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EEN WOORD VOORAF .
Kan Jacob Cats nog iets voor onzen tijd zijn, voor ons yolk
van heden ?
Het is zeker, dat onze zeventiende eeuw meer en meer voor
ons begint to herleven ;
de eeuw, die zoo rijk was in alles, in
sto f f el i j ke goederen als in die des geestes,
rij k niet het minst
aan dichters . De mindere goden daargelaten, maar wie kent
niet de namen van het viertal, dat klassiek is geworden :
Vondel, Hoof t, Huygens en Cats? En meer dan de namen
weet men van hen, ook al heeft men geen studie van letterkunde
gemaakt,
van twee der vier vooral, den eersten en den laatsten : Joost van den Vondel en Jacob Cats .
Er is tusschen deze beiden zeker geen vergelijking to maken,
en 't zou van meer dan overschatting getuigen, indien men Cats
naast Vondel wilde stellen . Daar gaat het bier niet om . Doch
een andere vraag is, wie van de twee zich het meest het hart
des yolks beef t veroverd, wie het meest i s gelezen en herlezen
en opgenomen als 't ware in het bloed van onze natie . Dan
zeker niet Vondel, maar Cats, die meer dan twee eeuwen lang
de dichter van het Nederlandsche yolk bij uitnemendheid is
geweest, wiens verzen naast den B i j bel in menig gezin zoo niet
het eenige, toch het voornaamste geestelijk voedsel vormden .
Daar is een reden voor . Dezelfde reden
maar alle vergelijkingen zijn uit den booze
als waarom Schiller bij de
overgroote meerderheid van het Duitsche yolk in hooger aanzien staat dan Gothe . Omdat Cats dichter bij het Nederlandsche yolk dan Vondel, die daar hoog boven uitging, omdat
ons yolk in Jacob Cats al zijn nationale deugden terugvond
en
vele zijner gebreken, omdat deze dichter een van beweging was met de Nederlanders, voor wie hij schreef . Nog een
vergelijking : indien Vondel de Rembrandt onzer dichters is,
was Cats dan niet de Jan Steen, de Teniers of Van Ostade
onder hen ?
Ons yolk heef t steeds Cats begrepen, met hem meegeleef d en
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meegevoel d, met hem meegel achen ook d i k w i j l s, n i et f i j n t j es
geglimlacht, met peinzenden blik, maar lui-.1-op, hartelijk en
gul gel achen met breeden mond en toegek,nepen oogen . E n
bovenal, Cats wilde, wat ook ons yolk verlangde, door zijn
poezie niet alleen vermaken, niet o-ntroeren in de eerste plaats,
maar voora' leeren en stichten . Hij bleef daarbij, zooals een
volksdichter past, op den beganen ;:;rond, zijn f antasie zweef de
niet hoog de lucht in, maar ging zich vermeien in de wereld
om hem heen, in de natuur van zijn geboorteland, in de menschen rondom hem . En daar kwarri allereerst zijn opmerkingsgave hem van pas ; Cats ziet veel c;n ziet goed ; niets ontsnapt
aan zijn blik, het kleine het allerminst misschien ; niets is hem
ook to Bering, om er verzen over to schrijven, die hem zonder
moeite uit de pen vloeien, en die even gemakkelijk begrepen
worden als zij gemakkelijk geschreven zijn .
Joch is deze poezie, die zoolang ons yolk beef t vermaakt en
gesticht, ook nog iets voor onzen tij d ? Indien ons yolk nog iets
bewaard heeft van zijn karaktertrekken, zijn eigenschappen
zeer zeker . Doch dan niet in haar geheel . Daar
van vroeger,
zijn onder hetgeen Cats schreef, verzen, die niet onder de oogen
van ieder gebracht kunnen worden, daar zijn er ook, die niet
waard zijn nog gelezen to worden . lets anders is een bloemlezing, die het beste, het waardigste- geef t uit den grooten schat
van Cats' nalatenschap en die ook nu nog haar lezers zal vinden .
Want ondanks al de aanmerkingen, die op Jacob Cats zijn
gemaakt,
hij was een dichter . En wat dan vooral in hem
tref t, is
niemand minder dan Busken Huet beef t het getuigd
de waarheid van zijn poezie . Overal in zijn werken is hij
zichzelf, geeft hij zich gelijk hij its en voor niet meer dan hij
is, handhaaft hij zijn eigenaardigheid . Bij hem is de dichter
samengegroeid met den mensch, zoodat wij in zijn gedichten
een getrouw of druksel vinden van :zijn wezen . Die mensch moge
niet altijd onberispelijk zijn, hij was menschelijk ook in zijn
gebreken, en tegenover deze stonden groote deugden, deugden van huiselijkheid, van godsdienstigen zin, van lief de voor
de natuur, en niet minder voor den misdeelden evenmensch,
zich openbarend in weldadigheid . Uit het werk van Jacob Cats
spreekt dan misschien in de eerste plaats niet altij d een dichter,
maar toch altij d een `mensch, die het eerlijk meende, met zich-zelf en met anderen, en naar zoo eenen luisteren wij ook nu
nog gaarne .
FOKKO Boy .

MINNEBEELDEN
VERANDERT IN

SINNEBEELDEN

AAN DE
ZEEUSCHE JONK-VROUWEN :
GESCHREVEN GEDUERENDE DEN VOORLEDEN
STILSTANT VAN WAPENEN .

Ghy, Zeeus en soet geslacht ; ghy, Venus lantgenooten,
(Want Venus is wel eer oock uytter zee gesprooten)
Ghy, die met Venus hebt het eygen V aderlant,
Het eygen geestig oogh en minnelijck verstant ;
Jonckvrouwen, aerdig volck, die, met verholen krachten,
Een onbekenden brant ontsteekt in ons gedachten,
Die, met uw soet gelaet en lodderlijck gesicht,
Een droeve ziel geneest, een treurig hert verlicht ;
Aen u komt dit geschenk, een beelt der ganscher eerden,
Dat Venus sone bout en Venus bout in weerden ;
Aen u komt dit geschenk, de gantsche werelt-kloot,
Die al haer voetsel raept alleen uyt uwen schoot ;
Aen u komt dit geschenk ; in u leyt doch verborgen
Een ander Vaderlant, dat eenmael, schier of morgen,
Sal toonen sijnen glans hier in het aertsche dal,
Als ons het duyster graf gevangen houden sal .
Dit kint, dit wonder kint, komt naer u toegestreken,
Want 't heeft u (soo het schijnt) wat sonderlinx to spreken :
Het komt u seggen aen, in ronde Zeeusche tael,
Al wat'er ommegaet in Venus gulden sael .
Het beef t, door slim bedrogh, my desen boeck ontdragen,
Want 't is van overlang vol alderhande lagen ;
't Is jonck, maer of ter f el ; het spot met onse smart,
Ach ! die nu steelt mijn boeck, ontstal wel eer mijn hart .
Laest, als de guide Son was in de zee gedoken,
Soo quam het dertel wicht my in een droom bestoken,
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My docht wel, aen si j n oogh en aen si j n stueren mont,
Dat hem het grillig hoof t niet al to wel en stont .
„Waer, sprack hy, zijt ghy nu, waer zijt ghy, trage Zeeuwen ?
Hier voormaels w aert ghy kloeck en onversaegde leeuwen ;
D oen ghy eens voor het l ant ginght setten l i j f en goet,
En deedt het Zeeusche diep vermeeren door het bloet ;
Doen was uw Jonckheyt rap, doen haelden uwe gasten
De vlaggen van den spriet, de wimpels van de masten ;
Doen woondet ghy in zee, en, meer 31s sy gestoort,
debt menigh honctert man geslingert over boort .
Maer nevens uw macroos en i .uenlg uuysent nelcien,
Was bier nocn ancier voicx dat vxoomueyt koncte melden,
Dat nieuwe deuntjens song, den vyanc als to spijc ;
't is waer, het ging wat rau, maer soo was doen ue tijt .
Siet 1 als - er ooriog was, doers vont men her roecen,
En nu bier V retie woon t, sc,o is de kunst vergeten ;
De werelt is verkeert : daer Mars verwecxt een liet,
Vermagh de soete min, vermagh daer Venus niet ?
Hoe ! is net geestig volcx uyt Leeiant wegh getogen e
Of zal de bioet-hont Mars yet boven ons vermogen ?
N een, ronde Leeuwen, neen ; al heel t de kri j gn uw l ant
In vryen staet gebracht, het is door ons gemant .
Waer genus nedervalt, kan Mars daer staende blijven
Kan Mars daer immermeer een vrome daet bedrijven ?
Voor my, ick segge neen ; geen Lant en kan bestaen,
Indien men Venus rijck wil onder laten gaen .
Siet, Mars leyt nu in slaep, maer komt by eens t'ontwakeri,
W at sal het korsel hoof t doch in de werelt maken,
Soo ick mijn boogh ontspan ? gewis 't en is maer wint,
Soo Mars door mijn beleyt Been nieuwe stof en vint .
De trommel plaght de jeught tot oorlogh op to wecken,
Laet nu een soet gedicht de teere sinnen trecken
Tot Venus soeten krij gh, daer noyt bet vinnig loot,
Daer noyt de felle spies een vryerr heeft gedoot ;
Het Lant is uytgeput door al to lange krijgen,
Laet nu een soeter lucht op dese kusten sijgen ;
Laet nu eens wederom 1 e rechte zi j n gebracht,
Dat Mars eens nedersloeg door zijn verwoede macht .
Gaet, let eens met verstant op onse nae-gebueren,
En wat een grooten voick is binnen hare mueren ;
Besiet wat Hollant doet, en hoe bet queecken kan,
En hoe het veering treckt en menig duysent man ;
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Besiet, hoe dat het wast door al sijn gansche leden,
En hoe het over-al vergroot si j n ri j cke Steden ;
Besiet eens boven al wat gronden dat het leyt,
Waer door het alle daeg wort verder uytgehreyt .
De vonden altemael die hier toe mogen strecken,
En wil ick voor het volck niet al to verr' ontdecken ;
Een moet ick evenwel bier brengen aen den dagh,
Op d at het dese kust to nutte komen magi
In Hollant is een volck, dat met een aerdig jocken,
Dat met een soet g2dicht, een yeder weet to locken
Tot :ck en weet niet wat, tot onbekende min,
Die sluypt dan in het breyn, en neemt de geesten in.
Daer singt tfeyns, onse vrient, al wat de soete Griecken,
Gedreven door de kracht van mijn geswinde wiecken,
Oyt schreven voor de jeught, en dringt de vryers aen
Meer, als oyt eenig geest to Romen beef t gedaen .
Daer is een geestig hoof t, dat met sijn harders-kiachten
Doet yder, die het hoort, na soet geselschap trachten .
Hier by komt Bredero, die jockt in boersche tael,
En treckt tot mijnen dienst de Nymphen altemael .
Noch zijnder over-al veel soete toover-pennen,
Die tot de sachte min de rauwe jeught gewennen .
Siet daer een goeden vont, waer door het Vaderlant
Geduerigh wort gebout, en op een nieu gemant .
Maer segt eens, Zeeuwen, segt, wat is bier oyt geschreven,
Dat yemant tot de min een spore mochte geven ?
Ick weet doch evenwel dat hier geen kunst ontbreeckt,
Maer 't is verholen vier, dat order d'assen steeckt .
Ick weet, dat Zeelant is een winckel van verstanden,
Maer wat daer yemant dicht, dat bout men in de banden,
De nacht bedeckt het werck en niemant mach het sien ;
Maer hiet ick Venus kint 't en sal niet meer geschien .
Ick weet dat onder u zijn veelderhande saken,
Die oock een stege maeght wel gaende souden maker ;
Ey, laet dan uw gesang eens komen aen den dagh !
Maer waerom bid ick dock, daer ick gebieden magh ?
Langt hier, wat dienstig is voor onse jonge dieren !
D it sprack hy, en met een soo greep by mi j n papieren,
Hy bontse met de pees van zi j nen boogh to hoop,
Een seyde : , , vaert nu wel", en stel d' et op den loop .
Wat was'er om to doen ? eylaes, ick moest'et lijden,
Ick dacht in mijn gemoet, ick wil den lecker mijden ;
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Ick vreesde sijn geweer, dat, schoon al is'et kleyn,
My dickmael heef t geraeckt tot aen het innig breyn .
Daer streeck de jongen heen met al mijn oude stucken,
En ging het meerendeel in haesten laten drucken ;
Hy voegder platen by, en oock sijn eygen beelt,
Waer door by menigmael de jonge sinnen steelt .
Doch, naer ick was bedaert en by nu wegh gevlogen,
Doen riep ick overluyt : de lecker is bedrogen ;
Want o f hi j schoon al greep uyt zi j n geheele macht,
Ten salder vry niet zijn gelijck by heeft gedacht ;
Want mits by besig was om diep genoeg to tasten,
Soo nam by dingen mee die hem toch niet en pasten,
Hy meynde gansch het boeck was voetsel aen de min,
Maer neen, vriendinnen, neen ; daer schuylt wat anders in .
Men vint' er niet al leen de mal le jeught beschreven,
Daer is oock nutte leer tot al het vorder leven ;
Want na het apen spel van Venus dertel wicht,
Soo gaet het tweede deel tot aen den zeden plicht ;
Het derde leyt den gront om hooger op to rijsen,
En gaet de reyne ziel tot Karen Schepper wijsen,
Verf oeit den lossen waen, en, door een stil gesucht,
Klimt uit dit nietig stof tot boven in de lucht .
Ghy siet dan bier een werk, dat driederhande dingen
Komt toonen aen het yolk, en in de werel d bringen ;
Ghy siet een selsaem boeck, dat eerst den vryer speelt,
Maer dat haest rijper wort en beter vruchten teelt .
D aer is een seecker ti j t voor al le jonge l ieden,
Om aen een lieve maeght haer gunst to mogen bieden ;
D aer is een seecker ti j t, wanneer men kooten magh,
Maer 't is ook eenmaal tijr to laten dat bej agh .
Al staet daer Venus soon bier op het boeck gesneden,
Van yeder een gestreelt, van yeder aengebeden,
Soo ghy het evenwel in alle deelen leef t,
Ghy sult'er stof fe sien die Venus brant geneest ;
Ghy sul t' er sto f f e sien ten goede van de zeden ;
Ghy sult'er stof fe sien tot voetsel van gebeden,
Het dertel kint bewoont alleen maer d' eerste sael,
Ghy dan, of leest'et niet, of leest'et altemael .

II

HET DEEL WIL ZIJN GEHEEL .
Vraeght iemant hoe het komt dat al le jonge sinnen
Haer snellen uyter aert, haer stellen om to minnen,
Die kapp' een ael in tween, en stae een weynigh stil,
En sie hoe yeder stuk sich weder voegen wil .
Godt heef t eens van den man een ribbe weghgenomen,
En daer is voor den man een vrouwe van gekomen
Siet, hier uyt rijst de min, en al haer soet bedrijf,
Het lij f wil naer het deel, het deel wil naer het lij f .
ONTIJDIGH MAL, IS NIET MET AL .
Al kapt een staele-bijl den paling in de leden,
Al is hem schoon de kop ten vollen of gesneden,
Noch springt by om en om, by wispelt op den blok,
En, schoon de doot genaeckt, het schijnt hem enkel jok .
Daer zijnder in het lant, die, in haer oude dagen,
Noch dertel willen zijn, en malle liefde dragen,
Maer al haer sot gelaet en is maer enkel waen,
Want naer een korten tij d het mallen heft gedaen .
LIJT, SONDER SPIJT
Kapt vry een Ael in tween, by sal noch of ter springen,
Hy sal met alle macht de leden omme-wringen,
Hy trotst, oock even dan, by tert den harden noot,
Hy leeft, gelijck het schijnt, ten spijte van de doot .
Ghy, als een hooger macht wort tegen u gedreven,
Soo lijt'eL met gedult ; waer toe het tegen-streven ?
Si j ght neder in het stof, en toont een buyghsaem hert,
Want die onwilligh lijt, die lijt to meerder smert .
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GRI JP J' E T WEL, SOO I S ' T MAER SPE L .
Het brandt-hout en de Min zijn twee verscheyden saecken,
Maer op gelijcken voet van ieder aen to raecken ;
Want of men naer het Vyer, of nae de Minne spoet,
Daer is een serer konst hoe dat men grypen moet .
Tast daer het leyt en gloeyt, ghy suit het laten vallen ;
Tast daer het niet en brant, soo is'et om to mallen :
De lief de, soete Jeught, is, ick en weet niet wat,
Sy dient, of client u niet, na datse wort gevat .
SLAET DE HANDT, DAER 'T NIET EN BRANDT .
't Is twee-sins aen to doen al watje kont bedencken,
Grijpt hier, 't is sonder noot ; grijpt daer, het sal u krencken
Wie is'et die terstont de vingers niet en schroeyt,
Indien by vat het bout juyst daer fiet leyt en gloeyt ?
In vreught is dickmael pijn, in plagen, voile zegen ;
t En is niet in de saeck, maer aen den man gelegen .
Wel, draeght dan net gedult al wat den hemel doet,
Zijt willigh, datje zijt, en datje wesen moet .
JEREM . XXI .

8.

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

diet brandthout daer het gloeyt en mach men niet genaken,
M aer daer geen voncken f i j n d aer is' et aen to raken,
Geen mensch en grijpe toe alleen op lossen waen,
Want die het qualijck vat die is'er qualijck aen .
De zegen met de vloeck, de doot, en oock het leven
Die sijn u, weerde ziel, van Gode voorgeschreven ;
Wel neemt dan, lieve, neemt het goede by der hant,
En vlucht naer Zoar toe terwijle Sodom brant .
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NIET SONDER VRAGEN .
i b y wenst een echte Wij f , ghy wenst to mogen trouwen,
t ihy wenst (gelijk het schijnt) u buys to mogen bouwen,
Ghy wenst en anders niet . Maer lieve, segh een revs,
Wie trouwt'er in den droom of in een dom gepeys ?
[let vryen eyscht versoeck . Geen Echo Balder quelen
O an als haer iemant verght, en dat met luyder kelen ;
Wel, tijt dan aen het werk ; want siet ! een rechte Maegt
En komt niet ongenoot, en Beef t niet ongevraeght .
DIE VRAEGHT LEERT KLAPPEN .
fee Lucht die tegenspreeckt, de stemme sonder leven,
Is niet gewoon van self s een woort van haer to geven ;
Maer komt'er oyt een mensch die maer bet minste vraegt,
Soo vint men dat bet bosch van haer geruchte waegt .
Vie oyt tot spreken verght de tonge der klappeyen,
Die opent haer den mont, om breet to mogen weyen ;
Wie met een slim beleydt gestole dingen heelt,
Geeft oorsaeck, dat een diet aen alle kanten steelt .

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

Wie oyt een wederklanck wil in de lucht verwecken,
Die moet een belle stem tot in den hemel strecken,
Want die niet uyt en brengt als woorden sonder kracht,
En hoort Been tegen-spraeck, hoe laugh by antwoordt wacht .
Hy dient zi j n herten-gront met yver uyt to spreken,
Die met een droeve galm wil in den hemel breken,
Alleen die krachtigh bid, en tot den Heere sucht,
Verweckt een wederklanck tot boven in de lucht .
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'T NEEMT TOE, MEN WEET NIET HOE .
Laest ging ick in den hof, daer schreef ick op een linde,
Ick snee in een pompoen den naem van mijn beminde ;
Het schrif t was eerstmael teer, men sag daer anders niet
Als dat het groen gewas beschreyde mijn verdriet ;
Maer als ick naderhandt hier weder quam getreden,
Doen stont'et uytgepuylt al wat ick had gesneden ;
Dies riep ick overluyt : dus gaet'et met de Min,
Daer komt een groote wond oock van een kleyn begin .

' T WORDT T' SAMEN GROOT .
De letters diemen plagh to snyden in de linden,
En zijn van eersten aen niet in het bout to vinden ;
Maer komje naderhandt ontrent den groenen bast,
Soo blijckt'et dat het schrift geduerigh grooter wast .
Het kint, indien het siet eens anders quade streken,
Ont f angt in si j n gemoet de gronden van gebreken .
Wat quaet is, kankert in ; ghy, leydt dan in de jeught,
Geen voncken tot de lust, maer sporen tot de deught .
GAL . IV . 19.
ALLENXKENS, TOT DAT CHRISTUS EEN GEDAENTE IN ONS
KRI JGHT .

Plagh iemant in een boom by wijlen iet to snijden,
Het kan hem dienstigh zijn, 't en valt niet al besijden ;
Let hoe de saken gaen : eerst is de letter teer,
Maer naer een weynigh tijts soo vint de leser meer .
Als Godt door sijnen Geest ons harten komt beschrijven,
Men voelt het vast geloof niet stracx aen ons beklijven ;
Maer siet ! het swack begin dat wordt ten lesten sterck,
Met tijt en door gedult v )ltreckt de Geest sijn werck .

I5

KENT EER GHY MINT .
Pan sach het eerste vyer juyst doen het was geschapen,
Hy sprak : wat moyer ding ! en, sonder lang to gapen,
Greep by het in den arm ; ey siet ! daer is de quant
Aen hayr en baert versengt, en in het vleys gebrant .
Komt u wat selsaems voor, al schijnen 't moye saecken,
En geef t u niet terstont om die to willen raecken ;
Te vatten metter handt iet Batmen niet en . kent,
Heef t menigh man bedot, en menigh wij f geschent .
NEERINGE SONDER VERSTANDT, VERLIES VOOR
DE HANDT.
Als Pan het eerste vyer sach opter aerden spelen,
Hy was terstont verlief t, en ging eeu kusjen stelen ;
Hy riep : wat schoonder ding ! maer doen by naerder quam,
Gevoeld' by metter daet de nepen van de vlam .
Al kittelt Venus wicht aen uwe domme sinnen,
En weest noch evenwel niet haestigh om to minnen .
Maer of je hout of trout, soo keurt en kent den gront,
Want al wie veerdig suypt gewis die brant den mont .
I CORINT . VII .

5.

DAT U DE SATAN NIET EN VERSOECKE, OM UWE
ONMATIGHEYTS WILLE .

Wat gaet den bocxvoet oen het vier to willen raken,
En van de f elle vlam een spel to willen maken ?
D aer is in al le ding, daer is een vaste m aet,
En 't is een wisse f eyl a] wat daer over gaet .
Oock reyne lief de self s komt leelick uyt to vallen,
Als iemant die misbruyckt in ongeregelt mallen :
Want ale een echte man is geyl in f ij n bedrij f ,
Hy valt in hoerery oock met sij n eygen wij f .
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GEEN BOOM EN WAST OP EENEN DAGH,
GEEN BOOM EN VALT TEN EERSTEN SLAGH .
Soo haef t ick my bevont in Venus net gevangen,
Seyd' ick het Rosemont, waer toe reel kromme gangen ?
En siet ! my docht terstont de vri j ster was gereet ;
Maer op soo mallen waen ontf ing ick dit bescheet
De Specht, het grilligh dier, die pickt in alle boomen,
Maer wat de Beck begint, ten sijn maer rechte droomen :
Hy meynt, daer is een gat ; maer 't hout is al to dick
0 vrient, een eyken boom vereyst al harder pick .
HY MEYNT 'T IS DEUR, EN 'T IS GEEN SCHEUR .
De Specht pickt in den boom, men sietse nau beroeren ;
Noch gaet by niet to min geduerigh sitten loeren
Of by een open siet . Kijck, wat een dapper man,
Hy soeckt een vol besluyt ook eer by schier began .
Hoe ketelt sich het volck, besonder in het minnen,
Daer is maer enkel waen, en niet als malle sinnen ;
Al wie van dese wesp is in het hooft geraeckt,
Die raest, oock sonder koorts ; en droomt, oock als by waeckt,
PROVERB . III .

7.

LAET U NIET WI JS DUNCKEN .

De Specht vliegt over al, by gaet de bosschen quellen,
Hy wil (gelijck het schi j nt) de boomen nedervel len,
Hy pickt in al het bout, en soeckt een open gat,
Maer vint ten lesten niet, als ick en weet niet wat .
Al wat de menschen doen, al wat de lieden maecken,
Het zy in kleyn bedrij f , het zy in groote saecken,
Hoe -slecht haer dingen gaen, sy trotsen niettemin ;
De minste van den hoop, die beef t een vleyer in.

BUYTEN GESONT, BINNEN GEWONT .
De blixem kan het sweert in hondert stucken breken,
Maer laet de scheede gaef, daer in het beef t gesteken ;
't Is even soo een vyer, dat mij de pijne doet .
Ick ben, ey4,es ! gequetst, en noyt en liet ick bloet ;
Ick ben, eylaes ! gequetst, maer openbare wonden
En sijnder noyt gesien, en sijnder noyt gevonden .
Dies wensch ick tot behulp geen kruyt of machtig gras,
Ick- wensche reyne sal f van enckel maeghde-was .
NIET AL GOUDT DAT'ER BLINCKT .
Wy sien een gult gevest, wy sien een mooye scheede,
Maer is de lemmer goet ? dat swoerje wel met eede ;
En of ter is 't gemist : de snelle blixem-strael
En breeckt wel anders niet, als slechts het innigh stael .
Wanneer ghy menschen siet tot hoogen staet geresen,
En acht'et niet terstont het hooghste goet to wezen ; (de geest
Want daer 't hoof t blinckt en klinckt, daer dwingt en wringt
Siet ! waer het lichaem dreygt, daer is het hert bevreest .
BUYGHT, OFT BREECKT .
i . PET . V . 5 .
WEEST MET OOTMOEDIGHEYT VERCIERT, WANT GOD
WEDERSTAET DEN HOOVAERDIGEN .

Siet, wat de blixem doet ; hij sal een lemmer breken,
Hy sal in stucken slaen dat niet en is geweken,
De scheede niet to min, daerin het yser stack,
Die blijft in haer geheel en sonder ongemack .
Godt, die het seltsaem vyer laet van den hemel dalen,
Die maeckt hem veel gelijck met dese snelle stralen,
Hy breeckt dat wederstaet, by spaert dat buygen kan ;
Noyt was'er trots gemoet dat Godes zegen wan.

VERWONNEN OOGH, BEGONNEN MIN .
Ghy suit een leeuwe sel f s haest maken u gevangen,
Verwint hem maer het oogh . Soo eens de soete wangen
Van eenigh aerdigh dier verblinden u gesicht,
Ach ! van een dapper man en blijf je maer een wicht :
Al treets'u op den neck, ghy suit haer trotsheyt lyden
Al spouts'u in den baert, ghy suit de gramschap myden .
Wat dient'er veel geseyt ?
al waer oyt minne quam,
Daer wort de felste leeuw soo mack gelijck een lam .
IS 'T OOGH VERRAST, 'T BEEST IS IN LAST .
Besiet, het moedigh dier de Leuwe staet gebonden,
Om dat men sijnen aert ten lesten heeft gevonden
Ach ! Sampson is gevat, omdat sijn machtigh haer
Wert, door een ontrou wi j f , zi j n vyandt openbaer .

Wit iemant in der haest zijn vyandt overwinnen,
Die leere sijnen gront en aengebore sinnen .
Want soo by dat geheim ten vollen weten kan,
Daer is geen twijfel aen, by is'er meester van .
M ATTH . V I. 23 .
INDIEN U OOGE BOOS IS, SOO SAL U GEHEELE LICHAEM
DUYSTER WESEN .

Al is de felle Leeuw de koninck van de dieren,
En dat hem al het wout en alle menschen vieren,
Wint iemant niettemin het ooge van het beest,
Sijn lijf is sander kracht, zijn herte sonder geest .
Siet, wat het oogh vermagh ; het oogh beef t vreemde krachten
En over ons bedrij f en over ons gedachten ;
0, soo j e tucht bemint en schouwt den vuylen brant,
Houdt doch het dertel oogh geduerigh in den bant .
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VOLWASSEN APPEL EN RIJPE PEER,
SI JCHT LICHT TER NEER .
Indien je minnen wilt, en dat met korte swieren,
En stelt u sinnen noyt op al to jonge dieren ;
Te licht, eylaes, to licht, en dickmael op een spronck,
Wort iemant daer geseyt : mi j n dochter is to jonck.
Een ri j per dient u best, daer vri j je veel geruster,
Doch meest indien u lief nu krijght een vlugge suster
Groen f ruyt is wonder tay, 't en wil niet van den tack ;
Tast naer een rijpe peer, soo pluckje met gemack .

RIJP OOFT, HAEST GEROOFT .
Wil iemant jonck gewas van groene boomen trecken,
Soo moet by tot het werck sijn gantsche leden strecken .
Maer komt by met'er hant ontrent een rijpe peer,
Die scheyt van stonden aen, en sijght in haesten veer .
Dus gaet'et met den mensch, wanneer de leste stuypen
Hem prangen aen de ziel of in de leden kruypen ;
De jeught is wonder tay, , en worstelt met de doodt,
Maer die veel jaren telt, en hoef t maer eenen stoot .
ICK BEGEERE TE VERSCHEYDEN VAN DEN LICHAME, EN MET
CHRISTO TE ZIJN ; WANT DAT IS VERRE HET BESTE .

Wanneer den bogartman het f ruyt begint to plucken,
En dat by met gewelt moet aen de tacken rucken,
Dat is een vaste peyl van haren wrangen aert,
Die even in de pluck haer wesen openbaert .
Wanneer de bleeke doot komt trecken aen de menschen,
En datse strevigh zijn, en om to leven wenschen
Dat is van stonden aen, dat is genoegh geseyt,
Dat haer noch wrange sucht ontrent den boesem leyt .
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VLAM EERST GEWEKEN, HAEST WEER
ONTSTEKEN .
De vlam was eens gebluscht die in my plach to woelen,
Ick voelde, met vermaeck, mijn eersten brant verkoelen,
Al wat'er overbleef was maer een kleyne vonck,
Soo dat mijn welig hert van enkel vreugde spronck
't Geviel eer langen tij dt, dat ick het vier genaeckte,
My dacht, ten was geen noot, soo ick'et niet en raeckte ;
Dus stont ick maer en keeck, en noch eer ick vertrack,
Een vlam viel uit de vlam die mynen roock ontstack .

EENS GEBRANT, HAEST GEVLAMT .
Hoe licht ontsteekt een licht dat eens to voren brande !
Die eens is licht geweest raeckt licht in nieuwe schande,
Een doove kool ontvonckt als sy maer vier en rijckt,
De tintel wort tot vier door al dat vier gelijckt .
Hoe licht vervalt de mensch tot alle quade streken
Die van een slim gebreck eerst onlancx is geweken !
Een die sich wagen derf , eer dat by recht genas,
Geraeckt licht in het vuyl, daer hij to voren was .

DE GLIMMENDE WIECKE EN SAL HY NIET UYTBLUSSCHEN .

De ziel heef t menighmael haer eerste licht verloren,
Sy leyt als sonder glans, en niet gelijck to voren,
't Is maer een damp alleen, die als een teycken geef t
Dat noch in eenigh deel haer eerste wesen leeft ;
Maer als wy 't helder licht van Godes woort genaken,
Soo wort de roock een vlam, de geest begint to waken
Hoe groot is di j ne gunst ontrent de menschen, Heer !
JD.c: wick die maer eu roockt en blust ghy nimmermeer
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'T IS QUAET, VOOR DIE 'T MIS-VAET :
'T IS GOET, VOOR DIE 'T WEL DOET,
De P ieterman is nut voor spi j s to zi j n gegeten,
Van die sijn vreemden aert en loose rancken weten ;
Maer die hier onbewust of onervaren zijn
Vervallen in geraes, door onverwachte pijn
Ghy suit daerom den visch van desen hooren prijsen,
Ghy suit om desen visch een ander hooren grijsen ;
Ey siet ! uyt een geval lacht d'een, en d'ander schreyt
De min is Pieter-man, daer is'et al geseyt .
'T IS KUNST TE LEVEN .
Siet, hoe de werelt gaet : daer twee gesellen vissen,
Heeft dikmael een het nut, en d'ander moet'et missen
Een lacht'er in de vuyst, gantsch blijde metten yang,
En d'ander schreyt'er om, en jammert ureti lang ;
D aer is een seker greep om dit en gint to raken,
Niet ieder is bequaem tot alderhande saken ;
Wat desen heeft verrijkt, heeft genen uytgeput,
't Was ieder even na, maer geensins even nut .
DEN DESEN EEN REUCK DES DOOTS, TER DOOT : EN DEN
GENEN EEN REUCK DES LEVENS, TEN LEVEN.

Daer wort een seker visch hier uyt de zee getogen,
Daer, by een handig mensch, wort voetsel uyt gesogen ;
Maer die het selsaem dier niet recht en beef t gevat,
Die raest geli j ck cen hont, oock schoon by niet en at .
Siet, wat misbruicken werckt . Het boeck van God geschreven
Doot somtijts die het leest, en siet ! 't is enckel leven
Daer 't Bietje suycker vint, juyst uyt dat eygen kruyt,
Daer suyght de vuyle Spin vergif tigh voetsel uyt.
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ALLE AENSPREKERS, GEEN HERTE-BREKERS .
Ghy rij t gedeurigh uyt, ghy zij t in al le f eesten,
Ghy komt, o Rosemont, by alle blijde geesten,
En, desen onverlet, soo blij f j e dat j e waert,
En hout den eersten stant van uwen koelen aert .
Nu is'et immers waer (het schenen eertijts droomen),
Dat rnidden in de zee zijn even soete stroomen,
En blijven onvermengt . Siet, wat een vreemd verstant !
Ghy blij f t als killigh ijs to midden in den brant .

ELCK SIJN GOETJEN .
Men vont in ouden tijt, en even noch, rivieren,
Die midden in de zee en door de baren swieren ;
Doch schoon haer soete stroom tot in het soute schiet,
Sy vloeyen nevens een, doch of ter mengen niet .
Siet, dus bout nu het yolk (men moet't houwen noemen,
Want ieder houdt sijn goet) ; wie kan van lief de roemen,
Daer, iemant, schoon by trout, sijn goet bewaert alleen !
t' Fy van byzonder goet, als 't lichaem is gemeen.

DE WERELT GEBRUYCKENDE, ALS NIET GEBRUYCKENDE .

Siet bier een versche beeck, die met de soute baren
Kan spelen in het diep, oock sonder eens to paren ;
Siet ! hoe het water raest, sy blij f t al even soet,
Sy houdt haer eersten aert to midden in den vloet .
Het is een groote deught met alle man to leven,
En aen het los gewoel sijn herte niet to geven ;
0, die de werelt schiep, en schiep oock even my,
Geef t dat in dese ziel de werelt niet en zy !
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DIE GREEP, IS IN DE NEEP .
De meeu vlieght over al, om haren kost to rapen,
En vint ontrent de strant een oester liggen gapen,
Dies picktse naer het aes ; maer, eer de vogel at,
Soo f luyt de mossel toe : daer is de meeu gevat .
Siet daer een eygen beelt voor dese losse gasten,
Die sonder na-gepeys in alle schotels tasten ;
Sy zijn to byster graegh, rmaer, siet, ten lijt niet lang,
De grijper is gevat, de jager wort de yang .

