen: thans uit- roeten; verg. daarover reeds vroeger.
uyt te fetten voor uit te stellen.
verlreck: uitstel.
te finne flaet : naar den zin is.
b. afehen zwakke enkely. verbuigingsvorm van aseb.
yekaylt: in een kuil begraven.
belgen: toornen, boos zijn (verg. ons verbolgen).
:

46.

47.

:

:

:

Onderzoeck, enz.
Bladz. 48. a. onschult: verontschuldiging.
echte bont,, echt verbond.
ick fin daerin - te wefen. Latinisme, waarin te wezen geheel
overtollig is.
b. koppeler.fe: de oude vrouwelijke vorm van 't woord; thans, met
den fransche uitgang, koppelares.
Uilyevet, uitgeslepen, verleerd, bekomnzerlicke: zorgel?jke.
Ilouweliek van Koninyh David.
Bladz, 51. a. beslag: bedrijf, drokke zaken.
palen: gelijk perken , tuinen, enz. van 't geen er door ompaald ,
omperkt, omtuind is; hier dus landstreek, gebied.
vijs: (spreek uit vies): grillig, laslig.
'
52. a. gevoegde: vereende.
linckers (gelijk nog in de uitdrukking slinksche wegen of derg.):
bedriegers.
onyuren: ruwen, onbeschoften (verg. 't Hoogd. ungeheuer).
eren: echter, toch.
b. als niet: zoo goed als niets.
met befeheyt: met oordeel, verstandig, gematigd, en dus reeds
met overgang naar de tegenwoordige beteekenis van 't woord:

bescheiden.
stellen: Zeeuwsehe uitdrukking voor de zoden -terpjens op de
schorren; zie reeds op deel I.
gelden: geld kosten, duur aankomen.
slecht: eenvoudig, onaanzienlijk.
kruimen: deeg (tegenover de harde korst).
beleggen: thans aanlegyen, inrichten.
53. a. rechten: terecht brengen. Gemoet: ontmoet.
b. sluit past. .Dal: lees dat. rsy : wel, zeker. Ongeroerde: verwarde.
5 1, a. wil: zal (gelijk nog in 't Eng. to will).
orzderwint: volgens de oudste uitgave, maar wellicht door een
:

,
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drukfeil , daar bet geen zin geeft en ook de rijm niet fraai is;
lees dns liever ondervznt d. is kent, doorgrondt.
b. beleyders: bestuurders.
schznelcen: voor seheneken, om den rijm.
afgereept: weggezonclen, afgescheept

by opent fijn verdriet , en (bl. 95 a) opent uw gebreck.

opgevat. Ingenomen.
Bladz. 74. b. verfraeyen. (zie ook 27 a.) voor verfrogen (vervrolijken); verg.
het IIoogd. froh en ons ere - lijk.

krevel: jeukte. Aengeritsl: aangezet.

Bladz. 55. a opzet voornemen, doel (naar de oorspronkelijke beteekenis).
kranek: zwak.
leden • wegens den rijm, juister ware toch anders mond of hart.
dragen gedragen.
b. leider helaas; eigenlijk de tweede naamval van 't oude lede
(nog in leed en leelfk bewaard).
leger. toen nog van 't mannelijk geslacht, eerst toen het woord
hij vooikeur an de legertioepen gebruikt werd is het allengs,
als verzamelvoord, onzijdig gewoiden.
1
57, a. rot, bende.
tijl. (van 't oude 1gen, giondvorm van Eggen) lieht.

u

1lreduwen Honwehek.
Bladz 60. a. krepelen later kreupelen (verg. zeuven en zeren, enz.).
b. fatsoen omslag, naar de Flansche uitdrukking sans fawns en derg.

r

70. a. wilder: voor wil er. Plant: zak, tas.
gauwen: voor rouwen, ruwen.
1ranek: hier gebrekkig; even zoo swarl e leden voor gebrekkige leden.

jonnen: gunnen. Slerizt: onaanzienlijk.
b. legt - en maelt: ligt te naalen.
killigh: koud, kil. Gronden: beginsel.
77. b. plichten ran de trou: huwel^jlsplzchten.
gasp cia : anders stel. .euren (anders torten) : prullen.
78. a Iles te trotsen: daarop trotsch te z^^z.

b. prangen: 1 eoellrr,gen, grieten. Ingenomen: bezwaard, vol.
opt,'r zalen: np, an de zaal (naar den oorspronkelijken ver
Seyde nvet: neide m ats.

A

hi. a. versellen verbinden (verg. liet Fl ansehe assorzer).

1

b. in achtzege in aaninerl mg, onder de aandacht.
derhalven dienaangaande, op dal punt.
(i:,. a. steers' terstond Vermagli mag.

b. verwonderd van: tot verwondering van.

Peilen ep lagen.
SO a. zrytisunlende: sferl uitkomend, en hier dus in slechten zin.
doeck,nan: trouecen s,ian

b. uytneninge ofte bepalanghe: uitzondering of beperking.

81. a. lanterfant: leeglooier.
te venster ayt: uit het venster.

Inleydiugh.

Bladz. G7.

van 't oude moz:de (stof), verwant met
en
modder.
ons
hef Eng. laud
noen middag , van 't Latijnsche nona.
mol -regen stofregen,

1/

haer onderlinge saliglieyt segghen: zengen wat ieder best is; zooveel
als. elkander de waarheid zeggen.
83. a. datni'er: verkort voor dat men er.
zrytmuntende gebreken;

Ci ales ra Ilzphar cia.

Bladz. fis. a. dodden: bloed, sukkel (verwant met dat en dutten).

',

(') a. lurk gelach. Virg zeker. —
Loegh thans verkeerdelijk tot lachte verzwakt.
b. slechte dui/f sample, onnozele. Onaercligk soanstaltig, mismaakt.
tan langer haut allengs. Strijckt - deur hekelt, auoprgst.
zndiender voor indien er, door de werking der n.
70. a. straetmae•. straatgerucht, praatjens.
b. top draaitol. Opgedaen geopend.
aengclej!t aangeweest, gevleid.
'i 1. a. Beset gezeten, griestigd.

slechte jnrffer eeneondige, onbeduidende.
sg hen z^y zich. Niet op en past niet ono geeft,
s7nnigh oorspronkelijk ier.stanrhg, wet oordeel; vet volgens swaalcl, keurig, net (verg. wIz,elrlk en eindel jk).
b. cry zeer, in hooge male
1,amenreren

k

-buigsvorm).

79. a. stelt: voor hair , zieh stelt.

in zijn ooispronkelijke beteekenis van kcaeijq//c

zie de Aantt. op bl. 80.

of ghy noodclick: zoo g?i volstrekt.
b. verlamtlieit: verlamming. Kleynigheyt: verkleining.
by hadder: voor hij had er. Ilingh: lering, streek.
83. a. queesten: nachteliijk er:jstersbezock. waarover zie o. a. Scheltema
in zijn Vrijen an Trouwen.

niet en kennen: thans niets kunnen.
ter sahen: tot de zaak (enkelvoud, naar de oorspronkelijke ver
woord).
-buignva't
derhahen: daarointre, t, daarover.
b. Houw. bgee,akonrste van Phi/alas en Psyche; zie dezelfde geschie•
dens in het Iluisnziddeltje,i van Griet en Hans; Nederlandselt
Liedeboel, II, bl. 8.

zerreyst: weggereisd, vertrokken.

ondergaan: aangeklampt, toegesproken.
eren: thans evenzeer.
84. a. e refen : teêr,, kitteloerig.

85. a. opgetogen: opgevoed, groot gebracht.

(cauneriera)

SO. a. bleyncn : brandwonden , blaren.

gister noen gister midday. Klats sz'er, lumped.

drrreystroonr: anders maalstroom, dat geheel dezelfde beteekems heeft.
b. soete: lieve, aaar'allzge.
inuysenestez van oudsher ingeslopen Manzegging voor nzuzenis
(mijmering), van muzeiz. Zpeinzea.
dat heeft loo fijn bescheydt: dat taal nigh zoo zerklarcn, verdedigen.
S7 a. ontdoen: ontdekke nz, opdoen.
bloenusten hcdensdaegs 'Men heiinne:e zich de tulpenwoede dier

72. a. deusegh donimelzy; zie reeds op I. —
maeckle Pluto zijne voor maakte Pluto tot rte zone, tot zijne Bride.
b. lfeyyen in de eerste uitgave stond hier nog het thans geheel

verouderde „leisen.
galt om den rijm voor reit, Llapt. — Geuiegl:t gesust, pepaaird.
in zolle daet an al z^In bed,' g'f, geheel ea al.
icinrk, voor uenl , gelijk bringen voor brenge,', enz,
73, a. trost riecht (in trossen, Ilachten leggen).
geschildert met de naalde: d. i. geborduu,•d, gelijk Bilderdi;k
(in Graaf Floris TV)' De breede bandelicien, Besclzalderd ‚net
de naald.
olyeno;uert • bezig.
drilt voor liet thans meer gehnuikehjk trill, even als in Iloofts
Windeken, daar het bos af d ell, beiden verwant met rillen.
will voor nil zie reeds vroeger.
besteden uzlhuesl,,Aan.

b. opeiil. openbaart, ontdekt sip', even zoo wat latei (hi. 91 b.)

:

dagen, die bij de eerste uitgave van Cats' Trouwrang juist aan
't blaken was.
Plotselieke Liefde.
Bladz. 88. a. even de verve enz d. j, met de kleuren van Jobode naar de
oude ridderwijs, uit de luden herkomstig, dat men de kleuren
f

droeg dergenen, van wien men zich afhankelijk achtte.
b iy1gezet: toebereid, gereed gemaald.
op een diael: naar de lsja. Winnen nam. hazewinden, windhonden.
S9, a. fen: voor zgn, naai de dagelijksehe uitspraak.
'lerrrreentt (niet met eencent te ver vairen) (loot ruilde 7,erwrjf.
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beroyde: moest eigenlik beroyder (d. i. van le;oide) heeten,
maar reeds toen was de oorspronkelijke verbuigingsvorm uitgesleten.
b. slechts maer: slordig voor slechts of maar, dat een van beiden
volstaan hadde.
hein beslayli: van weinig aarbelanq.
flecken: voor flecke door den volgenden klinker.
90. a. weligIi: tierig, uitbondaq.
gerust: voor gestorven , gelijk in vele grafschriften.
de noen: het middaguur (eigenlijk het Latijnsche nn,ra).
toeft: onthaalt, vergast.
91. a. slechte luyden: arme ee,zvoudige lieden.
92. a. geloof: vertrouwen, crediet.

eerwaarde: voor edele; het wooid had toen een minder beperkte
heteekenis dan thans, nu het van een meisjes vreemd klinken zou.
b. zijn geweten: verweten worden. Opgetogen : vervoerd.
b. voor heilig ken: als heilig erken. 't Klim: anders de klimop.
Liefdebram uit Koude.
Bladz. 94. a. rijke kust: die van Walcheren namelijk; het stuk speelt, als
men zien zal, te Arnemmden.
ring/t: kring, omtrek. (liet: voor heel.
b. in hier beyrvjp: binnen haar omtrek.
wet: regeerinq; verg. nog ons wethouder.
dier: voor mei.jen, gelijk meer.
9
95. a. wijs: wijze, zede. Ttint hem: begeeft zech.
Oil: (naar de verouderde klankverlenging met i, gelijk nog in
hair en hear) voor oor.
viel: vat. Wallen: voor de grachten langs de wallen.
mgf'el: (verg. het Fransche moufe); thans bij verkorting riof.
willen: voor zullen (gelijk in 't Engelseb); zie reeds vroeger.
deerlij k zien: medelpde,z,l staten.
honyl t: streeft, gaat.
97. a. lei, hierop en nraelt: ligt hierop te peinzen.
over doot : voor dood. ILaer - quell: zieh l ecelt.
light: gelijk thans; anders steeds leghl (of teil); daar liet onder-

scheid tussehen leggen en liggen eerst van later tijd is, toen
dit laatste (gelijk hier bij Cats) in zwang begon te komen.
naar de Hollandsche wanspraak voor verscheiden;

verseheyde:

zie reeds vroeger herhaaldebjk.
af te lesen: door tooverspreuken te bannen, te vei•di'jzen (verg.
het thans nog gebruikelijke iemand belezen).
van wie voor zoo• zcien. Ti1ylet - op anders tijgt - aan 't.
b. uyter tikt, uit den tad, nam, sterven.
achter strate: thans geheel verouderde uitdiukking voor deer
straal, langs den weg. Kreeck waten 0,12.
98. a. geeft verlof, geeft zijn afscheid. b. i,z 't gehoor: voor op 't
:

:

hopren.
verkloeeten: voor zieh veihloe/en, moed kr^jyen.
99. b. Iczeraf: hier van. Ljtroracht. walwente. .1fneiiie,i'vat/en, begrrjren.