KONST VAN BESWAREN, GAET VOOR
'T VERGAREN .
De meeu is in de klem, de meeu die is gegrepen,
De vogel is bekayt, de vogel is benepen
Maer wat baet dit de schelp ? ey, siet, een vreemt geval,
De vanger is bedut hoe by het redden sal ;
De yang is hem een pack, de yang die is hem tegen,
De yang is hem verdriet, by is'er mee verlegen .
Wat is'er menigh mensch then gelt noch goet en past,
Want daer beleyt ontbreeckt, daer is de rijckdom last .

SI JNE VRIENDEN GEEFT HI J HET AL SLAPENDE .

De meeu, die soeckt haer aes en geef t haer op de sanden,
Sy f likkert over zee, sy wandelt aen de stranden ;
De mossel roert haer niet, maer leyt alleen en gaept ;
Het schijnt of datse rust, of datse leyt en slaept .
En, desen onverlet, soo wort de meeu gevangen
Van iet, dat niet en doet als aen de klippen hangen .
Ey waerom dus gewoelt om staten, rijckdom, eer ?
Ons doen en gelt'er niet, 't is al uw' segen, Heer !
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NAER HAER WAEYEN, MOET ICK DRAEYEN .
Hoe heersch is Venus kint ! het doet ons, rechte slaven,
Juyst soo Me Juffrouw wil, nu hier dan elders draven
Wy weenen alsse schreyt, al zijn wy schoon gerust ;
Wy lachen alsse jockt, oock tegen onsen lust .
Wy zijn tot inde ziel ten dienste van de vrouwen :
Ach ! wat een vryer doet, is niet als f ali-vouwen ;
En vie van onse jeught dit ambacht niet en kan,
Die is in Venus school een onbedreven man .

WERWAERTS GOD WIL .
Wie staegh het hoof t verdraeyt nae dat de winden blasen,
Die plaghmen over al to tellen met de dwasen ;
Maer die in tegendeel wil horten tegen God,
Verschilt van 't eerste quaet gelijck als dul en sot .
Maeckt deught van hoot, o mensch, ten baet geen tegenstreven ;
Waer ons den hemel drij f t, daer moetmen henen sweven
Te schicken sijn bedrij f , na God de werelt leyt,
Al is 't verandering, het is gestadigheyt .

GROOTE VREDE HEBBENSE DIE UWE WET LIEFHEBBEN .

De weerhaen staet en swiert, hij kan niet staende blijven,
Hy laet hem van de lucht geduerigh omme-drijven
Maer als by eenmael tref t den rechten hemel-wint,
Soo is 't, dat sijn gedwael ten lesten ruste vint .
Gaet suckelt, ydel hert, door alle werelts hoecken,
Doorgront al watter is, doorsnuf felt alle boecken,
Uw' dorst is even groot, uw' honger ongeblu f t ;
In God, in God alleen daer is de ware lust .
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GERIMPELT VEL, EN VRIJT NIET WEL .
De roos, daer menig dier quam eertijts om geviogen,
Staet nu, eylaes ! en treurt, van niemant aengetogen ;
Geen wit je sit' er op, geen biet je f uyght'er aen,
En vraeg je : waerom dat ?
haer bloemt j en heef t gedaen
Pleeght lief de, soete jeught, en stelt u om to paren,
Dat is het rechte wit van uwe groene jaren ;
Mint eer uw bloemtjen ruyf t of na der aerden duyckt ;
Uw beste goet verslijt, al wQrt'et niet gebruyckt .

GEEN DORRE BLOM, IS WELLEKOM .
Wanneer de versche roos eerst uyt begint puylen,
Al wat om bloemen vliegt, dat soeckt'er in to schuylen ;
Maer alsse neder helt, verwonnen van den tijt,
Soo komt'er niet een bie die haer om honigh vrijt.
Siet daer een oudt gebruyck ontrent de groote Staten :
Het rijck dat onder leyt, dat is terstont verlaten ;
Een yder wi j ckt' er van, oock die het eens verkoos
Men soeckt geen honigh-raet als by de versche roos.

DE VROUWEN, DAT SY IN REYNEN KLEEDE HAER SELVEN
VERCIEREN MET SCHAEMTE ENDE MATICHEYT, ENZ .

Ghy klaeght ons, moye Trijn, en toont u gants verbolgen
D at u tot vuy l be j agh de Venus- j onckers volgen ;
Wel, kint, na mijn begrijp, het is uw eygen schult ;
Ghy zijt to veyl gekleet en al to weyts gehult :
Ey, let eens hoe de bien ontrent de rosen sweven,
Terwi j 1 zy hare jeught soo wel igh open geven ;
Let hoe in tegendeel het dorre bloemtjen rust ;
Siet ! aen het sedigh kleet en wrijft geen vuyle lust .

DIE BLUSCHT MIJN VLAM, DIEN WORD' ICK GRAM .
Wanneer de smit het stael gaet in het water steken,
Om door het koele nat den brant to mogen breken,
Siet, wat een wonder ding ! het maeckt een groot gerucht,
Het schijnt of dat'et kijft, of immers dat'et sucht .
Moet niet de minne-brant een selsaem plage wesen !
Hoe seer de minnaer klaeght, by vreest to sijn genesen ;
't Is dwaasheyt hier een vrient to trecken uytte pijn,
De siecke schout behulp, en wil ellendigh sijn .
'T ZIJN STERCKE BEENEN, DIE WEELDE DRAGEN .
Wanneer het yser gloeyt to midden in de kolen,
Bevochten van de vlam, en in het vyer verholen,
Dan buyght het als een was ; maer raeckt'et in het nat,
Stracx heeft'et wederor sijn harden aert gevat .
Hoe dwee is ons de ziel, wanneer gewisse slagen
Ons tref fen aen den geest, of in de leden plagen !
Wy leven nae de tucht soo lang de roede slaet
De mensch is alderhest wanneer 't hen qualick gaet .
IS 'T DAT GHY LIEDEN DE KASTYDINGHE VERDRAEGHT, GOD
SAL U ALS KINDEREN AENGAEN ; MAER IS 'T DAT GHY
LIEDEN SONDER KASTYDINGHE ZIJT, SOO ZIJT GHY
DAN BASTAERDEN EN NIET KINDEREN .

Als 't yfer leyt en glocyt to midden in de kolen,
Men siet, men hoort-et niet, het is'er in verholen ;
Maer soo het iemant lescht, dan schi j nt'et dat het klaeght,
En dat het eenigh leet, oock in de vreughde, draeght .
Als God de sijnen straft, sy duycken en sy swijgen ;
Maer voorspoet in het vlees die doet hun vreese krijgen :
Sy houden gantsch verdacht des werelts loosen schijn ;
Ey laet, o God, mijn deel niet in de werelt zijn !

LIJDEN, AL-EER VERBLIJDEN .
Ick sprack eens Rosemont, terwyle datse naeyde ;
Ick klaeghde mijn verdriet, hoort doch hoe sy my paeyde :
Komt, sprackse, komt een reys, en siet my desen naet ;
Let op dit maeghde-werck, en wat'er omme gaet :
Hier wort een stale punt als vooren uyt gesonden,
De draet komt naderhant, die heelt dan eerst de wonden
Ey vrient en wacht geen vreught, als na geleden pijn,
Die 't soet wil sonder suer, en magh geen vryer zijn .

OORDEELT NIET, OF 'T EYNDE SIET .
Ick quam eens op een ti j t daer Phylis sat en naeyde,
Ick sagh een rechten bloet die stont'er by en kraeyde,
Die riep : wat mal l er dingh ! wat gaet de Joffer aen !
De moeyte these neemt is beter ongedaen .
Hy sagh een stale punt, by sagh het lijnwaet breken,
Maer waer dit henen wou en was hem niet gebleken
Al beef t u wijs beleyt een seecker oogh-gemerck,
En toont noyt aen een dwaes een onvolkomen werck .

DE DROEFHEYT DIE NA GOD IS, WERCKT VREESE
TER SALIGHEYT.

Als iemant sit en naeyt, by schijnt het doeck to breken,
Maer, schoon de naelde quetst, het garen heelt de steken ;
Al is de stale punt niet eygen aen de naet,
Sy maeckt noch evenwel het open voor den draet .
Al wort'er door den anxt geen mensche wederboren,
Terwijl de ziele klaeght haer troost to zijn verloren,
't Is evenwel de schrick die ons de geest bereyt,
En tot een beter werck de rechte gronden leyt .
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DIE 'T SPEL NIET KAN, DIE BLIJFT'ER VAN .
De webben, die de spin gewoon is uy t to setten,
Z i j n van gel i j cken aert met Venus warre-netten ;
Al wat daer omme gaet, dat siet men in de min
De bie die vlieght'er deur, de mugge blij f t'er in .
Leert, jonge lieden, leert door Venus garen breken :
Daer blij f t maer kleyn gespuys in spinne-webben steken ;
En laet u vryen geest niet binden als een mugh,
O f breeckter deur met kracht, 'of keert met kunst to rugh .

TE WYDEN NET, IS STAEGH ONTSET .
Wanneer een grage spin ontsluyt haer broose netten,
En gaetse voor een deur of voor een venster setten,
Hier vlieght een horsel in, en daer een vogel deur,
En elders raeght de meyt en opent grooter scheur ;
Siet, daer is dan het tuygh aen alle kant gereten,
Soo dat de vliegen self s ontkomen door de spleten .
Gesellen, soo ghy wenscht van druck to zijn bevrijt,
Gebruyckt een matigh net, en spant'et niet to wilt.

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

De netten van de spin, die in de vensters hangen,
En konnen maer alleen de kleyne muggen vangen
De wespe met de bie, en al wat hooger sweeft,
Maeckt dat het broose raegh op hen geen vat en beef t .
\Vat kan cen moedigh hert sijn goeden wegh beletten ?
Al wat de werelt spint en zijn maer boose netten .
En acht, o weerde ziel ! en acht geen losse waen,
De wint verstroyt het kaf, maer niet het wichtigh graen .
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LIEFDE SCHIET PYLEN, OVER HONDERT MYLEN .
Al scheyt ons menighmael zee, rotsen, ende dalen,
D at al noch even-wel en sni j t ons niet van een ;
Mijn geest komt even staegh ontrent de lief ste dwalen,
Lie seylsteen en de min die hebben dat gemeen .
Want schoon de noortsche key is van het stael verscheiden,
En of een tusschen-schot verdeylt het lieve paer,
De steen en laet niet af, het yser om to leyden :
Hoe ver mijn lief verreyst, mijn hert is even daer .

HOE DAT.M E N 'T DECKT, HET WERT VERWECKT .
Wanneer des seylsteens kracht is in het stael getogen,
Soo wart' et metten steen aen al le kant bewogen ;
En schoon al tusschen bey een schutsel is geset,
Noch baert de steen haer kracht en treckt het yser met .
Wat baet'et, ydel mensch, een quaet gernoet to decken ?
God kan u schuldigh hert oock uyt het duyster trecken
Wie voelt niet metter daet, dat hem de ziele drilt,
Oock daer by is alleen, en daer by niet en wilt?

DIE UYT GODT GEBOREN IS EN DOET GEEN SONDE,
WANT ZI JN ZAET BLI JFT IN HEM .

De seylsteen en het stael zijn, op bedeckte gronden,
Beyd' onder een verplicht en over handt gebonden ;
Al scheyt hen eenigh dingh, de geest die treckt'er in
Geen scheytsel tusschen bey, en scheyt haer soete min .
Wat kan de werelt doen ?
daer zijn bedeckte we-en
Waer door den hemel set f s komt over ons gesegen
Weest vrol i j ck, vroom gemoet, noyt scheyt' er eenigh slot
Den geest van sijn begin, de ziel van haren God .
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HERDERS-LIET .
Phyllis, met haer met-gesellen,
Was gekomen hier in 't lant,
Daerse niet veel schorr' en vant
Sy quam van de Vlaemsche stellen,
Daer men daeghlijcx damt en dijckt,
Daermen roept : schaep-herders wijckt !
Daermen water maeckt tot landen,
Daer den ploegh weer haelt sijn haer
Dat by hadd' gelaten daer :
Daermen d' aerd', met menschen handen,
(Ist Neptunus leet of spijt)
Van des zee's gewelt bevrijt .
Phyllis hadd' haer vee gedreven
Tusschen Armuy en der Veer,
Daer sloegh sy haer eerst-mael neer,
Thyrsis, hare ziel en ]even,
Was by Domburgh neer gestelt
In dat dorre zandigh velt .
Phyllis vroegh op in den morgen,
Als de son noch niet to straf
Eerst den dauw' ginck licken of,
Quamen voor haer oude sorgen ;
Sy viel in een diep gepeys,
En dacht op haer Zeeusche reys.
Niet dat Zeelant haer mishaeghde,
Zeelant dacht haert vol geneught,
Uyt was anders quam haer sucht
't Meeste was, dat sy beklaeghde,
D at sy Thirsim n iet ' en sagh,
Die by haer to weyden plagh .
Sy dreef op het gors haer schapen,
Van Armuyden niet seer wijt,
Dat men hiet ten Halven-krijt .
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Daer began haer druck 't ontslapen,
Dies sy, wat ter zij den a f ,
Haer tot klaeghen dus begaf
„Siltigh schor ten Halven-krijte,
Tot u doe ick dit beklagh ;
Zouter wort ghy dagh aen dagh
I ck en kan 't de zee niet wi j ten,
Want 't en is niet van de vloet
't Koomt van mi j n bedruckt gemoet .
G'li j ck de mel ck, in 't eerst van Meye,
Uyt een vollen elder spruyt,
O f den dauw' druypt van het kruyt,
Soo mi j n tranen, als ick schreye
Om u, Thyrsi, f raeye knecht !
Rollen heen tot op de weght .
Dies wert ziltigh-zout het schorre,
Want de zilte van de zee
Is noch wel gewilt van 't vee ;
Maer of ick schoon dryv' of porre,
D at besproeyt is van mi j n traen,
Daer en lickt geen schaepken aen .
Hoe geluckigh waert ghy, rammen,
Doen als Thyrsis by ons was,
En by my lagh in het gras !
Als by springen deed de lammen,
Door het spelen op een riet,
Door het singen van een liet .
Met gesangh ginck by verhalen
Al de vri j sters van het wont,
Al haer vryen, al haer kout ;
Maer altijt (ten mocht niet f alen)
Phyllis was des liets besluyt,
't Quam altijt op Phyllis uyt .
Als wy in dit eylant quamen,
Doen was ons dit gors to kleen ;
Och ! doe moestet zij n gescheen
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Dies wy elck ons kudde namen,
Thyrsis was geheel t' onvree .
Thyrsis wist niet wat hij dee .
Doenter nu ginck op een scheyden,
Wat een druck viel over my !
Thhyrsis trock my wat ter zy,
D aer stont by en ick, en schrey den ;
Thyrsis niet een woort en sprack,
't Scheen dat Thyrsi 't harte brack .
Maer, och-arm, ten langhen lesten
Gaf by my sijn koude hant,
,,Dit 's (seyd' hy) mijn liefdes pant ;
Phylli, neemt het loch ten besten,
D at ick niet meer spreken kan ;
't Schijnt dat ick nu ben geen man .'
Mits heef t my een rinck gegeven,
Met geschrey en suchten swaer,
Net gevlochten van peerts-haer,
Daer stont Thyrsis op geschreven,
En daer was een hart gemaeckt,
Met een pij l, wei diep, geraeckt .
Maer my docht den geest t' ontsincken,
Als by seyde : : ,nu vaert wel,
Phylli, peyst om mijn gequel,
Ick sal weder om u dincken."
Aen mijn hant een pers by gaf ;
D aer en mocht geen kus j en a f .
Thyrsi, ghy zijt nu vertrocken
Wel een maent dry ofte vier,
En ghy koomt niet eens tot bier ;
Z i j n uw schapen, zi j n uw bocken,
Z i j n uw koeyen al uw vreught,
D at j er niet eens a f en meught ?
't Is geen bleeten van u schapen,
't Is geen loeyen van u koen,
't Zij n al and're die 't my doen,
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An d're zi j nt die u begapen
't Is die dertel Amaril
Daer je mee zijt op den dril .
Denck j' hoe ick dit koom to weten ?
Lieve, peyst dat een die mint
Dit, en noch al meer, versint
Al ben ick wat verr' geseten 2
Domburghs leste peerde-mart
Wees my aen mijn bitter smart .
Wesend' in de mart gekomen,
Dwalend', ick en weet niet waer,
Vraeghd' ick naer dy, hier en daer ;
Niemant, 't scheen, hadd' dy vernomen
Mits soo sash ick Snel, dijn hont,
Daer by voor een deure stont .
Snel quam my geloopen tegen,
Snel, die quispelde zijn steert,
Snel, die spranck steeds vander eert
Maer, als ick omkeeck ter degen,
Doen wast, dat ick Thyrf im f agh,
Daer hij in een venster lagh .
Hy was daer vry niet alleene ;
Vlogghe meysjens, twee of dry,
Sweef den hem ontrent sijn sy
Onder and're wasser eene,
Op-geset (hoe-wel niet moy)
Soo wat na den steetschen toy .
Dat moet Amaryllis wesen,
Dach ik, en het was oock waer ;
Want Pol Faes, die soete vaer,
Hadse my wel eer gepresen
D atse was zoo hups en knap,
In het setten van haer kap .
Thyrsis hadd' soo veel to quicken
Met sijn lief, het was een schant !
Dan kust' hij haer kleet, haer hant,
Jacob Cats 3.
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Wonder wasser to beschicken ;
Elcken kus dee my soo wee,
Als den haghel 't jonge vee.
Hy was soo verblint int mallen,
Dat by my niet eens en sagh ;
Mits quam Faes uyt sijn gelagh,
,,Koomt, laet ons bier med, in vallen,"
Seyde Faes, en track my in,
Doch het was wel na mi j n sin.
Men ginck daer eens daer in 't ronde,
Onder eenen roosen krans ;
Thyrsis was niet aen den dans,
Maer by stont vast mont aen monde
Mer die dertel Amari l,
Die 't (soo 't scheen) wel was haer wit .
Pan, met al uw Bosch-gesellen !
Als ick sagh dit sot gelaet,
'k Wist mijn leven geenen raet,
'k Wist niet hoe mi j n aensicht stel len ;
't Scheen, ick ginck als in mijn doot,
'k Wiert nu bleick, dan weder root .
Als nu 't volck sich ginck verstroyen,
Doen wast eerst dat by my sagh
,,Phylli," seyd' hy, ,goeden dagh !"
En began to f licke-f loyen ;
Maer sijn groete quam soo blau,
D at sijn antwoort was een grau.
Thyrsis acht' het niet een mi j te,
Sagh hock naer my niet meer om
Maer kreegh daer een f leuyt en bom,
En hief op, als my to spi j te,
Een nieu deunt j e van de min,
Dat hem doen lagh in de sin .
Amaryllis was verstorven,
Soo het scheen, in si j nen moat,
Sijn gesicht staegh op haer stont :
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Och ! nu ben ick dock bedorven,
Dacht ick, nu ben icker of ;
Mits soo droop ick naar den hof.
Hoe kont ghy dit in u vinden,
D at ghy Phyllis dus vergeet,
Dat ghy Phyllis dus vertreet,
Thyrsi ! Lichter dan de winden,
Lichter dan een dorre blat,
Dat de wint van onder vat .
Is dan nu al uw begeeren
Tot dit jonge geyle dier ?
Tot dit nieu ontsteken vier ?
Hebb' ick dy niet hooren sweeren,
Doenje noch in Vlaend'ren waert,
B i j Pans krommen geyten baert ;
Dat je noy t en f out verkiesen
Een soo af-gerichten meyt,
Die ontrent de steden weyt ;
Dat je liever sout verliesen
Heel de kudd' op een getye,
Danje sulcken slagh sout vryen ?
Denckt doch nu eens op de reden,
Waerom datje sulcx doen swoert :
't Was om dat het volck zoo loert
Op dees meysjens, die by steden,
Niet besloten van der zee,
Wey den het gewol den vee .
Ist niet Domburgh, daer het meeste
Volck, van al dees dertel steen,
Heel de somer koomt gereen ?
't Is daer kermis, 't is daer feeste,
Soo langh' als het waghen-rat ,
N iet to diep en sni j t int nat .
Aen dees duynen, in dees weyen,
Is uw Amaryl gebroet,
En van jonx aen op-gevoet,
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D aerom kanse soo wel vleyen ;
Dit, en meer, heef t sy geleert,
Van het volck dat daer verkeert.
Sy is vol van steetsche trecken :
Op een steets drilt haren ganck,
Op een steets draeyt haren sanck,
Op een steets, siet ! kanse spreken ;
Op een steets sy pronckt en swijght,
Op een steets sy lonckt en nijght .
Maer wat school-gelt moet men tellen,
Meyn j e, voor dees moye leer?
Nu wat kus jens, dan wat meer,
Al na 't lust die f raey gesellen .
Die met steetsche jonghmans praet,
Steeds yet van f yn veeren laet .
Tck ben op 't schorr' op-getogen,
Daer sat ick alleen, en keeck
Op ee-n slou, of op een kreeck
N oyt en wasser maeght bedr-oghen,
Op een buyte-schors of stel,
Daer noyt quam een steets-gesel .
Daer de boomgaerts lustigh bloeyen,
Derwaerts de speel-wagen rien,
Derwaerts loopen al de lien
;
Daer de linden veyligh groeyen,
Daer dat soete mulle lant
Rontsom staet vol els geplant .
't Is to Domburgh, in de duynen,
D aermen wentelt in het zant,
Daer soo menigh dertel quant,
Achter hagen, achter thuynen,
D oet, dat ick niet segghen der f f ,
Dickwils op eens anders kerf f .
Amarillis, soo ick ick hoore,
Heeft al dickwils mee gereen
Met de Juf fens van de steen :
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Sy seyt : „ick en ben Been sloore,
Ick en ben voor Klaes noch Pier,
Ick en was noyt 't mellick dier ."
Sy heef t schotels, koppen, teylen,
Van dat vreemde blaeuwe goet,
Daers' haer soete room in doet
Dat zijn teyckens, dat zijn peylen,,
Dats' al ander kennis hout,
Als met herders van het wout .
Dunckt u dit to zijn klaer schapen
Magh dit al bestaan met eer ?
Ick en loovet nimmermeer
Vrijsters, die na giften gapen,
Meysjens, die na gaven staen,
Spelen op een gladde baen .
Thyrsi, wy zijn beyde Zeeuwen,
(Al was Vlaend'ren ons vertreck,
't Was noch onder 't Zeeusche reck),
Laet dien slimmen hoop al schreeuwen,
Wy zijn rant, en daer toe goet,
Dats van outs een Zeeus gemoet .
Laet ons in die rontheyt blijven,
Rontheyt dient wel totte min,
Beter als dien slimmen sin ;
Laet ons t' saem' ons schaepkens dryven !
In uw jonckheyt waerje mijn,
Waerom f ou jet nu niet zijn ?''

HUIS- EN ZEDE-BEELDEN .
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NIEMAND IS TEVREDEN MET ZI JN LOT .
Als het visje leyt gevangen
D aer het noyt to voren l agh,
Stracx soo kri j ght' et groot verl angen ,
Om to wesen daer het plagh ;
Maer een ander, afgedreven
Van de Maes of van den Rijn,
Komt ontrent de f uycke sweven,
En begeert'er in to zijn .
Wie beef t vreemder dingh gelesen ?
Noyt en is de mensch gerust,
Is'et niet een selsaem wesen ?
Niemant heeft'er vollen lust :

Schoon men komt tot hooge Staten,
Schoon men beef t geduchte macht,
Schoon men krijght oock groote baten,
Noch is 't, dat men meerder wacht .
Vrienden, laet u vergenoegen
Met dat u den Hemel geef t,
Wilt u na de reden voegen,
Dta is 't beste datmen beef t .
Waerom wenschen, hopen, schromen ?
Waerom altijt weder aen ?
Schoon ghy mocht'et al bekomen,
't Kond' n dan oock slimmer gaen .
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ZOO VORST, ZOO VOLK .

Siet doch eens : in desen poel
Was to voren geen gewoel,
G een geruchte, geen geschil ;
Alle dingen waren stil,
Al de vogels sonder nijt,
Al de vogels sonder strijt ;
Maer een schreeuwer, metter vlucht,
Hier gevallen uyte lucht,
Maeckte, door sijn hees geschal,
Twist en oproer over al ;
Maeckte dat het gansche rot
Quam gesprongen uyt het kot,
Quam soo f el hier in gestort
Dat het water troebel wort .
Het is nut to sijn geloo f t
Dat een vies, een selsaem hooft,
Dat alleen een eenigh man
Gansche Ryken stooren kan .
Dan het is oock wel gesien
Heden en in ouden tyen,
D at een eenigh hoo f t gee el t
't Gansche lant in ruste stelt .
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ZWI JGEN HET BOLWERK DER WI JSHEID .

Wanneer het uyerwerck niet en slaet,
Maer dat alleen de wijser gaet,
Soo wort'et niet to licht ontstelt
Gel i j ck de daet en reden mel dt
Maer als het al den ganschen dagh
Is besigh met een staegen slagh,
Soo f eylt'er schier aen yder radt
Gedurigh ick en weet niet wat .
Wie doen, en of ter swijgen kan,
Die hout ick voor een seker man .
Aen wie men vry een groot besl agh
Oock sonder schroom betrouwen magh
Maer die schier niet ter werelt doet
Als dat een yder weten moet,

Die is (het sy men lief de pleeght
Of dat men groote dingen weeght)
Die is ondienstigh over al,
En baert alleen maer ongeval .
Wel, leert dan swijgen, soete jeught,
Want swijgen is een schoone deught .
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SCHIKT U NAAR DE GELEGENHEID .

Wanneer de vogel is verstelt,
En staet en huppelt op het velt,
Met stricken om het been gevat,
Soo wort by des to lichter mat,
Soo l ij t by des to meerder pij n,
Vermits de banden enger sijn ;
Want, hoe by meer en harder springht,
Hoe dat het garen harder dwinght
Dus blij f t hy, nae een langh gebaer,
Ten proye van de vogelaer .
Indien dat noot of tegenspoet
Komt iemant prangen aen den voet,
Die maecke niet to grooten druck,
Maer buyge naer het ongeluck
Want die het leet onwilligh draeght,
En wort maer des to meer geplaeght ;
Maer die hen voegen naer bet pack,
Gevoelen minder ongemack .
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HET LEVEN EEN BLOEM .

Het roos j e kinders, dat j e siet,
En dat soo rooden knopjen biet ;
D at is een schoon, een bly gewas,
Maer al to vluchtigh, al to ras ;
Het is gel i j ck uw teere jeught,
D at is to seggen korte vreught
Ceen dagh hier opter aerden daelt,
Geen son hier in de werelt straelt,
O f 't mist gedurigh dit en gint
Daerom de plucker dat bemint ;
Het gaet to niet, terwij 1 het groeyt,
Het wort verlept, oock als het bloeyt,
En, schoon het dunckt ons wonder eel,
Si j n tros j e wordt een dorre steel .
Siet vrijsters, met den snellen tijt,
Die staegh en ongevoelick glijt,
Soo worden blonde vlechten grijs,
Soo worden blyde sinnen vijs,
Soo worden roode lippen blaeu,
Soo worden schoone wangen graeu,
Soo worden rappe beenen stram,
Soo worden vlugge voeten tam,
Soo worden vette leden schrael ;
Daer leyt de schoonheyt t' eenemael,
D aer komt de rimpel in het vel ;
Ach, wegh is dan het minne-spel !
Ons leven neemt allencxen of,
Wy gaen gedurigh naer het graf,
En even met dit eygen woort
Soo gaen ons snelle dagen voort .
Siet, maeght o f vryer, wie j e si j t,
Uw bloemken is van korten tijt .
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LAAT UW LICHT SCHIJNEN ONDER DE MENSCHEN .

Vrienden, het sijn nutte saecken,
Dat'er aen het dorre strant
Staet een hoogh, een vierigh baken,
Dat geheele nachten brant ;
Want als iemant komt gevaren
Midden uyt de woeste zee,
Midden uyt de stoute baren,
't Wij st het schip een goede ree .
D it is recht het eygen wesen
Van een vroom en achtbaer man,
Die ten Hemel-waerts geresen
Voor een baken strecken kan .
Laat u l icht, 6 Christen, rij sen,
Laet het schijnen over al,
Ghij moet aan de werelt wij sen,
Hoe en waer men varen sal .
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WICKT EERJE WAEGHT .
Wanneer de vos soeckt over al,
Waer dat by roof bekomen sal,
Soo by dan komt ontrent het ijs,
Soo is het vosje wel soo wijs,
Al voren door een snel gehoor,
Al voren met een wacker oor,
Te proeven uyt den water-slagh,
Hoe dick de schorse wesen magh ;
En vint het dan het ijs to swack,
Soo bout ons Reynt j e sijn gemack,
Soo blij f t het daer het eerstmael was,
Om niet to vallen in de plas .
Ghy, die in nieuwen handel treet,
Daer ghij de gronden niet en weet,
Of onder vreemde lieden koomt,
Het is u nut to sijn beschroomt,
Het is u dienstig traegh to sijn,
En noit to bouwen op den schijn,
Ghy, neemt d~,n noit iet by der hant,
Of steeckt uw vinger in het lant,
En let eerst hoe de bakens staen,
Eer dat ghy verder pooght to gaen ;
Want nieuw beslagh, en groote spoet
En dede noit sijn meester goet .
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NOOD LEERT DEUGD .

Als de kalleck wort begoten
Met een kouden waterstroom,
Dan wort hare kracht ontslbten,
Als ontsprongen uyt een droom ;
Dan wort eerst haer vier ontsteken,
Dat in haer verholen lagh,
Dan begint' et uyt to breken,
Dat men noyt to voren sagh .
Als de boomen staen en vechten
Met den wint en sijn gewelt,

Dan is 't datse dieper hechten
Haere wortel in het velt .
Als de wijngaert wordt gesneden,
En sijn weeligh hout gesnoeyt,
Hy en heef t geen quaet geleden,
Want by des to beter groeyt .
Vrienden, geeft'et niet verloren,
Als ghy valt in tegenspoet ;
Want daer is de tucht geboren,
Daer is oyt de deught gevoet .
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DOOR WIJKEN, WINNEN .

Als iemant siet een wijde gracht,
En dat by met sijn gansche macht
D aer geensins over springen kan,
Hy wort'er noch wel meester van,
Indien by slechts de greepe weet
D at by maer wat to rugge treet ;
Want dat verweckt hem meerder vlucht
En draeght hem snelder door de lucht .
Is iemant, 't sy dan out of jongh,
Gesint to doen een meester-sprongh,
En dat het eerst niet voort en wil,
Die houde sich een weynigh stil,
En porre niet to veerdigh aen,
Mare leere rat to rugge gaan ;
Want die met reden wijcken kan,
Dat is voor al een handigh man,
Die veeltijts wel to wege bringht,
Daer haest en kracht niet door en dringht .
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ZOUT HOUDT .

Als de slecke komt gekropen,
Hier en ginder, door het hays,
't Is al met haer sli j ran bedropen,
Niet een kamer blij f t'er kuys ;
Maer de middel is to vinden
Om het vuyl, het leelick dingh,
Op to schorsen, in to binden,
D at het niet to verr' en gingh'
Men behoef t maer zout to kri j gen,
Dat men op sijn leden strooit,
Stracx soo sal het neder si j gen,
Als het ijs, wanneer het dooit.
A l s d e lust u komt bekoren
En u kruipt ontrent het breyn,
Geef t den moet doch niet verloren,
Maer bewaert uw leden reyn ;
Uyt haer vuyl is we] to komen,
Laet maer 't quaet niet verder gaen :
Zout, uyt Godes woort genomen,
Kan de sonde tegenstaen .
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GEVEN VERARMT NIET .

Schoon het biet j e komt gevlogen
Over al het riekend' kruyt,
En, na dat'et beef t gesogen,
Treckt er was en honigh uyt ;
Des noch of ter onverhindert,
B l ij f t de schoonheyt van de roos
In haer wesen onvermindert,
Mits sij noyt haer glans verloos,

Wie den vromen plagh to geven
Of een schamel mensche voet,
Schoon de lieden daer of leven,
Hy en mindert noyt sijn goet,
Siet, de saeck is soo gelegen
Waer men iemant gunste biet,
Daer is stracx des Heeren segen ;
Milde deylen arremt niet .
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ALLES NAAR ZI JN EIGEN AARD .

G hy, die teere boom-gewassen
Hebt to raken metter hant,
Doet het niet als met verstant
Leert, hoe datje dient to passen,
D at j e niet to stij f en grij pt,
D at j e niet to vinnigh nij pt .
Vrient, daer is in alle saken
Seker regel, seker wet,
Daer op dient to zijn gelet ;
f eder beef t sijn eigen raecken
Wie van passe grijpen kan
Dat is vry een handigh man .
Jonge maeghden, swacke dieren,
Vrouwen van gedwegen aert,
Dienen wel to sijn bewaert,
Ieder heef tse nau to vieren ;
Grijpt bier niet als nae de kunst,
Biet bier niet als echte gunst .
Met de oiren grij pt then potten,
Schoone f ruyten met de steel,
Vuyle boeven met de keel,
By de woorden vanght men sotten,
Stoute gasten by de mouw,
Bloode maeghden door de trouw .
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NIET EN KANDER BETER PASSEN,
ALS DAT T'SAMEN IS GEWASSEN .
Als van twee gepaerde schelpen
D'eene breeckt, of wel verliest,
Niemant sal u konnen helpen
Hoe men soeckt, hoe nau men kiest
Aen een, die met of fen randen
Juist op d' ander passen sou .
D'outste zijn de beste panden,
Niet en gaet voor d'eerste trou ;
D'eerste trou, die leert het minnen,
D' eerste trou is enckel vreught,
D'eerste trou, die hint de sinnen,
Sy is 't bloemt j e van de jeught .
N ae mi j n oordeel : twee-mael trouwen
Dat is veel niet sonder pijn ;
Drie-mael, kan niet als, berouwen,
want hoe kander lief de zijn ?
Hout uw eerste lief in waerden,
Eertse met een vol len sin- ;
't Is een Hemel opter aerden,
Soo j e paert uyt rechte min .
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SLECHTHEID STRAFT ZICH ZELVE .

Wanneer de f el le bye, geneyght om haer to wreken,
Heef t met haer boose strael een teere maeght gesteken,
Schoon sy de vrijster quetst, sy gaet haer angel quijt,
Sy wort een dorren holm, en dat voor alle tijt .
Dit is de rechte loon van die een ander plagen,
Dat sy het meeste leet in haren boesem dragen ;
Een,
booswicht, wien by quelt, by quelt sijn eygen geest ;
Want schoon hem niemant jaeght, soo is by doch bevreest .
Soo langh de snelle bye gingh om de bloemtjes sweven,
Soo leyt het geestigh dier een f ris en vrolick leven ;
Maer doen het metter strael de jonge maeghden stack,
Doen bleef het sonder kracht en uytermaten swack .
Wat beef t het menigh man, doch al to l aet, verdroten,
Dat hy, eylaes ! to vroegh sijn pijlen had verschoten !
Hoe menigh wort'er stram, door al to rap to zijn !
Siet, na to bl i j den jeught, soo komt gewisse pi j n .
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TWEE GELIEVEN EVEN KOUT DIENEN NIET TE ZIJN GETROUT .