Gebrerk Genesen.
Bladz. 100. vorderen: voortgang te doen hebben, bevorderen.
a, meester: nam. heelmeester.
uryler scholen: uit, tan de school. Slim verkeerd, verdraaid.
hier vaders• naar de dagelijksche spreektaal, waar wij de s van
den tweeden naainval ook steeds alleen na het zelfst. n w. bezigen.
des moeders gelijk vroeger altijd, waar de tweede naamval
voor den vierden geplaatst werd, van welken hij afhing. Eerst
later is men daar bij vrouwelijke woorden liet wanklinkende
der moeder, enz. gaan stellen.
101. b. kosen: broek (gelijk nog in 't IIoogduitseh)
weep:sche: weele, verg. reeds vroeger
Traem: gelijk prieua (verg. slraem en slrzenz, enz.), eigenlijk
knelling, stehende p jn.

Bladz. 102. a. solied: thans tot scheide verzwakt, van 't oudtijds stecke
scheiden.
b. roinckte• voor wenkte (gelijk elders bringen voor brengen, en
I. bl. 113 stilten voor stelten).
i1 103. a. gepeis van: „r jmeren, de,zden over.
Onlust in de Lust.
Bladz. 105. a. zettogen vertroll. en.
:. 107. a ongare onkuasehe; hetzelfde op b. onredel:jie.
b. hoorden oyt: voor hoorde ooit, met de n van overgang om do
samein loeying der klinkeis te koeren.
gerlweéye• voor gedwee - ige van gcdwee. Let doet hinder.
108. a. 1/art' rot haar beeft, naar de oude beteekeuis van ridden, ook
ni den verouderden naam der kooits (reede) kenbaar, IIet herhalingsweikw. hiervan was rillen (uit riddelen saamgetrokken),
dat allengs zijn sta,nwoord, in die beteekenis, verdrongen heeft.
:

-

-

:

:

Seionnleit Bedorven.
Blade. 109. a. in tegendeel, van de andere zijde, en hier dus niet ter tegenstelling.
mensch voor eenig mensek; in latere uitgave heeft men, door
er 't hdwooid de voor te plaatsen (d'mensch), de uitdrukking
verlamd den le binden • ten uitvoer te leggen.
b. egje naar de bedorden uitspiaak voor eigen; zie seeds vroeger.
vii'' voor oor, naar de oude wijze der klankverlenging,
civet: van 't Fransehe civetle (eivet-kat), naar welks aangename
reuk deze poeder zoo genoemd werd.
nzzzi:e - ve,sten eigenlijk muzenissen van 't oude motzen.
peinzen: inijmerea.

110. b. Inc/en 1-regelen , dartelen.
stelt het al bolacid. ,cheat het al verleerd. Gel l thans glas.
111. a. slim boos, kwarnlaardzy. Dracht. etter, vuil.
begaet: toegesleld. Wrack • gebrek. T eroolgh belay.
erepi doen : op dat ooyenblzle (j uzst teen).
onaerdigh wefrn leehdk aunzzehtt.
:

t'Samensprale
Bladz. 112. b. ccorby geleden: 000rbil gegaa n (van 't verouderde tijden (gaan),
nog overgebleven in overlijden, celleden, enz.).
Twee T'er1lackt, Twee Getrout.
Bladz. 113. a. guide t^^t: gouden eeuw.
b. sehende: oudere vorm voor het latere schond, dat in Cats' tijd
in zwang begon te komen Hij gebruikt beide.
aen der Leyden. naar den oorspronkelijken, nog vollen verbuigmgsvorm; gelijkluidend met op het veld, builen.
n 114. a ponden_ guldens, zoo 't een pond van veertig grooten (halve
stuiveis) was, en werd het dan gewoonlijk « een pond groot#
genoemd; anders was liet van 20 seliellingen en deed zes gulden.
Meyer gelijk 't l+'ransche rnaire en 't Engelsehe mayor, van 't
Latijusehe mayor afkomstig; zooveel als hoofd van 't bestuur,
hui yemeester.
b. even ook, mede. Qelvvaerdigla hier dartel, loszinnig; verg. overigens over dit woord de belangrijke aanteekeningen van Prof.
M. de Vlies, in De Jagers Archief voor 1855.
it 115. b. ufjzen nzlsprehen, vandaar gewijsde, nog thans gebruikelijk voor
i onnis, 't weikwoord is echter allem s steik verbogen geworden,
en spreekt men thans dus veelal van ge?teen, hoewel genilsde
ais zelfst. n.w, nog in zwang is.
11 116. a. hertsen verouderde tweede naamval van hart.
errefbaneker • aartssmuller, van banken (gehjkstaande met ons
tafelen) d. i. bza.feu.
opsnapper doorbrenger; ook als werkwoord in onze oude klucht
-speln
veel in gebruik:
De Oost-Indievaerders seilen haer huir niet fparen,
Sy snappen 't al op, al soudens er over een half jaer weer
na toe moeten varen. (Legte IT'dgqer).
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tureluer: doordranger. Opperfan : aartsbedrieger. Lanterfant: ijdeltuit. — Gebuertstier: stier van de buurt.
b. rojiaen: ruwe booswicht (verg. 't Eng. ruffian).
schroef: lichtmis; zie reeds op 't eerste deel over deze betee•
kenis 't van woord.
Bladz. 117. a. aengeranst: verscherpt voor aangerand.
schuyfelbout: eigenlijk tafelschuimer, hier meer in 't algemeen
lichtmis.
fooien: plagen (verg. het Fransche fouler).
b. Dus niet Tr.: dus zoodra Tr., gelijk met nog steeds in de gewone

spreektaal gebezigd wordt.
rose-/ei oonen: om den rijm voor rozekransen.
gejont: gelijk reeds meer voor gegund, veroorloofd.
na: thans naar. Rechten: voor oprichten.
118. a. eyscht hem nu — den hals. Onhollandsche uitdrukking voor:
eischt nu zijn hals.
Ick lieve: ik bemin. Hy nzagh: thans h j kan.
b. defen onverlet: des niet tegenstaande.
91 119. a, verboste: gelijk reeds vroeger herhaaldelijk, verwarde.
b. hange man: man, die ophangt; verg. het Hoogd. Henker.
Wet ,• gelijk van ouds voor regeering.
dal: hier, om den rijm, in 't algemeen genomen voor: landstreek.
woegh : thans woog.
120. b. vry: zeker, gewis. Voegen: vereenigen, paren.
t'Samenfprake.
Bladz. 121. b. des: daarvan, daaromtrent.
t' 122. b. loegen: thans tot lachten verzwakt.
123. b. kleynigheit: minachting, hoon.
124. a. verdienfigh: voor verdienstelijk,
b. w jsdom : verg. het Hoogd. Weisthum.
25. b. toeval: thans voorval.
Houlick door droomen.
Bladz. 126. a. ondergaan (zie reeds vroeger): onderzoeken, er indringen.
b. har: hengsel (eigenlijk de duim daarvan).
wrocht: onvolm. vert. tijd van werken, thans gewoonlijk — maar
ten onrechte — alleen in meer deftigen stijl gebruikt.
geheim: voor geheime plaats.
127. a. handelt: oudtijds in bedrijveuden zin gebezigd; waarvoor thans
behandelt.
nicker (ook wel icker; verg. narre - en arresleê): booze geest.
slechte: geringe, gelijk reeds vroeger herhaaldelijk.
klunten : plompert.
b. begaad: toegetakeld; bekrosen: bemorst.
Mopsus: herders- of boeren-naam, even als Alexis, aan 't Latijnsche Herdersdicht ontleend, en in onze Liedeboekjens ge•
bruikelijk, die vandaar zelfs hun naam van Mopsjens ontleenen,
den roeper: voor den strot, waardoor hij roept.
met de neus: anders meestal bij den neus.
vleken: Vlaamsche naam voor vlinder- vlerken.
b. stellen: tot rust brengen.
ter eeren: in eere, gelijk reeds vroeger.
129. a. getimmert: voor gebouwd, gelijk oudtijds algemeen.
happig: begeerig, ijverig.
b. gaf hem: begaf zich. Geval: gebeurtenis, omstandigheid.
+ 130. a. behout: instandhouding.
b. diepgesinnet: om den voetmaat voor diepgezind, verouderd voor
ons diepzinnig. Ontbint: ontvouwt. Niet: niets.
s 131. a, snee: verouderd voor sneeuw; verg. het Hoogd. Schnee.
prijs: lof.
b. noen: middag; zie reeds vroeger.
schildery: geschilderd beeld. Prangen: benaauwingen, angsten.
s 132. a. oire: oor. Als dat: naar de steeds nog in de dagelijksche

spreektaal gebruikelijke zegswijs.
streelt: koestert. Geschildert: hier bedrijvend gebruikt; verg.

boven handelen voor behandelen. Langen: geven, aanreiken.
doecken: voor vrouwen; verg. reeds vroeger herhaaldelijk.
b. rack: rek, uitgestrektheid.
in volle leden: gelijk reeds vroeger voor ten volle.
daer: eigenlijk by Wien, te wiens huize; de plaats voor den
persoon genomen. Mot: stofregent.
gemant: aan den man gebracht, van een man voorzien.
begrip: meening. Snellen: versnellen.
met foeten inckt gefchreven: van zoeten inhoud. Befcheyt: oordeel.
Bladz. 133. a. ontwint: windt den opgerolden brief open.
het paert: nam, den bekenden, gevleugelden Pegasus.
niet in het hof en weigh: wegens zijn groot getal niet kan.
om de kamer: door de kamer. Hiet: beval, gelijk reeds vroeger.
b. (wager: schoonzoon. Verbleycken: voor verbleeken, naar de oude
verlengingswijze der e met i.
ongure: booze, leeljk; verg. reeds vroeger. Las: been zocht.
gevat: minder juist, wegens het rijm, voor genomen.
u 134. a. drilt - wilt: over beide, zie reeds vroeger.
point: punt. Voltreckt: voleindt. Koft: kostbaarheid, rijkdom.
toogen: de oorspronkelijke vorm voor het thans gebruikelijke
toonen, dat er de saamgetrokken herhalingsvorm (toogenen) van is.
b. snar: scherp, bits.
fnuyel: kleinood, voorwerp van vrouwelijken opschik; verwant,
naar 't schijnt, met snuisterij. Gespangh: gespen en derg.
N 135. a. braem: eigenlijk doorn. Ilaer geven: zich begeven, stappen.
b. baggen: edele steenen; verg. het Fransche bayue, een ring met
edelgesteente bezet. Gefteken: gestikt.
N 136. a. wedertuyt: wederklinkt.
Ondersoeck.

Bladz. 137. b. verfellen: paren.
133. a. verheelt: tot een geheel gemaakt. Swaerder: meer bezwaard.
gekrijgen: verouderd voor krijgen. Gelijcknaminge: gelijknamig
gelijkheid van naaria. Met - eene: tevens, te gel ker t jd. -heid,
des: daarvan, daarover. Der halven: in dit opzicht, op dit punt.
ons dinghs niet: onze zaak niet, wordt van ons niet gevraagd.
of U: zoo u. Stont in pointen : er aar dacht. Wrochten: werkten,
bezig waren.
b. open: anders, en meer gewoonlijk: op.
befcheidenheit: oordeel. Sinnelijckheit: zin, wench.
groot bedencken: hoog gewicht. Befetheit: bezadiging.
fterlinghs: bij uitsluiting (eig. Starender wijs).
Spoock Liefde.
Bladz. 140. a. flechte: geringe, laaggeboren.
drillen: voor trillen, verg. reeds vroeger.
belent: komt (eig. belandt, verg. ellende).
b. gewan: gewon, gewinnen (of winnen) zou.
gebreyt: voor gevlochten.
pitter: anders gewoonlijk putter.
', 141. a. vertinnen: bedenken, wijs worden. Verdrueyde: verkeerde.
Eunjer: Ilongaarsch, Ileidensch; een woord, dat allengs van een
eigen naam tot een gemeen bijvoegelijk naamwoord is geworden, met de beteekenis van schrander. Bij Cats komt het
hier, gelijk men ziet, nog in zijn oorspronkelijke beteekenis voor,
b. ter plaetfen : enkelv. gelijk reeds vroeger is opgemerkt.
Roelant: de bekende onverschrokken reuzenridder.
aller padden mob: voor de grootste aller padden.
raeckt: betreft.
# 142, a. vernijnde: venijnige, vergiftige.
flecken: anders slakken.
besigh aen - te stoken: beter ware bezig met - te stoken.
aen te mercken: op te merken.
ouver: naar de Zeeuwsche spelling en uitspraak, voor oever.
b. kont: afgekort voor kende; dieft: evenzoo voor diefte (diefstal).
achter lande: verouderde uitdrukking voor: door het land.
3

AANTEEKENINGEN.

haeft: thans haastig.
Bladz, 143. a. berck: bark.
fegh - hoort. Men ziet, hoe zich bij Cats het vroeger gebruikelijke meervoud, dat ook hij zelf meestal aanwendt, met het
enkelvoud begint te vereenigen; en dat gelijk hier zelfs in één zin.
rallen: anders rellen, kallen. Kont: kunt. Min: minder nog.
b. ghy (alles a: saamgetrokken voor gij zult des u; latere uitgaven, dien deze woordvoeging reeds te verouderd was, hebben
haar in ghy Pult 'et u veranderd. De beteekenis van geheel
den halven versregel is natuurlijk: gij zult het mj dank weten.
gelijck : als het ware. Slechte: eenvoudige.
fterlinyhs: strak, met verbaasde oogen, zie reeds boven.
144. a. was: van wasschen. Verfoden: af-, uit-gekookt.
sterf: stierf. Hierboven: daarenboven.
flecken -bloet en van — versta: bloed van slakken en van —
ravenfhert: ravenhart, hart van een raaf; raven (verg. het
Duitsche Raben) oudtijds voor raaf.
hutfpot: mengsel van dooreen geschudde en gekotste spijzen.
lay: saamgetrokken voor luide.
b. gewiede: gewijde, naar de oorspronkelijke kracht en uitspraak
der dubbele i (j), die echter in zoover door de ie min juist

wordt teruggegeven, als deze eigenlijk een, vooral in Friesland
nog zeer hoorbare, tweeklank is.

s

by jaren om: jaar aan jaar, jaarlijks.
borgers: burgers, ingezetenen. Belacht: hier niet uitlacht, maar
toelacht.
145. a. daerom: voor dat, waarom.
baert: tiert raast (verg. gebaar en misbaar).
neemt - met: voor neemt mede, gelijk men 't laatste in 't spre-

ken nog afkort; in 't schrijven trekt men 't gewoonlijk tot
mee samen.
is niet: thans is niets.
b. bras: kost; van daar de naam braspenning (van tien duiten ,

ruim zes centen), voor welken men oudtijds een maal eten
krijgen kon. Treckt hem: trekt zich. Met hy: zoodra by.
146. a. genau (van 't oude nannen (Hoogd. nennen)) : naanmgenoot.
buyten fehrick: zonder vrees. Bevangh (in latere uitgaven in
bedwangh veranderd): bereik.
b. tacketeylt: tikt met de hand; zie reeds op 't Eerste DI.
toegen: oorspronkelijke sterke vorm voor 't thans verzwakte

lachten. Peyl: teeken, bewijs. Lecker: lage losbol.
En
liet: naar den ouderen zinbouw, waarbij het persoonlijke
147. a.
voorn.w. in deze woordschikking werd weggelaten; thans zou
men schrijven: en liet hij.
voor het left: ten leste, eindelijk. Hoeft: heeft noodiq.

• 148. a. flehen: Zeeuwsche naam voor de grasterpen op de schorren;
zie reeds vroeger, op Deel I. Ron: ruw.
b. uyler heiden: van de heide (enkelv.).
ontlijkt : zich niet gelijkt , zich ongelijk wordt.

(tont hy (echt en fagh: stond hij versuft, onnozel te kijken.
149. a, hongerlijn: ruw pak (fr. houyreline).
gevorderd: bevorderd, verhoogd.
guide: voor gulden, door onredelijke afbijting der n; zie vr.
oeyfl: verouderde spelling voor oogst.
raegh: anders rag; verg. raagbol.
tapijt: geweefd behangsel, dat, met het gebruik tot dat einde,

ook zijn naam verloren heeft, en dezen daarom thans nog
slechts van onze vloertapijten ziet bezigen.
biên: thans bijen. Klunten: plompert, kinkel.
fchiet:
thans verzwakt tot scheidde. Dient: voegt, dienstig is.
b.
hem: thans zich; uit dit hem, op hart betrekkelijk, ziet men dat
van ouds (gelijk ook 't Gothisch dat leert) 't persoonlijk
voorn.w., ook in 't onzijdig, in den verbogen naamval hem had;
zie ook nog op de volg, bladzijde a. Fan Baer: van dat alles.
liftig ftreelen: latere uitgaven hebben hier verkeerdelijk lustig,
dat minder juist is en met echte trouw geen juiste tegen-

stelling vormt. Linckerny: bedrog. — Als dier: thans daar waar.
Bladz. 150. a. praem: bekneldheid, druk.
eender: voor eener; thans, met verzwakking van den verbogen
uitgang, verkeerdelijk eene.
Foor groote K.: boven gr. K. — Past niet: geeft niet.
b. gefteken. gestoken, geraakt, gelijk men thans pleegt te zeggen.
op een bot: eensklaps, dat letterlijk hetzelfde is, daar bot een
klap, gelijk botlen: slaan beteekent.
w 151. a. overflaen: overwegen. Kl'inck: voor klon/c, verg. rand voor vond, enz.
b, voren af: vooraf, te voren.
helle: voor heldere (dat er eigenlijk de vergelijkende trap van
'
is) : luidklinkende.
flint belegt: boos overleg. Achter raet: geheime raad.
Weyyeriye Vrijsters.

Bladz, 152. a. klippel: anders kneppel, slok. Ter fmuyck : in 't geheim.
als kax: in schijn; zie over deze uitdrukking de aanteekening
van De Vries op Hoofts Warenar, bl. 132.
b. outbid: onthield. Uytfinniyh: anders onzinnig, zinneloos.
u 153. a, ontrent het uylpuylen der jeuyht: in den lijd der huwbaarwording.
hups: voor hupscheu, welke uitgang er uit het volgende frisschen wordt bij verstaan.
ontfitten: het onzijdige van 't thans alleen gebruikelijke bedrijvende ontzetten.
b. dix: Aken, gelijk er in de latere uitgaven is bijgevoegd; Cats
volgt in de eigennamen de Fransche bron, waaruit hij de legende put.
ontrock: naar de oude gewoonte, die den medeklinker in deze
en dergelijke samenstellingen niet verdubbelde, en dat zelfs tot
op elkander volgende woorden uitstrekte; thans: onttrok.
op dele geleyentheyt: naar dezelfde aanleiding, op dit punt.
dat - loopst: dat - overeenstemt.

154, a. voor defelve -gebracht.- Gallicisme voor voordat zij - had gebracht.
De Wijfheyt fpreeckt.
Bladz. 157. a. ten past: voor het en past, gelijk het thans nog gebruikelijke
ten zij, voor het en z.
b. onderwerck: grondslaq. Haeft beviel: metier haast, oppervlakkig beviel.
• 158. a. Blijft geru/tigh: blijft rustig, houdt u stil.
vorder: voorts. Veel: dikwijls.
b. Jan-treet facht: kind van weelde.
:: 159. a. fnnelickheit: zin, lust.
Mandragende Mueyht.
Bladz. 160, a. pays: 't Fransche paix , vrede.
b, wiert: zoudt worden.
mommeriên: verkleed-feesten; saamgetrokken uit mommery-en, dat
men thans mommer jen zou schrijven en uitspreken.
M 161. a. reyers: dansers. Loegen: voor lachten, zie boven.
ftanck: in overdrachtigen zin.
vrouwelijn: het jonge vronwtjen, de jonkvrouw; vrouw in zijn oor
meesteres, aanzienlijke vrouw.
-spronkelijbt va
weymansjongen: jagersjongen.
b. vaders: voorvaders.
• 162. b. schiep : voor schepte, even als reeds vroeger, bladz. 160 b.,v.o.
fteken: thans stikken, verg. reeds vroeger. Overhant: beurtelings.
geyl: in meer kieschen zin dan thans: weelderig, wulpseh.
164. b. gulle: weelige. Slechte duif: onnozele duif.
165. a. Een - gepepen: voor iemand - muziek geblazen. Nood': ongaarne.
b. her: eigenlijk hengselduim eener deur; zie reeds vroeger.
• 166. a. lucht: luchtig. Onderzieltjen: onderrokjen.
. 168. a. lijdiyh . zeer.
Zwitsaert : Zwitser, 's Keizersdienaar, hier wel wat vreemd

gebezigd, daar toenmaals die bekende gewoonte der Zwitsers,
van buiten 's lands te dienen, nog niet in zwang was.
• 169. a. reyck: voor bereik. .Tonnen: gunnen.
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Redenkavelinge, enz.
Bladz. 170. b. hiel: hier juist voor 't zwakke heette, dat zich anders allengs
in de plaats gedrongen heeft. Elders, gelijk reeds herhaaldelijk
bleek (zie bijv. nog de vorige bladz.), komt het bij Cats,
naar plaatselijke uitspraak, ook in plaats van heel voor.
quasten: oorspronkelijk van hout gebezigd, hier overdrachtelijk
van harde gemoederen.
gemeuckt: murw geslagen.
171. a. biltig: voor verhit. Ondertaf : onderzocht.
b. ontfermen, hier, gelijk vroeger meer, bedrijvend gebezigd: vergeven.
de voornoemde: dochter nam. Vast gexzaeekt: beter bevestigd,
kleinigheyt: verachten staat. Des: daarvan.
eens wijfs naem: Hebreeuwsche omschrijving voor 't enkele wijf.
bekout: bepraat. Vertrout: aangetrouwd.
172. a. foo - was: maagd of geen maagd. Gunt: gene, zie reeds vroeger.
Een Koningh trout een Harderinne.
Bladz. 173. a. reken: rijen (verg. reeks).
174. b. en 175. a. flechte: eenvoudige, eerlijke, onbedorven,
kleinder: kleine, waarvan het slechts de verbogen naamval, en
niet (gelijk men thans al licht meenen zou) de vergelijkende
trap is.
klein befagh: beuzeling. Lantsman: thans landman.
onder hem: thans onder zich.
b. sluypen: thans verouderd voor buigen. Huishaan: boer, landbouwer.
176. a. klim: anders klimop. Houle: voor houten.
(alder in verfeen: zal er voor zorgen.
machtigh: talrijk (verg. ook het z.n.w. macht in dien zin, gelijk
bijv. bij Bilderdijk: „Daar werd een macht van koek gevent").
b. geleken: pasten, voegden (gelijk nog dagelijks liken gebruikt
wordt.)
wiel: onkruid; vanwaar het werkw. wieden.
kuyftfe: zuivert, reinigt ze.
177. a. on/rent: hier onder. Geenderw js: op geenerlei wijs.
vertreek. nit/tel. Verfetten: verstellen, verbeteren.
de feest: naar het oorspronkelijke geslacht van 't woord, dat
dit allengs, door de verscherpende werking derf op de voorafgaande d (tfeest voor d'feest) verloren heeft.
b. door het volk: nam, door het volk heen.
by: door. Breet: weidsch. Hiel: thans heette.
gaf haer op: richtte zich op.
# 178. b. eer - te brengen: Latinisme voor eer - hij bracht.
d 179. b. zoo lagen trou: zoo onaanzienlijk een verbintenis.
overeen - draeyht: overeenstemt. Bekaeyde: dwaze, verkeerde.
ringbelt: anders gewoonlijk ringeloort.
180. a. Porie -jole: fiel •- ijdeltuit.
gewacht: wacht gehouden bij. Gestouwt: gestuwd, gedreven.
gelas: voor glas, naar den oorspronkelijken vorm van 't woord.
,gebreken: thans veelal ontbreken; verg. echter gebrek.
Blues en Jopjen: soort bij soort, boeren ondereen.
Houwen : houden.
180. b. metier aerden: oorspronkelijke vorm, thans met de aarde.
onderhouden: zich bezig gehouden met. Naerder: nader.
op zijn punten: gelijk die van een pijnboom, bijv.
vaster: zekerder.
181. te rinne flaat: naar den zin is, behaagt. En - oyt: nooit.
mocht: kon, zou kunnen. Verstellen.: te leur stellen.
faet geljck en drilt: staat als te weifelen. Proem: druk.
b. van der zalen: thans van de zaal. Delluw : vaal.
182. a. kuy.fen: schoonmaken. Dieder: die er.
gesteken: ges/aalen, naar de oude beteekenis van 't woord.
183. a. ontleken: ontschoten; eigenlijk ontvloeid, van het vroeger sterke
leken, lak, geleken, thans tot lekken verzwakt.
vrouw: in zijn oorspronkelijke beteekenis van meesteres.
184. a. hoofdzweer: thans hoofdpijn. Flucksche: vlugge, gezwinde.
b. zijd' of goudenlaken: laken van zijde of met goud doorweven;