Een, then ick hier niet noemen magh,
Die dede lestmael dit beklagh ;
Het dacht my nut dat ick het schreef,
Op dat' et in de werelt bleef
Mijn vader is van harden aert,
Hy wil dat ick sal zijn gepaert
Met eene tegen mijnen zin,
Met eene die ick niet en min ;
En sij is even soo gestelt,
Dat haer de lief de niet en quelt ;
Want als ick met haer spreken sal,
Dan zie ick staegh mijn ongeval :
Sy is soo vreemt, soo wonder vijs,
Sy is soo kout gelij ck een ij s,
En als ick maer op haer en kijck,
Soo wort ick stracx oock haers gelijck .
Ick bid u, vader ! wat ick kan,
En maeckt my geen bedwongen man !
Men perst geen menschen tot de trou,
Men leyt geen vryers by de mou,
Men paert geen vryster tegen danck,
Men siet geen lief de door bedwanck .
Het vryen is een vrye saeck,
Of anders is' et sonder smaeck :
Dus, vader ! sooje van my wacht
De voncken tot een nieu geslacht,
Wy twee gelieven even kout
En dienen niet to sijn getrout ;
Want van twee kaersen sonder vlam,
Noyt eenig licht in huys en quam .
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VRIJT, DAERJE ZIJT .
Daer is een visch van outs bekent,
Die blij f t niet in sij n element ;
Want als een visser, of sijn maet,
Op desen visch uyt vissen gaet,
Soo neemt by noyt een listigh net,
Hy neemt geen loose f uycken met,
Maer set een f ackel op de snuyt
Van syn bedrieghelicke schuyt,
En koomt soo vletten op den stroom .
D aer krij ght de vis een minne-droom ;
Want als by siet then schoonen glans,
Soo keurt b y 't voor een goede kans,
En, mits by 't listigh vier bemint,
Soo koomt by swemmen voor den wint,
En springht dan veerdigh in den boot,
D at is, to midden in den noot ;
Want, met de malle sprongh geschiet,
De visser staet niet slecht en siet,
Maer grijpt terstont den sotten vis ;
Die moet dan blijven daer by is .
Al wie uyt heeten minne-brant
G aet vryen uyt si j n eygen l ant,
En, aengedreven van de lust,
Begeef t hem naer een vreemde kust,
Daer by de gronden niet en kent,
Daer by de lucht is ongewent,
D aer by al siende niet en siet,
Die koomt wel licht in groot verdriet ;
Want by is dickmaels opgevat,
Eer dat by recht ter neder sat,
En als de kans eens is gewaeght,
Dan is'et al to laet geklaeght .
Wel, vryers ! hoort een kort besluyt,
En treckt'er desen regel uyt
Wie, als by vri j t, to verre vlieght,
Die wort bedrogen, of bedrieght .
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DOODELIJK OMHELZEN .
Wanneer het klim de boom omvanght,
En om sijn guile tacken hanght,
Of aen sijn groene schorse kleeft,
Het schijnt als waer het vry beleeft,
Het schijnt (na dat men buyten siet)
Dat 't kruyt den boom sijn lief de biet ;
Maer daer het ooge niet en gaet,
Daer schuylt, o vrient, daer leght het quaet,
Daer is'et dat het dieper grijpt,
Daer is'et dat het harder nijpt ;
In voegen, dat het jeughdigh hout
Wort dor, en voor sijn j aren out ;
Daer staet het dan, gelijck een stock,
Gelijck een leven-loosen block,
Bedrogen van een loosen vrient,
Die noyt soo ver gelooft en dient .
Ghy, die u in dit groote wout,
Dat is : hier in de weerelt, hout,
Weet dat'et niet al vrienden zijn,
Die op u lachen na den schijn ;
Maer bout, dat onder soet gelaet
Schuylt dickmael niet als eygen baet,
Of dat oock onder soete jock
Wel somtij is steeckt een oude wrock .
Ghy, daerom, geef t u lief de niet
Aen ieder, die u lief de biet ;
Maer eerst op alle saken let,
Eer datje sucht of gunste set
Want die to licht een vrient verkiest,
Wel l icht sijn vrient en al verl Test .
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LIEFDE'S KASSE ZONDER SLOT .
Of schoon de vruchten van den pijn
Soo hart gelijck als keyen zijn,
In voegen dat een handigh man
D aer uyt g een noten kri j gen kan,
Al slaet by daer om menighmael
Met yser of met vinnigh stael ;
Nochtans, dit alles onveriet,
Soo ghy die voor den viere set,
En laetse daer een wijle staen,
Gewis de block sal open gaen ;
Het vier dat beef t een wonder kracht,
Het maeckt oock harde quasten sacht,
Het koockt en stoof t, het leyt en werckt,
Meer als het obgh van buyten merckt ;
Maer let'er op : wy spreken hier ;
Bysonder van het minne-vier .
Ick heb wel eer een man gekent
Tot sparen uyter aert gewent,
Hy was soo boven maten vreck,
Hy at byna zijn eygen dreck,
Hy sloot het op al wat m'er at,
Maer boven al sijn ouden schat ;
Al wat by deelde, wat by won,
En sagh schier noyt de guide son,
En sagh geen stralen van de maen,
Maer moeste staegh gesloten staen ;
Geen vrient, of maeght, of schamel bloet,
En konde buygen sijn gemoet,
D at by van hem iet trecken sou
Voor hongers noot of strenge kou ;
En of hem schoon cen koorts bevanght,
Die hem tot aen de ziele pranght,
Hy lijt de steken van de pijn,
Hy wil geen vi j sen medeci j n,
Geen vuylen apotekers dranck,
Hy braeckt alleen maer van den stanck ;
Dan, vrienden, daer en schort'et niet,
Maer gelt to geven is verdriet .
't Geviel eens onder dit beslagh,
't Geviel eens op een blijden dagh,
Dat onsen vreck soo verre quam,
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Daer hem omvingh een snelle viam,
Een felle strael, een innigh vier,
En 't quam hem van een geestigh dier ;
Dat was 't dat hem in haest bekroop,
En sachjens in den boesem sloop .
Siet daer terstont een vreemt beleyt,
Siet daer een selsaem onderscheyt,
Siet, eer het iemant dencken kan,
Jan Tayaert is een ander man
De beursken s van s i j n groote tas,
De l aykens van si j n gansche kas,
Sijn hant, die eerst soo vinnigh sloot,
En noyt aen iemant gunst en boot,
Die gingen open al to mael ;
Juyst soo gelijck een Sonne-strael
Een treurigh bloemken open treckt,
Dat met den rijm lagh overdeckt ;
Hy biet, by schenckt men weet niet hoe,
Hy gee f t gel i j ck een Meysche koe,
Hy sent geduerigh aen de maeght
Al wat de jonckheyt wel behaeght :
Een schoone pluym, een Franse beurs,
En stof fe tot een onder-keurs,
En syde bloeinen dier gekocht,
En stricken nae de kunst gewrocht,
En rieckend poeyer voor het haer,
Hantschoenen, meer als seven paer,
Al uyt het weeligh Britten-lant,
De beste die men immer vant ;
En dan noch dingen zcnder end,
Die ons P ari j s to koope sent ;
Voor al oock fravheyt hier gemaeckt,
Die vry wel na den gelde smaeckt
Ten eersten ketens men igh f out
Van dit en dat, van enckel gout,
Dan wayers met een gouden steel,
Dan schoone peerels om de keel,
Dan baggen, die aan alle kant
Sijn als geboort met diamant .
Maer daer en bli j f t'et geensins by,
Daer koomt al meer uyt dit gevry ;
De miltheyt gaet men weet niet waer,
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Het kri j ght'er al een nieuwe jaer,
Een mart-stuck, of een kerremis,
Wat maer ontrent de vrijster is ;
Men soeckt maer oorsaeck over al,
Hoe dat men eerlick geven sal .
'k En weet niet waer men desen man
Bequamer by gelij cken kan,
Als met de vrucht, then harden quast,
Die aen de steyle pijnen wast ;
Vermits die noyt cens open gaet,
Dan alsse by den viere staet,
Niet dat een stramme beurs ontbindt
Als Venus, en haer dertel kint ;
Want wie'er past op haer gebodt .
Die krijght een kasse sonder slot ;
Maer boven al cen oude vreck,
Die is hier uytermaten geck ;
want 't is van outs : d at out en m a l
Is uytgel aten boven al .
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EEN IS NOODIG .
Als het ent jen is geset,
Alle tacken doen belet ;
Daerom, wat ter sijden groeyt,
Dient ten naeusten of gesnoeyt ;
Maer dat na den hemel wast,
Daer op dient to zijn gepast ;
Want dat in der hoogten sweef t,
D at is, dat de vruchten geef t .
Rechte stamme, Christen mensch !
0, besnijt u aertschen wensch !
Wat behaeght u dit en dat,
Groote staten, groote schat ?
Ach ! dat al is anders niet,
Als dat van ter zij den schiet,
Als dat enckel hinder doet,
D at je niet en wort gevoedt ;
D at je, met een vol le sucht,
Niet kunt stygen in de lucht ;
Weert dan van u gave stam,
Al wat u het voetsel nam .
Siet, dit is de ware leer,
Een is noodigh, sonder meer .

SELF-STRIJT
VAN

GOEDE EN QUADE
GEDACHTEN.
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INLEYDINGE .
Als Potiphars gemael, door veelderhande lagen,
Had nu en dan geproef t aen Joseph voor to dragen
Den brant van haer gemoet, en datse, sonder vrucht,
Nu dickwils had geklaeght, en menighmael gesucht,
Geef t evenwel den moet in 't minste niet verloren ;
Maer, hebbend' in haer zelf, bequamen tijt gekoren,
En, met een slimmen treck, versonden haer gesin 2),
Spant, beyd' in lij f en geest, haer gantsche krachten in ;
Gelijck een machtigh Vorst, die, met vergeefsche tochten,
Een welgelegen schans nu meermael beef t bevochten,
B let al si j n knechten op, en, met een nieuw gewelt,
Wil meester zijn van all's, of blijven in het velt ;
Soo gaet het wi j f to werck . Sy hadde waergenomen
Een plaets, daer, t'sijner tijt, de jonghman moeste komen,
En als sy daer alleen sagh haren Joseph staen,
Vingh, met een soeten lach, aldus haer reden aen :
SEPHYRA
Hoe lange, moedigh quant, sal 't uwen trots behagen,
Dat ick mijn herten-leet voor u sal komen klagen ?
Voor u sal dagh aen dagh verschi j nen, met ootmoet,
Gel i j ck men voor een Prins, o f voor de Goden doet ?
Hoe dat mijn brandigh hert in hooger lusten steygert,
Hoe dat uw koel gemoet met meerder krachten weygert,
En stoot my voor het hoof t : dies ga ick druypen heen,
Gelijck een vryer doet, die loopt een blaeuwe scheen .
Woont dan in uwen geest soodanigh wreet begeeren,
Dat ick, met lancksaem vier, allencxkens moet verteeren
Mijn bloet, mijn innigh bloet, dat om mijn herte drijft,
En maer om uwent wil noch in sijn adres blij f t ?
Bedenckt eens wat ghy doet . „'t En is geen gunst to noemen,
Als yemant met gepragh moet van een weldaet noemen ;
Want datmen lange tijt met smeecken heeft versocht,
Al krijghtmen 't schoon om niet, tis Bier genoegh gekocht .
Wil yemant vollen danck van sijne gunst •o ntvangen,
En laten die hem bidt niet al to seer verlangen,
Ick houd' alleen den mensch goetaerdigh en beleef t,
Die h aest verbeden Overt, en ti j del i j cken geef t .
Hoe meughdy, steenigh hert, hoe meughdy langer streven,
Om aen de groene jeught de breydel los to geven ?
Jacob Cats 5.
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Hoe meughdy my soo laugh met droefheyt sien vervult,
En met een stegen sin misbruycken mijn gedult ?
Wat leyt uw geestigh brein, van 'savonts tot den morgen,
Geduerigh omgevoert met veelderhande sorgen ?
Waer toe den vryen loop van uwen blyden sin
Gehouden in bedwangh, geweygert aen de min?
Hoe kander eenigh dingh de jonckheyt beter voegen,
Als by cen jonge vrou to soecken sijn vernoegen ?
Te spreken mont aen mont, to leyden met der hant,
Een, die haer gansche vreught aen u alleen verpant ?
Het is een eygen aert, een yder aengeboren,
Te laten si j n gemoet door minnelust bekoren
Geen menschen hert soo dom, soo onbeleef t, en koel,
D at niet en kiest een lief, dat niet en soeckt een boel .
Het is een eygen aert, gestort in alle dingen,
De botten van de jeught met krachten uyt to dringen,
Geen lant soo onbewoont, geen soo verwoeste kust
Daer niet en gaet in swangh de soete minne-lust .
Als, in de lente-tijt, de sucht om voort to telen
Daelt van den hemel af, en komt op aerden spelen,
Het kruyt rijst uyt den gront, door hare soete lucht,
En uyt het kruyt de bloem, en uyt de bloem de vrucht .
Waer dese nieuwe jeught haer eens komt nedersetten,
Daer wort het gansche lant gekroont met violetten,
Met myrten en camil ; het schijnt dat alles leef t,
Wat hare soete geur maer eens besproeyt en heeft .
Indien ter eyger stont haer vocht bestaet to raken
De boomen van het wout, des winters drooge staken,
Gri j s van den kouden ri j m, kael van den f el len wint,
Stracx is het dorre velt het schoonste dat men vint,
Gaet teelsucht door het bosch, de rouwe dieren sprongen ;
Beweeghtse maer de lucht, de wilde vcgels singen :
Genaecktse maer de strant, al het beschubde vee
Blaest bobbels in de schuym, en huppelt op de zee .
Bekruiptse dan den mensch, wat maeckt by kromme sprongen ?
Al lagh by plat ter neer, by wort om hoog-gedrongen .
Hy oef f ent sijn verstant, al is hij plomp en rou,
Al is by luy en traegh, de hant gaet uyt de mou ;
Al is by maer een kluts, by leert beleef de streken,
Al is by dom en stom, de lief de doet hem spreken
Wat dient'er meer geseyt ?
Niet eer voor datmen mint,
Verschijnt de soete tijt, die jeught en vreught begint .
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Al watter manne-kracht voelt in f ij n jonge leden,
Helt, met de gansche tocht van f i j n genegentheden,
Naer desen soeten brant, en tracht, van hier of daer,
Te locken in f ijn net een geestigh wederpaer .
Hoe groot is uw geluck, dat boven ander lieden
De lief felijcke min u komt haer gunste bieden !
U maeckt haer bontgenoot ! u, die, om haer genucht,
Uw levendagen langh, niet eens en hebt gesucht .
Van dat, uyt swarte nijt, uw broeders u verkochten,
En 't Midiaensche volck naer 't rijck Egiphten brochten,
Van doen ben ik uw vrou, en Potiphar uw heer,
Een man die niet en acht als wint van ydel eer ;
Genegen tot het hof en vorstelicke saken,
Genegen om altijt tot hooger staet to raken,
Een hoof t van groot beslagh, een ongerusten aert,
Die, om geacht to zijn, noch lij f , noch leven spaert .
Al eer de dageraet haer lieffelicke wagen
Met rosen heef t bekleet, haer paerden ingeslagen ;
Al eer het eerste licht sijn eerste stralen schiet,
Al soeck ick in het bed de man en is' er niet
Hy is al in de weer : by doet hem licht ontsteken ;
En gaet alleen sijn hoof t met lesen sitten breken,
Blij f t in een diep gepeys, soeckt, overdenckt, en schrij f t,
Tot hem den hoogen dagh tot hooger saken drij f t ;
Dan gaet by naer het hof, betreet de groote salen,
Daer niet als swaren last en moeyten zijn to halen ;
Hier blij f t by in den raet, tot hem de gansche kop
Roockt, als een oven doet, en draeyt gelijck een top
Van daer f lucx na de Prins ; hier moet by weer de sinnen
Gaen setten op de pees, en op een nieu beginnen
Te leggen oor aen hoof t : bier is 't de beste man,
Die, met de gaeuste streek, den Koningh streelen kan .
't Is noch al niet genoegh ; dan gaet by voorts besorgen
Kost voor het hof gesin, voor heden ende morgen ;
Soo datter niet een uyr is van den ganschen dagh,
Daer by met vry gemoet f ijn adem halen magh .
Ellendigh hovelingh, een slaef van alle slaven,
Die naer eens anders treck geduerigh hebt to draven,
Die niet cen beet en nut, als op eens anders smaeck ;
Laet daer des hofs beslagh, en doet uw eygen saeck !"
Als Potiphar aldus van eersten tot den lesten,
De handen heef t vol wercx, de kop vol muyse-nesten,
De sinnen vol gepeyns ;
ick, zijn vergeten wij f ,
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Wensch, voor soo hoo f schen man, een ander ti j tverdri j t .
Ick wensch (en naer my dunckt vry met gewisse reden),
Niet in den slaep alleen mijn nachten to besteden ;
Ick wensch, nadien de man soo staegh to hoof moet zijn,
Hem by des Koninghs bed, een ander in het mijn .
Wien ick bier toe verkies, dat heb ick u voor desen,
Geluckigh jongelingh, tot meermael aengewesen ;
M i j n oogh en deerl ick sien beef t u, voor-eerst, geseyt,
Wat voor een heeten brant in my verholen leyt .
Wanneer uw vierigh hert gevoelt sijn eerste wonden,
De sinnen zijn verstroyt, de tonge leyt gebonden,
De geesten zijn bekayt en van de vrees gevat,
Het oogh, alleen het oogh spreeckt ick en weet niet wat ;
Ick weet, ghy hebt gesien mijn oversijdsche loncken,
Voorloopers van den brant en eerste minne-voncken,
Ick weet het, jongeling : ick weet, ghy hebt gelet,
Waerom ick, nu en dan, u riep ontrent het bedt ;
Ick weet ghy hebt al langh, oock eer ick heb gesproken,
Als metter hant gevoelt al wat my beef t ontbroken ;
Noch beef t'et u behaeght, dat ghy u soo geliet,
Als of ghy niet met, al en wist van mijn verdriet .
Vont ick u eenigh staen, of neer to zijn geseten,
Daer niemant ons bedrij f en hadde konnen weten,
Ghy vl-oodt in haesten wegh, by-na eer ghy my saeght,
Als of ghy, van de plaets, met slagen waert gejaeght .
Hier door is my de geest soo hevigh aengedrongen,
Dat beide schaemt en vrees zijn uyt mijn pert gesprongen ;
Dies heb ick my verkleent, uit lief de, tegen recht,
Te bieden, mijne gunst, to bidden mijnen knecht .
Maer of ick mijnen brant al niet en heb geswegen,
Soo kan ick evenwel uw sinnen niet bewegen ;
Want wat ick heb gesucht, gesproken, -of geklaeght,
Ghy laet'et henen gaen als of ghy 't niet en saeght .
Kan dan mijn innigh vier, mijn lonken, suchten, spreken,
In uw vervrosen geest geen sceten lust ontsteken ?
Voorwaer, dewijl uw hert door woorden niet ontlaet,
Soo sal ick vorder gaen, en komen tot to daet .
M-Zaer neen, ick houdet vast, ghy sult u laten raden,
En -onser beyder jeught met soete lust versaden ;
Wel aen dan, vrolick hert, en speelt niet meer de beest
Ontrent een aerdigh lij f en dient geene stuere geest .
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JOSEPH .
Wat gaet u aen, mevrou, my weder hier to p.r: oeven,
En, door een nieu versoeck, uw dienaer to bedroeven ?
Ick ben, met alle kracht, voor u en uwen man ;
Maer uwen lust to doen, ick bidde swijgter van .
Ghy hebt in u alleen, dat meer als hondert menschen,
Uyt ganscher herten gront, van Gode souden wenschen .
Ghy zi j t een edel bloem, een peerel van een vrou,
Blijft eerbaer (watje doet) en uwen man getrou .
Of wel een soet gelaet, beleeftheyt van manieren,
En heusheyt in de spraeck, een jonge vrou vercieren ;
Indien sy evenwel haer eere draeght to koop,
Soo isset enckel niet met al den ganschen hoop .
Ghy, van soo grooten huys, van vorstelicken bloede,
Van lij f soo wonder schoon, soo hooge van gemoede,
Glhy huys-vrou van een beer, vry meerder als een graef,
"re worden tot een boel van een geringen slaef !
Een bysit van uw knecht ; wat sou je gaen beginnen ?
Waer glijt uw broos gemoet ? waer uwe domme sinnen ?
Floe, sat het eel vernuf t, de woon-plaets van de deught
Nu werden overheert van uwe kriele jeught?
Sal uw verheven geest, een richtsnoer van de reden,
Een ziele van de ziel, een moeder van de seden,
Een voester van de tucht, nu werden uytgebluf t
Door opgedreven schuym van onbesuysde lust?
Ach ! dat u gaende maeckt, en zijn maer vyse droomen,
Maer tochten van de jeught, ghy kontse licht betoomen,
Indien ghy (na den eysch) met uwe feylen twist,
Een brant, die eerst begint, wort lichtelyck geslist .
Wie sich van vuyl bej agh wil houden ongeschonden,
Moet hef tigh wederstaen 't beginsel van de sonden ;
En, van den eersten af, dat hare wortel spruyt,
De tacken nederslaen, de schoten roeyen uyt .
Want soo men niet en stuyt der sonden eerste stuypen,
Men voeltse door den mensch, gelijck een kancker, kruypen
En wassen in de ziel tot een gesette stam
Dus schut (gelijck men seyt) de schapen voor den dam .
Wie dadelijck bedwinght den lust en hare grillen,
Kan, sonder groot beslagh, sijn herte weder stillen ;
Dies is het alderbest voor een die qualijck mint,
Te toomen sijn gemoet soo haest de lust begint .
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Dan schoon ghy waert geneyght (dat niemand sal gelooven),
Door soo een korte vreught uw eer to laten rooven,
Soo hebt ghy evenwel den man niet die je soeckt,
In my daer woont een geest, die alle lust vervloeckt .
Soud' ick mijn eerbaer lij f, mijn weerde vat, besitten
In uytgelaten drift van onbeschof ter bitten?
Soud'ick, door weeligh bloet vervoert, gelijck een beest
Doen wat lust bevalt, tot nadeel van den geest ?
Sal een van Abrams-stam, die Godes heyligh wesen
Uyt al den woesten hoop des werelts heef t gelesen,
Ge11ey light tot f ijn volck, en voor der aerden gront,
Gekoren tot sijn erf, gestelt in sijn verbont ;
Sal een van Abrams stam . een Bone der genade,
Een eerst-gekoren helt uyt Goddelijcken zade,
Een Konincklijke vorst, een uytgekoren pant,
Nu zijn een eygen slaef van vleeschelijcken brant ?
Sal ick tot vuyl bej agh gebruycken dese leden,
Daer in het reyn verbont des Heeren is gesneden ?
Sal ick, op eenen dagh, verliesen ziel en eer ?
Ick bidde, lieve God, gehengt het nimmermeer !
Maer wat een vreemt besluyt ! God heef t in alle dingen