zijden was oorspronkelijk een bijv. naamw.
gebocht: gekerkerd, opgesloten.
Bladz. 185. a. leyl: pot. Reyael. een scherp vergif.
b. niet bestaan: thans niets bestaan, ondernemen.
Toets op het Houwelick.
Bladz. 186. b. gevoelender: gevoelen er.
187. a. fulex fijns doens: Latinisme voor zulk zijn doen. Even zoo
't volg.: opdat -- antw. hy.
b. bejegenen: ontmoeten (Hoogd. begegnen). Gilde: losse, lichtmis.
iek weet u geholpen: Lat, voor ik weet u te helpen.
188. b. besterf: erfenis (door overlijden); van daar ook het bekende,
steeds nog gebruikelijke bestorven.
beleyden: opleiden. Die: Lat, voor als die: daar zij.
b. geniale: oorspronkelijk zoowel mannelijk als vrouwelijk gebruikt;
zie reeds vroeger.
verbelght: ten onrechte voor verbolgen. Verfant: denkbeeld.
+ 189. a. verfeken: verstooten. Ten lustede: ten z ij het lustte.
b. kaesjager: lichtmis.
190. a. by unlwoorde: beter en meer Hollandsch ware het enkele ani
ook de woordvoeging der beide volgende zinnen is meer-worde;
Latijns dan Hollands.
Het Spaens Heydinnetjen.
Bladz. 191. a. Madril: voor Madrid, gelijk oudtijds meer.
11 192. a. kraem (eigenlijk koopgoed, koopwaar); goed, boel.
gulle: weelderige, wulpsche.
b. schendigh rat: dat nam, waarop men gebroken (geradbraakt) werd.
,1 193. a. groen: wegens den rijm, voor kruid.
bekaeyde: verkeerde, averechtsche.
b. keren: voor kern, pit.
194. a. began: begon, verg. vaat, wan, enz.
b. Ké: uitroep, verbasterd uit Kristus. Des te min: zooveel mind..r.
a 195. a. krevel: kriewel, prikkeling (van den lust). Beste -moeder: grootmoeder.
knolpjens van ivoor: de zoogenoemde kastanjetien.
b. bocht: voor haag. Dut : mijmerl.
196, a. verfeen: voorzien. Éénen gruel: één trap (gradus).
197. b. achter land: het land door. Voortgebracht: thans voorgebracht.
„ 198. a. achter straten: langs den weg. Voors'el: opzet.
gepast: gediend. Naeuwkeuriy: naauwlettend, kieskeurig.
# 199. a. En fcheen: naar de oude woordvoeging; thans zij, die scheen.
wijzen: zeden, manieren. Langen: aanreiken, geven.
b. gewiet: gew jd, naar de oorspronkelijke uitspraak.
hem alleen: thans zich alleen. Neem ick uyl: zonder ik uit.
haveloofe: behoeftige, armoedige.
Niet - te vreefen: niets - te vreezen.
200. a. kost: onkosten. Hit: afgekort voor hitte.
geverght aen: thans van. Zet: gaat na.
b. bucht: bocht, hier rond-gebogen geldbeurs. Uylgestreken: bedrogen.
201. a. schor: aangeslibd land, zie vroeger op Dl. I.; hier met dichterlijke vrijheid van Zeeland naar Spanje verplaatst.
202. a. Gohanna: voor Johanna (naar de Spaansche uitspraak der j).
wal hangt my uit: wat spreekt er uit mijne trekken, hoe zie ik er uit.
oude queen: oude koe, vandaar oud wijf, maar anders 't zelfde
woord, dat in 't Engelseh koningin beteekent.
ter flout: straks, daar aanstonds (van 't verleden gebezigd).
oveijloeyh: overwoog, naging, bekeek. Outset: ontsteld.
b. mael: male, reiszak, valies (fr. malle).
Tacker: diender; eig. beulsknecht, rekker (van 't rekken op
de pijnbank).
„ 203. a. niet en lel: niets gebreckt.
Roeyen: op de galeyen namelijk, voor straf.
opgetogen : hier voor opgewonden.
Halsgerecht: anders lijfsgerecht, over leven en dood.
gedragen: voor gebracht. Lust - nam: vermaak schepte.
b. landvooghdin: vrouw van den landvoogd, en dus wel te onderscheiden van landvoogdes (vrouw, die het land bestiert).
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van der straten: van den weg, de straal (enkelvoud, met den
volledigen thans afgesleten verbuigingsvorm; zie vroeger).
verdwelmt: bevangen, bekoord. Sit - fagh: zit aan te kijken.
ondervinden: ervaren, bemerken.
Bladz. 204. a. opgetogen: hier voor ingespannen, in zieh zelf verdiept (afgetrokken).
Eerwaerde: een titel, vroeger van min deftigen aard dan thans,
en zelfs op jonge schoonen toegepast.
b. praem; druk, benaauwing.
Schier oft morghen: anders t'avond of morgen, vroeger of later.
a 205. a. teen: meervoud van tee, oorspronkelijke en verouderde vorm
van 't latere teen (verg. schoe en schoen).
b. vertrout: verloofd. Pan, minder juist voor kent.
„ 206. b. beschreven: schriftelijk opontboden.
b. den vermaerden schrijver Dr. Pozzo. — Zijne vertelling is echter voor die van Cervantes (de eerste der Noveles ejemplares) vergeten. Eenige jaren na Cats (1643) bewerkte ook
de Amsterdammer M(attheus) G(ansneb) T(engnagel) Het leven
van Konstante; waeraf volgkt het Tooneelspel de Spaensche
Heidin, dat hij aan den bekenden Amsterdamschen Secretaris
D. Mostart opdroeg. „Juffer Katalina Verwers" was hem,
naar zijn zeggen, reeds voorgegaan in de poging, het utot
een spel te brengen, en op het tooneel te vertoonen." „De
waerachtigheid," zoo schreef hij verder „van dit wonderlijk
geval, daer ik de poëzy onder gemengt heb, verzeker ik u uit
de geloofwaerdige monden eens Joods en Christens, welke zijn:
de gestorven Sacutus Lusitanus en de levendige Adriaen van
der Tocq. Deeze waerachtigheid, beneffens de bekoorlijke aert,
die ick daerby speurde, hebben my dus verre gebragt."
Aenmerckingen op het Houwelick.
Bladz. 207. a. verfoeck: verouderd voor bezoek.
208. a. fleck - aert: ziekert (gelijk lafert, en derg.), ziek met den uitgang
er of ert (niet te verwarren, gelijk zoo dikwijls gebeurt, met
het zelfst. n.z.w. aard).
voornamelicke: verkeerdelijk voor voorname.
b. medecijnen: anders medecijns, nam. de practicijns van 't vak.
Liefde sonder Fien verweckct.

Bladz. 210. a. Handen wegti te werpen. Verkeerde afleiding van den naam
Antwerpen, dat niets anders dan aanworp (aangeslibt land) beteekent, en waarin de t slechts als overgangsletter ingelascht
is; verg. de aant. des Hn. J. H. van Dale in zijne Bijdragen
voor de geschiedenis en oudheidkunde, enz. I. —
gelas: voor glas, gelijk reeds vroeger.
b. fucht: ziekte; verg. geel-, water-zucht, enz. Heete lucht: koorts.

s

N

Prangen: angsten, benaauwdheden.
ervare, verfcheyde: verkeerdelijk voor ervaren, verscheiden.
meester: d. i. genees- of heelmeester, gelijk men dezen nog ten
platten lande noemt.
211. a. en is: is niet. dfgereden: gekweld, met.name door de koorts, die
daar oudtijds den naam reede (beving, verg. ons rillen, saam getrokken voor 't herhalende riddelen) naar droeg.
verschoont n: spaart u, draagt zorg voor u, let op u zelf.
212. a. hyder: voor hij er. Schel. vlies. Reken: rijen, reeksen.
b. treckt hem: trekt zieh. In de vuist steken: anders op den mouw spelden.
213. b. buyte - vel: min juist voor builen vel, zie reeds op Dl. I.
214. a. van rte jeught: van haar jeugd af. Heeft er by: haalt er by.
b. lieflal, liefgetal, welgevallig. Kriele (d. i. kregele): dartele.
215. a. gefet: bepaald. Delle geen belet: belette, verhinderde het niet.
b. ongalick (saamgetrokken uit ongadelijk) : ongevallig.
216. b. dient hem van den fijt: maakt van den tijd gebruik.
Wort er: zeer juist, voor het later in zwang geraakte worden er, en derg.

Trou -geval fonder Exempel.
Bladz. 219. b, den neflelknoop: door welken men in Frankrijk oudtijds meende,