Gestort een eygen kracht, om voort to willen bringen,
Een maecksel zijns gelijck ; gaet, pleeght dan uw bejagh :
Ghy siet, dat uw besluyt hier geensins gelden magh .
Wat pooght uw listigh hert, door afgerechte streken,
Vuyl koper onder gout ons in de vuyst to steken ?
Men siet uw slim beleyt, en wis ghy zijt verdwaelt,
Daer is geen vuyle lust van Gode neergedaelt .
't Is waer dat onse God heef t, van den aenbeginne,
In mensch, in vee, in visch geplant de soete minne
En dat hun in 't gemeen als toen is aengeseyt,
Wort, docr een vruchtbaer zaet, op aerden uytgebreit ;
Maer als bet edel dier, de mensch, begon to leven,
Heef t God hem tot behulp een wederpaer gegeven,
Vleesch van sijn eygen vleesch, en been van eigen been,
En beef t'er bygevoeght : Ghy twee en zij t maer een .
Het lief felijcke soet, dat reyne sinnen wenschen,
Is maer een enckel paer van twee Belief de menschen ;
Een derde, wie het zy, en past'er niet met al,
Al waermen mint, en meent, is twee een vol getal .
't Is God, die man en wij f , als met sijn eygen handen,
In reyne min verplicht, en hecht met vaste banden
Dit onverscheyden paer : 't Is God, die 't echte bedt
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Heef t met een eygen merck versegelt en beset .
Wie schent des Heeren werck ? gewis, ten waer geen wonder
Dat God met vlammigh vier, met blixem ende donder,
Met al'lerley gevaer d'echt-schenders overviel,
En dempte metter daet haer Godvergeten ziel ;
Wie Godes tempel schent, die wil God weder schenden,
Af nemen alle gunst, den segen van hem wenden,
Vervullen meer en meer (gelijck men dickmael siet)
Het lijf, met vreemde quael ; de ziele met verdriet.
God is een reyne geest, van onbevleckter oogen,
Hoe soud' dat suyver licht den vuylen brant gedogen
Van 't onbesuysde vleesch ? hoe soud' des Heeren straf
Oyt van de boeven gaen, van hoeren laten of ?
God woont in onsen geest, de geest in onse lijven ;
Wie Balder vuyle lust in Godes huys bedrijven ?
Wie salder voor het oogh van sijnen grooten God,
Verachten sijn bevel, vertreden sijn gebod ?
't Is waer, gelijck ghy seght, mijn heer heef t gansche dagen
Een pack van swaer gewicht op sijnen hals to dragen ;
Maer dat daerom de vrou magh slaen van achter uyt,
En is, na mijn verstant, Been redelijck besluyt .
Hoe, sal een suynigh man met ganscher herten woelen
Tot voorstant van het buys, en 't wijf haer lusten koelen ?
Sal iemant, nacht en dagh, syn krachten spannen in,
En sijn aelweerdigh wijf verslempen het gewin ?
Sal Potiphar in 't hof naer hooge staten j agen,
Ghy, in uw eygen huys, uw eer to koope dragen ?
Hy vrient sijn van den Prins, en ghy van uwen knecht ?
Me-vrou (met uw verlof) dit hevet al to slecht .
Laet yemant buytens huys sijn hert en gansche leden,
En wat by kan en weet, in syn beroep besteden,
Soo 't oncler dies de vrou maeckt binnens huys to bont,
D aer is geen pompen aen, het schip moet in den gront .
Wat baet een neerstigh man? geen winst en kander vesten,
Indien het dertel wij f haer leden geef t ten besten
Al waer een kriele vrou haer geylen schoot ontsluyt,
Daer is geen houwen aen, 't wil al ten huysen uyt .
Al wat een man vergaert, dat kan een wij f verstroyen ;
Al wat een man verspaert, dat kan een wij f vermoyen ;
Al wat een man be j aeght, al is de winste groot,
Dat kan een hitsigh wyf doen smelten in haer schoot .
Laet yemant, waer by wil, tot hooge staten komen,
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Speelt sijn gemael de beest, soo valt'er niet dan schromen
Wat is het van de mans?
haer eer, en gansch bedrij f
Hanght aen het snootste deel van eenigh dertel wij f .
Te swijgen met de tongh, to spreken met de oogen,
Zijn saken, in 't gemeen, die niet to veel en doogen
Dies, wie in sijn gemoet is van een goeden gront,
Die swijge met het oogh, en spreke met den niont .
Te sien op uw gesicht, het oogh daer op to setten,
Gestaegh op uw gelaet to loeren en to letten,
Is uwer maeghden werck, die zijnder toe-geset ;
Uw oogh is haer een peyl, u* woort is haer een wet .
Een knecht in tegendeel, heeft sijn gesicht to keeren,
Al waer hem wijft en stiert de goede wil zijns heeren ;
Dat moet sijn baken zijn, in alles wat by doet,
Dat is de vaste ster, daer by naer seylen moet .
Dit heb ick soo betracht, mijn heere sal 't getuygen,
Ick wil tot aller stont na sijn bevelen buygen ;
Maer met een los gebaer to loeren op me-vrou,
Ick weet dat dit mijn beer niet wel bevallen sou .
Wat gaet a aen, me-vrou, het oogh to laten schieten
Op dingen, die uw lust doch niet en magh genieten ?
Wort u het weeligh vleesch geprickelt van de jeught,
Ga, daer ghy sonder schant uw lusten boeten meughc .
Ghy hadt u van 't begin behoort to weder-houwen,
Met soo een kriele sin uw dienaer aen to schouwen,
En toen ghy wert gewaer een vonck van desen brant,
Te keeren uw gesicht, to toomen uw verstant,
Ghy weet, of weetjet niet, ghy dientet wel to weten,
Dat Eva, 't eerste wijf, haer eerstmael heeft vergeten
Door haer neusgierigh oogh ; dat beef tse wegh geruckt,
En ons, haer deerlijck zaet, tot in de doot gedruckt .
Het oogh, alleen het oogh, kan gansch den mensch ontru5 t en,
Het is een open deur, een inganck van de lusten ;
Die, sonder goet beleyt, die vensters open doet,
Krijght, lichter als by meynt, een dief in sijn gemoet .
't Is waer, ick heb getracht met alle vlijt to myden,
Op dat uw los gemoet my niet en wont besyden
In kamer, op prieel ; ick weet to wel, ick weet,
Hoe licht dat sick de mensch in eenigheyt vergeet .
Geloof t-'et : eenigh zijn beef t al to groote krachten,
Het kan ('k en weet niet hoe) vervoeren in gedachten,
En wecken op een vier, al waret schoon geblust ;
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Een heymelicken hoeck, een hol vol quade lust .
Soo haef t de broose mensch, alleenlick met sijn beyden,
Sich ywers nederset, by laet hem licht verleyden
Dus wildy zijn verlost van lust en malle pijn,
Soo neemt geduerig acht om niet alleen to zijn .
Heef t vleesch u schaemt en vrees geraden wegh to stieren,
Soo hebdy wegh gejaeght al wat u sou vercieren ;
Want schoon een jonge vrou met gout behangen gaet,
't Is al maer water-verw, ontbreeckt haer dit cieraet .
God heef t en eerbaer root en angst, met bleycke kaken,
Bevolen nacht en dagh ontrent de vrou to waken
Dies als het vrouwe-volck die schutters niet en acht,
Soo is haer teere schoot een poorte sonder wacht .
Noch oogh, noch klachtigh woort, kan uwe saken styven,
Dus, wildy zijn geraen, soo laet uw voorstel blyven
Want hoe ghy vorder gaet, en onbesuysder malt,
Hoe dat uw dwaes gebaer my des to min bevalt .
Wel aen dan, voor besluyt, en laet de malle stuypen
Van d'onbedachte jeught niet verder u bekruypen ;
De lust wert in 't gemeen met droeve pijn besuert,
't Is ver bet beste geck, dat niet to langh en duert .
SEPHYRA .
Al hebdy mijn versoeck nu meermaels af-geslagen,
De moet is even groot, ten sal my niet vertragen
Ick ben noch die ick was . 't Zy, dat men jaeght of mint,
(Ick wetet noch van outs) die aen-hout, overwint .
De key wert van den drop allengskens uyt-gegeten,
I-Iet stael wert door de lucht en metter tijt versleten
Al valt den eyckenboom niet juyst ten eersten slagh,
Hy buyght sijn steile kruyn op 't eynde van den dagll .
Ghy weet ick ben de vrou, dies magh ick u gebieden,
En wat my wel bevalt, dat moet voor al geschieden ;
Ghy zijt om gelt gekocht, en in mijn dienst Beset
Uw lij f komt a niet toe, mijn wil is u een wet .
De vrou kan niet een dingh haer knecht to vooren leggen,
Dat by aen haer bevel, met reden, magh ontseggen .
Wel, doet dan mijn gebodt . En waerom soudy niet ?
Al wat ons eygen is, staet onder ons gebiet .
Uw gansche lijf is mijn, ick magh het ja bederven,
Ick magh bet (soo ick wil) een wreede doot doen sterven
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En magh ick, naer mijn sin, besteden het geheel,
Sco magh ick des to meer gebruycken yder deel .
Ten staet u geensins vry, u tegens my to setten,
Ten sy dat ghy met een gaet buyten alle wetten
En deses lants gebruyck ; naer alle landen recht
Doet yder wat by wil met sijn gekochten knecht ;
Het had u wel gevoeght, indien ghy my voor desen
Had lief d', als uw vriendin, en eer, als vrou, bewesen
Maer dit is nu voor-by, then mis-slagh is geschiet,
En hoopt maer, zij dy wijs, d'een f eyl op d'ander niet .
't Heef t u misschien gedacht, dat al mijn voorigh woelen
Al leenlick beef t gedient, om u den pols to voelen ;
Alleenlick om to sien, hoedanigh dat ghy waert
Maer neen, en acht my niet van soo beveynsden aert .
Indien u dat belet, ghy moocht u vry verhoeden,
Te dragen in den geest soodanigh quaet vermoeden ;
Ghy kont, wanneer ghy wilt, vernemen metter daet,
Dat beyde lij f en ziel voor Joseph open staet .
Daer wert op desen dagh, voor mannen ende vrouwen,
Te Memphis op het slot, een groote f eest gehouwen .
Uw heer is daer in vreught, en meest het gansch gesin
Maer ick, die niet en acht als uwe soete min,
Ick heb den ganschen dagh als sieck to bed gelegen,
Om, voor een hoof sche f eest, met u vermaeck to plegen
Mijn heer stont heden op, ick bleef alleen to bed ;
En 't is noch evenwel geen koortse die my let
Gesontheyt maeckt my sieck . Een vreemden aert van wonden
Heeft jeught en weeldigh bloet de menschen toegesonden,
Die woelen ons aen 't hert ; haer eygenschap en kracht
En beef t noch (soo mij dunckt) geen mensche recht bedacht .
Voor my, ick spreke ront, 'k en weet niet yan haer wesen,
Dit weet ick al to wel, dat ghy my kont genesen,
En dat mijn koorts bier in van ander koortsen schilt,
Sy moet verdreven zijn alleen van die sy wilt .
Koomt Potiphar in buys, ick settet op een stenen,
Koomt Joseph daer ontrent, mijn weedom is verdwenen .
Mijn lij f is sonder pijn, maer 't herte leyt en jaeght ;
Ick ben gesont en sieck, al naer het u behaeght .
Nu, koelt dan mijnen brant, vervult mijn soet verlangen ;
En laet doch mijnen geest niet meer in twij fel hangen,
Schept, lieve, schept een moet, en dient u van de vreught,
Daer in de lust bestaet van ons geheele jeught .
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Laet varen diep gepeys, en voeght u tot verblijden ;
Wat schatet eenigh mensch, dat iemant van ter zij den
Een aerdigh druyf jen pluckt, en met vermaken eet,
Als slechts hy, then het raeckt, de diefte niet en weet .
Wat magh uw trots gemoet veel op uw vaders roemen ?
Ten isser niet soo breet, ick hebbet al vernomen .
Ick weet, soo wel als ghy, al watter is geschiet,
't Lant daer uw vader woont, en is soo verre niet .
Ick sie, ghy gaet den gangh van al de vreemdelingen,
Die van haer vaders buys vertelleri groote dingen,
En alsmen dan het stuck eens ondertasten sal,
Soo vintmen 't slecht genoegh, of dickwils niet met al .
Wat, beef t die groote Vorst, uyt wien ghy zijt gesproten,
Niet sijn manhaf tigh zaet wel elders uytgegoten ?
Niet Agar, sijne maeght, bezij den of bedeckt,
En, buyten echte trou, den Ismael verweckt ?
Een maeght van dit gewest, die heef t hem soo bevallen,
D at hy, nu out en gri j s, van nieus bestont to mallen,
En wort als weder jonck : siet, w at een soeten aert
Van vrouwen, oock van outs, het rijck Egipten baert .
Maer wie'er swijght of spreeckt, ghy mooght dit stuck niet
Uw vader Jacob sel f s beslaept verscheyden wyven ; (dryven :
Schoon Lea was sijn vrou, de man en had geen deegh,
Tot dat by in den arm sijn lieve Rachel kreegh
En noch was 't niet genoegh . Twee lodderlicke maeghden,
Die, op haer vrouwen woort, haer soete maeghdom waegden,
Verversten sijnen lust : quam Silpa desen nacht,
Soo wert de naeste reys hem Bilha toegebracht .
Wat wildy dat ick segh ? besiet uw gantsche steden,
Waer hout met eene vrou sich eenigh man to vreden ?
Het echte bed, wel eer maer over twee gestreckt,
Is, door den langen tijt, nu wyder uyt-gereckt .
Dat God tof Adam sprack, en wert niet meer gehouwen .
Siet, Lamech heef t van outs aen twederhande vrouwen
(Eer Adam noch ontsliep) sijn heeten brant geslist,
En Adams harde rib al toen in tween gesplitst .
Een yder (soo ick boor) neemt veel of luttel vrouwen,
Na dat by met sijn haef kan eerlick onderhouwen .
Is dit u niet genoegh, soo denckt op uwen Loth,
Die, met een vuylder lust, gingh buyten het gebodt .
En wie doch heef ter oyt des hemels sware plagen,
Om soo een soet bedrogh, in lij f of goet gedragen ?
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Soeckt, waer ghy soecken wilt, daer is geen harde wet,
By God of by den mensch, op 't overspel Beset .
Indien men overslaet den loop van onse tijden,
Men siet onrechte lust met losse toomen rij den,
En draven over 't velt : let op het gansche lant,
Het overspel is spel ; echt-brake, sonder schant .
Ten is niet langh geleen, dat Pharo dede vieren
Den aenvanck sijner kroon, na 't prachtigh hof s manieren
De Prinssen al-gelijck, en adel kleyn en groot,
Was, door het gansche ]ant, tot dese f eest genoot .
Mijn Heere was gelast van 's Konincx weegh to letten,
Hoe datmen yder een ter tafel moeste setten,
Naer eysch van sijnen staet . Hier waerdy med' ontrent,
En ick had al den dagh het oogh op u gewent .
Mijn plaets was boven aen, daer meest al Prinssen saten ;
Ick hoorde dees en geen eerst heuselicken praten
Van al des werelts loop ; maer na den derden dronck,
Sprack yder over hoop, soo dat de sale klonck .
Hier onderwont hem een van 't overspel to spreken,
En hietet soet bedrogh, en noemdet hoofsche streken,
Fort-wij ligh voor de jeugh : en spotte mette geen,
Niet die het quade doet, maer die het heeft geleen .
Hy was (gelijck my docht) een van de schamper gasten,
Die wonder zijn geneyght een yder aen to tasten
Hy stroyde, ganck op ganck, veel rancken in de griel,
Daer van ick, bier en daer, een streeck of twee onthiel
„'k En weet niet hoe bet komt, dat na eens anders vruchten
Wy, met een dieper lust, verlangen en versuchten
Als naer ons eygen goet : 'k en weet niet wat ons jaeght,
Dat ons eens anders vee, meer als het ons behaeght,
Geen mensch en hee f ter treck to drincken uyt rivieren,
Die met een quistigh nat voor onse deuren swieren .
Waerom wort nutte spij s somwij len niet gesocht ?
't Is al to kleynen gelt daerom sy wert gekocht .
Set yemant aen een boom vol lief felijcke peeren,
Al wat niet hoogh en hanght, en sal by niet begeeren
Men acht geen leegh gewas, al is het noch soo goet ;
Het f ruyt smaeckt alderbest, wanneer men klimmen moot .
Set in het hoender-kot een vat vol koren-granen,
Ghy sult uw eygen aert sien in den aert der hanen ;
Want schoon het dertel hoen magh eten met gemack,
Noch schraeftet in de stof en laet den vollen back .
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Wat suyr en bitsigh is, dat doet de spijse smaken ;
't Is peper, tout, azijn, die goede saucen maken
Geef t kinders soete koeck, en vrouwen nieuwen most,
\Vat op de tonge bijt, is rechte manne-kost !
Dc snoeper vint vermaeck, wanneer by soete beten,
Ontf utselt aen de kock, magh in het duyster eten !
En soo ghy vraeght, waerom by dese kueren doet ?
Hy seght, met vollen mont : gestolen broot is soet ."
In 't kort, by wist soo veel hier op by een to halen,
Dat my een krielen droom in 't hooft bleef liggen malen
By naest den ganschen nacht ; dies wert ick toen gewaer,
Dat ick meer als de kost gedragen had van daer .
Hier leerd' ick aldereerst het overspel verkleenen,
En dacht, 't is niet soo quaet gelijck de lieden meenen ;
Al is het vry wat vuyl 't gunt dat men drinckt of eet,
Wat schatet aen de mensch, wanneer by 't niet en weet ?
JOSEPH .
Hout op, het is genoegh : laet of van my to quellen ;
Al woet de gansche zee, een rots is niet to vellen
Want na een langh gewoel wort anders niet verrecht,
Als dat een drif tigh schuym is eynde van 't gevecht .
De beste raet van al, om sonden to beletten,
Is van den eersten of een vast besluyt to setten,
En met sijn eygen hert to maken een verbont,
Van noyt een vinger breet to wijcken aen de sond'
Ick ben van God geleert met vleesch en bloet to strij den,
Niet voor een reys alleen, maar staegh en t'allen tijden,
Tot dat de boose schoot van 't schadelicke zaet,
Vertreden van den geest, niet weder open gaet .
Dit heb ick soo betracht en daer op wil ick wercken,
Ick weet, de goede God sal my hier in verstercken,
Ten eynd' ick staende blijf, en trede mette voet
Al watter voor gewoel ontstaet in mijn gemoet .
Tis waer, ghy zijt de vrou : daer voor wil ick u kennen,
Nits dat ghy kent uw man, en niet en tracht to rennen
Daer ongetoomde jeught, en quade lust, gebiet .
En spreeckt niet al to breet, ghy zijt uw eygen niet .
Schoon u dit spel behaeght, mijn beer is niet to vreden ;
Ghy zijt meestres van my, niet van uw eygen leden,
Niet van uw eygen schoot, noch van uw eygen eer ;
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Ghy zijt (ick kept) mijn vrou, maer Potiphar uw heer .
En nademael ghy weet de rechten uyt to leggen,
Soo bid ick u, me-vrou, vergeet doch niet to seggen,
Dat, naer dit eygen recht, eens yders echte wij f
Is vrou van haren man, niet van haer eygen lij f .
Begeerdy metter daet uw woort to sien volbringen,
Gebiet wat eerlick is, en niet als goede dingen ;
Want soo uw snoot bevel met recht en reden vecht,
Soo ben ick buyten dwangh, al ben ick uwe knecht .
Geen slaef en is soo very' in dienstbaerheyt verbonden
Dat by behoef t to staen ten dienste van de sonden ;
Dies, alsser heer of vrou iet schandelicx gebiet,
Een knecht doet vollen dienst, schoon by en doetet niet .
Ghy dwaelt, indien ghy meynt, dat yder met de saken
Die staen in sijn gebiet, magh alles doen en maken
Na dattet hem gevalt . Geen mensch beef t dit gesagh,
Dat by verkregen goet tot quaet gebruycken magh .
D aer is het gansche l ant ten hoogsten aen-gelegen,
D at yder een si j n goet, door wettel icke wegen,
Verkrijgh en oock bewaer : dat is het rechte wit,
Waer op een yder mensch al, wat hij beef t, besit .
Me-vrou, onthout dit woort, ghy sullet u bedancken
Gebruyckt to geener tilt uw knec t tot quade rancken,
Of andersins, indien ghy desen raet veracht,
Al wat ghy hem gebiet, sal wesen sonder kracht .
Als yemant, die u dient, uw eere moet bewaren,
Soo mooghdy sijnen hals met geenen dienst beswaren,
Als die hem wel bevalt ; of soo ghy 't anders doet,
Hij sal uw goeden naem vertreden metten voet
Hy sal door al de stadt, op wegen ende straten,
Noch slimmer als het is, van uwen handel praten ;
Dus, soo ghy zijt geneyght om wel to zijn gedient,
Maeckt nooit van uwen knecht uw heymelicken vrient .
Ick heb in mijn gemoet geen lusten willen voeden,
Maar niet (gelooftet vry) uyt eenigh quaet vermoeden ;
Daer is geen menschen schrick die heerscht in desen geest,
Ick ben voor mijnen God, en niet voor u, bevreest .
Dat uw gesonden mont weet voor uw man to hygen,
En is niet als to pluys ; ghy mochtet beter swygen .
't Is menighmael gesien, dat die den sieckaert maeckt
Wert met een ware plaegh van Godes hant geraeckt .
Hoe los colt uwe praet ! ick bidde, leert u wachten
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Het schendigh overspel soo lichten saeck to achten ;
Denckt, dat een snoode boef steelt aen een eerlick man
D at hy, sijn leven l anck, niet weder geven kan .
Ick ben genoegh geleert, dat under alle sonden,
Die 's menschen hert begaet, geen vuyler wert gevonden
Als drift van 't dertel vleys, maer 't slimste noch van al
Is yemants echte vrou to brengen tot een val .
Het onbeschofte rot van al de vuylickheden,
Als vyantschap en twist, gaet buyten onse leden,
En scheyt hem van de mensch ; wanneer by die begaet,
Alleen de boose lust als binnen ons bestaet
Die kruipt door gansch het lijf, van hoofde totte voeten,
Men voeltse door het merch en al de beenen wroeten,
Geen zenuw staet'er stil, en niet een eenigh deel
Is in den ganschen mensch, dat blijft in sijn geheel ;
Soo haest als dit vergif komt over ons gekropen,
Ons krachten staen bekayt, ons geesten sijn versopen,
Wy leggen gansch en gaer in vuylicheyt versmacht,
Wy smelten in de sond', ons lij f is enckel dracht .
Sal ick dan in den arm een overspeelster vaten,
En zijn, met lij f en ziel, van mijnen God verlaten ?
Sal ick gaen jagen na mijn ongeschickte lust,
En maken mijnen geest bedroeft en ongerust ?
Sal yemant Joseph sien in overspel gevonden,
Een pomp van alle quaet, een goot van alle sonden,
Van vuylheyt een moeras, daer in de slimmen aert
Van allerley vergif t to samen is gepaert ?
Neen, dat en magh niet sijn, 'k en kan 't in my niet vinden
't Is beter door den geest de tochten irk to binden,
Te houden in bedwanck het onbesuysde bloet,
Te kiesen voor de lust een onbesmet gemoet .
Laet of eens anders doen hier voor den dagh to halen,
Exempels gaen to los, en menschen konnen dwalen ;
Wy staen op Godes woort, dat is een vaste wet,
Dat moet ons richt-snoer zijn, then regel is geset .
De daet van Abraham kan t' uwer baet niet strecken,
Men magh geen eigen vuil met yemants feyl bedecken .
Hy heeft geen ander vrou, geen anders trou besmet,
Geen valschen erf genaem in yemants goet geset
Hy heef t door vuyl bej agh sijn Sara niet bedrogen,
Maer is door haer beleyt tot dese daet bewogen
Hy heef t door krielen brant sijn nieren niet verhit,
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't Uytbreyden sijnes volcx was syn voornaemste wit .
Wat brenghdy Jacob voort, en diergelijcke saken ?
Ten dient niet om het stuck der vrouwen goet to maken .
Heef t God het mannevolck een voor-recht toegestaen,
De reden wi j stet uyt, ten gaet geen vrouwen aen ;
Wil yemant met een wij f verscheyde mannen paren,
Geen moeder beef t de macht een seker kint to baren
Geen kint en kander zi j n, dat eenigh seker man,
Met billick onderscheyt, zijn vader noemen kan ;
_Des kan uw loos beleyt niet een exempel geven,
Dat oyt Hebreeusche vrouw, door vuyle lust gedreven,
Haer onbevleckten schoot, haer trou en rechter-hant
Meer als aen eenen man voor desen beef t verpant .
Heef t Sara oyt geseyt, tot Abrahams bedroeven
' k En kri j gh by u geen kint, ick wil het elders proeven ?
Neen, dat is noyt gebeurt, daer is geen reyne mont
Die oyt soo selsaem sprack,. en min de daet bestont .
Is Rachel, schoon belust om kint to mogen dragen,
Haer leven oyt vervoert tot dese snoode vlagen ?
Wy weten al, dat peen : noyt beef ter echte vrou
By ons soo wijt gereckt de banden van de trou .
Wat mooghdy dan van Loth volmondigh komen spreken ?
Ick weet, een vroom gemoet heeft mede sijn gebreken ;
En als het sondigh zaet maer krijght een kleen begin,
Daer kruyptet voort en voort, en wortelt dieper in .
In Loth was geene lust, ghy Bullet noyt beweeren,
Dat in den goeden man was eenigh quaet begeeren .
God sel f s is si j n getuygh ; want, o f si j n vromen aert,
Wort hy, een eenigh man, uyt al het lant gespaert .
Hy had voor hem gesien de vreeselicke voncken,
Waer door en buys, en hof, en vee, en mensch versonken
Noch had by naderhant vermist sijn weerde vrou,
Hier door lagh syn gemoet versopen in den rou ;
Om al dees swaren druck van hem to doen verschuyven,
Nam by tot sijn behulp het soete sap van druyven,
Doch mits by wat to veel dronck van het krachtigh nat,
Is si j n v ervoerden geest van dronckenschap gevat .
Hier in heef t Loth gef aelt, dies beef t hem God geslagen
Met deusigheyt van breyn, en onbesuysde vlagen,
Met doofheyt van verstant, soo dat by niet en wist
Waer in hy, door den dranck, sich selven had vergist .
Wanneer de swacke mensch tot sonden wort gedreven
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Besijden wil en weet, dat wil hem God vergeven ;
Hy die ons herten kent, als vader van den geest,
Let op des menschen wil, en weeght die aldermeest :
Maer, met geslagen raet en voorbedachte streken,
Te rennen na den brant, daer voor is niet to spreken ;
Z i j n jeught to hitsen op, de lust to voeden aen,
Dat kan noch voor den Heer, noch voor den mensch bestaen .
Ghy hebt en ti j t en stont, uw saken t' overleggen,
Noch springhdy buyten spoor, en laet u niet geseggen ;
Loth wist niet wat by deed, vermeestert van den wijn ;
Ghy siet en kent het quaet, wat sal uw onschult zijn ?
Ghy dwaelt, indien ghy meynt, dat God de vuyle vaten,
Vol onbeschof ten brant, beef t sonder wet gelaten,
Erg sonder rechte straf . De wetten van de trou
Z i j n juyst op eenen dagh geschapen met de vrou .
Des Heeren reyne geest haet alderley gebreken,
M aer l aet sijn grammen moet noch boven al ontsteken
Op overspel, bedrogh, en slaet met swaerder hant
Den uyt-gelaten tocht van desen vuylen brant .
Heef t niet de boose lust verweckt de f el le baren,
Die over 't hoogste top der rotsen zijn gevaren,
Tot boven in de lucht ? wert niet het gansche lant,
Om deser sonden wil, een water sonder strant ?
Heef t God aen mensch en vee yet anders willen sparen,
Als eenigh kleyn geval van wel-gevoeghde paren ?
Al 't ander vuyl gespuys, een ongetrouden hoop,
Is met de f el le vloet gebleven in de loop .
Is dit noch niet genoegh ? ick wil u vorder leeren
Het is wel eer gebeurt, dat Abram quam verkeeren
Hier in des Koninghs hof, met Sara sijn gemael,
Al-waer by wert getoef t met vriendelick onthael,
Om sijner vrouwen wil, die by sijn suster noemde ;
En als geheel het hof van hare schoonheyt roemde,
By Pharao den Vorst, wert sijn verdwaelde sin
Door geyle lust geraeckt, ontsteken van de min .
Doch als de jonge Prins de vrou had laten halen,
Liet God op gansch het huys van uwen Konigh dalen
Een ongehoorde plaegh, een onbekende straf,
Tot by aen Abraham sijn vrouwe weder gaf .
Plaeght God een grooten Vorst, die slechts ter goeder trouwen
In lust beef t aengesien de schoonheit van de vrouwen,
Wat sal de straf fe zijn van soo een loose knecht,
Jacob Cats 6 .
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Die, met opsetten wil, sijns meesters eer bevecht ?
Als Abraham daer na naer Gerar was getogen,
Reeft God den Vorst aldaer (schoon dat by was bedrogen)
Niet in den Broom bestraf t en metter doot gedreyght,
Om dat sijn kriele geest tot Sara was geneyght ?
Siet, wat gestrenger woort ! Abimelech sal sterven
Noch wil ick boven then het gansche lant bederven,
Indien ghy niet terstont de vrouwe weder sent,
Gelijck ghy die bequaemt : gaef, suyver, ongeschent .
God wil dan (soo ghy siet) geen overspel verdragen,
Ten kan oock nimmermeer een eerlijck man behagen
De Vorst van Gerar sel f s, beef t met een vollen moat :
Het overspel verklaert to sijn een groote sond :
En soo ghy draeyt het oogh ontrent de vette weyden,
D aer Jacob en sijn volck een machtigh vee geleyden,
Ten kan to geenen ti j t by yemant zi j n betooght,
Dat Hebron sonder straf het overspel gedooght .
Was Thamar niet by-naest in 't duyster graf gesonden,
Om datse buyten echt met kinde was bevonden ?
Voorwaer, ten had geweest door het verkregen pant,
Sy ware voor een hoer gewisselick verbrant .
En denckt niet in u self s, dat Juda dese wetten
Uyt eygen sin bestont om Thamars wil to setten,
Hy was noch hoogste macht, noch rechter van het lant,
Hy most een uytspraeck doen na dat by wetten vant ;
Maer waer toe dient u toch 't exempel onser magen ?
Indien ghy 't recht begrijpt, 't en sal u niet behagen :
Dat Sara haren man, dat Rachel heeft gedaen,
Is gansch een ander streeck als ghy hier pooght to gaen ..
Ghy, elders eenigh deel van uwen man besteden,
Die met den ganschen man u niet en hout to vreden
Ghy, uyt beleef de gunst, to wijcken van uw recht,
Die oock uw's heeren deel wilt geven aen de knecht !
Ghy, aen uw man een vrouw beneven u to schencken !
' k Geloo f het nimmermeer, 't en is oock niet to dencken ;
Waer pleeght'er doch een wij f , wiens hert in lusten weyt,
Het voor-recht van de vrouw to geven aen de meyt ?
Wat pooghdy t'uwer baet bier in het spel to bringen
De rancken van het hof, den praet van hovelingen,
Of klap, die dees en geen, met ongeschickt geral,
Uyt-snabbelt in de wijn ? ten sluyt doch niet met al
Wat, sal het dertel hof aen eerbaer herten geven
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Het richt-snoer van de tucht, een regel van het leven ?
' k Meen, neen : wie na het wit van goede zeden schiet,
Verkeere niet to hoof, de deught en woont'er niet !
't Gehoor van dwaes geral en soutelose reden
Besmet een vroom gemoet, verkeert de goede zeden,
Verweckt een krielen sin, geef t sporen aen de sond' ;
0, wacht u, eerbaer oor, w acht voor een vuylen mont !
Maer wat een slimmen hoop, die vreugde stelt in saken,
Niet soet, maer soet geacht, om datse bitter smaken !
Het moet een selsaem spoock, een vreemt gebroetsel zijn,
Dat rust stelt in gevaer, en blijtschap in de pijn :
Wegh vliegen, slim gespuys, die niet als in de sweeren
En vuylen etterdracht u selven kont geneeren ;
Wegh egels, die geen smaeck en vint als in het bloet,
Wegh esels, die gestaegh in distels licht en wroet ;
Wilt ons Been selsaernheen, of swaere dingen roemen,
Des somers killigh ijs, des winters versche bloemen .
Wie, met gemeene kost, sijn honger niet en blust,
Die beef t een snoepers keel vol ongesonde lust,
Waer isser oyt een vraet soo hol en graegh gevonden,
Die kost, by dees en geen bequalstert en geschonden,
Slockt, sander kiesheyt, op? wie kruypt'er in een bedt
Daer 't lijnwaet is verfoolt, de dekens zijn besmet ?
Een ander beef t den dauw uyt dese roos getogen,
Een ander beef t het het waes van dese druyf gesogen,
Een ander beef t gesmaeckt 't vergult van dit gebraet ;
Voor ons en blijft'er niet als dat een . ander laet .
Is yemant sieck van jeught, en wil by zijn genesen,
Sijn troost behoort een maeght, geen anders vrouw to wesen,
Dien kranken dient een kruyt vers uyt den hof gepluckt,
Niet by eens anders hant to voren uyt-gedruckt .
Daer twee met reyn gemoet, en onbevleckte lyven,
Te samen zijn gevoeght, om eeuwigh soo to blyven,
Tot dat de bleecke doot haer vaste banden scheyt
Is ergens rechte lust, soo isset daer geleyt .
0, wat een soet vermaeck, daer in de jonge jaren,
Twee herten, eens gesint, ke samen komen paren !
En hebben, in 't gebruyck van 't onbevleckte bed,
D it voor een vasten troost : God beef tet in-geset .
Maer als een dertel wij f , geneyght tot alle schanden,
Gaet aen een vreemden pol eens anders goet verpanden,
Daer is geen lust met al : men vint geen rechte vreught,
lJaer yemant sijn vermaeck af-sondert van de deught .
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SEPHYRA .
Maer wat een sotten klap ! ghy meught uw tochten laven
En wy, ellendigh volck, en zijn maer rechte slaven,
Geboren (soo ghy meynt) ten dienste van den man,
Die dickmael ons versoeckt, als hij niet bet en kan .
Ten sluyt (mijn oordeels) niet, dan, als de geest der mannen
In wellust henen swemt, de vrouwen uyt to bannen
van allerley vermaeck : de vreught, gelijck de pijn,
D ient in het echte bed gemeen en een to zijn .
wanner een eerlij ck man si j n dochter gaet besteden,
Wat is sly n rechte wit, en sij n voornaemste re en ?
Ist niet om dat de maeght, sijn lust, sijn weerde kint
Sou sacht jens zijn getoest, en l ie f f el i j ck gemint ?
Ist niet, om dat de man des winters strenge nachten
Sou, met beleef t onthael, verkorten en versachten ?
En met een suet beleyt, en door een sacht gebiet,
In-brengen vreught en lust, ver j agen het verdriet ?
Mijns oordeels is de trou van eersten aen-gevonden,
Ten eynde man en wij f, in eenen knoop gebonden,
Van d'een en d'ander sy sou dragen eenen last,
Aen d'een en d'ander sy sou wesen even vast,
Wie desen staet begint, behoort sij n jonge leden,
Sijn jeught, en gansche kracht, geheelick to besteden
Tot alderley vermaeck van f ijn verkoren lief ;
En wie dit niet en duet, gewis het is een dief
Hy steelt de vrouw haer recht, sy moetet ja besueren,
Indien by sijn vermaeck soeckt buyten sijne mueren
Want als by buytens huys besteet sijn gansche jeught,
Soo is sy binnens buys beroof t van alle vreught .
Dies stel ick heden vast, en vrij niet zonder reden,
Dat yder echte man, van boven tot beneden,
Geheel en onverdeelt, is voor een jonge vrou,
En wie het niet en doet, en doet niet als hij sou .
Waer dat de man bestaet sijn echten bant to staken,
Daer krijght het wijf de macht haer mede los to maken ;
Waerom doch moet de vrou geheel zijn voor den man,
Wanneer by in 't geheel voor haer niet zijn en kan ?
Ick l aet mi j n heer si j n ho f , en wat hem magh gebeuren,
M aer sal ick jonge vrou mi j n soete ti j t vertreuren
In centelick gepeyns ? sal mijne groene jeught,
Geheel,e dagen l anck, gaen quelen sonder vreught ?
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Neen, neen, dit weeligh hert is anders van gevoelen,
En meynt den heeten brant van sijnen lust to koelen
Meer als met eygen stroom ; als brand is in de stadt,
Men blust de snelle vlam met alderhande nat .
[ijn heer was met sijn ampt meer als genoeg beladen,
Hy moest geheel het hof met spijs en dranck versaden,
En watter voor den disch des Koninghs wiert bereyt,
Was al van sijn bedrijf, en onder sijn beleyt .
Noch wasset niet genoeg . Eersucht is sonder palen :
Al weytse noch soo breet, noch wilse verder dwalen
Soo haest des menschen hert wijckt uyt de middelmaet
Soo isser lust noch rust, hoe verre datmen gaet .
Den eersten kamerlinck was, dees voor-leden dagen,
Door onverwachte pijn, in 't bedde neer-geslagen ;
Een dulle raserny, met schralen longer-hoest
Bracht tij dingh aen de man, dat by verhuysen moest
Doen sagh een yder uyt, en quam van alle hoecken,
Den siecken, daer by lagh, met droeve schijn besoecken,
Maer blyde van gemoet, en dacht op eygen baet
Een loert'er op het goet, een ander op de stadt .
Uw heer, de minste niet van dese grage gieren,
Wist, met een hoofschen treck, het schip soo wel to stieren
Ontrent den grooten Vorst, dat by de plaets verwerft,
Een dagh wel acht -of tien eer dat de siecken sterf t .
Nu gaet by met sijn ampt belast en over-vallen,
En op sijn eygen huys en past by niet met alien,
De kamer van den Prins beslaet sijn heele geest,
Daer is by staegh ontrent, daer woont by aldermeest .
't Is al to grooten saeck des Koninghs vroegh-gedachten,
Gelijck een milden dauw, des morgens in to wachten,
Wanneer de soete slaep sijn sorghen heeft versacht ;
De Koningh, wel gerust, beef t dan sij n beste sinnen,
0, dat is in het hof voor al de vetste jacht :
Dies isser op een uyr meer gunst by hem to winnen,
Als anders wert gedaen door al de gansche weeck ;
De voor-baet by een Prins is verr' de beste streeck .
Dit maeckt de man my wijs, en loopt dan voor den dage
In haesten naer het hof ; en schoon ick sucht of klage,
Schoon of ick vley, of kij f, by laet my daer alleen ;
Wat dunckt u, moet een vrou dit al verdragen ? neen .
Neen seker, laet hem gaen, my is dan recht geboren,
En hy, door quaet beleyt, heef t si jn gesagh verloren ;

86
Want mits by (soo 't betaemt) my niet en jont sijn lij f,
Soo houd ick my voortaen niet voor sijn echte wij f .
Sal ick, verlaten vrou, alleen soo lange nachten,
In dese ruyme koets, van koude schier versmachten,
Verkleumen van de vorst, doch branden van de min,
Het eene met het lij f , het ander met de sin?
Sal by des Koninghs bed des avonts gaen besorgen,
En niet-to-min den Prins gaen groeten alle morgen ;
E n ick ; si j n eygen wi j f, verquelen mi j n gemoet,
Des avonts ongedeckt, des morgens ongegroet ?
Teen, dat en dient my niet ; 'k en sal 't oock niet verdragen,
Al souder al de stadt, en gansch het hof van wagen
Die altijt besich is ontrent een anders bedt,
Geef t oorsaeck dat sij n vrou op ander mannen let .
JOSEPH .
Meynt dan uw slim beleyt, soo tastelicke vlecken
Noch onder schijn van recht en reden to bedecken ?
t' Is (na my dunckt) to plomp : 't en sluit, 't en hangt, t
Al wat uw loos beleyt hier op gevonden heeft . [en kleett,
Sal dan een dertel wij f , met onbeschof to vlagen,
Vermogen haren noot aen dees of die to klagen,
Soo haest een eerlick man haer onversade lust,
Juyst soo het haer belief t, niet t'aller stont en blust ?
Sal dan een dertel wij f haer knecht gaen openbaren,
Al wat in eenigh deel haer kcmt to weder-varen,
Van haren lieven man? o neen, de bed-g-ordijn
Moet in een eerbaer huys dicht toe-gesloten zijn .
Geen derde, wie het zy, en mag'er komen gapen
Daer echte man en wij f op haren leger slapen,
De heymenis van 't bed, het soetste van de trou,
En dient niet op gehaelt, als tusschen man en vrou .
Ick heb van over langh een soete spreuck gelesen,
Die voor het echte bed een richtsnoer dient to wesen
't Zij dat u lief of leet in 't houwelick geschiet,
Gehoude ! zij dy wij s en segget niemant niet .
De man is opper-vooght, en daerom niet gehouwen
Geduerigh na to gaen de wel-lust van de vrouwen .
Maeckt tusschen man en wij f , ick bidde, maekt verschil,
Want al de vrouwen zijn maer om der mannen wil .
Indien ghy soeckt den wegh om hier in niet to dolen,
Denckt dat een eerbaer wij f moet zijn gelijck een molen
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Die nu of nimmermeer haer rasse wiecken roert,
Dan alsse van de wint wert krachtigh om-gevoert .
De saken van de vrou zijn juyst alsoo gelegen,
Sy moet uyt eygen sin haer roeren noch bewegen,
Maer wachten • op haer man, en werden om-gedraeyt
Al na dat sijn gebaer, of stil, of harde waeyt .
Sit uwe man en dut, met drgefheyt over-vallen,
Ten is dan geensins tijt om dan to komen mallen .
Ghy, maeckt dat ghy gestaegh op sijn gedaente wacht,
Weest droevigh, als by treurt, en vrolick, als by lacht .
En of fet schoon geviel, dat in gemeene dingen,
In saken van het huys, de mannen haer ontgingen ;
Sou juyst daerom het wij f stracx, op haer eigen hant,
Ontbinden hare trou, en springen uyt den bant .
Neen, dat is ongerijmt . Alleen door slimme vonden
Van schendigh overspel wert dese knoop ontbonden :
En beef t de vrou geen schult, sy magh oock even dan
Niet vallen in den schoot van eenigh ander man ;
Maer moet in 't openbaer eerst van den eersten scheiden,
En, zij nde vry gestelt, een tweeden man verbeyden ;
Of (dat noch beter is, en dat ick liever wou)
Haer levendagen lanck haer spenen van de trou .
Maer ghy (wat gaet u aen ?), ghy wilt niet om de feylen
Verlaten uwen man, maer tusschen tween verdeylen
't Gebruyck van uwen schoot : en voor een wettigh scheen,
Dunckt u den besten raet, to nemen twee voor een .
Wie kan, uyt dit beworp, niet metter daet bekennen,
Dat uwe domme jeught pooght buyten spoor to rennen,
En tracht, met slim beleyt, en door een loosen schijn,
Met eer en sonder smaet een hoer to mogen zijn ?
Wy sien dan het bedrogh . Dies hoef je niet to meenen,
Dat ick aen vuyl bejagh mijn hant sal willen leenen .
Ick, gaen soo krommen wegh ?
geloof tet nimmermeer,
Ghy, zi j t mi j n weerde vrou, maer God mi j n overheer .
SEPHYRA .
En dunckt u dan mijn recht niet swaer genoegh to wegen,
Ten minsten. . pleeght genucht, om dattet is gelegen ;
En dat mid n koele man een ander geef t een voet
Om aen sijn wij f to doen, 't gunt dat by niet en doet .
Voorwaer (soo ghy 't besef t) by voeght ons schier to samen
Als met sign eigen hant : wy mogent ons wel schamen,
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Indien soo schoone kans, soo wel gelegen tijt,
Ons vruchteloos ontspringht en vreugdeloos ontglijt .
Hy heeft ontrent den Prins, en in de hoofsche saken
Geleyt ziins herten vreught, gestelt sijn gansch vermaken :
Ick ben' in dit palleys alleen den ganschen dagh,
Wat isser in de weegh, dat ons beletten magh?
Hy heeft genoegh to doen, met hier en daer to draven,
Te reysen, als gesant, aen Prinssen ende Graven ;
Geduerigh acht to slaen, dat niet cen mensch, als hy,
So diep in 's Koninghs gunst, van gansch het hof en sy .
't Is hem de meeste vreught naest by den Prins to treden,
Efi van 't gemeene volck to werden aengebeden ;
't Is hem de meeste vreught, dat gansch Egyptenlant
Als draeit op sijnen duym, en hanght aen sijn verstant .
't Is hem de meeste vreught, to sien veel duysent menschen
Die niet als sijne gunst van ganscher herten wenschen ;
Die hangen aen sijn oogh, en voelen geen verdriet
Wanneer by over dwers maer eens op haer en siet .
Hy leeft en sweeft in 't hof, by leyter als to vetten,
En of by somtijfs schijnt op sijn bedrijf to letten,
Soo is by niet-te-min (wat staen wy doch bevreest?)
Wel metten lyve t'huys, maer buyten met den geest .
Wie van de hoofsche pracht sijn herte laet bewinden,
Dien is to wonder licht yet op de mou to binder !
En die niet t'huys en is, als somtijts by geval,
Is, eer by 't weten kan, to leyden van den wal!
Wie sal dees goede kans, soo bijster wel gelegen,
Soo verre van gevaer, het herte niet bewegen
Te grypen het geluck, to nemen sijn gerief?
Alleen cen open deur maeckt menigh-mael een dief .
Dit komter dan noch by, dat, onder al de knechten,
Hy niemant acht bequaem sijn saken uyt to rechten,
Als uwen kloecken geest : Been dinck en staet hem aen
Dan als hem wert geseyt, dat ghy het hebt gedaen .
Hy is op u versot, by kan Been quaet vermoeden
Van Joseph (hoeter gaet) in sijnen boesem voeden :
Al sagh by voor sijn oogh u jocken met sijn vrou,
Noch sal by 't even-wel slaen in de beste vou .
Siet wat u voor de mont, j a schier tot aen de tanden
Sweef t voor een lecker beet! ghy kont niet, sunder schanden,
Versuymen het geluck, dat tijt en stont u biet :
Die evens sijn kans verkijckt, staet namaels slecht en siet .
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JOSEPH .
Al schijnt en plaets en tijt u voile• gunst to toonen, .
Gelegentheit, mevrou, kan noyt het quaet verschoonen
Al gaetet al na wensch, al lachen uy r en stont,
Daer is geen tijt bequaem to vallen in de sond' .
Gaet, overleyt uw stuck met alle, die daer weten
Den loop van son en maen, de rayen der planeten,
Noyt daelter uyt de locht soo aengenamen dagh,
Dat yemant sijn gemoet ten quade geven magh .
Gelegen plaets en stout kan geenderhande saken,
Die quaet zijn uyt den aert, tot goede dingen maken .
't Is waer, de kans verloopt, 't geluck is giat en ras,
Maer quaet to richten aen, komt nimmermeer to pas,
Al isset dat mijn beer moet nu en dan vertrecken,
alit moet my dies to meer tot sijnen dienst verwecken .
D aer wert een meerder trou van meyt en knecht vereyst,
Als meester of to vrou is buytens lants gereyst
Een dienst-boo, wie het zy, die maer en plagh to pogen
Sijn dingen wel to doen ontrent sijns meesters oogen,
Dien acht ick voor een guyt . Een die den Heere vreest,
Al wert by minst gesien, by quijt hem aldermeest .
Wil yemant sijn gesin eens op de proeve setten,
En op het gansch bedrijf van sijne knechten letten,
Wil yemant met verstant sijn boden onderscheen,
Die lette, wat sljn volck - maeckt alsset is alleen .
Ick ben, door Gods beleyt, van Hebron wegh genomen,
Door Gods beleyt, als slaef, hier in het lant gekomen ;
Ick weet, dat God vereyscht, dat ick met ware trou,
In mi j n geheel beroep, my neerstigh quij ten sou .
Al was ick in 't begin veracht, en sonder eere,
Noch was mijn slecht bedrij f geacht, bij God den Heere,
Noch seyd" ick tot my self s : dit is voor nu mijn lot,
Al then ick Potiphar, noch then ick mijnen God .
Oprechtheyt des gemoets, in alderhande staten,
Is Gode lief-getal : die sal ick niet verlaten,
Die sal my, hoe het gaet, wat God my over-sent,
In dit eenvoudigh hert geduerigh staen geprent .
Dan schoon ick maer en sagh op menschelicke reden,
Maer op des werelts loop, en borgerlicke zeden ;
Noch waer het al genoegh, om desen xuylen brant
Te setten uyt den sin, to wysen van der hant .
God heeft mijns heeren huys met alderhande segen
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Genadelick besproeyt, als met een milden regen,
Al leen om mi j nent wil : God beef t sijn jonge vee
Vermeerdert op het velt, sijn schepen in de zee,
Sijn vruchten op het lant, sijn knechten in de wwoningh,
Sijn renten over al, sijn staten by den Koningh :
Hy is in 't hof geacht, bemint van yder mensch,
Gelieft van sijn gesin . 't Gaet al na sijnen wensch :
En 't is hem wel bekent . Hy heef t met klare reden
My dickmael aen-geseyt, en menigh-mael beleden,
Dat God, om mijnent wii, hem sijn genade sent,
Dies heef t by 't over my met danckbaerheyt erkent
Hy heeft my toebetrout sijn innerlickste saken,
't Is goet al wat ick doe, 'k en macht niet qualick maken ;
Ick vinde, dagh aen dagh, dat by my heef t gesint
Niet als een vreemde slaef, maer als een eygen kint .
Ick hebbe voile macht van alle dinck bekomen,
Ghy zi j t' er maer al leen, ghy zi j t'er uyt-genomen ;
Dies als ick dit palleys buyg' order mijn gebiet,
Ick doe wat by beveelt, maer u en raeck ick niet
Daer eindight mijn bevangh, dat sijn de leste palen,
D aer geen vermeten voet magh over komen dwalen,
Geen hant magh roeren aen . Ghy zijt alleen, ghy zijt
Aen Potiphar den vorst geheylight en gewijt .
Moest ick niet sijn een quit, een schuym van alle boeven,
Soo ick den goeden man soo leelick ginck bedroeven,
Soo ick, door slimme list, bracht in gewisse schant
Sijn alder-weerste schat, sijn alderliefste pant?
Moest ick niet zijn een wicht vervreemt van alle reden,
Een eer-vergeten sloef, een vyant van de zeden,
Soo ick stiet van der hant, met een soo slimmen keer,
De gunst van Potiphar, den segen van den Heer ?
Het ware voor gewis my beter niet to leven,
Als vyantschap voor guest, en quaet voor goet to geven ;
0 neen ! ick heb een schrick van list en valschen scLiijn
Die veel wert toe-betrout, en magh niet ontrou zijn .
Wat scud' het schamper hof, en gansch Egypten seggen ?
Wat fond' ick voor een smaet op al het maeghschap leggen ?
Wat schande ginck ons aen, indien ick my soo diep
In dertelheyt vergreep, in -overspel verliep
Is dit die f rage quant, van Abraham geboren ?
Is dese van het volck, dat God beef t uyt-verkoren ?
Is dit die move knecht then Potiphar soo prees,

En boven al 't gesin soo grooten eer bewees ?
Van hier, besneden hoop ! ten is niet sonder reden
Dat ghy een deel verliest van uwe geyle leden,
By-naest then eygen stont, als ghy op aerden leei L,
Onweerdigh dat men u noch yet gelaten beef t .
Mij n heer beef t my geset, om m aeghden ende knechten
Te houden in bedwanck, to wysen en to rechten,
Te leeren haren plicht ; mij n heer beef t mij Beset,
Om hier in buys to zijn gelijck een voile wet :
Sal ick als hooghste macht, sal ick een rechter wesen,
Om yder, wie'er feylt, sign Jesse voor to lesen ?
Sal ick aen yder een heschrijven sijnen loop,
En wesen onder dies de slimste van den hoop?
Sal ick zijn in de weer met roeden ende stocken,
Soo haest als meit en knecht maer eens to samen jocken,
En sal ick onder dies, vol schande, vol ontrou,
Geyl wesen, als een bock, en slapen by de vrou ?
Wanneer een overhooft is rou en ongebonden,
Den aenstoot die by geef t, is slimmer als de sonden
De sonde, die by doet, is maer voor hem alleen,
Den aenstoot, die b y geef t, verspreyt hem in 't gemeen .
Ick bid u, edel vrou, wilt uwe lusten keeren
Ten voeght geen vreemde knecht, het reyne bed sij ns heeren
In ontucht aen to doen, ten past geen slechten bloet
Sijns meesters weerste schat to treden met de voet .
SEPHYRA .
Kan ick uw harden kop door reden niet belesen,
Laet immers dan de gunst, door my aen u bewesen,
Tot gunst u wecken op . Men siet in menigh man,
Dat weldaet brenght to weegh, dat reden niet en kan .
Wel-doen is als de kalck, die hart op hart kan bouwen,
Die, met een vast verbant, kan vrientschap onderhouwen .
Wie, voor ontf angen gunst, geen gunste weder geef t,
Dien acht ick gansch en al -onweerdigh dat by leef t .
Al zijt ghy voor een slaef in dit palleys gekomen,
Uw vryheyt (soo ghy weet) en is u niet benomen,
En dat door mijn beleyt : ghy siet dat u uw heer
Heef t wonder seer besint, en ick wet noch soo seer .
Wy trecken u, om strip t, tot ons voornaemste sa en
Gy, tot een groot besl agh, ick tot een soet vermaken ;
Soo dat ghy hier in buys geen meerder quaet en vint,
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Iran dat ghy veel to seer van beyde wert bemint .
Hy leyt u saken op, om nimmermeer to rusten,
ick legh u niet to voor als vreught en soete lusten ;
Hy geeft u staegh bevel sijn dingen acht to slaen,
Ick, dat ghy niet een Bier als my sout trecken aen .
"t Is dagh aen dagn to doen, dat ick u kom ontmoeten,
Dat ick u kom besien, en vriendelick begroeten,
D at ick, met diep gesucht, ootmoedigh voor u sit,
Gelijck een jonck gesel een stege vrijster bidt .
Soo haest wy zijn alleen, ick geef uw soete namen,
Die niet een vreemden knecht, maer mijnen man, betamen- :
Indien ghy, bier of daer, u selven in vergist,
Ick nemet aen voor goet, al watter is gemist .
Dat Joseph is gesien by al de grootste heeren,
Die in het machtigh hof van Pharao verkeeren,
Dat Joseph door de stadt by yder is geacht, .
IS door mijn gunstigh woort alleen to weegh gebracht .
Ontstaet'er in het hof een nieuwe snuf van kleeren .
Ghy werter med' verciert, al (soo het schijnt) ter eeren
Van Potiphar, quanf uys om dat ghy met hem gaet,
Maer neen, de rechte streek is anders in der daet .
't Is my een groot vermaeck, dit buys to sien betreden
Van soo een geestigh quant, verciert met rappe leden,
Gesont, moy in den dos, en cierlick toe-gerust ;
Dat voet mijn jeughdigh oogh, en ketelt mijnen lust .
Indiender yet ontstaet, daer drinck-gelt is to winnen,
Ick ga van stonden aen den besten voet versinnen,
Om t' uwer baet alleen to trecken het verval,
Een ander siet'er op, en Joseph strijckt'et al .
Is ergens aen mijn heer een goede maer to dragen,
Soo haest ick maer en weet, het wil hem wel behagen,
Soo geef ick u deni last ; een tydingh van verdriet
Is voor een slechten bloet, want die en dient u niet .
Als Potiphar, of ick, verteeren aen de slaven
Een nieuwe-j aer geschenck, of diergelicke gaven,
Ghy hebt met al den hoop uw deel in 't openbaer,
Maer krijght dan noch van my het beste nieuwe-jaer .
Wanneer ick let begeer, dat mijne kamer-maeghden,
Soo machtigh zijn als ghy, indien sy 't maer en waeghden,
Ghy wert'er toe versocht, en niet en isser goet
Dat Joseph niet en seyt, dat Joseph niet en doet .
Waer toe dit lanck verhael ? ghy zijt met goede daden,
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Alleen door mijn bestier, van alle kant beladen,
Vervult, en over-schut ; maer waer doch is mijn loon?
Als d'een hant d'ander wast, dan zijnse beyde schoon.
Kan iemant, die hem mint, met schijn van reden haten ?
Kan iemant, die hem volght, verachten en verlaten,
En stooten voor het hoof t ? kan iemant metter eer
Een vrouwe seggen of ? 'k en loovet nimmermeer .
Leert u de heusheyt niet, in 't burgerlicke leven,
Goet voor ontf angen goet, en gunst voor gunst to geven ?
Leert u de reden niet, voor-al, ontf angen deught
Te brengen wederom met woecker ende vreught ?
Ondanckbaer als ghy zijt, voor duysent goede saken,
Die ick, uyt rechte gunst, u hebbe laten smaken,
En krijgh ick (wat ick doe) niet eene wederom .
Hoe is dit f raye lij f soo onbeleef t en dom ?
Tot huyden op den dagh zijn al mijn soete lagen,
Als met de snelle wint, in 't woeste meyr gedragen .
Mijn heus en soet begin, mijn klagelick besluyt,
Gae nu het een oor in, het ander weder uyt .
Ick heb u over langh to hove doen verkeeren,
Ten eynde ghy aldaer sout goede zeden leeren
Maer heus en hoofs gebaer beef t in u geenen val,
Want daer het komt to pas, en weetje niet met al .
Maer neen, ick ga to ver, ick had my schier vergeten,
Al wat ghy doet en l aet, komt niet van niet to weten ;
Ten schort maer aen den wil : ghy kont in then ghy wout
't Is maer een viese sin die Joseph weder-hout .
JOSEPH .
Der hoeren goet onthael is als vergulde pillen,
Die blincken wel in 't oogh, maer doen het lichaem trillen,
Doen walgen mont en keel, gelijck een vuylen dranck,
D,cen krimpen buyck en maegh, en scheyden met een stanck ;
Dit wert ick nu gewaer . S . Wat spreken uwe sinnen ?
Wat mij mert uwe geest, en overleyt van binnen
Yet dat ick niet en hoor ? wat deckt ghy uwen gront ?
Spreeckt als ghy pleech to doen, spreeckt lustigh uyt den
Hoe beef t aen uwen geest dit mijn gespreck bevallen ? mont .
Hoe vint ghy u beweeght ? J. By waerheyt, niet met allen .
S. Wil dan uw harde geest voor gunst geen gunste bien ?
J. 'k En kan in al uw doen geen gunst met alien sien .
S . Komt dat van wel to doen ? soo magh 't my wel verdrieten .
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J . Dat siet op eigen baet, en magh geen weldaet hieten .
S. Wat isset dan geweest, dat ick u heb gedaen ?
J . Niet, als vermomt bedrogh, dat niet en kan bestaen .
Wanneer het listigh aes Overt aan de vis gegeven,
Dat soet is in de mont, maer brenght hem om het leven,
Keur yemant dat voor gunst ? sou dat oock weldaet zijn ?
Me-vrou, ghy siet wel neen, 't is doodelick f enijn .
Uw gift is maer vergif ; doet wegh u slimme streken,
Ick kan met meerder stof van ander weldaet spreken
Ghy maeckt uyt uwe gunst een vreeselick besluyt,
Ick wil in tegendeel aldus gaen roepen uyt
Sal ick dien goeden God, die uit mijn broeders handen,
Die uyt den diepen kuyl, en uyt de wreede banden,
Die uyt des doots gevaer, dat voor my was bereyt,
My, tot een goeden stant, beef t metter hant geleyt ?
Sal ick dien goeden God moetwillens gaen vergrammen,
En halen op het lij f de vreeselicke vlammen
Van sijnen droeven vloeck ? sal een seer korte vreught
Beswaren mijn gemoet, bekladden mijne jeught?
Sal ick, eylaes ! sal ick, alleen tot 's vleesch behagen,
Den rijcken segen Gods van mijner zielen jagen,
En gaen soo quelen heen ? sal ick, eylaes ! sal ick
Verliesen 't eeuwigh goet in eenen oogenblick ?
Kan vriendelijck onthael een danckbaer hert verwecken,
Om alle sucht en gunst tot eenigh mensch to strecken,
Waerom sal ick aen God niet geven dit gemoet,
Die my in allen deel een hooger gunste doet ?
SEPHYRA .
Wat hee f t de groote God met u o f my to scha f f en ?
Ons weldoen baet hem niet . Hy onse sonden straf fen !
Hy letten op den mensch ! by werden droef of gram,
In wiens verheven geest noyt menschen tocht en quam !
't Is raes . Al wat men seyt van Godes sware plagen,
Is maer om 't slechte volck een schrick in 't lij f to jagen,
Maer om het woeste graeu, de kluntens van het lant,
Met waen van sotten angst to houden in den bant .
God woont in 's hemels throon en boven alle sterren,
Wat sou die hooghste Geest hier onder komen werren
Ontrent een aerden klomp ? wat left hem aen den mensch ?
Hy vint, op sijnen throon, sijn beelt en eigen wensch .
Wat sou dien grooten vorst, dien vader van de lichten,
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Die noyt begrepen macht, de menschen komen richten
Hier in dit laege dal? Wat sou dat hoogh gemoet .
Doch letten op een worm, die in der aerden wroet ?
Hy wandelt in de lucht en boven alle wolcken,
Hoe kan by over al het krielen van de volcken
A f meten met het oogh ? den hemel is to groot,
De werelt, maer een punt ; het aertrijck, als een kloot .
Dit is een heeren buys, vol kamers, vol vertrecken,
Bequaem om, wat men doet, voor yder een to decken ;
Mijn speelhof is verciert met menigh dicht prieel,
Bevlochten na de kunst, daer niet een eenigh deel
Geef t toeganck aen de son . Oock weet ick duysent vonden
Is iemant in de wegh, die wert van, kant gesonden,
En loopt dan ver genoegh alleen op mijn gebiet ;
Wat weet de slimme jeught, wat vint de liefde niet ?
Wie beef t soo snegen oogh, die sick wil onderwinden
De lusten van de min door listen uyt to vinden ?
Wat kan in tegendeel de jeught, en haer be j agh,
Niet brengen op de baen, en halen aen den dagh ?
Van dat het dertel vyer mijn sinnen quam bestoken,
En beef t my noyt bedrogh of slim beleyt ontbroken ;
Soo dat ick voor de vuist, al wien ick wil, bedriegh ;
Voor een die minnen wit : een leugen of een vliegh .
JOSEPH,
Hce, meynt ghy soo bedeckt uw rancken uyt to voeren,
Dat niemant wie het zy uw parten foud' beloeren,
Doorgronden uw bedrogh, uw boevery verstaen ?
Mevrou, ghy zijt verdoolt : het salder anders gaen,
Sou God niet alles sien ? sou Godes ooge slapen,
Die alles wat'r siet, in alien heeft geschapen ?
Sou God niet alles sien, een schepper van 't gesicht,
Een heere van de son, een vader van het licht ?
Speelt uw oneerlijck spel in hoven en prieelen,
Maeckt in de duyster nacht uw kamers tot bordeelen ;
Schuylt onder 't ruyge loof, duickt in het groene gras,
Bewimpelt uw bej agh met alderley gewas ;
Des Heeren snel gesicht, noyt moede van to waken,
Siet, van den hemel af, al wat de menschen maken,
Siet binnen ons gemoet ; niet soo verholen kot,
D at buyten sluyten kan het oogh van onsen God .
Leent van den dageraet sijn snel-geswinde pennen,

Om tot den uyter-kant van 't woeste meyr to rennen,
Vliegh aen des werelts ent ; eer ghy daer komen kont,
Heef t Godes rassen geest uw wegen al doorgront .
't Is niet met al, mevrou, in onderaertsche kuylen,
Of onder 't sware kleet van duysterheyt to schuylen ;
De nacht is dagh voor God, de doncker is hem licht .
Noyt was'r iet bedeckt voor Godes hel gesicht .
Ghy wont wel aen den Heer alleen den hemel geven,
Om in dit aerden-hol naer uwen wil to leven ;
Maer, lieve, watje dicht en is maer enckel spot,
't En gaet niet soo ghy meent, met onsen grooten God .
Leer, onbedachte mensch, leer uwen schepper kennen,
Leer met beletter hert en ootmoet u gewennen
Te spreken van den Heer : by is geen menschen kint,
Die sich alleen en al op eene plaetse vint .
God is geheel om-hoogh, en niet-te-min beneden,
God is, op eene tijt, in hondert duysent steden,
Volkomen, onverdeelt, in wesentlijcke daet ;
Noyt vliet'er mensch van God, die niet tot God en gaet .
God is niet als gesicht, by straelt deur alle dingen ;
God is geheelijck hant, wat kan by niet volbringen ?
God is voet, gansch en gaer, by wandelt over al ;
Waer is een loose mensch die hem bedrigen sal ?
Al hadt ghy schoon de macht, en dat na eigen wenschen,
Te leyden om den thuyn het oogh van alle menschen ;
Ten waer, verdwaelde ziel, ten waer voor u geen baet,
Nadien ghy voor den Heer ontdeckt en open staet .
Of schoon een dertel kint soo listigh stelt de banken,
Dat niemant van de jeught verneemt sijn boose rancken,
Noch is'et niet met al, indien 't de meester siet ;
Hy is 't, die roed' en plack beef t onder sijn gebiet .
Wat leit ons aen den mensch ? ach ! laet ons overwegen
Hoe vreeselick het zy to vallen uyt den segen
Van onsen grooten God : to vallen in de' hant
Van hem, die met een wenck beroert het gansche lant ;
Op wiens gebot alleen de rotsen nedersijgen,
Het woeste meyr verschiet, de stuere winden swijgen,
Den hemel druipt van anghst en geeft een tranenvloet,
Niet anders, dan gelijck een nietigh mensche doet .
Wanneer by tot de zee maer eens begint to seggen
Hier sal de f elle vloet haer stoute baren leggen ;
De strande stuyt den drift van haren grijsen stroom,
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Gelijck men dwinght een paert, dat schuimbeckt op den toom .
Hy doet den swaveldamp, gelijck een regen, vlieten,
En kan, met vlocken vyers, de landen overgieten ;
Roeyt groote steden uyt, drij f t neder tot den gront,
Al wat sijn swacken arm heft tegens sijn verbont .
Hy spant, voor paerden, in de vleugels van de winden,
De doncker is syn wegh, die niet en is to vinden,
Der wolken snelle drift, die langhs den heme-l rent,
Is, van den aenbegin, de wagen then hij ment .
De donder is sijn stem : als die komt uytgevaren,
Dan dreunt het gansche wout, soo dat de hinden baren,
En lossen over wegh een onvolwassen vrucht ;
De bergen springen op, het lage dal versucht .
Der geesten groot getal, sijn boden, sijn gesanten,
Omringen zijn karos, en dienen voor trawanten ;
Een schoone ruytery, van hondert duysent man,
Wiens ongemeten kracht geen mensch begrypen kan .
Een eisselijcken roock, vermenght met swarte vlammen,
Schiet hem ter neusen uyt, wanneer wy hem vergrammen,
En steygert in de lucht, soo dat het gansche velt
Sijn groene loof verschiet, en van den angst versmelt .
Hy toont van boven of sijn teyckens in de wolcken,
Als pest, of dieren tijt, of honger, dreyght de volcken ;
De peerden van de Son, de wagen van de Maen,
Moet deynsen op sijn woort, of stille blijven staen .
Den blicxem schiet'er uyt, met dichtgetackte stralen,
En komt of op een rots of op een toren dalen,
Die storten over hoop, soo dat der aerden gront
Een steyle diept' ontsluyt en opent haren mont .
Het duysentverwigh licht van sijne regenbogen,
Wert, als een schoon verwelf, rontsom de lucht getogen
Soo haef t by dat gebiet, en neemt een vaste stant,
Recht tegens daer de son met heete stralen brant .
Hy stiert rontsom den kloot veel hondert duysent sterren,
Die altijt seker gaen, en nimmermeer en werren ;
Hy kent haer groot getal en krachten al to saem,
Hy roept en spreeckse toe, en dat met eygen naem ;
Hy deckt, met suyver sneeu, als met een dichte wolle,
Der velden naeckten schoot ; by treckt een harde scholle
Rontsom het drif tigh nat ; by zent den zuyden wint,
Die weder al het ijs in korten stont ontbint .
Hij overschudt het lant met veelderhande plagen,
Jacob Cats 7.

98
Hy weckt, als uyt den slaep, de schrickelijcke vlagen
Van 't grondeloose meyr, en drij ft, als metter hant,
De schepen in de gront, de menschen aen de strant .
Den grooten walle-vis en ander zeegedrochten
Verstroyt hij bier en daer, met vreeselicke tochten,
Tot dat de doode romp van 't onbelompen vee,
Maeckt, daer het neder-sinckt, een eylant in de zee .
Wit, die God maer en noemt, en sal niet nedersijgen
En, al sijn leden door, een diep verschricken krijgen ?
Wie, die maer eens en denckt, wat God en waer by is,
E n wert niet kout al s i j s, en stom gel i j ck een vis ?
Wel aen dan, weerde vrou, brenght hier uw jonge krachten,
Wilt na geen aertsche lust, maer na den hemel trachten,,
D aer woont de rechte vreught, gesuyvert van gebreck,
Die niet met al en heeft van desen aertschen dreck,
Geen nasmaeck van berou, geen wroegen van de sinnen,
Geen mengsel van verdriet . Wy, om to mogen winnen
De kroon, die voor de ziel hier boven wert bewaert,
Behooren hier beneen to temmen onsen aert .
Gelijck men 't sachte was siet voor den vyere vlieten,
Soo moet de vuyle lust van onse leden schieten,
Soo haest men denckt op God . Een heyligh overlegh
Maeckt swacke sinnen sterck, en drij f t de sonden wegh .
SEPHYRA .
Al sachtjens, jongh-gesel . Laet Godes diepe wetten
Voor hen, die haren voet nu in den grave setten,
En snellen na de doot ; dan isset tijts genoegh
Ons dit vermaen to doen, is immers al to vroegh .
Wat wil het jeughdigh bloet sijn lief felicke nachten
Besteden in gepeyns, en quellen met gedachten ?
Een jongh-man droef en wijs, een oude bly en geck,
Dat acht men wel to recht in beyde voor gebreck .
Die in sijn jonckheit koot en hoeft hem niet to schamen,
De jeught is met de vreught als man en wij f to samen
Haer wit en gansch beleyt is niet als enckel spel,
Haer namen en haer doen, die rijmen even wel .
Sy zijn to wonder eens, to wonder wel to vrede,
Al wat den eenen wil, dat wil den ander mede ;
Daer is in langen tijt geen man en wijf gepaert,
Van soo gelijcken slagh, en soo gelijcken aert .
Teught heeft tot sijnen dienst gekoren drie lackeyen :
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Jock, altijt even bly ; Spel, meester in het reyen ;
En Jacht-lust lichte-voet, tot harte-vanck gesont,
Meer die, men in de stadt, als in de bossen vine .
Vreught beef t van haerder zij d' gelijcke kamenieren :
Sangh met haer gladde keel ; vrou Weelde, quaet om stieren ;
En Snoep-lust buyckvriendin, die liever haren duyt
Geef t aen het rij pe vleesch, als aen het groene f ruyt
Siet, wat een geestigh volck, en wat al soete dingen
Brengt ons de jeught aen boort ! mijn hert begint to springen
En wort met nieuwe lust begoten, reys op reys,
Als ick haer soet bedrij f , haer rancken overpeys .
Wy zi j n in vol le kracht, in 't groenste van ons leven
Ghy telt, na dat ick raem, geen tweemael tien en seven,
En ick niet wel soo veel ; vreught is de jeught een eer .
't Is nu de tijt van lust, of 't isse nimmermeer .
Wat wil een vrolick hert de sinnen liggen quellen,
En Godes hoogh beleyt in sijn gedachten stellen,
Juyst nu de soete jeught haer meeste kracht ontsluyt ?
't Is al om niet geseyt, de jonckheyt moeter uyt,
De jonckheyt eyscht haer recht . Laet oude suffers treuren,
Die, mits haer viese kop, geen lief en magh gebeuren :
Laet leven in verdriet, en prangen sijn gemoet,
Een die niet gaen en kan, als met den derden voet .
W y beyde zi j n gesont, en van gel i j cke jaren,
Wy beyde groen en swack, en lustigh om to paren,
Wy beyd' in voile jeught, wy beyde soo gestelt,
Dat ons geen meerder last, als minne-lust en quelt .
Wel op dan, vrolick hert ! wat wilt ghy lange duchten ?
Waer toe dit swaer gepeis ? 't is nu geen tijt om suchten,
Siet, w eel de, jock, en spel komt naer u toe-gegaen,
En biet, met bly gelaet, u gunst en vrientschap aen .
Het soete minnespel en sal u geensins voegen,
Als u den ouden dagh met rimpels sal beploegen,
Ach, ! 't is van alle dinck het slechtste dat men vint,
Wanneer een nude grieck hem 't minnen onderwint .
Wel aen, laet ons natuur, de moeder aller dingen,
De krachten onser jeught ten soeten offer bringen ;
Haer priesters zijn wy self s, mijn khmer is haer kerck ;
Haer autaer is mij n bed : wel op, en ty to werck !
Des levens slimste deel, kamant, en grijs van haeren,
Komt, eer men 't wel bedenckt, ons op het lij f gevaren ;
Pluckt roos jes, jonck-gesel ., eer -u de jeught ontduyckt,
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Wat niet to langh en duert, dient dies to meer gebruyckt .
Wat staet ge noch en pruylt ? wat wilt ghy langer sparen
De mey van uwe jeught, het groenste van de j aren ?
De jonckheyt vlieght daer heen, de tijt gaet haren keer,
En die cens wert gevelt, eylaes ! en is niet meer .
JOSEPH .
Ghy raet, met kleen bescheit, dat ick mijn jonge levee
Sou, met een lossen toom, tot wellust overgeven ;
Ghy meynt, 't is al to vroegh to dencken aen de ziel ;
Maer segh : if my de doot in haesten overviel,
Hoe sou my dat vergaen ? En wie dock heef ter brieven
Dat hem dit bleecke spoock in desen sal believe-n?
Wie heef ter vast bescheit, hoe lange sijnen bal,
In dit onef fen velt des werelts rollen sal ?
Ghy meynt, omdat de doot ons haest komt overvallen,
D at yemant des to meer in lust behoort to mallen ;
Maer neen . Met u verlof, ghy maeckt een quaet besluyt,
Uw voorstel (soo my dunckt) brenght ander reden uyt
Een die van sijn bedrij f haest reden heef t to geven,
Sal die tot vuyl be j agh to meer zij n aengedreven ?
De reden seyt ons neen . Een net en of fen slot
Behout ons in de gunst van menschen en van God .
Bedenckt, mijn weerde vrou, hoe veel gebloosde wangen
Wy voor ons oogen sien met dellu-wit bevangen,
Met droevigh bleeck beslaen ! hoe menigh roode mont
Verliest sijn eerste glans, al scheen hij noch gesont !
Hoe menigh trots gesel komt 's morgens uytgesprongen,
Die, eer de sonne daelt, wert in het graf gedrongen !
Hoe menigh wacker oog wert 's avonts toegedaen
D at, schoon de sonne rij st, geen mensch siet open gaen !
Wy sien het dagh aen dagh, en 't is voortaen geen wonder
De son gaet aan den mensch wel op den middagh onder ;
En wat'er hier en daer gebeurt aen eenigh man,
Denckt vry, dat u en my dat oock gebeuren kan .
Het is (miens oordeels) best to wegen alle saken,
Om sonder sijnen weert geen rekeningh to maken ;
't Is best, dat yder meent, dat hem de sonneschijn
Die- heden sich ontluyckt wel lest zou mogen zijn .
Wy brengen voor den Heer het vetste van de rammen,
Het gaefste van de stal, het beste van de lammen ;
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Des wyngaerts nieugewas, het eerste van het velt
Wert jaerlicx, wel to recht, voor Gode neergestelt .
Sal yemant dan de gift, het grontsop sijner jaren,
Zijns levens slechtste deel voor sijnen God bewaren ?
Sal yemant dan het vleesch bedienen in de jeught,
En brengen voor den Heer, dat niet met al en deught
Een romp vol sware quael van buyten en van binnen,
Een hoof t dat schudde-bolt, een deel versuf to sinnen,
Een lam -of kreupel been, een lij f vcl f lerecijn ?
O neen ; den nutten tijt dient uytgekocht to zijn .
God in de jeught gesocht, laet hem voorseker vinden ;
Hy wil dan sijnen geest aen onsen geest verbinden ;
Maer die des Heeren woort in tijts geen acht en slaet
Klopt dickwils aen de deur, wanneer het is to laet .
SEPHYRA .
Dit past doch niet met al op onse groene jaren,
't Bedencken aen de doot maeckt niet als gryse haren ;
Wie bier op leyt en maelt, en is noyt recht verheught,
Van hier met swaer gepeys ! leef t t'wij l ghy leven meught .
Verdriet komt tijts genoegh, wat hoeft men van to voren,
Met angstigh overlegh, een blyden geest to stogen ?
Die voor toekomend quat gedurigh leit en schroomt,
Is droevigh als by 't denckt, en droever als het koomt .
Doch, wie'er pruylen wil, van u is 't niet to lyden,
De schoonheyt is van outs gewoon met tucht to stryden .
Sy voeght haer tot de lust, of anders lijt gewelt,
Al wiltse blyven staen, sy wert daer heen gevelt ;
Sy wert uyt een geruckt door smeken en gebeden,
Sy wert van alle kant bevochten en bestreden ;
Dies geeft sy 't eyndlick op . Maer ghy, al zijt ghy schoon,
Al wat ick strijck of streel, ghy achtet niet een boon,
Ghy staetet in de wint, en laet my gansche dagen
Verslijten in getreur, en achter u gaen klagen ;
Maer, lieve, 't is genoegh, doet desen stueren geest
Verhuysen uyt uw lyf, en woonen in een beest .
Laet plompert en sijn maet, laet onbelompe boeren,
Laet klunten, hart-gehuyt, de bloedigh oorlogh voeren,
Of volgen haren ploegh . Een aerdigh jonck-gesel
Dient tot geen ander werck, als tot het minne-spel .
Laet hoof den grijs en graeu, laet kale-koppen sorgen,
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Laet eersucht gaen to hoof, van 's avonts totten morgen,
Laet al dat viese volck, geneyght tot hoogen staet,
Met prinssen ommegaen, en sitten in den raet .
Wie dat'er stuerheyt voeght, u voeghtse niet met alien ;
U past een soet gelagh, u dient een geestigh mallen,
Een juffer op den schoot, een deuntjen by den wijn ;
Geen jonck en geestigh lij f magh sonder lief de zijn .
Waer toe is schoonheit nut, dat wild' ick wel eens weten ?
Sy brenght geen vruchten voort, men kander .niet van eten
Tot spitten dientse niet, tot ploegen onbequaem,
't Is maer een schrale wint, een schim, een blote naem,
Indien men niet en magh iet soets van haer to trecken,
En die dit niet en doen, en zijn maer rechte gecken :
Haer vrucht is niet als vreught, daer steeckt niet anders in,
Geen schoonheyt isser nut behoudens tot de min .
Al is de purper-roos op haren steel gebleven,
Noit van een jeugdigh dier in haren krans geweven,
Noit van een lustigh quant vereert aen sijn vriendin,
Eylaes ! haer schoone glans vergaet des niet-to-min
Men sietse dagh aen dagh als na den regen gapen,
Sy doet haer blaet jen op, -om verschen dau to rapen,
En wertse niet gelaef t, haer gloeyen moet vergaen ;
Alleen de dorre knop blij f t op het steeltjen staen .
Waer toe wil dock de jeught de teere schoonheyt sparen
En laten ongebruyckt ?
alleen de bloote j aren,
Alleen de snelle tijt verteert haer schoonen glans ;
Dus jonghman, zijt ghy wijs, versuymt geen goede kans .
Ben ick op u verlieft, ick segh (al sal 't u spitten)
Gh zi j t'er oorsaeck van, ick heb het u to wij ten .
Wie siet een aerdigh lij f , wie hoort'er kl,ceck verstant,
Die niet met een en voelt een heymelicken brant ?
Wie sieter voor sijn oogh de water-beken springen,
Die sijn verdroogde keel van drincken kan bedwingen ?
Wie, swart van hongers noot, siet spijse voor hem staen,
Die niet sijn hant en tant en wenscht daer in to slaen ?
Wijn, in een suyver glas, met reynder hant geschonken,
Wert, met een meerder lust, van yder een gedroncken ;
Al is de spij se goet, en konstigh toe-bereyt,
Wat ist, indiense niet in rey ne schotels leyt ?
Besiet wat vreemder dinck ! alleen met stille swijgen
Weet schoonheyt vol le gunst by al le man to kri j gen,
Sy roept, al seytse niet, sy doet haer waren voort,
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En krijght den hooghsten mart, al spreecktse niet een woort .
Wat is een leelick mensch by schoonheyt vergeleken ?
't Sijn roosen altemael wat schoone luyden spreken .
Al wat een aerdigh quant komt uytte mont gevloeyt,
Schijnt met een soeten dauw van honinghraet besproeit .
Het zy in wijsen raet, het zy in boertigh mallen,
Wat schoone luyden doen, dat beef t een welgevallen .
Al is de weerde deught in yder lief getal,
Deught in een aerdigh lij f gaet verre boven al .