dat men iemand tot onmacht in den bijslaap kon betooveren.
die nut zijn aengemerekt: die 't nuttig is op fe merken.
Bladz. 220, a. ddelaer - Lely: het Duitsehe rijk - Frankrijk.
over doot: voor dood, daar over oudtijts in plaats van voor ge
werd; verg, het bekende zeggen bij Melis Stoke: „de-bruikt
Grave hielt over spel" 't welk men zoo lang verkeerdelijk van
's Graven (Floris V) overspel heeft verklaard.
b. vertiert: verdicht, verzonnen.
bucht, anders bocht (zie vroeger): geldbuidel, beurs.
221. a. geluck - boot: geluk - wensehte; even zoo sprak men oudtijds
van eer bieden, van waar nog ons zelfst.n.w. eerbied.
mommers: mono- dragers, verkleeden. Gemoet: ontmoet.
b. nagetaeld: nagevraagd; van 't oude talen: vragen (nog gebruikelijk in de spreekwijs: ergens naar talen).
a 222. a. uytgesopen: den boel, opgemaakt. Pijpjens: fluitjens.
laughs -om-meer: hoe langer zoo meer.
dubt: do/it, twijfelt; thans alleen in den herhalingsvorm dobberen, in gebruik.
b. bedwelmt: als in den nevel verloren. Belette: bezadigde.
schoen: hier in zijn ouden meervoudsvorm (van schor), thans
schoenen.
Jchoet: schoen draagt, schoeit. Slimme lincker: loose bedrieger.
erf: erfgenaam; verg. nog ons meervoud erven.
N 223. a, kroos: eigenlijk uitspruitsel (gelijk het groen op 't water, dat
wij nog zoo noemen); vandaar het uitpuilende, uitkomende van
't gelaat. Thans zeggen wij kroost, en kennen die andere be
teekenis niet meer, maar wel de afgeleide van kinderen, nakomelingen. — Verbofte : verwarde.
fpraken op: in ongunstigen zin, vanwaar nog ons opspraak.
kael gekuchte: kale plek. Bras: boel.
224. a. neer (eigenlijk draaikolk, waarin iets neêrzinkt): verwarring,
moeite. In latere uitgaven is dit in zaak veranderd, dat gemakkelijker te verstaan scheen. Intussdhen spreken wij nog heden
van menschen die in de neér (d. i. laagte) zijn, met gelijk
gebruik van 't woord.
-sortig
lantser: lansknecht, krfjgsmtcn.
N
225. a. schilt: scheelt, verschilt.
a 226. b. bast: strop (van den bast der hennep, waaruit hij gevlochten is).
ff 229. b. gehouden: gehuwden.
ff 230. b. derhalven: van die zijde, daaromtrent.
N 231. b. in trouwen: in waarheid; met afwerping van 't voorzetsel (in)
tot trouwen ingekort, waarvan vervolgens trouwens (gelijk van
doorgaand, doorgaans, enz.) gemaakt is.
Antonius en Cleopatra.
Bladz. 233. a. op - pasten: om - gaven.
H 234. a. gekrold: gekruld, gedraaid. Reyen: dansen. Nedergaen: in latere
uitgaven: ondergaan. b. bereq: bark.
r 235. a, opgevat: opgetogen, vervuld. Hem gefeggen: zich gezeggen.
b. boord' hem door den neus: leidde hem (als een beer met een
ring) bij den neus, nam hem beet, fopte hem. Bane/c: rechtbank.
236. a, parruyek: Kairen, lokken; eerst later is het woord voor eene
loose (d. i. valsche) paruik in gebruik gekomen, en in zijn
eerste beteekenis te leur gegaan.
b. biffigh: bijtend.. Gelfjekewel, evenwel. blommery: mommenspel.
Achtet ftraet: langs den weg. Uyl te maken, op te loopen, te vinden.
237, a. truil: forel. Al: wel. Haer gaven: zich gaven. Gewelf: macht,
naar de oorspronkelijke en Hoogduitsche beteekenis van 't woord.
Fulvia: zijne vrouw, die, naijverig op Cleopatra, Rome in
beroering gebracht had.
Caesar: Octavianus, en later, als eerste Romeinsche Keizer,
onder den naam van Augustus bekend. Kindert: kinderen baert.
b. reyck: bereik. Gemael: voor gemalin, zie vroeger.
N 238. a. hen beyden: voor hun beiden; ken en hun werden namelijk
oorspronkelijk dooreen gebezigd en verschilden alleen in
schrijfwijs.
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b. Suyloort: pruilt, zit mismoedig te kijken; eigenlijk: laat zijn
ooren seulen, hangend slepen.
fpeeltjen: spelletjen.
Bladz. 239. a. In bare stont: op de lijkbaar lag, dood was.
b. meesten: grootsten., Wieder: wie er. Veel: veelal.
p 240. a. Snelt hem: spoedt zieh.
b. aldersac/ts: voor alderzachlst, dat hier moeilijk ware uit te spreken.
aspiek: adder (verg. het Fr. aspic). Roomschen: Romeinschen.
241. a. geclefmaer: relletjen, narreklap. b. Streelt: steekt.
w 242. a. verrockt: vertrokken. Omgefwiert: omgedraaid.
b. ongelaet : wangedrag.
Mcs.ifanisfa en Sophonisba.
Bladz. 213. a. woel: voor gewoel. b. Aehter ftraet: by den weg.
Vaders: wel te weten de Romeinsche Senatoren, die den titel
van beschreven vaders (patres conscripti) droegen.
Hollandsch Troubedrogh.
Bladz. 246. a. Heer ouders: Hun ouders, beider ouders. Eyge: voor eigen.
247. a. fchotigh: scheutig. Ommeslagh: das. Quifquas: geplas,
Rozenkrijgh.
Bladz. 248. a. oylijck: ondeugend. b. Ten toone: te kijk.
r 249. a. vergeleken: bij verdrag bepaald. Bescheyde: weloverlegde.
Luypt: gluipt (d. i. eigenlijk ge - luipt).
b. zieltjen: lijfjen. Bouwen: thans verouderde naam voor den vrouwenrok. Men scheide, in zijn gedachten, dezen regel geheel van den
voorgaanden, op welken hij niet ziet, maar den nu volgenden
ommekeer inleidt.
250. h. doppen: versierselen. Onderziel: onderkleed.
251. a. Ranst. randt. Potter: guit, spotboef. Guygjens stellen: uitjouwen,
bespotten. b. gequeelt: gekwijnd, geleden.
252. a. luyder kelen: luidkeels. b. Ontleken: hare gelijkenis aan hem
ontgaan. Vergelelcen : gelijkbaar komen overeen.
V

Verhael vol Jammers en Bedrogh.
Bladz. 254. a. hen: zich. b. verweende: troische.
255. a. gewracht: gewrocht, getrokken. b. Geeft hem: begeeft zich.
256, b. ruw gestel: ongehavend verblijf. Gefet: bedaard.
Generen: eig. voeden (verg. het Hoogd. ernähren en ons neering),
maar allengs in de afgeleide beteekenis van gedragen gebruikt.
257. b. flenters: flarden, brokken.
259. b. meer er moet: drukfeil voor meer en moet.
onvernufligh: onverstandigh, redeloos (naar de oorspronkelijke beteekenis van vernuft).
260. a. verfcheyden: gescheiden. Fan gevoelen: uit eigen gewaarwording.
b. even: juist.
u
263. b. toegeloken: toegesloten; thans slechts in dichterlijken stijl (geloken
oog, enz.) gebruikelijk, maar vroeger meer algemeen; van daar
ook de naam van luiken voor onze vensterblinden.
Yefchiet: scheidde, zie reeds vroeger.
4-

Liefdes Vosfevel. Blijkens de aanteekening van den drukker, uit de vroegere
uitgave van den Trouring weggebleven, en hier ter plaatse en
naar den text der uitgave van 1658 opgenomen.
Bladz. 265. a. vine/c: naar den aard namelijk der kale, geplukte vinken.
b. leppigh: bits, vinnig. Meuckt: verweekt, vermurwt.
wert een haeftigh lijek: stierf een spoedigen dood.
266. a. Messen: dus genoemde meiboomen. Te jlecht: te eenvoudig, onnozel.
267. b. queest: naar de bekende Noord-Hollandsche vrijersmanier.
het fuypen : den feestdrank.
af te leggen: te weérspreken. Gevaren: nadere kennissen (verg.
het Fransche compère), en oudtijds voor beide geslachten in ge
Zie de plaats in Het Nederl. Kluchtspel, bl. 18, en-bruik.
aanteekening 3 aldaar. Breucke: boete.
210. b. bidt: in zijn oorspronkelijke beteekenis van vraagt.
r 271. a, school gewoont: te, op school gelegen. b. De moet: het gewoed.
II

Bladz. 272. a. Schroef: losbol, Teureleur: ydelhoofd. Dein: gierigaard.
273. b. maar even: evenwel.
ti•
274. a. vliem: thans vlijm, een wondheelers-mesjen.
11
w 275. a. efen is te maken: verefend moet worden.
f

TJemensprake, enz.
Bladz. 277. a. quetterigh vies, teér. Smisfe: voor smidse. b. dieren: meisjens.
:

0pkomste van Rhodopis.
Bladz. 278. a. Slip: naar de uitspraak, voor slik, slijk.
b. Bescheyde reken: bepaalde rijen.
279. a. onfchult: verontschuldiging. Lis: waterplant.
u
b. fchrap : slipt.
280. a. Titfigh: zwierig. b. Dieren: als boven, meisjens.
Snuyels: sieraden, snuisterijen. En kan hem: kan zich.
Korte T famenfprake.
Bladz. 308. a. hoedekramer: kransen-koopman.
b. Sinnelickheit: genegenheid, zin. Tin'entig: kiesekkeurigh, vies.
Geeftelick Houwelick.
Bladz. 342. a. op der straten, van der straten: Enkelvoud, met den ouden en
vollen verbuigingsvorm, in de latere uitgaven reeds verwaarloosd.
b. In der nacht: even zoo.
Niet en kan : thans niets kan.
343. a. gehucht: hoogte, heuvel. b. vroegde: wroegde, berouwde.
349. a. fleckt gesel: onaanzienlijk, arm gezel; naar de oorspronkelijke
beteekenis van 't woord.
gingh-groot: was zwanger.
b. vult, enz. Naar een soort van Gods-oordeel, bij de Joden in
gebruik.
gefteken: mij verzet, opgestaan. Nagepeys: achterdenken.
350. a. haerder: hunner. Zijn geleden: geduld worden.
b. moedigh: overmoedig, trotsch. Onvermoeyde: onvermoeibre, onverdroten.
351. a. pijn: moeite ('t Fransche reine). Slechte vrou: onnozele vrouw.
kl. dieren: nam. zijne kinderen. Geflreckte: strakke.
352. a. keefl: kern, kracht. Dingh: voor dingen.
353. b. rauwen: ruwen. Maget: hier meer als dienstmaagd.
354. a. let: schaadt. b. Gejoel: gegund, gelijk 't in de latere uitgaven
zelfs veranderd is. Licht: oogex.
356. b. vlagen van de meen: aanvallen van krankzinnigheid (bij 't wisselen der maan).
a.
steden:
plaatsen (gelijk in stad- of stede -houder).
357.
draeglit hem: gedraagt zich. Fan der slangen, van de slang.
358. a. befcheiden: berekende.
359. a. fterf - verwerf: stierf - verwierf.
361. a. flechte lieden: onaanzienlijke lieden.
hoe veel der: hoe veel er, daar.
362. a. oir: verouderde spelling voor oor.
b. voor ouders: tot ouders; in latere uitgaven verkeerdelijk voorvaders.
333. a bet: beter. Int: ent. Schoot: scheut.
verheelt: tot een geheel gemaakt.
b. noyt br. - oyt: minder juist voor geen br. ooit of nooit br. meer.
a.
364. bevang: begrip, omvang. b. Hen - beyden: thans hun - beiden.
a.
365. horn: bron.
366. b. bouwer: bouwman, boer.
367. h. in voller maten: enkelv. in volle maat.
0
N

O« derdom en Buytenleven op Soagh- vliet. Het eerst in de eerste folio- uitgave
van 't jaar 1655 en de bijna gelijktijdige 40. Een gezicht van
't huis op Zorgvliet, Cats' woning in zijn ouderdom, en bij
deze gelegenheid (zie bladz. 375) door den dichter Van Vliet
bezongen, versiert den titel.
dfgesanter: verkeerdelijk voor afgezant.
Bladz. 372.
N 376.Gedreht gefant, die my, enz. Namelijk in Engeland, waar Van
Vliet Cats bij zijn gezantschap als Secretaris begeleid had,
n 377. a. wraygel: versterkte vorm voor waggel, gelijk wrikken voor
wikken, enz.
4
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b. Mee: voor honig, c. volkonden: ten volle verkonden, gelijk
volmaken: ten volle naalen.

Bladz. 423. a. driftiyh: drijvend, beweeglijk. Ool jk: ongeacht.
N 424, a. Bevalligh: welyevalliq. Meesten: grootsten.