JOSEPH .
Hoe, wilt ghy, weerde vrouw, van twee gebloosde kaken
En van een soet gelaet een hoeren-spiegel maken ?
Sal dan het dertel vleesch ontvoncken in den brant,
Of om een schoone maeght, of om een geestigh quant ?
Neen, dat en magh niet zijn . Des Heeren reyne gaven
En zijn ons niet vergunt om vuylen brant to laven ;
Maer om to zijner tijt to schencken aen een maeght,
Die niet, als tucht en eer, in Karen boesem draeght .
Niet om in kriel bejagh een kleyne tijt to spelen,
Maer om door echte trou sijn even-mensch to telen .
Soo dient een jeughdigh lij f to werden aengeleyt
Een schoone man beloont der maeghden eerbaerheit .
Ick bid u, edel vrou, en laet de snelle stralen,
Van uw verdwaelt gesicht, niet op my nederdalen
Met ketelingh van lust ; maer als ghy Joseph siet,
Soo neemt in uw gepeys een knecht, en anders niet .
't En is geen eerbaer hert, dat, met de daet to mij den,
Meynt dat'et eerbaer is ; al wie doer lonckt ter zij den,
En ketelt sijn gemoet met heymelicken brant,
Besoetelt voor den Heer sijn innerlick verstant .
Sou echter mijne jeught uw brandigh hert ontrusten ?
Sou dit mijn lichaem zijn een spoor tot quade lusten ?
Dat sneed' my door het hert . Gewis ick sou veel eer
Dit aensicht gansch en al gaen maecken tot een zeer :
Mijn oogen stij f van dracht, mijn lippen niet als kloven,
Mijn tanden swart als peck, mijn handen niet als coven,
Mijn hayr door sweet en stof gebacken onder een,
Soo dat'et geene kam sou konnen onder-scheen
Ick sal in mijn gesicht met rouwe nagels varen,
'k En wil noch teere neus, noch roode wangen sparen ;
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Ick wil soo gaen to werck, dat yder, die my siet,
Sal voeden in sijn hert geen lusten, maer verdriet .
Doch zijt ghy soo gesint om schoonheyt na to jagen,
Gc d is de schoonheyt self s ; stelt daer uw welbehagen ;
De Heer is niet als licht, als glans, en hellen dagh,
Meer als oyt mensch begreep, of menschen ooge sagh .
Ach ! 't is een nietigh dinck, dat wy hier schoonheyt noemen
Daer op de werelt stof t, daer van de vrouwen roemen :
Neemt wegh een enckel vel, al wat daer onder leyt
Is niet als droeve stanck en rechte vuyligheyt
Soo haest een schrale lucht, het steunsel van het leven,
Een damp, een kleine wint, is uyt de mont gedreven,
Soo haest God aen de mensch maer eens de neus en sluyt,
Dan ist'er med' gedaen, dan heeft de schoonheyt uyt .
Dan leyt de leege schors van yder een verl aten,
Dan wert de doode romp gedragen achter straten,
En in het graf gedout ; dan leyt het nietigh dier,
Door-geten van de worm, doorloopen van de pier,
Begraven in de stanck, bekropen van de slangen,
Bedeckt met enckel sto f , met vuyle sl i j m behangen ;
Siet daer uw herten-lust, in eenen oogenblick
Niet als ongueren reuck, en eiselicken schrick .
Went, lieve ! went het oogh van al dees ydelheden,
Die by den dwasen mensch geacht zijn bier beneden,
Stier uwe domme jeught daer u de deught gebiet,
Daer zijn geen dingen schoon, als die men niet en siet .
Ghy dock en soeckt niet schoons, uw wandel kant 't bewijsel1,
Ghy soeckt den grouwel selfs vol schrickelick afgrijsen ;
Ghy soeckt het vuilste spoock, dat oit een mensche vont,
En wilt, ghy 't al in een ? -- Me-vrou, ghy soeckt de sond'
Indien een kloeck pinceel, met diepen en verhoogen,
Dit monster, door de konst, naer 't leven konde toogen ;
En stellen voor 'et oogh f ijn grousaem beelt, voorwaer
Wy liepen uyt ons self, van schrick en enckel vaer .
Brenght, wat een mensche kan ontsetten en beschamen,
Brenght, al wat grousaem is, in eenen klomp to samen,
Wat spoocken dat men vint, wat monsters dat men siet,
Al wat'er leelijck is, en is soo leelijck niet,
Als 't geene dat ghy soeckt . Maer 't is to langh gebleven
't Is tijt my wederom tot mijnen dienst to geven
Met oorlof, ick vertreck : 't en gaet niet soo het sou,
Als eenig knecht to langh bout sprake met de vrou .
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SEPHYRA .
Ey lieve ! noch een woort, en gaet u niet verbergen ;
Al wat ghy tegenstreef t, en dient maer om to tergen
Den brant van mijn gemoet . Een in-gedwongen vier
Berst dies to felder uyt, met donder en getier .
Kom, spreeckt eens uyt de borst : van waer doch mag het komen
D at uw aelweerdig hoo f t soo very' is ingenomen,
Van al dit swaer gepeys ? waer hebt ghy doch verkeert ?
Noyt mensch heef t hier in huis swaerhoof digheit geleert .
Ick sie dat al de knechts zijn vol van kriele tochten,
De maeghden los genoegh ; gewis, indien sy mochten,
Het soud'er slordigh gaen . Ghy, jongh-man, ghy alleen
Blijft, in dit sacht onthael, gelijck een harde steep .
Vat maelt u in de kop ? wat magh u weder-houwen ?
Wat maeckt in uw gemoet een weer-sin van de vrouwen,
Een afkeer van de vreught ? wat ist dat u ontbreeckt,
Waer door uw vies gepeys so tegen lief de steeckt ?
Ghy woont hier in een buys, voorsien van alle dingen,
Men maeckter goede chier, men hoorter lustigh singen,
Men sieter geen verdriet, maer spel en enckel jock,
Schier niemant van de knechts is besich, als de kook,
Waer vont men oyt pallet's, daer al de boden speelden
Soo vry, als bier in huys ? voorwaer een huys van weelden,
Een buys vol herten-lust, vol alderhande goet,
Daer yder weeldigh is, en swernt in overvloet .
Mijn tafel is verciert met alderhande wijnen,
Met wilt-bract, en geback, met brem van wilde swijnen ;
Dit isser maer alleen, dat my ten hooghsten spilt,
Dat ick niet wilts en heb, en ghy niet wilt en zijt
En evenwel nochtans, al waer men plach to bancken,
D aer siet men in 't gemeen het spel der minne wancken ;
Want die aen tafel sit, verheught met soeten wijn,
Hoe kan die sonder lief to bed gelegen zijn ?
Gemack maeckt dertel vleesch ; wie heef t'er goede dagen,
lie met gedoken hals de weelde kan verdragen ?
Een buyck, vol goede spijs en lief felijcken dranck,
Soeckt waer den overvloet magh nemen haren ganck .
Die in sijn groene jeught, getoef t van schoone vrouwen,
Weet, met een koelen moet, sijn lust to wederhouwen,
Die droevigh sit en siet, wanneer hij drinckt den wijn,
Dat moet een dommen bloet, of rechten dromer zijn .
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Een dromer zijt ghy dock, een plompaert suit ghy blijven,
Kan u mijn heus onthaal tot geen vermaken drijven .
Ilet droomen heeft u eerst (gelijck men ons vertelt)
Uyt uwe broeders gunst en vaders huys gestelt .
Indien ghy niet en pooght uw droomen na to laten
Ghy suit in dit gewest u, op een nieu, doen haten
Van my en al 't gesin ; door my, van uwen heer ;
Dus Joseph, zij t ghy wij s, en weest geen droomer meer .
De wijn beef t op een uur, dat sesmael nondert jaren
In Noach van to voor noyt konden openbaren,
Ontdeckt en bloot getoont : hoe, sal haer soet fenijn
In dit uw jeugdigh lij f gansch sonder krachten zijn ?
Waerom en kan 't gemack soo veel niet op u wercken,
Als op een ander mensch ? wy sweven op de vlercken
Van soete lust, soo haest die op ons neder-stort
Wat let u meer als ons, wat is het dat u schort ?
Mijn leger is verciert met kostelicke spreyen,
Die 't rijck Egyptenlant alleene kan bereyen :
Gevoert met zijden bont : mijn kamer vol tapijt,
Maeckt door haer sclfoonen glans, een droeve geest verblijt :
Mijn gansche ledekant ruyckt na de soete kruyden,
Die ons van verre sent het heete lant van 't Zuyden
Mijn lakens zijn vol geur, en niet een eenigh deel,
Dat niet en beef t de reuck van balsem en kaneel .
Wat valter meer to doen, als in de sachte pluymen
Te kruype sonder vrees, en daer to liggen luymen,
Te swemmen in genucht, to blussen onse vlam ?
Wat staet ghy dus versaeght, het heck is van den dam .
Mijn man gaet alle daegh (gelijck wy beyde weten)
Nu by de Koningin, dan by den Koningh eten,
Nu bij den jongen Prins, dan by een ander heer,
Wy hebben 't buys alleen ; kom aen, wat wildy meer ?
Kom aen en, voor 't besluyt, vervoeght u na mijn kamer,
Waer toe hier langh gestaen ? wat hoeft ge bijl of hamer
Roer drymael aen de klinck, en blij f een weinigh staen,
En klop dan noch een reys, de deur sal open gaen .
Laet dat uw loofe zijn, en kom daerop getreden
Met onbeschroomden geest, wy sullen ja besteden
Een uurt j en twee o f dry, in lusten van de jeught :
Veel hebben dit gewenscht ; ghy zijt alleen die meught .
Wel aen, kom daer ick segh en, sonder meer to vragen,
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Gaet in en sluyt de deur . Wy hebbent wel to wagen,
Nadien het gansch beslagh ons lockt tot soete rust
Een bed vol rijck gewaet, een woonplaats van de lust .
JOSEPH .
Ghy heft my veel to hoogh den lof van awe kamer,
En gaet bier in to werck gelijck de loose kramer,
Die wel het schoonste deel van sijne waer ontdeckt,
Maer laet aen niemant sien al watter is bevleckt .
Ghy pooght my, door de lust, tot uwen wil to krijgen,
Maer 't quetsen van de ziel, dat kont ghy wel verswijgen
Ghy stelt my voor het oogh vermaeck van dertel spel,
D och l act on-aen-geroert de p ij nen van de hel .
Dies, hoe uw gladde tongh de lusten weet to prijsen,
Noch kan in mijn gemoet geen lust tot lusten rijsen,
Want schoon de geyle vreught is soet in uwen sin,
Ick vinder evenwel veel bitterheden in ;
Als ick'er maer op denck, mijn hert begint to beven !
Dit staet in mijn gemoet, als met een pen, geschreven
Die soeken hun vermaeck ontrent eens anders wij f ,
Die spelen met haer ziel, en sollen met haer lij f .
De vreese van den man, wiens eere wert genomen,
Moet staegh en t' aller' stont de linckers over-komen .
Die soeken vuil bej agh ; haer gansche bloet verschiet
Op 't ruyssen van een blat, op 't drillen van een riet ;
Sy schricken voor een beelt, sy beven voor de mueren,
Sy houden voor verdacht en vrienden en gebueren .
Ach, ongerusten stant ! wie datter komt of gaet,
Haer krachten zijn beroert, haer herte leyt en slaet .
De snegen yver-geest bespiet met hondert oogen
Sijn wij f en haren pol, om niet to zijn bedrogen,
En soo by nu of dan haer eens betrappen magh,
Gewis haer beyder lij f en is maer eene slagh .
Nu denckt, of Potiphar maer eenmael kreegh vermoeden
Van dit oneerlick spel, wat beul, wat f elle roeden,
Wat galge, kruys, of radt, wat uytgesochte pijn
Sou voor een snoode slaef genoeghsaem konnen zijn ?
Wat sou den fellen loop van sijne gramschap stillen ?
Hy sleepte my daer heen, om levendigh to villen,
Hy greep mij by den hals, en, metten eersten steeck,
Sneed' van mijn leden of al wat een man geleeck.
Hy stack my aen een spit, en liet mijn lichaem braden,
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En dede met het vleesch sijn honde-kot versaden ;
In 't korte, wat'er oyt voor straf fen zijn bedacht,
Die souden, t'mijnder pijn, dan werden voortgebracht ;
Noch weet ick, sou de man sijn gramschap niet bedaren,
Maer, tot een meerder wraeck, 't geraemte doen vergaren,
En brengen wederom de leden over een,
En maken voor me-vrou een Betel van het been ;
Een setel, soo bereyt, dat ghy geheele dagen
Sult sitten in het rif, als mette doot beslagen ;
Een setel, soo bereyt, dat schoon al ben ick doot,
Uw ongeluckigh lij f sal rusten in mijn schoot ;
Sal rusten ? niet alsoo ; wat sal u ruste geven,
Die niet als tot verdriet en suit op aerden leven ?
Sult leven ? niet alsoo ; hoe kander leven zijn,
Daer niet en is als doot, en doodelicke pijn ?
Dit vel, en watje siet mijn aengesicht bedecken,
Sal u, rampsaligh wijf, dan voor een masker strecken .
Wat schrickt uw hert, me-rouw ? het is de rechte vont
Om dan noch met uw lief to liggen mont aen mont .
Dit hoof t-scheel sal u zijn een kop om uyt to drincken,
Cam met een eeuwigh leed uw vreughden to gedincken
Dit hayr, dat ick nu draegh, sal, naer des hof s gebruyck,
Aen uwen kalen kop dan wesen een paruyck ;
Mijn huyt, als leer bereyt, sal gansche dagen hange.n,
Daer uw ellendigh lij f sat eeuwigh zijn gevangen,
En 't sal op soo een wijs vast wesen aen 't gebou,
Als of het met den arm u noch omhelsen wou .
Maer als de droeve nacht komt uytter zee geresen,
Dan sal dit eygen vel uw decksel moeten wesen
En soo ghy vraeght, waerom dit alles wert gedaen ?
Denckt wat ghy nu begeert, ghy suit het wel verstaen .
Wat soud' ick, nietigh mensch ! in dit verdriet beginnen,
Die noch een wreeder beul sou dragen in de sinnen,
Die noch een swaerder sinert sou voelen in den geest ?
Een hert, bewust van quaet, dat pijnight aldermeest .
Doch schoon ick wert betrapt, en op het seyt bevonden,
'En soo van stonden aen in 't duyster graf gesonden,
Gelijck in dit geval niet selden wert gedaen,
Denck, hoe mijn saken dan voor Gode souden staen !
De boom blijft even soo gelijck by is gevallen,
De mensch, gelijck by sterf t . Wee hem ! die in het mallen,
En midden in den brant, daer in by leyt en wroet,
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Braeckt uyt, met eenen swalp, sijn leven ende bloet .
Soodanigh als de mensch leyt of sijn swacke leden,
Soodanigh sal de mensch voor Godes oordeel treden :
Soodanigh als de mensch daelt neder in het graf,
Soo rijst by weder op tot vreughd' of droeve straf .
Hoe suit ghy, dertel vlees, voor Godes throon verschijnen,
Die leefdet als een mol, en storft gelijck de swijnen f
Hoe sal uw naeckte ziel dan voor het oordeel staen,
Als 't boeck van uw geweet sal werden opgedaen ?
Hoe sullen, in 't gericht, uw naeckte leden beven,
Wanneer uw gansch bedrij f sal voor u staen geschreven,
En voor den grooten God sal over zijn gebracht
Al wat ghy hebt gedaen, en wat ghy hebt gedacht !
Hoe suit ghy, dertel vleesch, hoe suit ghy konnen dragen
De schrickelicke stem, die u sal neder-jagen
In 't diepste van den poel, een woon-plaets van ellend,
Een sterven sonder doot, een pijne sonder end?
Benaeutheyt in den geest, almechtigheyt der zielen,
Versmachtheyt aen het lij f , sal yder een vernielen,
Die na des werelts loop bier in den vleesche leeft,
En met een boosen wil aen aertsche lusten kleef t .
Ghy noemt my slecht en bot . Wat isser aen-gelegen ?
Eenvoudigh en oprecht zijn al des Heeren wegen .
Ghy seght my smadigh aen, dat ick een droomer ben,
Maer weet, dat ick voor al geen hooger naem en ken .
Het magh aen u, me-vrou, en wie het wil, mishagen,
Ick sal dit voc-r een kroon op mijnen hoof de dragen,
En loven des den Heer : bier door ben ick gewis,
Dat Godes weerde Geest in mijne wegen is .
Al komt een diepe slaep van boven af-gesegen,
Wanneer dit swacke lij f daer henen is gelegen,
De ziel, ons weertste pant, 't onsterfelicke deel,
En sluimert nimmermeer, maer blij f t in haer geheel .
Door droomen in der nacht en wonderbaer gesichten,
Wert ick in my gewaer den Vader van de lichten,
En als een and-er mensch in 't bedde leyt en wroet,
Dan komt then hocgen geest, en spreeckt in mi j n gemoet
Ontdeckt met klaer bescheit, wat my en ander lieden,
Wat, gansche landen deur, na desen sal geschieden .
Dies danck ick mijnen God ; want geen soo grooten eer,
Als, wat gebeuren sal, to weten van den Heer !
Al ben ick uyt mijn lant, door droomen, wegh gedreven,
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Ick sal eens wederom, door droomen, zijn verheven ;
En die my dese smaet nu hebben aengedaen,
Die sullen naderhant my komen bidden aen,
My bieden, met ootmcet, en tranen en geschencken !
En siet, ick wil oock dan het quade niet gedencken,
Noch wreken mijn verdriet, maer, met een sacht gemoet,
Haer toonen alle gunst, gelijck men broeders doet .
Dan neemt, dat ick vermocht, met veynsen ende liegen,
Het altij d wacker oogh van yver-sucht bedriegen ;
Wat raet dan voor my self s ? wat troost vocr mijn gemoet ?
`vat uitkomst voor de worm, die in my leit en wroet ?
Is 't niet een wonder-stuck? des sondaers eygen sinnen
En zijn in dit gedingh met geen geschenck to winnen,
Sy roepen recht en wraeck ; noit hert bewust van quaet,
Kreegh, in sijn eygen hof, een vonnis t'sijnder baet .
Picogh al uw linckerny in 't duyster wegh to steken,
Graef in een diepe kuyl uw schandelicke streken,
Verdonckert uw geweet : al pij nt ghy 't noch soo seer,
Ghy wieght het wel in slaep, maer doot het nimmermeer ;
God sat, door sijnen geest, in 't holste van de nachten,
Met ongewoone schrick beroeren uw gedachten,
Ontsetten uwe ziel, en halen aen den dagh
Al wat van langer-hant daer in gedoken lagh .
Wat soeckt ghy vast bescheit van Godes eeuwigh wesen ?
Ghy konnet, domme mensch, in uwen boesem lesen,
Ontsluyt maer uw gemoet, stracx sult ghy sijn gewis
Dat God in uwe ziel, en in den hemel is .
Soo haest een dertel wicht maer op en hout van mallen,
Stracx komt een droef berou op sijn gewrichten vallen,
En knaeght hem in de borst, doorwandelt vleesch en blcet,
En set hem nacht en dagh een prangh aen sijn gemoet .
Wie voelt geen innigh leet, wanneer voorlede lusten,
Door wroegen van den geest, den ganschen mensch ontrusten ?
Soeckt vreughde, soo ghy wilt, noyt is'er sondaer bly,
Nicyt is een quaet gemoet van binne-koortsen vry .
Ga nu, ga uwen gangh, doe vry des vleesch behagen,
Uyt een soo korten vreught ontstaet geduerigh knagen,
Een pijnbanck voor de ziel, een innerlijck ellend',
Een worm die Diet en sterf t, een geessel sonder end .
Indien ghy weelde soeckt, en wilt in vreughden swemmen,
Wel aen, verdwaelde mensch, maeckt uwe lust to temmen
Betoom uw dertel oogh, en trede metten voet

III

Het onbesuysde vier, dat ketelt uw gemoet .
Wat is van 's werelts vreught ? de jeught is haest verdwenen,
En met de snelle jeught gaet olcck de vreught daer henen :
En als ons korten dagh ten avont is gegaen,
Was 't vreughde, was 't verdriet, het isser med' gedaen,
Wel-doen is herten-lust : sij n drif ten t'overwinnen,
Dat is een hemels dau, die, over onse sinnen
Gesegen uyt de lucht, doet alle quael vergaen ;
Daer is geen meerder lust, als lust to wederstaen .
O noyt volprezen vreught, gerustheyt der gewissen,
Wie van gesont verstant, wie soud' u willen missen,
Voor al dat by den mensch geacht is aldermeest ?
Al wat ons recht vermaeckt, komt uyt een reynen geest .
SEPHYRA .
Is dan de gunst to sw ack cm mij n beleyt to stij ven,
Soo moet ick dese saeck op ander gronden drijven ;
Ick weet dat menigh peert niet eer en plagh to gaen,
Voor dat het sick de spoor voelt in de lenden slaen .
Hoor Joseph, als een vrouw soo hocgh begint to branden,
Dat sy haer teeren schoot, haer eere wil verpanden
Aen yemant these mint, en dat het haer misluckt,
Soo wertse van de spijt als buyten haer geruckt ;
Sy spout dan vier en vlam, sy vint verscheyde streken,
Om aen haer besten vrient haer leet to mogen wreken ;
Sy loopt den ganschen dagh uytsinnigh en verwoet,
Om, waerse maer en kan, to kcelen haren moet .
Hoe soeter dat de wijn in 't eerste wert bevonden,
Hoe dat by suerder is, wanneer by is geschonden .
Van afgeseyde min blijft veeltijts niet met al,
Als doodelick vergif, en uytgespogen gal .
Dit hanght u over 't hooft, soo ghy de soete nachten,
De panden mijner gunst, moetwillens sout verachten
Htut seker, dat soo haest ghy die ontseggen suit,
Ghy u suit sien vervoert in druck en onverduit .
Ons tochten in 't gemeen gaen boven alle maten,
Daer is geen middel-wegh : wy lieven of wy haten .
Ghy dan, die niet met al tot lieven zijt gesint,
Weet, dat van deser uyr mijn haet op u begint .
Ick segh u d'oorlogh aen . Al wat ick kan bedencken
Om u van alle kant to schaden en to krencken,
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Al wat mijn lij f en ziel in list of kracht vermagh,
Dat sal ick t'uwer slnaet gaen brengen aen den dagh .
Al waer een vinnigh hert tot quaet is ingespannen,
Daer is een vrouwen hert vry kloecker als de mannen ;
De daet die wijst het uyt : Tot alle sno,ct bedrijf,
Tot alle quaet bedrogh, niet slimmer als een wij f .
Is elders, waer het zy, een boose streeck bedreven,
Die sal, door mijn beleyt, u werden aengewreven,
U werden ingebraut. Wat datje doet of seyt,
Het sal tot uw bederf al werden uytgeleyt .
Maer dit is niet genoegh ; ick wil niet hooger spreken,
Ick sall mijn eygen vuyl (dat zijn de rechte streken)
U komen tygen op, en seggen, st-c ut en sti j f ,
Dat my de Joodsche slaef wil dringen op het lij f .
Ick ben nu op de loop, mijn gansche sinnen hollen,
D aer is geen houwen aen, mijn tochten moeten rol len
Al waer de spijt gebiet . Voor my en is geen rust,
't Is wraecke wat ick roep, cf wel gewenste lust .
Wanneer een moedigh hert in engte wert gedrongen,
Dan komt'et, meer als oyt, met krachten uytgesprongen,
En kiest een open lucht . Noyt heef t'er mensch bedacht,
Wat door de leste noot kan worden uytgewracht .
Ick wil, ick f al, ick moet dit stuck ten eynde brengen,
Al soud' ick aerd', en zee, en vier, en lucht vermengen .
En storten ever hoop . Al zijt ghy nosh soo prat,
Al seght ghy drymael neen, en drymael boven dat,
Noch sal ick verder gaen en doen gelijck de slangen,
Die, als se met'et hooft zljn ergens in gevangen,
Haer weeren met de steert . Als 't immers wesen moet,
Ghy suit uw schamper Neen, betalen met uw bloet .
Het moet'er nu op staen, ick bender op gebeten,
De boosheyt hanght aen een, gelijck dees gouden keten,
Van boven tot beneen, met schakels is gehecht
Send' is een trotsigh dinck, noyt gingh het sonder knecht .
Wie eens het quaet begint, die moet't vorder wagen,
Wie schijn van onschult soeckt, dient aldereerst to klagen
Want die met volle mont eerst luyde roepen kan,
Al is 't een rechten boef, het schijnt een eerlijck man .
Die eens heeft ingegaen de streeck van slimme wegen,
En magh om geen bedrogh of leugens zijn verlegen ;
't Moet al, 't moet op de baen, om niet to zijn begeckt ;
Wat dienter veel geseit ? quaet dient met quaet bedeckt .
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Wanneer een grammen moet en macht cm uyt to voeretn
Te samen zijn gepaert, wat kanse niet beroeren ?
Sy breeckt al wat se raeckt, gelijck een donder-slagh ;
Hoe Jos'rh, vree • ± ghy niet ? ghy weet wat ick vermagh .
Denckt, hoe u saken staen : mijn man sal my gelooven,
En u van stonden aen van alle goet berooven,
Doen steken in een kot, soo d,c ,ncker als de nacht,
Daer nimmer guide son of mane wert verwacht .
Daer sal een wreeden beul, met ongehoorde pijnen ;
Uw lichaem tasten aen, uw geesten doeri verdwijnen :
Daer sal een wreeden beul, een onbeschofte guyt,
U gri j pen by den hals, uw kiceren trecken uyt,
• douwen op de banck, uw jonge leden binden,
U, docr zijn wreede konst, onmenschelicken winden,
En recken yder lidt van hoof de tot de voet,
Gelijck men 't sachte was ontrent den vyere doet .
Daer sal een wreede beul, met naelden ende spellen,
• steken in het li j f , uw moede sinnen quellen,
U houden van den slaep, en al den langen nacht
Uytmergen uwe jeught, verteeren uwe kracht .
Daer sal een wreede beul uw lij f vol water gieten,
En springen op uw buyck, en weder uyt doen schieten
In 't korte, wat men vint tot wreede pijnen nut,
D at sal, op u alleen, dan worden uytgeput .

Kcrmt iemant van het volck u ondertusschen vragen,
Waerom uw jeughdigh lij f dees straf fe moet verdragen ;
Segh dan gelijck het is : Om dat een schoone vrou
My boot haer soete gunst, en dat ick niet en wou .
• souteloose klap ! wie zal u niet begecken ?
Vie sal niet voor een klucht uw dwase daet vertrecken,
En seggen overluyt : Het is een rechte bloet
Die vrGlyck mochte zijn, en stiet het met to voet ?
Te rechte, na my dunckt, to rechte moet by treuren,
Die geen vermaeck en neemt, wanneer 't hem magh gebeuren
Te rechte lijt by pijn, die, naer een soet versoeck,
Gaet, als een rechte nurck, staen pruylen in den hoeck .
Dus suit ghy met het spit gansch deerlijck zijn gesmeten,
Hoe' wel ghy van 't gebraet noyt beet en hebt gegeten ;
Dus suit ghy van den Boer zijn in de sloot geruckt,
Schoon datj' in sijnen meet noit peul en hebt gepluckt .
Een booswicht, om misdaet geknevelt en gebcnden,
Denckt : hier is nu de straf van mijn voorleden sonden !
Jacob Cats 8 .
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Dies slaet by op sijn borst, en lijt het met gedult :
Maer 't is onlij delick to l ij den sofider schult
't Is noch een aert van troost, oock midden in het suchten
Te peinzen op de vreught, to dencken cp genuchten,
Te halen op de lust van sijn voorleden tijt,
Maer onverdiende straf is al to grooten spijt .
Als nu de lange pij n u 't herte sal door-snij den,
Dan suit ghy op het lest uit wee-moet noch belijden
Al wat de Rechter vraeght, al is het noyt geschiet,
En dan is al uw eer en goeden naem to niet .
Wat is van grooten roem, wat van een eerlick leven,
Wanneer men voor een guit wert tot de doot gedreven ?
Wat is van goede lof, wanneer men komt ten val ?
Als 't eynde niet en deught, en deught'er niet met al .
Het vleesch is al to swack, en laet u niet bedriegen,
Al zijt ghy sonder schult, de pijne doet u liegen :
Hoe menigh eerlick man, hoe veel onschuldigh bloet,
Verneemt men hier en daer, dat lij den lij den doet .
Gaet nu, o slecht-hoof t ! gaet, kiest, voor een jcnge
,
vrouwe,
Voor lief felick vermaeck, ondanck en swaren rouwe,
Kiest droef heyt, voor genucht ; kiest haet, voor soete min
En wee, vocr herte-lust ; en schade voor gewin !
Kiest, voor een teeren arm en voor sneeu-witte handen,
Te sitten in den stock, to liggen in de banden ;
Kiest voor een bed van dons, voor dekens van damast,
Te sitten op een rad, to hangen aen een bast ;
Kiest voor een soeten slaep, cnmenschelicke pijnen ;
De prangen van de banck, in plaetse van gordijnen !
Kiest voor een soet gewoel, een jammerlick getreur ;
Ach, tusschen dit en dat is al to grooten keur !
Ach, 't is een beter greep, een jonge vrou to l ieven,
En my en uwe j eught met eenen to gerieven,
Als wel to blusschen uyt, door enckel onverstant,
Dat in u leyt en smoockt, en in my leyt en brant .
Ghy siet soo menigh mensch, by-naest zijn gansche leven,
Met een bepeckte planck door alle waters sweven,
En wagen lij f en ziel, alleen om kleyn gewin,
Maer ghy, indienje woudt, waert rijcke door de min .
Nu ick u gun mijn bed, soo kont gby licht bedencken,
D at ick u alle dinck wil daer-en-boven schencken
Soo haest ghy maer en wenckt, of opent uwen mont,
Sco sal het uwe zi j n al wat ghy wenschen kont .
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Onthout my dese lesti Kan iemant eens geraken
Te jagen in het velt van dobbel lijne-laken,
Het is'er med' gedaen : het wilt, het tamme wilt
Hanght sijnen jager aen, al wort'et schoon gevilt .
Soo haest cen echte vrou is buyten echt ontloken,
De gelt-sack beef t een gat, de spaer-pot is gebroken ;
Daer is in haren naem noch gout, noch schoon juweel,
Of hare lieve pal en heeft het beste deel .
Wat wilt ghy, dat ick segh ? Die iemant beef t gegeven
Den sleutel van haer eer, die schenckt hem daer beneven
Den sleutel van de kas, daer sy haer gelt in doet
Gerneenschap in het bed, gemeenschap in het goet .
En hebt gy noyt gehoort, dat g oet by een to rapen,
Te werden tot een vorst, alleen met by to slapen,
Is d'aldersoetste winst en lief felijckste wont,
Die eenigh geestigh quant si j n leven oyt bestont ?
Indien ghy maer en wout mijn soete lust behagen,
Soo sout ghy, voor een boey, een goude keten dragen ;
Ghy sout voortaen niet meer met dienen zijn gequelt,
Maer op een vryen voet noch heden zijn gestelt :
Ghy kreeght al wat ghy wout . Ick soude schier of morgen
U in des Koninghs hof een goeden staet besorgen,
Al naer uw eygen wensch . Ghy siet het, dagh aen dagh,
Wat ick by mijnen man, by by den Prins, vermagh .
Ick selve, waer het noot, ging onsen Koning spreken,
Ick weet, dat my aldaer geen gunst en sal ontbreken :
Dus, Joseph, hebt ghy lust tot vryheyt, goet en eer ;
Soo doet maer dat ick segh, en stracx zi j t ghy een beer .
JOSEPH .
Hoe meint ghy dan met kracht my tot de lust to drngen ?
Me-vrou, ghy zijt verdoolt, geen lief de laet haer dwingen ;
Sy gaet maer daerse wil . Noyt beef t het goeden aert
Dat met bedwongen sin to samen is gepaert .
Al drij f t de bleecke vrees den mensch tot vreemde saken,
Noch kanse niet met al ontrent de lief de maken :
De lief de, vry van aert, en past op geen gebiet,
De lief de, watje dreyght, en vreest de vreese niet .
Ghy dient, met beter gront, uw saken aen to leggen ;
Denck, wat van ouden tijt het spreeckwoort placht to seggen
Al is de vri j ster steegh, noch wertse wel de bruyt,
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Maer wil de vrijer niet, soc is de vrientschap uyt .
Geen man en wert verkracht . Ten gingh hem noyt ter degen,
Die iemant met gewelt tot lief de wou bewegen ;
Noyt joegh by met vermaeck, of hadde goeden vangh,
Die honden op het wilt deed' loopen door bedwangh .
Ghy dreyght my (soc het schijnt) met veelderhande plagen,
Indien ick niet en wil uw quade lust behagen ;
Ghy suit my (soo ghy 'seght) benemen naem en eer,
En maken my verdacht in 't oogh van mijnen beer .
Noch di t beweeght mi j n hert . Hoe ! sal ick dan betrachten
Dat my een mensch gebiedt ? en onder dies verachten
Gods noyt volpresen wet? soo moest mijn deusigh hoof t
Van hersens zijn ontbloot, van reden zijn berooft .
Sal ick een mensch ontsien ? sal Joseph moeten vieren
Een wispelturigh wij f ? het swackste van de dieren ?
Een wanckelbaer gestel ? een haest gebroken vat?
Neen, dat is ongerijmt . Min God verhoede dat !
Laet komen wat er wil, laet alle spotters rasen,
Laet swarten achterklap met voile kaken blasen
Haer doodelick vergif ; laet kinders, man, en wij f ,
My spouwen op het h'cof t, en treden op het lij f !
Al word' ick van de smaet van alle kant besprongen,
Gebeten van de ni j t, gesteken van de tongen,
Al schiet de schimp haer dracht, de spijt haer bitter gal,
Des werelts schand of eer beweeght my niet met al .
Die in si j n eygen hert onnosel wert bevonden,
Trotst, met de klare maen, het kef fen van de honden,
Onschult vreest geen gevaer . Een onbevleckt gemoet
Spot met de schamper nijt, sch :cpt klappers met de voet,
Vreest pijn noch wreede doot . Laet al des werelts beulen
My vallen op het lij f , en t'samen komen heulen
Alleen tot mijn verderf . Heb ik een suyver hert,
Ick blijve wel gemoet, ook midden in de smert .
Al word' ick uytgereckt, gegeesselt, opgehangen,
Gevilt, van een gescheurt met vreeselicke tangen,
Gedroopt met vierig peck, gebraden en gerocst,
Of op een radt Beset ;
siet bier een vasten troost :
Of God sal al de pijn van mijnen halse dryven,
Of God sal in de pijn mijn swacke leden styven,
En geven my de kracht, dat, midden in 't gewoel,
Ick (spijt der beulen hert) geen pijn met al en voel .
Indien dan yemant vraeght, waerorn dan lijt doch desen ?
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Soo ick ncch spreken kan, dit sal mijn antwoort wesen
Om dat by liever hadd' to, queelen in de pijn,
Al s in onkuysche vreught sijn leven l anck to zi j n .
Maer soo mijn vrome daet noch eenmael wert geweten,
(Gelijck een eerlick stuck doch niet en wert vergeten)
Soo wensch ick dat mijn heer my gund' een weynigh aerd,
Daer nu en dan een been mocht warden in vergaert
Van mijn verdc-rde rif . Noch wensch ick daer beneven,
Dat seker kleyn gedicht zy op het graf geschreven :
,, Hier onder leyt een knecht, die quam in swaren rouw,
Omdat hij had to lief sijn eer, sijn heer, sijn vrouw ."
Daer is een seker dier, bekleet met schoone vellen,
Dat, soo het iemant gaet ter aerden nederstellen,
En spreyter modder om, gelijck een ronden dijck,
Soo datter geenen wegh en zy als doer het slijck ;
Het dier sal blijven staen, ja liever liggen sterven,
Als door den vuylen mis sijn bont to sien bederven .
Och of dit reyne dier, by eenigh konstigh mensch,
Waer op mijn graf gemaelt ! dat waer mijn derde wensch
Dit staet in my geset, ick sal den doot verkiezen
Eer dat mijn eerbaer lij f sijn reynheyt sal verliesen .
Ick wil veel eer, ick wil in stucken zijn gereckt,
Als, door onkuys bejagh, mijn jeught to sien bevleckt .
Meynt iemant dat de vreught van sijne geyle nachten
Sal in sco droeven staet vervullen sijn gedachten,
En laven hem de ziel in 't midden van de straf ?
Hy dwaelt, gewis by dw aelt, het loopter anders of .
't Is waer, een reyn gemoet dat sonder schult moet lyden,
Voelt dickmael in verdriet een smakelick verblij den
Maer die om slim bedrij f vervalt in swaer gequel,
Voelt, boven alle pijn, de pijne van de hel .
Mijn geest op God gegront, die sal my laten proeven
Het leven in de dcot ; then wil ick niet bedroeven,
Niet wijsen van der hant, niet maken ongerust,
Noch om gedreyghde straf, noch om beloof de lust .
SEPHYRA .
Nu kan ick over u met voile mont getuygen,
D at Joseph liever heef t to breken, al s to buygen
Nu sie ick metter daet, en klaerder als den dagh,
Wat in een hoof digh mensch een harde kcp vermagh .
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Wat meugh je van den Geest soo wonder veel gewagen ?
Zi jn tochten in den mensch en zijn maer sinne vi agen,
Invallen van de maen, kasteelen in de lucht,
Onweerdigh (na my dunckt) dat iemant daerom sucht .
't Is suyselingh van breyn, die met een mottigh weder
Ons deusigh hoof t beswaert, en sijght in haesten neder
Wanneer een Ooste-wint den droeven Hemel klaert r
Hierom beangst to zijn ! 't is niet de pijne waert .
JOSEPH .
Wat rcert ghy van den Geest met onbeschof to streken ?
Ick bidd'u, swijgt'er van, of leert eerbiedigh spreken .
Ten is geen viese sin, geen gril, geen deusigh hooft,
Maer yet dat vleesch en bloet in geenen deel geloof t .
Geen wint en wert gevat in webben van de spinner,
Geen vreughde van den Geest in vleeschelicke sinnen,
Een uyl of vleder-muys zijn haters van het licht ;
Geen son en isser goet, als voor een goet gesicht .
De Geest is ons een pant, by Gcdes hant gegeven,
Een troost, een heyligh merck, in onse ziel geschreven ;
De leyts-man onser jeught, het roer van ons gemoet,
Die onse gangen stij f t en voor den val behoedt .
De Geest is helle glans, waer door ons herten glimmen,
Een onbesweke leer, waer mede dat wy klimmen
Tot onsen grooten God, waarmede dat wy gaen
Tot boven in de lucht, veel hooger als de maen .
Brenght suyker, honig-raet, en wat beef t soete namen,
Brenght sangh en snaren-spel, brenght alle vreught to samen,
Een straeltjen dat de Geest ontrent ons herten schiet,
Maeckt al des werelts lust min, als een enckel niet .
SEPHYRA .
Daer is, na dat ik h,ceor, vo.or my niet uyt to rechten,
Of ik moet desen geest eens hef tigh gaen bevechten,
Want wat ick brengh ter baen, en wat ick op u win,
Dat steeckt het nortsche dinck u weder uyt den sin .
Ick ben met vollen haet op desen Geest gebeten,
Ick moet van al sijn doen wat naerder reden weten ;
Maer eerst, wat is het vleesch ? J . Des menschen eygen aert .
S . Wat noemt ghy dan den Geest ? J . Dat ons daervoor
[bewaert .
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S . Is vleesch ons eygen aert ? en wilt ghy dat verstekeri,
Wel aen, ick ben gesint hier naerder van to spreken .
Ick wil voor onsen aert de saeck eens nemen aen .
J. Dat heeft uw gladde tong voor desen al gedaen
Al wat ghy hebt geseyt, dat heb ick soo gencmen,
Al waer het van het vleesch in eygen daet gekomen ;
Dies, als ghy kennen wilt het vleesch en sijn beleyt,
En vraeght niet bier of daer, ghy hebbet al geseyt .
S . Nu weest ghy dan de Geest, met al uw sware lasten,
En laet ons eens de saeck wat dieper ondertasten
Wat sluytet, dat ghy seght, dat yder met sijn bloet,
En met sijn eigen vleesch geduerigh stryden moet ?
De vrede wert de mensch ten hoogsten aengepresen,
En daer men altijt kij f t, hoe kan daer vrede wesen ?
Daer staegh een vinnigh hert is veerdigh om to slaen,
Hoe kan daer eenigh deel naer soete lief de staen ?
De lief de moet voor al van onsen geest beginnen,
Daer leyt haer eerste gront . Wie kan een ander minnen,
Die bitter, als een gal, met cpgesetten raet,
Sijn eygen vleesch bevecht, sijn eygen leden haet ?
Wie isser oyt geweest, wie isser noch to vinden,
Die, met soo engen bant, sijn lusten wist to binden ?
Gelijck ghy strenge Geest ons pooght to doen verstaan ?
Neen, 't is maer raserny, ten kander soo niet gaen .
Geseggelick to zijn, gevoegelick to wesen,
Dat is cen schoone deught, van yder hoogh gepresen,
D at is de rechte greep om t' buys en over al,
Waer dat men henen gaet, to wesen lief-getal .
Een die met reden weet to nemen en to geven,
Naer tijt en stont gebiet, die is bequaem to leven ;
Die weet den rechten streeck, en ver den besten voet,
Hoe dat men metter eer by menschen woonen mcet,
Die naer des werelts loop sijn saken weet to voege--1,
Vint yders goede gunst, en eygen welgenoegen ;
Maer eeuwigh over-dwers to liggen in de sack,
Ts voor een yeder mensch een lastigh ongemack .
JOSEPH .
Daer wert (gelijck ghij seght) van vrede veel gelesen,
Maer eendracht met de sond', soud' dat de vrede wesen,
Die Godt ons wijst en prijst ? kan duysternis en licht,
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Kan water ende vier to samen zijn verplicht ?
Kan yemant, wie hij zij, kan yemant raetsaem vinden,
Sich met een dooden romp aen een to laten binden ?
Kan yemant f ris en fray, vol levens en gescnt,
Gaen liggen hooft aen hooft, en voegen mont aen mont
Met eenigh stinkend' krengh, een lichaem sonder zielen,
Vol ysselijcken stanck, daer uyt de maden krielen,
Gelijck men, bier en daer, siet liggen op een rat?
Die met de sonden heult, doet vuylder dinck als dat .
Sal yemant in sijn huys een vuyle boef gehengen,
Die sijn beminde vrou tracht om haer eer to brengen ?
Sal d'overheit een guyt, geneight tot mcort en brant,
Met vreden l aten gaen, en dul den in het lant ?
Sal yemant in sijn kleet het broetsel van de slangen,
Vol doodelick vergif, al soetjens laten hangen,
En gaen soo druypen heen ? neen, neen, het echte wij f
Staet met een lichte-koy geduerigh in gekij f ,
Geseggelick to zijn, en laet u niet bedriegen,
En is niet ons vernuf t in slaep to laten wiegen,
Nae dat een yder wil, en is niet onsen sin,
Van alderley beslagh to laten nemen in .

't Is sacht to zijn van aert, de reden plaets to geven,
Te stellen Godes wet tot richt-snoer van het leven,
En soo ghy desen wegh gesint zijt in to gaen,
Spreeckt maer een enckel woort, ons twisten beef t gedaen .
Een aep omhelst sijn jonck, dat al sijn leden kraken,
Soo dat het steeckt de moort ; zijn dat niet moye saken ?
De mceder 1 anght een mes, en Beef t het aan haer kint,
D at quetst het totter doot ; is dat niet fray gemint ?
Een ieder (soo ghy weet) doet sijnen wijngaert snoeyen,
En laet het gulsich hout niet al to weeligh groeyen ;
D at valt ons vreemt in 't oogh, maer wie en wetet niet,
D at, wat de snoeyer doet, om beters wil geschiet ?
Wy sien den Medecijn met gloeyend' yzers branden
Den desen aen het been, den geenen aen de handen,
En evenwel nochtans is alle man bekent,
Dat, van het gansch beleyt, genesen is het ent .
De plaester, wiens gebruyck is tegen het vervuylen,
Smert, alsse wort geleyt cp zeer en etter-buylen,
Maer soo die wort gebruyckt ontrent de gave huyt,
Men wort niet eens gewaar het byten van het kruyt .
Ghy roept : uw woort is hard, 'k en kan het niet verteeren . ;
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't Gebrek is in uw self s, ghy zij t vol boose sweereL,
De salve van den Geest, die u de pijn aendoet,
Waer u een hertelust, halt ghy een gaef gemoet .
SEPHYRA .
Hoe deerlick is de stant, van die een strij dig woelen
Van innerlick gevecht gestaegh in haer gevoelen !
Hoe deerlick is de mensch, die eeuwigh zijn verstant
Vint cverhoop gestelt, en tegen een gekant ?
Du geef st, gestrenge Geest, ons groote stof om klagen ;
Du legst ons packen op, die niet en zijn to dragen,
Du dringhst en dwinghst de mensch to vliegen na de lucht,
En siet, de sware klomp leyt in het stof en sucht !
E-en Ri j k, hoe ri j ck en groot, moet seeckerl i j ck verval len,
Als borgerlijcke krijgh sit binnen op de wallen ;
Geen steden zijnder vast, geen huysgesin bestaet,
D aer borgerlijcke twist geduerigh c mme-gaet .
Hoe sal dit kleyn begryp, ons boesem, ons gemoeden,
Ons pert, een tanger lidt, van binnen konnen voeden
Een onderling gevecht, een innerlick ellend',
Een tweedracht sonder rust, een oorlog sonder end'
Eylaes ! wat is de mensch ? een windt, een roock, een wasem,
Een schaduw scnder lijf, een dau, een mist, een asem,
Een damp, een schrale lucht, een teer, een nietig vat,
Een broosen aerden pot, een ick en weet niet wat .
Gewis, indien gy wilt dit krancke maeksel dwingen
Met soo benauden praem, het moet aen stucken springen
Al watter is ontrent, en bersten met getier,
Gelijck het aertryck scheurt, van opgedreven vier .
Wat wil men dat de mensch sijn herte sal verkrachten ?
Bestrij den sijn gemoet, bevechten sijn gedachten ?
Slaen met sijn eygen geest, en voeren alle tijt,
In desen kleynen romp, een innerlycken strijt ?
Al wat men menschen noemt, is van een vrou gekomen,
Die door een vleyers tong soo haest was ingenomen .
Die door een schoone vreught soo lichte was bekoort ;
Wy sijn van vrouwen aert, wy vallen door een woort .
Al wat van katten komt, dat is gesint to muysen,
Wie kan sijn eygen pert, sijn wesen doen verhuysen ?
Wie kan sijn eerste gront, sijn oorspronk, sijn begin,
Verjagen uyt haer plaets, en setten uyt den sin?
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Wy si j n van weecke sto f , in geyle lust gewonnen,
Gemolcken als de melck, als kaes byeen geronnen,
Gedragen in den buyck, d-cor sogh en pap gevoedt,
Met sang in slaep gewieght ; in 't korte : vleesch en bloet .
Wat wil dit kranck gestel sijn leden dus beklemmen,
En met soo nauwen dwanck sijn domme sinnen temmen,
Zijns wil_lens meester zijn is al to grooten wensch :
Urn lust to wederstaen, niet swacker als de mensch !
JOSEPH .
Verbloemt my, soo gy wilt, uw lust met schijn van reden,
Ick salder evenwel, ick salder tegen treden
En schoon ghy brenght ter baen uw krachten in 't geheel,
Noch sal ick regel-recht staen in het tegen-deel .
Geluckigh is de ziel, die door een hevigh stryden,
Het doodelick vergif der sonde weet to myden ;
Geluckigh is de ziel, die door geslagen twist,
Den uytgelaten brant van hare tochten slist .
Daer is een goede strij t, daer is een heyligh kij ven,
Daer is een reyne haet, daer is een heylsaem drijven ;
En wederom daer is vree, lief de, stilte, vreught,
Die cnsen geest bedroef t, en niet met al en deught .
't Is geen verdorven aert, dat ons verdorventheden
Ons wroegen aen de borst en dringen op de leden :
't Gevoelen van het quaet komt uyt een goeden gront,
Dat wy ons sonden sien, en komt niet van de sond.
Al dunckt het u soo vreemt, al quetst het uw gedachten,
Ick segge, dat de mensch sijn leden moet verkrachten ;
Ick segge, dat de mensch van sich verscheyden Tenet,
Al wat de siele quetst of eenigh hinder duet .
Ick segge, dat de mensch si j n innerl ickste wesen,
Sijn aengeboren aert, hoe seer by hem gepresen,
Hoe vast aen hem gehecht, hoe diep in hem geplant,
Moet stellen in bedwanck, en leggen aen den bant .
Al wat by heef t gelief t, dat moet by leeren haten,
Al wat hem heef t behaeght, dat dient by na to laten .
Ach ! soo het met my gingh, als ick van herten wensch,
Ick vlugted' uyt my sel f s, 'k en bleef niet meer een mensch .
Wat hangen wy aen d'aerd, en lieven aertsche saken ?
Wat soecken wy in d' aerd' ons levee en vermaken ?
Wat is het aerts gemoet met aerde soo gepast ?
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Waerom is onsen aert soo in der aerden vast ?
Al wie den hemel s'ceckt, moet van den hemel sprekeri,
Moet tot den hemel gaen, moet door den hemel breken,
Moet naer den hemel sien. Wat dienter veel geseyt ?
't En is geen of fen baen, die tot den hemel leyt .
Ick weet des menschen hert is vol verkeerde streken ;
Ons alderbeste daet heeft even haer gebreken,
En niet-te-min nochtans kan yemant in den geest
Behouden vaste troost, en blijven onbevreest .
Daer is geen twij f fel aen, de Vrede-vorst sal komen,
Ick heb al over langh van sijnen dagh vernomen,
En in den geest gesien ; ick heb in mi j n gemoet
Den Scon alreets omhelst, gekusset en geg_roet
Ick heb al over langh, ick heb gesien van verre,
Een licht, cen wonder licht, een ongewoone sterre,
Een strael van hellen glans, voor Zebulon bereyt,
Een f ackel voor het volck, dat in het duyster leyt .
Wat beef t den hemel voor ? wat sal ons weder-varen !
Een maget is bevrucht, en sal een sane barer,
Een kint, een wonder kint, wort Israel gejont,
Wiens naem is eeuwigh God, Vorst van het nieu verbcnt .
Hy was vol swaren druck, van alle man vertreden,
Onweert, veracht, onteert, verwont in al de leden,
Hy loedt op sijnen ,hats, met een bewogen hert,
De smaet van onse schand', de pijn van onse smert .
Hy was van God geplaeght met veelerhande wonden,
Hy droegh op hem alleen de straf van al de sonden,
Door sijn geleden smert, en diep-gevcrde straem,
Zijn wy den grammen God geworden a,engenaem .
Wy sweef den hier en daer door onbekende dalen,
Gelijck de schapen doen, die sunder herder dwalen ;
Maer hy, door sijnen geest, en goddelick beleyt,
Heef t ons van nu of aen een beter wegh bereyt .
Hy heeft gelijck een lam ter slacht-banck weg-gedreven,
Of als 't onnosel schaep den scheerder opgegeven,
Geswegen als by legit, geleden met gedult,
En met een stillen mont gedragen onse schult
Hy is om ~Gnsent wil voor het gericht gekomen,
Om onsent wit van hier in angsten wegh genomen,
Hy was van allen kant om onsent wil verdruckt,
Ten lesten uyt het lant des levens wegh geruckt .
Maer als sijn weerde bloet tot soen sal zijn gegeven,
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Dan sal by saet sien, dat door hem sal eeuwig leven ;
Want nademael sijn ziel droeg smart en groote pijn,
Soo sal des Heeren wil in hem volkomen zijn .
Wel aen dan, swack gemoet, hoe ligt gy dus gebcnden
Aen uw verdorven aert, en aengeboren sonden ?
Gy zijt uyt vuylen lust gewonnen, ick beken 't,
Maer God beef t dese quael van uwe ziel gewent
Hy geeft ons sijnen geest, die ons leert overwinnen
Den onbesuysden wil van ons verdwaelde sinnen,
Hy reynight ons gemoet, en stij f t ons swacke ziel,
Die anders yder reys in sonden neder-viel .
SEPHYRA .
Nu wert ick uit mijn sin . Kan u dat niet bewegen ?
Ist ncch al even na, en noch al niet ter degen ?
Ist altij t van bedwangh en eeuwig van verdriet ?
Wy hebben al genoegh, 't is al het oude liet .
Al wat jc denckt en spreeckt, zi j n toomen, boeyen, zelen,
Neus-prangen, ziel-bedwang, muyl-banden, en gareelen,
Al wat je roept en krij t, is bint, hou-in, betemt,
Dwinght, overheert, betoomt, druckt-neder, stuyt en stremt,
Strijt, pluckhaert, vecht, en slaet . Wat onbeschofter streken,
Waer hoorde'r oyt een mensch soo wreeden aert van spreken ?
Ghy dringht ons (soo het schijnt) de boeyen aen het been,
En wat'er van u kcmt, dat tref t gelijk een steen .
Nausiender, knorrepot, grijspens, genuchtverdryver,
Hartknager, tranevrient, swaerhoof dig hayreklyver,
Muytmaker, warregeest, breeckspel, verdrietsgesant,
Zielpijnder, bulleman, rusthater, dwingelant ;
'k En kan, 'k en wil, 'k en sal ! wat mooght ghy liggen rasen,
'k E n kan, 'k en wil, 'k en sal ! wat hooght ghy liggen rasen,
'k En kan, 'k en wil, 'k en sal ! wat -datje doet of laet,
Staen onder u gebiedt, of hooren uwen raet .
De jeught begeert haer recht : wie kan het haer beletten ?
Voorwaer gy zijt to kranck u tegen haer to setten,
Die met to nauwen dwanck die soete jonckheit dwinght,
Maeckt dat haer vrye geest uit alle banden springht .
J . Nadien het u belief t, met of gerichte streken,
Als voor het dertel vleesch tot mijnen geest to spreken,
Sco laet my weder toe, behoudens uw ontsagh,
D at ick, als in den geest, u antwoort geven magh .
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S. Neen, Joseph, dit geral en is maer tijt verloren,
Ick sweere by mijn ziel, en segh u van to voren,
Indien ghy mijn versoeck nu geen gehoor en geef t,
Ghy meught, gewis ghy meught, wel grouwen datje leef t .
Onthout dit leste woort . Maer wie sal oyt gelooven
Dat Joseph sijnen staet van welvaert sal berooven,
Om ick en weet niet wat ? neen, ken ick sijnen aert,
Hy sal vry beter doen, indien by sich bedaert .
Ghy wert, mijn soetste vrient, door all' cmstandigineden,
Tot vreught en heyl genoot, getogen en gebeden,
Vermagh ick yet op u, ick bidde, neem het waer,
Neem uw geluck ter hart, en hoet u voor gevaer .
Daer menigh edelman, de bloem van dese landen,
Sich wenschte, voor altijt, to mogen aen verpanden,
Te houden voor sijn deel, to kiesen voor sijn vrou,
En eenen soeten nacht to kc ,open met de trou ;
Dat Potiphar met pijn, met bangigheyt van sinnen,
Met vreese, met gevaer, met vieriglick to minnen,
Met gansche dagen langh ontrent mijn huys to gaen,
Met dickwils al den nacht voor mijne deur to staen,
Met kommer, met ootmoet, met smaetheyt to verdragen,
Met sorge, met verdriet, met veelderhande lagen,
Ten langen leste kreegh, ja, kreegh ter nauwernoot ;
Dat, segh ick, komt u selfs gevallen in den schoot,
Dat hijght naer uwe gunst, met innerlijck verlangen,
Dat speelt ontrent uw net, en wenscht to zijn gevangen,
Dat hangt u om den hals, en opent u de baen,
Die al de hoofsche jeught wel hadde willen gaen ;
D at bidt om uw behulp, dat kcmt tot u gevloden,
Dat kleef t u aen het lij f , en wort u aengeboden,
Niet om to zijn uw vrou, maer om to zijn uw lief,
Niet tot een praem van trou, maer slechts tot uw gerie .f .
Ghy moest wel zijn een block, van alle vreught versteken,
Hartneckigh, onbeleef t, van heusheyt of geweken,
Van menschheyt afgekeert ; ghy moest wel zijn een Jan,
Onweerdigh om den naem to dragen van een man ;
Ghy moest wel zijn een kluts, een sul, een koelen trcever,
Onaerdigh als de zee, en doof gelijck den oever,
En kout gelijck een vis, en bitter als de vloet :
Ghy moest ja zijn een deyn, een ongesouten bloet,
Indien ghy, houte-klaes, soo soeten brock vermuyldet,
En vloot wanneer ick roep, en stcnt alleen en pruyldet,
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Wanneer mijn vierigh hert u sijne smerten klaeght ;
Neen, dat en magh niet zijn, de kansse dient gewaeght ;
W ien spud' een soete l ach niet innerl i j ck bekoren ?
Wien soud' een geestigh oogh niet door het herte boren,
Niet drucken in het mergh ? wien soud' een jonge blom
Niet rucken van den weg, en dryven om en om ?
Wie soud' een boertigh jock, een soet en geestigh mal len
Niet met den eersten stoot in lief de doen vervallen ?
Wie sal, wanneer ick spreeck : ghy zijt het die ick meen,
Wie sal, met stuer gelaet, voor antwoort seggen : neen ?
Wie sal een teeren arm, daer in by leyt gevangen,
En die, gelijck een klis, blij f t om en aen hem hangen,
Onweerdigh rucken of ? wie salder van hem slaen
Een jonck bevalligh dier, dat hem komt bidden aen ?
Waer toe dit laugh verhael ? 't is langh genoegh gesproken,
t Is langh genoegh het hoof t met dit en dat gebroken ;
t' Sa Joseph, vc-or besluyt, ick ga nu wat ter sy,
Maer sal van stonden aen u weder komen by ;
Bedenckt u onder dies, en speelt niet meer den vysen,
Ghy kont nu, soo ghy wilt, uw eygen vonnis wysen,
Uw eygen rechter zijn : ghy hebt in uwen schoot
Uw welvaert en bederf, uw leven en uw doot.
JOSEPH .
Nu gelt'et u, mijn ziel, nu gaet het aen uw leven !
Ghy siet met wat een kracht het wij f wert aengedreveii
Tot dolle raserny, ghy siet aen haer gelaet
En vreeselijck gebaer, hoe dat uw sake staet :
Sy doet al wat se kan, sy proef t met alle krachten,
Met allerley gewelt, to swacken uw gedachten,
Te krencken uwen geest ; dies brenghtse voor den dagh
Al wat'er eenigsins haer sake styven magh .
Dan soecktse my den lust met bidden in to prenten,
Dan komtse my aen boort met f el le dreigementen,
Dan weder met gesmeeck, dan weder met gewelt,
Wie soud' in dit geval niet werden ne`rgevelt ?
Met wat een schoonen glans, met wat een schijn van reden,
Met wat een slim beleyt wort eerbaerheyt bestreden ?
De wegh is glibberglat : een die niet vast en stont,
Sou licht, in dit geval, vervallen tot den gront .
Hoe wert mijn wanckel hert geduerigh omgedreven
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Hoe wert net neergedouwt, en weder opgeheven !
Het draeght, eylaes ! het draeght meer als het dragen kan .
Het suysebolt en swiert, gelijck een droncken man .
Mijn Eva pooght my staegh haer appel aen to prysen,
En komt my schier gestaegh, als met den vinger, wysen
Nu haren schoonen glans, en dan haer soeten smaeck,
Maer siet ! het is de doot, soo ick de vrucht genaeck .
Het sal, indien ick eet, ick weet, het sal my rouwen,
Noch soeckt mijn dertel vleesch, 'k en weet niet wat, to
[brouwen ;
Nu loopt de snoepster heen, en loert op haren lust,
Maer let, o waerde geest ! dat ghy haer vlammen blust .
Maer niet. als, Adam deed' die ging het wij f gelooven
Meer als den grooten God, en liet zijn ziel berooven,
Om ick en weet niet wat, van haren hooghsten wensch .
Oneyndelicke God, hoe wanckel is de mensch !
De werelt, is de zee ; de winden, onse feylen ;
Het schip, ons dertel vleesch ; ons sinnen zijn de zeylen ;
Dus varen wy daer heen, en als wy zijn in noot,
Dan is'er aen het boort noch ancker, noch piloot :
Wanneer een kranck gemoet wijckt voor de felle baren,
Dan komt de snelle vloet noch hooger opgevaren ;
Wanneer men stilte s,oeckt, dan rijst'er meer getier,
En dat ons troostend soud' is oly in het vyer .
Wanneer ick mijnen dorst een weynigh meyn to koelen,
Dan komt'er meerder brant in mijn gewrichten woelen ;
Mijn smakeloose mont vint meer als honigh-soet,
Dat niet als enckel gal en smaeckt aen mijn gemoet .
Ick ben nu recht gestelt, gelijck de lieden plegen,
Die, t'wylen sy to bed, vol droomen, zijn gelegen,
De nacht-meer overvalt, en (soo het schijnt) verrast,
Hun dunckt dat haer de borst met rotsen is belast .
Sy suchten in den slaep, sy sweeten ende hygen,
Urn dit geweldigh pack van haren hals to krygen,
Sy roepen sonder stem, en woelen in de pijn,
Maer, na een langen strijt, sy blijven datse zijn .
Ick ben gelijck een mensch, die, door de woeste baren,
Kornt, met een snelle wint, in haesten of gevaren,
En schoon by tegen 't schip sijn rasse gangen roert,
Wort echter met de stroom to zee-waert ingevoert .
Ick ben nu recht gestelt, gelijck mijn Vaders moeder,
Doe sy mijn wader droegh en Esau, sijnen broeder,
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En door den tegen-aert van dit oneenigh pacr,
Werd', als een groot gewoel, in ,hares buyck gewacr
Ach, wat een vreemden krijgh ! wat voor een selsaem woeleil
Ruyst door mijn gansch vernuf t ; ick spreke van gevoelen .
Ach, wonderbaer gevecht ! daer twee van eender dracht
Staen tegens een gekant uyt al haer gansche macht
Ach, vreeselick geval ! ick hebbe my to wachten
Niet voor een vremt gewelt, maer voor mijn eygen krachten ;
Mi j n boesem is het perck, mijn hert een open velt,
Daer twee, gereet to slaen, in wapens zijn gestelt .
De wet leert mijn gemoet dit sondigh wesen haten,
Mijn lust wil evenwel de sonde niet verlaten
Ick wenschte met den geest den rechten wegh .te gaen,
Maer siet, 't aelweerdigh vleesch wil na de slimme baen .
Ick ben gesont, en sieck ; genesen en verloren,
Ick leev', en ick ben doot ; ick sterv' en wert geboren ;
Nu ben ick weder kloeck, dan wederom verf lout,
Nu blooder als een das, dan weder machtigh stout .
Ick l ach', en ben bedroef t ; ick brand' en ick vervriese ;
Ick store, en val daer heen ; ick win, en ick verliese ;
Ick hake naer geneucht, gedreven van de jeught,
In tranen evenwel leyt my de meeste vreught .
Wie heeft sijn leven oyt soo vreemden stuck gelesen ?
Mijn sieckte wort, eylaes ! door sieck to zijn genesen,
Door kranck to zijn geheelt ; ick werde ja gesont,
Niet door een soet onthael, maer door een versche wond .
Ick drij f en wert gej aegt ; ick scoot, en wert geslagen ;
Mijn weerdste deel van al en kan my niet behagen ;
Ick ben mijn eige slaef, ick diene mijnen knecht,
En die my naest bestaet, is die my meest bevecht ;
Die treckt my hier en daer, die ruckt my op en neder,
Die drij f t my hoogh en laegh, die sleurt my gins en weder ;
Die brenght my daer ick was, en prijst my weder aen,
Al wat ick rechts to voor had uyt den sin gedaen .
Wat baet my slot of deur ? mijn vyant is van binnen,
En dat my meest ontstelt, woont in mijn eyge sinnen ;
Al weed' ick u en dan verheven van der aert,
Dat my den loop belet, sit op mijn eygen paert .
Nu ben ick wat verquickt, dan wederom besweken ;
Nu ben ick voorts gegaen, dan achterwaerts geweken ;
Nu voel ick soet vermaeck, dan weder suer gequel ;
Nu klim ick in de lucht, dan dael ick in de hel ;
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Nu ben ick als een prins, stracx weder niet met alien ;
Nu stae ick als een rots, dan ligg'ick neergevallen ;
Nu jae, dan weder neen ; nu woest, dan weder stil
Mijn hert is ebb' en vl-oet ; 'k en weet niet wat ick wil .
Wat dient er meer geseyt ? mij n boesem kan niet vaten
Mijn grondeloos gepeys, 'k en weet niet waer to laten
De tochten van de lust . Al wat het ooge siet,
En wat het vleesch begeert, en wil de reden niet .
Wat ben ick voor een dinck ! hoe swaer om of to malen !
Wat spoock woont in mi j n ziel ! wie kan het recht verhalen
Half quaet, half goet, half dwaes, half vroet, half mensch,
[half beest,
Half kloeck, half kranck, half recht, half manck, half
[vleesch, half geest !
Wat raet in dit gevaer ? ick wil gaen neder-knielen
Voor mynen grooten God, en hem van ganscher zielen
G aen roepen my ter hulp ; Hy is, die in den strij t
Ons geef t een mannen hert, en voor den val bevrijt .
Hy is die kracht verleent, en sti j f t ons swacke leden,
Wanneer wy tot hem gaen met smeecken en gebeden ;
Geen sonde komter oyt soo hart gedrongen aen,
Is God ons toeverlaet, haer prickel sal vergaen .
Wel aen, 't is meer als tijt tot Gode sich to geven,
Ten eynde my den geest niet werde wech gedreven ;
Wel aen, mien God, mijn heyl, mijn trooster in de noot !
G eef dat ick magh bestaen in desen harden stoot .
Geef, dat ick gansch het rot van dese slimme tochten,
Waer door mijn swacke ziel wert deerlick aangevochten,
Met kracht magh dri j ven uyt en treden mette voet,
En u magh dragen op een onbesmet gemoet .
Ick ben, eylaes ! ick ben gansch deerlick wegh gesonken
In kuylen vol gevaer, ick legge schier verdroncken
In ongesonden stanck van 't grondeloose slijck :
Indien ghy niet en helpt, gewis ick ben een lijck .
Wat isset van den mensch ? si j n alderbeste gronden
Zijn, als een dreckigh kleet, bevleckt met vuyle sonden ;
Sijn deught en hooghste tucht is maer een dorre blat,
Eylaes ! wat is de mensch meer als een aerden vat?
Sijn sinnen, en met een de loop van al sijn leven
Wert door het sondigh vleesch, als met de wint, gedreven
In 't grondelose meyr van 's werelts woeste baen,
Wel op, en stae ons by, of, Heere, wy vergaen !
Jacob Cats 9.
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Mijn voeten zijn gestelt op glibber-gladde paden,
Ick ben van alle kant bevochten van den quaden,
Mijn lust gaet buyfen spoor, myn jonckheyt speelt de beest ;
Kom, dael op ons, 6 God, met uwen reynen geest !
Kom, dael op mijn gemoet, ick wachte met verlangen !
Kom, stij f mijn krancke Teen ! kom, stut mijn swacke gangen !
Kom, recht ons weder op, en hoet ons Hee,r voor schant !
Brengh heyl aen mijn gemoet, en kracht aen mijn verstant
L aet druppen uwe leer, gel i j ck een soete regen,
Laet vloeyen, als een dauw, uw Goddelijcken segen
Op ons benauden geest, bevochtigh ons gemoet,
Verquick ons dorre ziel, door uwen mil den vloet !
Ghy hebt my, goede God! soo menighmael voor desen
De wonderlijcke kracht van uwe gunst bewesen,
Dies wil ick eeuwigh zijn en blyven uwen knecht ;
0, laet mijn swack gemoet, bestaen in dit gevecht !
Zy doch soo soet en goet om ons to leeren stryden,
Als 't vlees is boos en broos, om naer de lust to glyden :
Zy doch soo seer geneyght, om ons to houden staen,
Als -ons de quade tocht ter neder pooght to slaen .
'k En bid om geen gewin van steden of lantsdouwen,
'k En poogh geen hoogh paleys tot aen de lucht to bouwen,
'k En eysch geen grooten naem, geen gelt, geen hogen staet,
Om over al to zijn getroetelt achter straet
Ick wensch een eenigh dinck, en dat uyt ganscher sinnen,
Ick wensch mijn eigen hert to mogen overwinnen ;
Maeck my tot mijnen slaef, maeck my mijn eygen mensch,
Geef my tot mijnen buyt ; dat is mijn hoogste wensch .
Nu recht u op, mijn ziel ! God neyght tot uwe klachten
Si j n goedertieren oor : ick voele meerder krachten,
Ick voel een soete dauw', ik voel een selsaem werck,
In droefheyt werd ick bly, in kranckheit ben ick sterck .
Wel op d an, mijn gemoet ! neem waer den ri j cken segen
Die op u nederdaelt, gaet uwen Heylant tegen,
Recht op uw slappe knien : God spreeckt tot uwen sin,
God klopt aen uw gemoet ; wel op, en laet hem in !
Wat blij f t de vuyle lust noch in uw herssens malen ?
Ick voel een ander vyer op mijn gewrichten dalen,
Ick voel een nieuwen geest, een meer als menschen kracht,
Die, tot mijn onderstant, van boven wert gewracht
Gelijck de nieuwe most (die, eer by is verlaten,
Leyt, met een groot gewelt, en worstelt in de vaten,
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Nu over hoop gevoert, dan weder neer .geperst,
Tot, na een laugh gewoel, het ox-hoof t open berst)
Komt, met een snel gedruys, nu los en onbedwongen,
Geborrelt uyt het vat, en, in de lucht gesprongen,
Soo dat des kuypers gast kan hooren aen de klanck,
Dat nu het edel nat is buyten sijn bedwanck .
Soo gaet het met den Geest ; nu leit by schier verdwenen,
Dan grijpt by weder moet, nu valt by plat daer henen,
Dan ri j st by weder op, tot. dat by met _ gewelt,
Door Godes hand gestij f t, ten lesten houdt het velt,
Ten lesten baert sijn kracht, en, hooger als de bergen,
Gact, als een dapper helt, de gansche werelt tergen,
Grijpt, met een stout gemoet, sijn tochten by de kop,
Stoot dertelheyt daer heen, en sit'er boven op .
Wat rest'er nu to doen ? sal dit mijn hert bewegen,
Dat haer Mevrouw vertoont soo seer tot my genegen ?
Sal haer uytsinnigh vyer my dryven tot de min,
Of sal het zijn een toom om my to binden in?
Wat is'er vuylder dinck, als dat een wijf gaet veylen
Haer schoot, haer eygen vlees, en komt met volle seilen
Van uytgelaten drift op yemant dringen aen,
Haer eygen koppelers', haer eygen rof f iaen ?
Wat monster is een wijf, die, als de kriele teven,
Door schaemteloosen brant daer henen wert gedreven,
En ranst de _ mannen aen, en eyscht met stout gebaer,
Dat, of zy 't al begeert, noch best geswegen waer ?
Wat heb ick menigh woort van aenstoot moeten dragen !
'k En ben schier nimmermeer van 't geyle wij f ontslagen,
Want met dat hare man sijn hoof t maer eens en went,
God geve waer ick ben, sy vint haer daer ontrent ;
Sy komt en maeckt een praet, en, vol van hoeretreken,
Lonckt met een brandend oogh, haer wesen schijnt to spreken,
Sy sucht en siet my aen, sy komt my in 't gemoet,
Sy grijpt en kust mijn hant ; wat weet ick watse doet ?
Fy, onbeschaemden aert ! f y, eervergeten rancken !
Die niet als in een kot van vuyl bordeelen wancken,
Waer voor een onverlaet, -hoe rau en ongeschickt,
Van ganscher kelen walgt, ban ganscher herten schrickt ;
Die aen de kriele jeught haer hittigh dorsten laven,
Doen winste met haer lij f , en nemen gelt en gaven ;
M aer dit oneerl i j ck wij f , vergeckt ' k en weet niet hoe,
B iet my hare eygen l i j f , en noch geschencken toe .
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Een ongebonde schroef, al heef t h ij schoon behagen
In maeghden op to doen, en vrouwen na to jagen,
Sal stremmen f ijnen brant, indien een hitsigh wij f
Komt, met een stout gebaer, hem dringen op het lij f
Sal dan een ze-digh hert niet allerwegen haten
Een wij f , geheel geneyght haer eygen man to laten,
Een wij f, vol geylen brant, die met een kriele sin
Een slaef, haer eygen knecht, wil dwingen tot de min?
Het beste vrou-cieraet poem ick een zedigh wesen,
Een neer-geslagen oogh, daer schaemt is in to lesen,
Een aensicht, dat rontom door eerbaer root ontsteeckt,
Oock als een echte man van reyne lief de spreeckt .
Ach ! 't is een vuyl bej agh, naer ander luyden wyven
Den uytgel aten tocht van si j nen lust to dryven ;
Fy ! die een dertel hant slaet aen de reyne trou,
En metst een vreemden steen op ander luy gebou .
Ick tart u, dertel Vleesch ! wat sout ghy, slim gebroetsel !
ijn hert, door uw bejagh, berooven van fijn voedsel,
Mijn ziel van haer vermaeck en aldersoetste rust?
Neen, daer en is geen kans, uw vyer is uytgeblust ;
M