Bladz. 379. b. If/dig: tf/delijlc.
380. a. schoot: die van 't zeil nam.
382.b. loos: leus.
383. a. Oostende: 1601-1604. Befel: hier naauwgezet.

b. gemis: geweten. Inch: voor inkt (eigenlijk tin/ei, van 't Lat.
tinetum; verg. het IIoogd. Tinte).
385. b. Befet: hier (gelijk gewoonlijk) bezadigd.
387. h. mont-raveel: zotie klap.
388.b. polet': zeker kruid.
11 389. a. is hebben: Latinisme voor houden, gedragen.
u 390, a. liever: die lief heeft. b. medicn: arts.
Marsepeyn: van 't Ital. murzapane.
11
391. a. moes: groente. Schoer :.schoor (eig. schar).
u 393. a. onbekommerd: onbezwaard.
394. b. Hem: zieh.
395. a. kortwijlig, anders kortstondig. b. sommen: voor roemen.
396. a. Brootbidden.: bedelen. ATu?i/en: lees vooral, naar de oude verouderde uitspraak, Muzen.
b. Mis: thans mest. Besteken: thans bestoken, beplaul.
il 397. a. moeren: natte streken, moerassen.
Bouwers: verg. nog het Hoogd. Bauer, en zie boven.
menlpeerd: paard uit den rosmolen. Klingen: hooglenz (hier duinen).
/1 398. a. van der fonnen: thans verouderde, volle verbuigingsvorm.
Huyf bezoryh van L.- hooge school: als Curator nam.
Mantuaen : de Lat, dichter Virgilius.
h. Jambolijn: Indische mgr/Is. Akant: beerenklaauw. Jangomaas:
Malabaarsehe boom. Tamerind eig. tamr hind d. i. lud, dadelboom.
399, b. Neckar: zoo zal men wel voor Nectar moeten lezen, dat anders
(hoe wel 't geen zin geeft) in alle uitgaven voor komt.
Bevang: ('t zelfde als vroeger landbegrijp) omtrek.
Lijckewel: des niet-te -min.
400. a. ingebonden: anders ingetoomden, ingetogen.
Pers: thans verouderd voor perzik.

425.
b. verschiedt: thans tot verscheidde verzwakt. Lange: verouderde
vorm voor lang. Queelt: kwjnt. Geurigh: fijn, gees fig.
426. a. de kinders spel: verouderde woordvoeging voor hel spel der kinders.
427, a. Ileglon: anders By/on.
429. b. kibben: tandvleesch. Sterlincx: nam. ponden sterlings van 112.
illetser: metselaar, van 't verouderde metsen, thans slechts in
den verlengden vorm van metselen gebezigd.
431. a. oesters reyn gewas: paarlen nam. b. Bekaeyde: verdwaasde.
434. a. vercken: voor verken. Schuyfel- bont: pluymstrijker; zie reeds
vroeger. Gedocht: verkort, gelijk soms in 't spreken, voor gedeugd.
b. gerey : dans.
436. a. quaftiyh: hier waarschijnlijk voor knobbelig (bij vergelijking met
de kwasten of knobbels in 't hout).
b. wederspraak: weêrklank, antwoord.
11 442. a. will gij - verhooyen: gelijk ook Kamphuizen zoo juist zegt :
Wal is toes ougedult in pijn? enz. Zie het dichtjen, opgenomen
in 't Nederlandsek Liedeboek, I. bl. 108.
gefet: bedaard. Bieck: thans tot bakte verzwakt. Beyers: Lallen.
444. a. Een prinsfe: enz. verg. den Ring van Polycrates in Tollens'
Balladen, Romancen , en Legenden.
445. a. verbeleh: vertoorn. b. ontweyt: van 't ingewand ontdaan. Rop: maag.
N 446. a. wangeten: ongaarne of niet gezien.
11 447. a. backesy - kelders: in de woestijn nam.
952, a.. de straten veel betreden: het veel betreden der straten.
ii

b, sackers: beulsknechts.

'

:

11

b. verswymen: thans verouderd voor verzuimen.
Koquet: kokerij, kooksel,

11

401. a. Meesters: genees - meesters nam. Rack: afgepaald deel.
Aanraken: aanstippen, vermelden.
402, a. Mede: honingdrank. Canary -wijn: anders Madeira -wijn.
Dierbaar: kostbaar.

u 403. a. Rijf: vast, krachtig, b. bondigh: gefloten. Onyalick: wanhebbel?jk.
Armelf/u: hermelijn. Gevlochte: verkeerdelijk (hier wegens 't rijm)
voor gevlochten. Bendigh: bondig, afdoende.
„ 404. a. oilijck: eig. oodelfyk, hier in zijn oorspronkelijke beteekenis van
vuig, slecht.
puren: zuiveren. b. Ganste : schranderste.
Den honing/s: thans de h. Pyloot: loods (Fr. pile/c).
a.
405. tam: voor tamme. Schnymen: tafelschuimeu , klaplooi e».
406. a. voet: w jze.
407. a, nader: naar er. Vorder: verder.
b. fine/el, voor zingt. Beflagh: soort. Bejayh: bemoeyinyen.
408. a. onvernuft: redeloos.
413. a. zinnelijk: zorgvuldig, naauwleltend.
414. a. lazuur: gewoonlijk, met wegwerping der 1, azuur; van 't. Pers.
ladschuward, de blaauwsteen.
u 415. a. verwackert: wak/eer maakt, opwekt. Leeghte: laagte.
417. a. Pers, persfenboom: perzik. b. aerde: voor aarden.
Gewag : takken. Guile: weelderige.
11 418. b. Aerdigh : voor aardsela.
't 419. a. muyl: muildier. b. Vrouw: meesteres.
e 420. a. vouten: gewelven (Fr. vos/les).
b. Soo fchoon, waarvan: versta zoo schoon als iets, waarvan.
Ilondi - Mofeschans: de bekende Moufeechan.s, het huiten van
den velddichter Hondius bij Ter Neuzen.
x 422. b. Queelt: kw•ijsat. Aelwaerdigh: dartel, zie reeds vroeger.

453. a. peg/en: kenteekens. Hiel: beval.
455. h. ongelaet: norschheid.
457. b. oilijck: leelijk, naar de oorspr. slechte heteekenis van 't woord.
460. a. doer - vergeten: dat daar .niets vergeten was. Blief : voor blies ze.
Gelopen: opgeslorpt. Nobels, enz.: rozenobels, oude Eugelsche
munt. Past op: gaf om.
b. Machtiyh veel. Vilsiq: vrekkig. Borg/it: voor borgtocht.
462. a. huisgefin: in zijn oorspronkelijken zin, bedienden. Ros: blond, goud.
b. hoof/el: (eig. hoofdstel) tuig.
463. b. of, eer: versta als stond er: of men, eer.
b. Die zijnder qualijck aen: verg. mede Beets' aandoenlijk schoon
gedicht Jan. Jansen. Geile: als voren huifyefln, bedienden.
464. b. naer: na.
465. a. rappe geest: in andere uitgaven menschen geest. Getroeft, verkeert:
met kaarten of op 't verkeerbord gespeeld. b. ftuycken: srhuildon.
466. a. Belaten: beërfd. b. Gefiel: stelling.
468. b. Stolckt: stolt. b. Delen: planken.
470. a. vijzen: schroeven (Fr. vis).
471. a. hiet: voor heet.
472. a. balt: blaft. b. niet dal: nie/,s dal.

11
t'
ii

enz. te Amsterdam, by Jan Jacobus Schipper. 1655.
Bladz. 474. Preces; Eigenlijk ten besluite van Onderdons en Bngtenleren.
476. a. hoeft : behoeft, mist.
,
// 478. a. treeft: pit, kern. b. Keeftigh: pittigh.
480. b. op - paft: om - geeft.
481. a. fchoede.: fchoeide. Legde af: schoof (van nz j) af.
b. overkant: overzij, omver.
482. b. faker jonghgefel: Men herinnere zich de bekende geschiedenis
van Pyramus en Thisbe.
483. b. befcheyde: verstandige.
a 484. b. groe: #roei. Broei-netel: anders brandnetel.
n
485. b. mits: wijl, omdat.
b• 486. a. Bewafcht: bewast, vindt zich begroeid. Overgaat: naga^atElfch : elzenboom.
b. Berry-grond: veen -grond. Loos: long. Deufigk: suizend.
N 497. a, warmem: voor warnt.

Hofgedachten,

Op de Hofgedachten. Uit de latere uitgave.

Aen Jacob Nresterbaen. De bekende dichter van Ockenbueg, dat hij bewoonde
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en, naar 't voorbeeld van Huygens' in zijn Hofwijek, bezong
(1654). By die uitgave, door den dichter met een Latijnschen brief aan Cats begeleid, wijdde hem deze dit vers.
Arc/on Tempe (het Noorder Tempe) was de Latijnsche naam
door den dichter aan zijn lusthof gegeven, en waarby hy aan
dien van 't oude Grieken (het eigenlijke Tempe) dacht. Wij
volgen hier de oorspronkelijke uitgave van 't vers, in 't welk,
in de verschillende drukken der Hofgedachten, velerlei blijk
misstellingen geslopen zijn.
-bare
Bladz. 500. a. (waren: zwaarmoedigen. Boomgewas, later bloemgewas.
Gebracht. later gewracht. ongekochte: later ongekoockte.
h. De leeuwerck, enz. zoo luidt het oorspronkelijke; in latere
uitgaven: Maer prijzen boven al de soeten nachtegael.
Luften: later dien/ten.
Lofgedicht, Nieujaersgefanghen. Stichtelijcke Gedichten. Medic. Aforismen. Wij
plaatsen al deze gedichten achter de Hofgedachten en dat aan
Wefterbaen, waar zy voor een goed deel oorspronkelijk (in de
4 0 uitgave van 1656) eene plaats vonden; voor den Avond - en
Morgenzang, het Reis • en Danklied, zie I. bl. 625.
Bladz. 501. a. Seltfaem neus aryl Engeland. Men denke aan de gebeurtenissen
van 1649 en volgg.
++ 502 b. gevoeqhde: saamgevoegden, vereenigde.
Zededieklen. Deze reeks van grootendeels uit oudere en nieuwere dichters vertaalde verzen, die oorspronkelijk (1652) in Van Beverwijeks
Schat der Gefontheyt prijkten, vonden, zoo naar tijd als strek
hier de geschiktste plaats. Die van bladz. 529 en 530-king,
namen wij , met Simeons Lofsangh-liedt, uit de verzameling overgeslagen gedichten; het laatste verscheen echter het eerst aan
't slot van Liefdes Granaelappel, achter de oorspronkelijke uitgave der Klagende Maechden, over welke zie de aant. op I. hl. 600.
Bladz. 509. b. talen : vragen.
522. a. egger: scherp, bijtend.
524. b. onvermeuge: voor onvermogende. Schapperae: kast.
Pas iek op: geef ik om.
525. a. t En - lift: Het duurt niet lang, of, b. mortel: gruis, moes.
526.b. vefraeyt: anders verfroyt, d. i. vervroljkt. Om verteren: naar
de oorspronkelijke woordvoeging voor liet latere om te verleren.
b. gelieft: belieft.
527. a. een krachtigh: lees onkrachtig.
528. b. alwaerdigh. dartel, zie vroeger. Gepas: glas.
Smeert: in andere uitgaven staat verkeerdelijk (weet.
530, a. borde: anders berde (eig. plank, tafel).
Invallende Gedachten, euz. Inleidinge.
Naukeurige: naauwletteude.
Bladz. 534.
a
538.a. dicht: voor dicht op een.
540. b. graept: (saamgetrokken uit ge•raapt) grijht.
547. a. ruck: om 't rijm voor rug. 't Leel: het duurde, er verliep.
551. b. fagelkaf: zaagsel.
n 552. a. Noch wort: nochtans wordt.
++ 554. a. gelei: getij.
556. b. Schaliën: legen.
566. b. In 't Opschrift: By - malten: naar den verouderden zinbouw,
thans: die de heer Hooft heeft laten maken.
++ 570. a. Kinderdijck: tusschen Ridderkerk en Yselmonde.
b. Hiel: beval. Leurewerek: anders lorrewerk, prullewerk.
571. b. rocht: (van 't oude roeken, versterkte vorm van raken) raakte, trof,
a
572. a. neér: verval.
Slag: manier, handeluys. Plegen: bezigen.
N 573.
A/pafia. Eigenlijk niet anders dan eene bewerking voor het Tooneel der
in den Trouwring voorkomende Spooekliefde, enz. (zie boven
bladz. 140) Men vindt daardoor hier herhaaldelijk dezelfde bewoordingen terug, gelijk dat bijv. reeds dadelijk met de vers
den d'Aenfchouwers het geval is. In de beide laatste-regls

Bedrijven zijn, na de eerste uitgaven van het Spel, veel verzen
gewijzigd en veranderd; zie beneden in de aanit. daarop.
Bladz. 577. a. Syoockfter Gee/ten be2weerster.
579. a. Moesel: doedelzak. Kan (naar 't gewestelijk Hollandsche taalz ak) verkeerdelijk voor ken.
+1
580. b. kroos: trekken, gelaat (verg. vroeger). Getogen: af,Ietrokken.
581. a. ontsliep ontwaakte.
9
582. a. vesfnnen: bedenken, wijs worden. Gebreit: gevlochten.
587. a. graegh: begeerig. Spouwfe: spuwlze.
b. Wang/st: wankelt, beeft.
1
590. a. larykoeck: praatkoek. b. kan: voor ken.
Wat dien ick nu te doen? enz. In de 40 uitgave:
Elck baerd' en loegh met my, en noch fal ick 't eens wagen,
Om daer na dele macght, my toegefeyt, te vragen.
Of hier of elders, enz. eerst: daer ick na vraghe, wijten,
Iek meen, enz.
Met wil niet, maer geweldt, gevoert is van het landt.
Daer komt de Keyzer een , eerst: daer komt de Ho/fleet aen,
Ja, is haer, enz. eerst: Ja, is haev- anders niet dan als een
rechte man.
Dit is maer, enz eerst:
0, dit is maer 't begin, ick fal wat anders toonen,
Als iek u Koningin fal van mijn rijeken kroonen.
597. b. boeten: vergoeden.
+ 601. a. Uw hulten zijn gemaeekt, enz. - van vrouwen zijn gedient. Zoo
in de latere uitgaven; in de eerste 40 uitgave daarentegen:
Hier flaept g' op fwanendons, en gints op ftroo of hout,
Daer blinckt uw huys van klay, en hier van edel gout;
Hier muren van tapijt, en gints van fpinnewebben,
Daer drinckt ghy fehrale way, hier kunt ghy wijnen hebben;
Daer eet ghy flechte koft, hier alderley ghebraet,
't Gebiedt daer over vee, hier over voleken gaet,
Eu daer gby met uw (taf niet kunt dan fchapen dwingen,
Kont ghy, met fulek een tuygh, in landt en fteden dringen;
Ghy foeckt een Koningh uyt uw byën in het groen,
Wat voordeel kan aen u toch fulck een Koningh doen,
Die in een enge korf en van de groent' moet leven?
Maer ick en mijns gelijck kan u wat anders geven:
Wy nemen menigh lant met kracht van wapens in,
Dies, too ghy zijt te raên, let landtwerck uyt uw fin,
En leert hier geeftigh fijn, met andre gauwe treken,
En hoe men met beleyt, op tijt en plaets, moet fpreken;
Hebt ghy de vrijfter niet waertoe ghy waert gefint,
Denekt, dat ghy weêr van my, een Koningh, wort bemint.
b. praem: knelling. - De Grieck die voeghd' er by: enz. eerst:
De Grieck die voeghd' er by: hier dient wel op ghepaft,
Want 't is, al wat ick fegh, aen haer geboorte valt.
602. a. wel, zijt ghy, enz. Eerst:
Iek fie u foo verknocht, mijn vrient, aen 't Heidens leven,
Dat gby uw luftigh veldt noch fchapen wilt begeven,
Prent Godt of menfeh 't u in, ick foeck niet dat ick 't keer,
Noch oock door eenigh dwangh uw finnen overheer.
Leeft ghy in 't ftille wont, laet hier de jonckers draven,
Maer dat g' aen my ghedenckt, iek moet u eerft begaven;
Het fal, enz.
Hier is hy, enz. b. mijn gusfte toonen: Eerst:
Siet bier uw trouwe knecht, die op uw weneken wacht
En daer 't u dienfte doet geen ure fal verslapen.
craws. Wel, gheeft aen dele mau vijf hondert vette fehapen,
En too veel geyten met noch hondert koeyen toe,
En nogh een luftigh velt van neghen duyfent roê.
THE. Des Keyfers wil gefchiê.
Dat fijn te groote faken,
DAMON.
En Pullen, machtigh vorft, mijn geeft onruftigh maken;
Een kleynen ban is foet, waertoe too groot beflach?
Iek danck u evenwel too veel ick dancken mach,
:

:

:
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En fal na defen tijdt noyt dwalen op de velden,
Of fal uw hooge naera en groote daden melden,
En meer en kan ick niet.
ASPASIA.
Neemt, Damon, boven dat,
Dees penningh aen voor die de fpookfter van u hadt,
Nadat ick heb gehoort, op datfe mijne finnen
Na d' uwe neygen fou; 't gefchiet uyt goeder minnen,
En datje my gedeuckt.
DAnc.
Hoe, twijfelt ghy daer aei^,
Princes? dat waer mijn liefd' groot ongelijck gedaen:
Uw beeldt is, als een ftael, gedruckt in mijn gedachten,
Die u, als een Godin die iek moet eeren, achten.
'k Leef uur noch oogenblick of iek herdenek den dagh,
Hoe ick u eerftmael fprack en waer ick u eerft fagb.
Dies fal de guide fon haer loop noch peerden weten,
Eer dat mijn danckbaer hert fou fulek een gunft vergeten.
Een dingh verfoeck ick noch, dat toch geen leger fa,

En noyt geen ruytertocht door onfe velden ga;
Verbidt dat van den Verft.

Opdat liet foo gefchiede,
Sa] ick 't terftont aen 't heir, om uwentwil, gebieden.
b. Sy is uyl lagen Rant, enz. — Neem dit voor uw tro ft. Eerst:
Sy hoort een ander toe, die niet 'er lieve ftralen
Niet my alleen verlicht, maer bosfchen, velden, dalen,
Of wat er ontrent was daer fy haer oogen floegh.
Nu heb iek machtigh vee en daertoe landt genoegh;
Iek fal naer Daphne gaen of naer Lerinde tijen,
Of Galatea felf, Dametas dochter vrijen,
De fchoone Sylvia, Clarinde, of Amaril;
Iek heb van keur genoegh, niet een die nu niet wil,
Maer elck fal blijde fijn als iek begin te vragen;
Wat kan een menfch niet al ontmoeten in fijn daghen !
Iek was weleer gefehat een geeftigh jongelingh,
Maer midts iek weynich had, was, dat ick niet en vingh;
Siet, dus verkeert de kans! leert pracht en hoogtemoet wijden,
Leert trotfcheyt, met gedult, en blauwe fchenen lijden,
En ftelt dit tot uw troeft, enz.
Bladz. 603. a. genoeghte: (anders geneuchte) genoegen.
b. En treckt: euz. Eerst:
En treckt'er voort na toe; en, dat'et laat weer ruft',
Soo ftraft waer ftraffe dient; maer maeckt ons ftacgh bewuft
Al wat ghy daer verricht.
11 604. b. En, van heer jonckheyt, enz. Eerst:
En die van jonglis op af daervoor zijn opgevoedt?
Ghy legkt uw keur te Hecht, fit by haer heele dagen,
Niet anders of ghy haer de kroon op 't hooft wou dragen
Dies fal m' in 't openbaer verfoeyeu uwen aert.,
Of ghy van aehtbaerheydt en eer verbaftert waerl.
d'Een komt, enz. Eerst:
d'Een wordt een edelman, die veele menfchen doodt,
So een die landt verweeft en fteden wint, wordt groot.
Die klinkt, enz. Eerst:
Ach! dat men Adel noemt, zijn niet fo groote faken,
't En ware, dat het volek, dat eerft tot Adel quam,
Sijn deughden achterliet aen fijn vereêlde ftam.
De juffers, enz. Eerst:
Van Hooffehe jofferen, die defe vrijfter haten,
En dat niet fonder groat, fy zijn van my verlaten.
Mijn liefde, enz. Eerst:
Die knoop der liefd' t'ontbinden,
Maer fy bedriegen fich en fullen 't ondervinden;
Maer 't fchijnt ghy acht 'et niet, wel, daer's dan klaer befcheyt,
Dat een van de aenfagh zelf my 't grondich heeft gefeyt.
De maeght is, dien fy 't doen, begaeft met groote deughden
Weerdoor fy mijn gemoedt, ja hert en ziel vcrheugbden,
En fehoon een ander menfch dit niet aen Baer bemerckt ,

eYR.

lek voel haer foet gelaet, dat ftadigh in my werekt.
Bladz. 605. a. En daerom, euz. Eerst:
S' Is waerdigh, datfe van een koningh word' verkooren,
Niet fomtijts voor gebruyck, maer foo gelijck men paert.
Al wal haer, enz. Eerst:
Al wat het fchoonfte fchoon, in fchoonheidt, baten mach.
'k Meen d'antwoordt foude fijn : 't komt niet dan van de Goden,
Die 't onbegrijpelijck in fijn gemoedt geboden,
En zoo verfta ick 't oock, dat my foo fechten maeght
Tot vollen herten -wenfch , tot koningin behaeglit.
molek: thans veelal tot melkte verzwakt.
Groote reden, enz. Eerst: dubbelt reden,
Op hem en die klappey, die d' aenflagh hem ontleden;
'k Moet fien, dat iek door lift van vragen Baer ontdcek,
Op dat fe ftraf ontfangh voor defe quade treck.
Om d'uytfayh, enz. Eerst:
Hoe d' uytflagh is vergaen, van u naer eyfch te hoeren,
PAR . Wel, voeght u aen mijn zy: ick heb de koere-meyt,
Soo veel ick kon, veracht, en, met een goet beleyt,
De Keyfer hart berifpt en heftigh doorgeftreken;
Hy hoord'et ftatigh aen, oock fonder yet te fpreken,
Maer, als ick mijn verhael ten leiten had gedaen,
Soo vingh hy, op fijn beurt, tot my fijn reden aen:
b. Gantfeh: Eerst Jim. Een grooten Vorft: eerst een Keyfer dan,
Vrijsters konnen: eerst Hoofsche vrouwen.
Ghy houdt'el, enz. Eerst:
Ghy wordt het haeft gewaer, als ick'er, tot een loon,
Ter fchandelijcker ftraf voor ieder ftel ten toon;
Och, boe ick ftond en keeck, enz.
Ontstelt tot aen de ziel, enz. — Streeek s eerst flan.
Meer fegtet ghy: enz. Eerst:
En ghy, Chariclea, ick heb u oock lien fpreken
Met 's Keyfers heymenraed, het fal in u noch fteken;
Dies fegget veylijek op, enz.
lek treck'et, enz. Eerst: iek tiller my niet aen,
IIy die onfchuldigh is, fal op befchuld'gen pasfen
Noch laegh, om 't reyn gemoedt door boofheyt te verrasfeu.
11 606. a. valt gemeenlijek in: eerst viel weleer in het. Uw geeft: eerst n als.
En doer uyl, enz. gerst:
Dat van een mifdaet zijn too veel als klare. blijeken;
Ontkent uw fchult toch niet, dewijl ghy fchuldigh zijt.
PAN. 't Is hem die fuyver is, onnoodigh dat by lijdt.
De Hemel weet waer 't fchuylt.
Dus maeckt, enz. Eerst:
Voort, fegh het daetlijck uyt..
PAX. 'k Weet nergens minder van.
VAR.
Iek krijgh al geen hefuyt;
Dan ick heb 't fehendigh ftnck al hooger opgenomen;
Iek fat, op ftaende voet, een fpooekfter laten komen, enz.
b. Wat hier uyt, enz. Eerst:
Wat nu hier uyt fal broen , fal lieh haeft openbaren,
T'fa vrou, enz.
Het waer terftont gedaen als ick maer wilt uw fin.
Stracks: eerst hier. Klein beflach: eerst Bene moer.
Hier toe dient wondertuygh; brenght maer een fpiegelglas
Of brenght hier, enz.
Teems: zeef. Een van ouds bekende tooverproef, reeds bij den

Griekschen dichter Theocritns vermeld.
Geen Duvvels vreest, eerst: niet z jl bevreest.
f/ 607. a. ouwe queen: oud wijf, ver,-. over queen vroeger.
: 609. b. vermelden: eerst zerlconden. Oferhanden: wanspell. voor oferanden.
Hnwel je.v Fuick. Te Amsterdam by Jan Jacobs Schipper, met privilegie voor
zestien jaren, 4°. (1656), volgende op de Isposia.
Bladz, 613. a. wanekl: onzeker is. den den brt : van het spoor.
b. Neer den oirboor: gelijk 't behoort. Vieren: toegeren.

AANTEEKENINGEN.

Blad,., (ï15 a.
c^

'k En weel: tk weel niet.

b. Kan. gelijk meer, verkeeidelijk voor ken / .
616. a, uw witte doeckert-Ieuyf: uw maagdelijk tooisel .
Chaloepen. sloepen. Als doen: als toen.
b. Cults- bende, Ca/is hoeck: schooyers buurt (van haul. be•oo,l).
f)19. a. ougequetfler eer: niet onyehicetste eer, in later uitgaven verminkt

tot ongequetste eer.
b. lichte-kog: eigenlijk licht-aars. (Verg. Buser, in den Taulyida,
1. bl. 43.)
cteUjens:
jakjens (zie reeds vroeger); liter natuurpk met
621. a.
woordspeling op de ziel.
b bcftel. peu / schu l. Sluen: slachten (verg. het z. naamw. slayer.)
Spaarasche wesp : Venusziekte.
622. a, freecicen: anders spilcken , verg. speeksel.

131< t(IS 726
cc

'c

V

,

'T

dragend , plaatsen wij Iner nog ter bladvullnig
Bladz. 625, a. nieuwe brillen: nam, verrek^^ kers. Praam: knelling.

Blads. ß127. b. dsjeker: dsjkwwerker.
628 b. gepleckte sleenen : Namerk marmer en delg.
632, a. raeglt- hooft. anders raciqbol. Kaegla . schuil.
«
633. a. reyser: reiziger. Gltnlen. planken schutsel
b. Lernten. leemten, gebreken . Prins, enz. namelijk Hippocrates,
u
610. b. loos. long.
if649. a. otgenoet. bang le moede.
/c
(i,,U. a. koP1ela fen: drankschalen, b. Balgte: buil, schort.
T'samzrrfpraeck, enz.
Bladz 666. a. Schrap : kost, overijld. Quellig : lastig.
667. a. man-hoer: mannelijke erven. b. ]Ylonunen gemaskerd gaan.
669. a. rnennen: (in de schuur) toeren. b. /terzterde. verlichte.
ic
670. a. geuan: eigenlijk naamgenoot : makker.
Qual: thans Awe/dc. Speeltje: spel, speelbal.
n
671 a. brillen verk.: misleiden. elf: van. Blaft tabark : rookt.
^c
672. b. Canrertts: Cambridge to Engeland. Gelden: onderwezen.
1c
(ii 3. a. rues razern^^, dolheul . Quak: leugen. b. Tot dat , tot hetgeen.
w
676. b. stout: slowt, duwt (zoo men niet welligt stort moet lezen).
a
631. a. het vale paert : uit 0yenb, VI. 8. b. Fits: fel, hevig.
n
658. a. gilden: lustige drinkebroêrs,
a
(189. b. ondcrgaen: den voel dwars zetten.
692. a. reden: billijk. Onguur: onzuiver, Onyalick: onvoeglijk.
Schiep: verkeerdeltjek voor schepte.
697 a. hellen, oorspronkelijke, volle verbuigingsvorm. Heefl'er: juist, voor
liet thans verkeerdelijk veeltijds gebezigde hebben'er, en Berg.
698. b. Vernuyght: (spreek uit vernnught) voor vernoeyd.
700. b. Bedochl: voor bedacht. Gernetft. thans gemetseld.
702. b. terruw oeglft: tarwen- oogst.
703. a. befcheerl. beschikt. b. Muyl. muildier. Verschiet, thans verscheidde .
Doodel^^rke uytyanylt, enz. kwam oorspronkelijk in de Doodkiste zoor de lecertden YLV , maar zonder het voorafgaande ondicht , voor.
Bladz 710. a. horenwerck . vestingwerk met hoeken (van horn , hoorn, d. i hoek

Tarhlighjarige Bedenckingen, enz. Men zal daaronder enkele oude kennissen,
van boven bladz, ,12-52S, ontmoeten, hier door Cats op
nieuw bewerkt en bij de overage tngelascht.
Bads. 746. a rlaeraen daarop b bezette reden. r yp overleg.
757 6 muyfeueften voor ntusentssen, zie vroeger.
758.
a. daervnel. waarrnccle. b. Versieren, verzinnen.
Ic
c 759 a nader nu er.
761. b. clrzft is gejaagd.
11
11
763. b abel. schrander, hier in klankspeling met den naam van Abelard.
,

t'

766. b. gefoold • gesold.
778. b. laurserelelgen • lauriertal ken.

11

761. b. geboerte: boeren

v

782. a, rogge.t'opl,en: roggepappen. b. Fyfl flaet. verlangt teranttvoordtnq.

cc

Nachten.

cc

enz.)

809 a. op-gepafl• omn-gedacht. b. Moel berioeft.

,c
cc

810. a. befehle hier met de afgeleide betcekenis van kieskeurig, naaurvgrzel.
St 1. a. onvermeuge voor onverrnuge^i , thans onvermogend, onmachtig.
Schapperae : voorraadkas.

1c

813.b gauwe

'c

u

714,a. wreeheis, anders vrekherts (gterigaarls),

voor bergen,

1c

Yoorredrn :

Bladz. 613. a. Leven. Tachtigjarige Bedenchinyen. Volgen hier na de Slope/ooze

gebeigle

783. a. genut • voor nut. Schoen hier meervoud k an schoe.
Luchten seit/ragen (gelijk in de spreekwijs luchten noch zeen).
7 S4 a. Cordelters. Franciscanen. Slacri xloehlen. b. Reden onlekent
cc
zoo lees ik voor 't mij anders ouverklaa rhat e . redeneca bekent.
785.
a
L eek gedroogde .schol. 1Faerdiyh van waanli.
11
hem , stcortte x ich.
786.
b.
gaf
11
791, b. hoorais Ronceinsch wel te weten.
1c
793. a. huegeuerek . dit verplaatst ons in den tijd , toen min de heggen
tc
op allerlei wijs begon te fatsoeneeten.
791. a. ten onderyanek. by den ondergang.
ic
Mi lde /en enz. Naar het oorspronkeljk Latin van Joh. van Milaan, uit naam
der beroemde genecskundtge School te Salerno (in Zuid - Italië),
voor meer dan 700 jaren beschreven .
Bladz. 796. a. Lagst reinigt.
799 a. de clone pieteruucn, enz. Verg. leerbil hoven, I, in de Sinne- en
Pc
3finitebeelden, bladz. 43.
9
802. a. onitaert anlief. b Ball • met de bal speelt.

11

Inleydtuge.

(gelijk

a

Ceduchleu op flapeloose nachten , ens. Het eerst , na Cats dood , in 1669 te
Dordrecht in 4o. uitgegeven ; vervolgens in de fol. uitgave s in
1700, enz.

Bladz. 712. a. liier. op Sorgh -Vliet nam. b. Telmis. anders au/woes. (eigenlijk een samentrekking van 't oude ulmoserte,'t Grieksche eleonosune )

aelwaerdiyli . dartel, Aelemts : aalmoes,
737. b. een en wilder. verkeerdebjk ui alle uitgaven • eene ui/ft r
738. a, b&jier: hier voor berooid.
b. Dal gewas . verkeerdelijk in alle uitgaven: dat 't genus.
7 10. b. haft: de strop, als uit de hennep -Last gemaakt.
741, a, kaft voor kosten , onkosten.
743. b. onbegrepen • onbeperkt , onntetelgk.
745. Geboorte groet. VVtj nemen hier deze rtjmelauj van Schipper minder
nog vollcdtgheidshalven , dan wel om de namen van Cats' klein
-kinder
zij ons opsomt , over.
736. b.

1Vachleyael voorkomende, maar ontegenzeggelijk Cats stempel

Duotb fle voor de levendigen. In 4o. als voren, volgende op de Huwelijcxfuyrk.

ntenekt voor ntenyt.
730. b. begraeyen . anders begrontnren , beknorren,
731. b. naerder Zrraent : nader dwang, naanzv-er beteugeling.
732. b. dient : voor h j dient.
733. a. yell ft • geblufrht, weggenomen.
735. a. ader. saamgetrokkeu voor als er, gelijk nog ondter't spielen.

b. Ongeredde, onberedderde, have/ooze. Uilgeseedt loegelaleld.
c

n

Cupido Bitllernan enz. Dit stukjen, zonder naamteekenmg in de Zeeuwsehe

a. achtertocht urhterhocde, loezlnchl.

729. b.

vlugge, schrandere (naar de oorspronkelijke beteekenis

van 't woord
SI4. b. ontl'cyckcen. ont.sluttert, b. Naer. thans na'.
817. a. Gedogkt . voor gedeugd. lllet. met dal, terw jl. b. Rollik hie/ -tik.
818. b. Raetflaet, thans beraadslaagt.
819. a. haft • b /af , ziek aanmeldt.
820. a. fchoven• anders schaften . Verfraeyl. vervrolz^h1.

Tachligh jasigh lesen en Huyshoudingh.
Blade. 829. a, Peneets geback. Veneleaansch glas.
^c
830. b. bemerck. aanmerk, beschouw.
n
831. a. klingen: duinheuvels,
832. b. Barlaeus: de vermaarde Amsterda:nsche hoogleeraar eu dichter.
833,b. b10 veel-kon : Veel, naar urn ooisproukelgk karakter, nog als
N
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zelfstandig naamwoord gebruikt. Overbeeck : het buitengoed
zijner dochter, met den heer van Carnis gehuwd.
Bladz. 836. a. Faders: nam. de oud- of kerk- vaders.
837. a. meulenaer: soort van zeevisch. b. Genaa: ook hier voor makker.
839. a. onderfcheyt: zou men niet eerder onbescheyt moeten lezen?
u 840.a. docht: voor dacht.
Eerdichten. Ten vervolge op die in 't Eerste deel, bladz. 631 en very.
Bladz. 845. a. Op hei boeck van Willem Teelingh. Behoorde eigenlijk in de
eerste afdeeling, daar Teeling reeds in 1629 overleed; men
stelle het in gedachten dus daar, nevens de andere aan zijn
Balsem Giliads gewijde verzen, I, bl. 633.
817. b. muyfen—verhuyfen: spreek uit muzen, verhuzen.
Aen Anna Schilders. Met een exemplaar der eerste uitgave van het Hou wel jck; gelieve het dus, even als 't vers aan Teelingh, in de
eerste afdeeling te stellen.
11 848. b. den Elisabeth. Aen welke de uitgave van de Faces rluquslae
J.Catsii, zijn, door Barlaeus en Boei, in 't Latijn (de Roomsehe taal) vertaalde gedichten waren opgedragen.
n 849 en 850. Opdracht , enz. Der eerste folio uitgave van Cats' werken
in 1655.

Bladz. 851. Twee en Tachtigh jarigh lezen. Het eerst uitgegeven achter de
latere folio uitgaven.
652. .Plantijn: de vermaarde Antwerpsche boekdrukker. Douay: de
hoogeschool te Douay, door koning Filips II ingesteld, ten einde
de gevreesde kettersche beginselen der Leuvensche te ontgaan.
11 659. a. looper: landlooper.
a 860. h. berck: brik. Kraeck: Spaanseh vaartuig.
a
865. a•. te meel: geheel en al.
N 866. a. veersjen. Het eerst voorkomende in de Zeeusche Nachteyael.
Verlieft: zich verliest, verloren raakt.
u 868. a krockigh: kreukig, brekeriq.
872. a. perch: het Engelsehe park.
Tour: de bekende staatsgevangenis de Tower.
880. a. blick: anders blank. b. Beên: B's.
w 851. a. Sucrioen : zoogenaamde naakte gerst.
u 882. b. helden tot verderf: zoo lees ik voor het in alle uitgaven voor
maar onverstaanbare Belden t. v.
-komend,
888. a. Voorbericht, enz. van den voorgaanden drukker, wel te welen die
der folio-nit gave van 1658, sedert in alle volgende opgenomen.
n 889. a. vertierinq: tierige aftrek.
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