Uw prickel is verstompt, uw banden of gesleten,

Uw tochten wech gej aeght, uw jeucksel uytgebeten,
Uw vlam en is maer roock, uw kolen enckel as ;
Ick ben een ander mensch, als ick to voren was .
Ravotster, tafel-vliegh, nacht-liefster, buyck-goddinne,
Mont-speelster, weelde-kint, sluip-ziele, schende-minne,
Tucht-haetster, schote-bol, korthielde glibber-voet,
Geck-scheerster, lichte-koy, sleep-lenden, labbe-soet,
`Vat komt ghy my aen boort met uw vervaarlijk dreygen ?
'k En passer niet meer op, 'k en ben niet mee uw eygen .
Ghy suit na desen tijt, 't zy datje wilt of niet,
Ghy sulf van nu voortaen staen fonder mijn gebiet .
Ghy suit uw snoode drift en roeckeloose streken,
Ghy suit uw dollen loop nalaten en verbreken ;
Ghy sult, onstuymigh wicht, ghy sult van nu voortaen
Geen kromme sprongen doen, geen quade wegen gaen .
Ick ben voor mynen God, met vast beraet, getreden,
Ick heb om si j ne gunst uyt al mijn hert gebeden,
Ick heb met mynen geest gemaeckt een nieu verbont,
Niet meer to wil len zij n een slave van de sond' .
Ick heb, in grooten ernst, een dieren eedt gesworen,
Dat my geen vuyle lust voortaen en sal bekoren,
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Dat my geen kriele sin, geen ander slim gebreck
Sal onder sijn gebiedt doen buygen mijnen neck .
Ick ben met mijn gesicht, voor al mijn levens dagen,
Getreden in gespreck, en vastelijck verdragen,
D at mijn vermeten oogh geen maeght o f schoone vrou,
Met ketelingh van lust, voortaen beloncken sou .
Ick heb van mijn gehoor wel strengelijk bedongen,
Niet meer to laten in 't gesmeeck van gladde tongen,
Verleydsters van de jeught : ick heb mijn rechterhant,
Met onbewogen tucht, versegelt en verpant .
Ick heb aen mijn gemoet wel hoogh en dier bevolen
D at my dit weel igh hert niet meer en word' ontstolen ;
Ick heb mijn wilt gepeys met palen vast geset ;
Dat my geen dertel wij f sal locken in het net .
Ick heb van myne stem een hoogen eedt genomen,
Dat geen lichtveerdigh woord my uyt den mont sal komen ;
Ick poogh met alle kracht to houden in den toom
In 't waken mijn gepeys, in 't slapen mijnen droom .
Ick heb van alle kant mijn wapens aengetogen,
Om van het snoode vleesch niet meer to zijn bedrogen
Mijn schilt is vast geloof, mijn swaert des Heeren woort,
Mijn hellem Godes heyl, en dus soo gaen wy voort .
Al quame nu Mevrouw met smeken en gebeden,
En vulde mijn geh,o,or met al de soetste reden,
Die oyt een hoeren tongh haer leven heeft geleert,
Noch soud' ick van de lust niet werden overheert .
Al quame nu Mevrou, en, moede van to vleyen,
Gingh proeven mynen geest met jammerlick to schreyen,
Gingh toonen hare kunst met hygen en gesucht,
Noch bleef ick onbeweeght, of stelde 't op de vlucht .
Al quame nu Mevrou van stonden aen getreden,
En stelde voor mijn oogh haer lodderlijckste leden,
Ontsloot haer teere borst, en leyde voor my bloot
Al wat'er schuylen magh in haren geylen schoot ;
Al brachtse voor den dagh veel gaven en geschencken,
En wat een listigh wij f noch vorder kan bedencken,
Wanneer haer brandigh hert door lusten is verblint,
Noch sloegh ick al haer doen en seggen in de wint .
Al vielse my to voet, ick (sonder yet to myden)
Indien ick niet en kond' haer leden overschryden,
Sou trappen op haer lij f en, met een snellen tocht,
My maken uyt de wegh, ten besten dat ick mocht .

134
En of sy met haer hant mijn kleet bestont to vaten,
Om my to houden staen, voorwaer ick soud' haer laten ;
En of sy kreet van spijt en maeckte groot geluyt,
Als 't immers wesen moest, ick streeck ten huysen uyt .
SEPHYRA .
Hier koom ick wederom, nu sal ick haest bemercken
Of Joseph is cen mensch, of een van dese sercken
Gehouwen uyt een rots : nu sal ick eens besien
Of Joseph sijn geluck moetwillens sal ontvlien .
Wel aen, volmaeckte ziel, schoon boven alle schoone !
Mijns herten grootste vreught, mijn hoop, mijn noogste kroone,
M i j n heyl, mijn toeverl aet, mijn troost, mijn soetste rust,
Mijn lief de, mijn vermaeck, mijn wensch, mijn diepste lust ;
O winckel van verstant, o geest in al's bedreven !
O adem mijner ziel, o voedsel van mijn leven !
O vonck van mi j nen brant, o sleutel van mijn hert,
Die laugh gebeden zijt, en noyt verbeden wert !
Ick maen u, op de gunst van mijner hant ontf angen,
Op uw beleef,den geest, op mijn bedroeft verlangen,
Op uw mee-weerdigh hert, op mijn ontsteken bloet,
Op uwen sachten aert, op mijn ontstelt gemoet,
Op uw begaef de ziel, van y der een gepresen,
Op mijnen heeten brant, op uw bevalligh wesen,
Op mijn bedruckt gepeyns, op uw vermaerde deught !
Heb deerenis met my en mi j ne groene jeught,
FIeb deerenis met my, en dese teere wangen
Met tranen (soo ghy siet) om uwent wil behangen ;
Heb deerenis met my, en desen droeven Beef t,
Die niet als u en lief t, en niet als u en vreest ;
Heb deerenis, ick bid's, met dit verdrietigh suchten,
En met den droeven stant van mijn ellendigh duchten ;
Heb deerenis, o vrient, met een verlief de vrou,
Die buyten uwe gunst geen ure leven wou ;
Heb deerenis met my, 'k en kan 't niet langer herden,
Ick sijge naar het graf, wat sal van my gewerden ?
Ick sterve daer ick gae, heb deerenis met my,
En stelt mijn treurigh hert eens van sijn qualen vry .
Ghy ziet mijn droef gebaer, ghy ziet mijn tranen rollen,
Mijn oogen vol verdriets, mijn kaken opgeswollen,
Mi j n geest vol minne-brant, ghy siet mijn herte slaen,
Hoe kont ghy noch soo koel, soo stille blijven staen ?
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Hoe kont ghy, jonger belt, hoe kont ghy noch gelaten,
Dit lijf, voor u gemaeckt, to grypen en to vaten,
Te drucken aen uw hert, to heelen mijn verdriet ?
Maer wat ick klaeg, eylaes ! ick sie, 't en baet my niet ;
Ick sie, al wat ick doe, 't en kan u niet bewegen,
Ghy staet, gelij ck een klip, in 't woeste meyr gelegen,
Die niet een sier en wijckt . 0, onbewogen rots !
Of ick al schoone spreek, ghy blij f t al even trots ;
Ghy blij f t al die ghy waert . Ick sweer u by Osiris,
Ick sweer u by de kat, dat ons soo weerden dier is ;
Ick sweer u by den bock, en by de crocodijl,
En by den klaren stroom van onsen rijcken Nijl,
By Isis, Serapis, en wat'er is geboden
Te vieren bier in 't lant : by al de grootste Goden,
Ick sweer u by mijn ziel, en mijn verlief-den schoot,
Of heden zijt ghy mijn, of heden zijt ghy Boot .
Het licht van desen dagh dat moet en sal my geven,
Of 't eynde van mijn lust of 't eynde van uw leven,
Het gae my soo het wil, ick moet noch heden zijn
Of midden in de vreught of midden in de pijn .
Verstae wat ick u segh : gewis ick sal my wreken,
Of 't sal mijn listigh hert aen slim beleyt ~ontbreken .
Wat raes ick ? 't is Been noot, sou Joseph seggen : neen ?
Hy wil maer cens besien, of ick 't van herten meen .
Hy kropt zijn tochten in tot ~op het alderleste ;
De brant en wil vooreerst in 't jeugdigh hout niet vesten,
Maer als het groen gewas het vyer eens heef t gevat,
Soo is'er aen den heert geen heeter brandt als dat .
Soo sal 't met Joseph gaen . Wel, hebt ghy voorgenomen
In d'alderhoogste trap mijn brandt to laten komen,
Soo is 't dan nu genoegh, 't is nu de diepste noot ;
't Is nu de jonghste slagh, 't is nu de leste stoot .
Al waert ghy van een beest in 't wilde wout gespogen,
Al hadt ghy wreede melck uyt leeuw of beyr gesogen,
Al waert ghy van een draeck in rotsen opgevoedt,
Noch sou mijn deerlijk sien bewegen uw gemoet ;
Wel aen dan, laet my doch iet van uw gunst verwerven,
Ick bid u . J . Dencktet niet . S . Koom, voeg u . J. Liever sterven .
S . Nu Joseph! J . Schaem je wat . S . Ach mocht ick !
[J . Zijt ghy mal ?
S . Ey lieve ! J . Naerder niet . S . Omvangh my ! J. Ick !
['k en sal .
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S. Ghy suit nochtans niet gaen . J . Wat sal u dan ontbreken ?
S . Blijft nosh een weynigh staen, ick heb u wat to spreken .
J . 't Is al genoegh, mevrou, daer is geen spreken aen .
S . Maer vrient, ick heb u vast, ghy kont my niet ontgaen .
J. Is 't geck ? S . Nu koom eens hier .
J. Ghy suit mijn
[mantel scheuren .
S . Koom herwaerts . J . Niet also . S . Ick sal u blijven sleuren
Tot dat ghy my gel ie f t, het zy u lief o f leet .
J. Als 't immers wesen moet, neem daer, en houd het kleet,
Ick gae ter deuren uyt . S. Gewis het sal u rouwen ;
Jor, Zepho, Thina, Gos ! helpt desen booswicht houwen,
Koom helpt, 't is meer dan tijt, loopt als tot moort en
[brant,
Ick lij d' hier in mij n huy s onlij delij cke schant .
J. Wat onbeschaemder wij f ! hoe wil dit speelt jen enden ?
S. Helpt, mans en maeghden, helpt ! een slave wil my schenden,
Een onbeschof to guyt, van Hebron hier gebracht,
Die komt my ranssen aen, op dat by my verkracht .
Loopt, mans en maeghden, loopt ! komt haest hier in getreden,
De boef is vol van brandt, ontbloot van alle reden .
J. Wat afgerichte list! ick hoore door het buys,
Ick boor van alle kant gedommel en gedruys ;
Een yder is verbaest, een yder komt geloopen .
Nu sal het listigh wij f veel leugen t'samen hoopen,
En doen een groot beklagh, om my to tygen aen,
Al wat haer valsch bedrijf heeft tegen my bestaen .
Het kleet, dat ick terstont liet in haer handen blijven,
Sal haer doortrapt bedrogh niet weynigh konnen stij ven,
Wat raet nu, lieve God? wat raet doch gaet my aen ?
Waer loop ick, arrem mensch ? wat dient'er nu gedaen ?
Hoe rolt het los geluck ! hoe gaen des werelts saken !
't Is roock, 't is enckel wint al wat de menschen maken,
Haer voorspoet, eer en staet, haer hoogst geachte goet,
Gaet schielick op en neer, gelijck •als ebb' en vloet :
Ick was noch desen dagh in hoogen staet verheven,
Nu legg' ick in het stof, van boven neer gedreven,
Nu lijd' ick sonder schult een schandelicken val,
Onseker wat voor ramp my overkomen sal .
Wat treck ick nu ter hand? sal ick, gelijck een hennen,
Gaen bidden om genaed, en mij ne schult bekennen ?
Neen, peen ; heb ick de lust tot heden afgewent,
Ick wiT volstandigh zijn en blyven totten endt .
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Hoe, gaen wy dan to hoof, om daer de loose trecken,
En al dit slim beleyt, mijn heer to gaen ontdecken ?
Neen holla, niet alsoo ! een hugs gerust en stil
Dient in geen twist gestelt, om myner rusten wil .
Wat staet er dan to doen ? sal ick my binnen geven,
En daer, voor yder een, al watter is bedreven,
Volmondigh storten uit ? Noch dat . 't Is ongeraen,
De feylen van de vrouw voor knechten uyt to slaen .
Wat dan ? sal ick in haest gaen loopen uyten lande ?
Ick vluchten als een guyt ! dat waer to groten schande .
't Is beter wat'er komt to lij den met gedult ;
Die blij f t, is vroom geacht ; die vlucht, die geef t men schult .
Oock als een slaef bestaet van sijnen heer to loopen,
Die moet het met den rugh of met den hals bekoopen ;
Of als 't ten besten gaet, by raeckt aen mewl` of ploegh,
Al is by sonder schult, de vlucht is schults genoegh .
Wat is dan ons besluyt? 't is tijt hier op to letten :
Ick sal niet eenen stap, niet eenen voet versetten,
Ick sal hier wachten of, al wat in dit geval
De goedertieren God my oversenden sal
Ick heb op God betrouwt, in God heb ick begonnen,
Met God den strijt bestaen, door God de lust verwonnen,
Van God wacht ick het end . Wat pas ick op de smaet !
Wie kan het qualick gaen, die sich op God verlaet ?
Hoe sal ick dy, o Heer ! ten vollen konnen dancken,
Die my hebt los gemaeckt van alle werelts rancken :
Mijn oogen van geschrey, mijn jonckheyt van den noot,
Mijn voeten van den val, mijn ziele van der Boot ;
Dy, Heer, zij lof en danck ! dijn naem wil ick belijden :
D u hebst mijn swacken arm gewel digh leeren stri j den,
De vingers mi j ner hant ten kri j ge toegerust,
Du bist mijn hoogste wensch, mijn troost, mijns herten lust .
Ick wil van nu voortaen, ick wil mijn gansche leven
Aen Godes reyne wet geheel i j ck overgeven,
En zijn in mijn bedrij f ootmoedigh en oprecht ;
Du maer, o reyne Geest, verstercke dynen knecht !

HOUWELIJCX

EERSTE DEEL .
MAEGHT .
INLEYDINGE.

Terwij 1 dat Phyllis eens gevoelt
Iet, dat haer in de leden woelt,
Iet selsaems, ick en weet niet wat,
D at sy to voren niet en halt
;
En dat misdien haer guile jeught
Stelt in het minnen groote vreught,
Doch, omgevoert door l-osse waen,
Mist (soo het schijnt) de rechte baen ;
Soo spreeckt'er Anna tusschen in,
Ten goede van de reyne min,
En toont, waer datmen henen valt,
Wanneer men sonder regel malt .
Hier tegens dringht dan Phyllis aen,
En wil al vry wat ruymer gaen ;
Maer Anna, rijper van verstant,
Die houtse weder in den bant
En siet, door woort en wederwoort,
Soo ko,mt dan eens de waerheyt voort .
Ghy, die met vrucht dit lesen wilt,
Let wat de waen van reden schilt ;
Weeght alle dingh met rijpen sin,
En beelt u niet ter haesten in ;
Al spreek oock Phyllis met bescheyt,
Het is u best dat Anna seyt .

T'SAMEN-SPRAECK
TUSSCHEN

ANNA EN PHYLLIS .
Indien ick oyt een droef geklagh
In uwen boesem storten magh,
Soo waer het nu de rechte ti j t,
Nadien ghy stil en eenigh sijt :
Mijns oordeels - is 't de beste vrient
Die ons in droeve tij den dient .
Daer is, eylaes ! een vreemt gewoel
D at ick ontrent mi j n herte voel
Ick ben gestelt, ick weet niet hoe,
Ick worde sonder reden moe ;
My sweef t een wasem om het hoof t
Die my van al le vreught beroof t,
Ick ga, ick koom, ick rijs', ick dael,
Ick loop, ick sta, ick rust, ick dwael,
Mijn sinnen vliegen hier en cdaer,
Als of ick licht van hoof de waer ;
En, schoon ick gansche nachtei waeck,
Noch krijgh ick efter geenen vaeck,
Ick wend', ick keer door al het bet,
Ey, seght doch eens wat dat my let .
ANNA .
Kijck, dit is immers wonder soet,
Dat ghy my dese vrage .doet,
My die een teere m.aget ben,
En niet als kap of doeck en ken !
Ey ! sooje wilt genesen sijn,
Gaet, soeckt een ander medecijn ;
Gaet, soeckt een kloeck en dapper man,
Die veel en groote dingen kan,
Die in de kon s ten is geleert,
En veel tot I eyden beef t verkeert,
O f elders dae r. men menschen sni j t,
En al de leden open splijt,
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En d aer men kl aer en open sey t,
Waer milt' en hert' en maege leyt
Die sal misschien, na langh beraet .
Dan seggen wat'er omme-gaet,
En wig sen voorts wat u geneest .
PHYLLIS .
Wel, hebje laugh soo donm geweest ?
Ghy spreekt geli j ck een slechte duy f ,
Die n aeu en kent h aer doecken-huy f ,
En of ter weet ick uyt de daet,
Ghy sweeft al boven uwen naet,
En hebt al vry meer in de mouw
Als iemant wel vermoeden souw ;
Dus brenght doch veerdigh aen den dagh,
D at ons ten goede dienen magh .
ANNA .
Wat wil je dat ick seggen sal !
Ick ben een duyve sonder gal :
Dan soo j'et immers soo verstaet,
D at ick jet weet tot uwer bait,
Soo druckt dan eens wat naerder uyt
Van waer u dese quellingh spruyt,
En wil je dat ick raden sal,
Soo opent - eerst het -ongeval .
Ghy weet, men seyt den medecij-n
Den gront en oorspronck van de pijn,
En hoe men eerst het quaet vernam,
En o f met koud' o f hitte quam,
En of de smert geduerigh blijTft,
Dan of sedoor de leden drij f t,
E n o f men droogh is op de tough,
En of men bangh is aen de Iongh,
En of men schrael is op de borst,
En seer gequollen van den dorst,
En of men veel of weynigh eet,
In 't korte wat de siecke weet ;
Want ander-s, soo men iet verswijght,
't Is sel-den dat -men bate kri fight .
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PHYLLIS .
Voor my, ick wil hier open gaen,
Gelijck by vrienden dient gedaen ;
Ick sal u seggen hoe het quam,
Dat ick voor eerst het quaet vernam ;
Want siet, ick wil mijn gansche noot
Gaen storten uyt in uwen schoot :
Ick sagh eens, op ons schaly-deck,
Twee duyf jens spelen beck aen beck
Sy vlogen t'samen uyt het kot,
Sy vielen t'samen op een slot,
Sy togen t'samen op de vlucht,
Sy swierden t'samen in de lucht,
Sy keerden weder na den slagh,
En al terwijl dat ick het sagh ;
Hier door soo quam my in het bloet,
H ier door ontstont in mijn gemoet,
Een nieu, een vreemt, een selsaem dingh,
Dat my door al de leden gingh
Siet (dacht ick), hoe des Heeren macht
Paert yder dier in syn geslacht :
Een ieder voelt si j n eygen vier,
Een ieder trout op sijn manier,
Wat isset dat geen lief en beef t ?
Men vint dat lief t, en niet en leef t .
De dadel-boom is sonder vreught,
Sy staet en treurt haer gansche jeught,
Het schijnt dat sy geduerigh sucht,
Want sy en draeght geen soete vrucht,
Tot sy ten lesten by haer vint
Een mannen-boom die sy bemint ;
En dan soo gri j ptse weder moet,
En draeght haer vrucht in overvloet .
Dringht lief de door het quastigh hout,
Is 't slijm van vissen niet to kout,
Si jn wil de vogels niet to snel,
Sijn wreede dieren niet to fel,
Om aen to doen een sachter aert,
Hoe dient een mensch dan ongepaert ?
Voelt leeuw en beir de soete pijn,
Wat sal 't van teere maeghden sijn ?
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Dit dacht ick toen wel seven mael,
En maeckte staegh een nieu verhael ;
De dof fer met den dadel-boom
Die bleef my by tot in den droom,
Ja, midden op den schoonen dagh,
En was het niet gelij ck het pl agh .
Nu seght, hoe poem je dit gequel ?
ANNA .
Ick ken die sieckte wonder wel ;
Het is een eerste minne-beelt
D at om uw weel igh herte speelt ;
Het is een dom, een grilligh mal,
Het is een dertel ongeval,
Het is een voor-spel van de jeught,
Een blijde pijn, een droeve vreught,
Het is een bobbel in het bloet,
D at nu si j n eerste sprongen doet ;
Maer waerom niet, in kort bescheyt,
Den ganschen handel uyt-geseyt ?
't Is kalver-lief de, soete maeght,
Die u de losse sinnen j aeght ;
En soo je die niet wel en leyt,
Gelijck als eer en schaemte seyt,
Gewis, daer is geen twij f fel aen,
Ghy suit verkeerde wegen gaen,
Ghy suit verdolen hier en daer,
Ghy suit u brengen in gevaer,
Ghy suit u vinden buyten spoor,
Dus stelt u tucht en reden voor .
Maer siet, ghy spreeckt 'k en weet niet hoe,
Het schi j nt ghy si j t uw maeghdom moe ;
Want, na dat ick bevinden kan,
0o here vry wat na den man .
Wel, meyn je, kint ! dat al de lust
Juyst onder manneslippen rust?
En dat voor al het echte bedt,
Met sachte roosjens is beset?
Neen vry, het gaet'er niet soo breet,
Maer hoort doch eens het recht bescheet
Soo laugh men eenigh dingh verwacht,
Tacob Cats 10.
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Dan is het dat men 't wonder acht ;
Maer als men 't beef t, dan is'et niet,
Men sochte vreught, men vint verdriet ;
En dit is soo het out gebruyck
Het trouwen is een rechte f uyck,
En dat alleen op desen sin
Al wat'er uyt is, wilder in,
En wat'er in is, wilder uyt ;
Een kleuter wenst to sijn de bruyt,
Een jubben, van sijn eerste vlucht,
Leyt eeuwigh om een wi j f en sucht ;
En dickmael is men nau getrout,
Wanneer men 't hoof t wel dapper klout
PHYLLIS .
Ghy sijt to strengh voor d'eerste reys,
En straft to fel mijn soet gepeys ;
Dan efter 't is maer losse praet,
Het trouwen is den besten raet ;
Wie bleef'er oyt sijn leven maeght,
Die sich des niet en heeft beklaeght ?
Alleen to leven is verdriet,
En dient ons swacke menschen niet :
De maeghdom is een lastigh pack,
Die niet en baert als ongemack .
Ick was lest op een hoef genoot,
Daer eenden swommen in de sloot ;
De vogels lagen aen de wal,
M'en hoort'er noyt een bl .ij den lagh,
Sy dreven stil, en treurigh heen ;
Doch mits een wartel daer verscheen,
Soo xees'er stracx, door al den poel,
Een hees gequeck, een bly gewoel :
Dit beurt de dieren niet all -een,
Net is de menschen oock gemeen
Soo haest als wader is van huys,
Tot onsent is maer enckel kruys
Want moeder is niet wel gesint,
De keucken-meyt die sit en spint,
Wen hoort'er noyt een blij den lagh,
M'en schaf t'er niet gelijck men plagh,
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Men vint'er meest een kouden heert,
En al door 't missen van een weert ;
Dus gaet'et vast, dat aen den broeck
Hanght al de vreughde van den doeck .
ANNA .
Nu sic ick klaer, en uytter daet,
Dat u de maeghdon tegen staet ;
Wel aen, nadien ghy immers wilt
U geven in het groote gilt,
Soo neemt geen sake by der pant
Door haest of grilligh onverstant,
Maer toont uw sinnen, weeligh dier
Gel i j ck een kuyper doet si jn vier
Die sluyt'et in een vasten bant,
En maeckt alsoo een rechten brant,
Soo dat de vl amme niet en swiert,
Als juyst daer haer de meester stiert .
Ghy, doet toch niet op eygen raet,
Want dat is hier en elders quaet ;
Maer seght voor eerst uw moeder aen
Waer heen uw domme,sinnen gaen,
Die sal het dan, ter rechter stont,
U vader leggen in den mont ;
En soo uw groene lente-tijt
Dan hooger na de somer gli j t,
En dat uw jeught nu dragen kan
De lasten van een echte man,
Soo sal by met een goet beleyt
Gaen letten, wat de reden seyt .
PHYLLIS.
De raet die ghy de maeghden biet,
En past voor al de maeghden niet,
Haer voorhooft is to bijster teer,
En dit uw voorstel tegen eer ;
Wy si j n door schaemte weggevoert,
Waer iemant maer van trouwen roert ;
Wie is 't van ons die seggen kan
T'sa moeder, haest ! ick wil een man?
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Wat vrijsters in den boesem leyt,
Dat dient gedacht, en niet geseyt ;
Want maeghde-last, dat is een saeck
Die dient geweten sunder spraeck .
Of schoon de klocke niet en slaet,
Als maer de wijser omme-gaet,
Soo weet een yeder, sander slagh,
De stonden van den ganschen dagh .
Siet, als een maeght soo hooge wast,
Dat haer des moeders huycke past,
Of telt nu jaren drymael ses,
Neemt dat, o vader ! voor een les,
D at aen uw dochter wat ontbreeckt,
Hoewelse niet een woort en spreeckt :
Hout vast dat ja, haer f ieren tret,
Hout dat haer doeck je wel geset
Si j n wi j sers van de binne-smert,
Die haer leyt in het weligh hert ;
Denckt vry, dat aen een rijpe maeght
let schort, hoewel se niet en klaeght .
Wanneer ghy dese peylen siet,
O vaders ! en verachtse niet,
Maer let wel neerstigh op het stuck,
Of u genaeckt groot ongeluck .
Siet, als de jonge wijngaert-loot
Drijft in de lucht een guile schoot,
En datse wortels beef t, soo goet
Schier als eygen moeder doet ;
Een hoevenier sal metter daet,
Indien by slechts het stuck verstaet,
Die plante scheyden van den stam,
Soo ras by dese jeught vernam .
Ick wens een vader dit verstant,
Wanneer sijn dochter dient verplant ;
Ick wensche dat een moeder let,
wanner een dochter dient verset ;
Maer als noch' d'een noch d'ander siet,
Hoe gul haer jonge wijngaert schiet,
Soo is'et (mijns bedunckens) tijt,
D at sy haer eygen tacken vrij t ;
Op dat haer jongh en weeligh hout
Magh by een ander sijn gebout .
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En sy wat verder, alsse plagh,
Haer groene loten schieten magh ;
Een die my dit lest beef t geraen,
Die seyd' het mochte wel bestaen .
ANNA .
't Was iet dat ghy to voren dreef t,
Maer dit bej agh en hanght of kleef t
Hoe ! dunckt u 't seggen al to koen,
En wil j'et sonder seggen doen ?
Neen, kint ! dit stuck is ouders-werck,
Hier dient een hoogh, een diep gemerck,
Hier dient een wijs, een langh beraet,
D at onse jeught to boven gaet ;
En ghy, noch echter niet-te-min,
Wilt flucx, en met een luchten sin,
Gaen vallen in het minne-spel,
En mallen met een jongh-gesel ;
O neen, dit kan ick niet verstaen,
Der vrienden oogh moet voren gaen ;
Bevraeght u wel, oock eerje vrijt,
Want dan is 't even vragens tijt ;
Maer naderhant to nemen raet,
Oat koomt gemeenlick al to laet .
My is voor desen eens verhaelt,
En 't- leyt my noch in 't hoof t en maelt,
Hoe dat men walle-vissen vanght,
En schichten in haer leden pranght
Het stuck dat wort to weegh gebracht,
Om dat het beeft niet eens en acht,
En onbevreest niet eens en schroom,t
Wie dat ontrent of aen hem koomt ;
En als 't herpoen is vast geset,
Dan schijnt'et, dat het eerst maer let,
Voor wie en waer het vlieden sal ;
En siet, dan vlucht'et over al,
Dan in de stroom, dan na de ree,
Dan in het diepste van de zee ;
Maer, waer het swemt of henen vliet,
Het is, eylaes ! het is om niet ;
Want waer het sich ter neder set,
Het voert si j n eygen quel l ingh met ;
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Siet, dus vergaet die groote vis,
Om dat hij eerst niet schouw en is .
Ach ! trou-sucht is een slim gebreck,
Ten lijt geen uytstel, geen vertreck ;
bet kom soo 't wil, het ga soo 't magh,
wan raet of reden geen gewagh
I-Iet kint, met dese koorts bevaen,
Wil met den ruyter dolen gaen ;
Nochtans : to licht eens ja geseyt,
Wort dickmael seven jaer beschreyt ;
G hy, weest niet haestigh in de min,
Maer hout uw domme sinnen in ;
Want is de vrijster l icht gereet,
IIet doet o-ock aen den vryer leet ;
Wie ras bekomt let dat by socht,
Die vreest terstont to sijn bekocht,
En is de vrijster wat to vlugn,
De vryer gaet wel l icht to rugh .
ten kock die 't spit to veerdigh draeyt,
Die maeckt sijn dingen licht bekaeyt,
Want dickmael, voor een spoedigh ent,
Soo wort de spij s in d' as gewent .
Met sinnen, kinders ! wat je doet,
De grootste haest, de minste spoet,
Een vogel-strick, een jongh-gesel,
Gel i j cken uyter-maten wel ;
Want soo een velt-hoen of f aisant
Koomt neder vallen in den bant,
Als of fet woude sijn gevaen,
Soo blijft het garen openstaen,
M aer ti j t de vogel op de loop,
Dan wort'er eerst een vaste knoop .
Al wat men aen een vryer biet,
Dat wil de slimme lincker niet ;
Dus wil je minne, wil je gunst,
Soo leert voor eerst de weyger-kunst .
Noyt beef t aen weyman wilt gelust
Wanneer het op sijn leger rust
Een vlucht, een sucht, een snelle loop
Die maeckt en hier en daer de koop .
Door moeyte smaeckt het minne-spel
En 't neen dat staet de meysjens we],
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Doet van de minne pijl en pijn,
De minne sal Been minne sijn .
PHYLLIS.
Dit hout ick wonder vreemt geseyt,
En 't is my van den wegh geleyt,
Hoe ! wil je dat ick segge neen,
Wanneer ick ja van herten meen ?
Of sal ick wijsen van der hant
Daerom mijn jeughdigh herte brant,
Teen, dat's gewis een quade slagh,
Die noyt -ons dienstigh wesen magh ;
Wie hongert, gaept en eet terstont,
Als hem de pap is voor den mont .
Wie in de min wenst goeden spoet
Die doe gelijck het meeuwtjen doet,
Dat, als het vischje boven sweeft,
En sich maer eens om hooge geef t.,
Valt stracx met alle krachten neer,
En licht het_ beesjen uit het meer .
't Geluck, o kinders, is to glat,
Het dient in haesten opgevat,
Het dient gegrepen t'sijnder tijt,
Eer dat'et weder henen glijt .
Wie aengeboden dienst versmaet,
Wilt dickmael als het is to laet ;
En die een goede kans versiet,
En recht het stuck sijn leven niet .
Dies, als de vinck is in het net,
Soo dient geen tijt to sijn verlet .
Ick moet hier brengen aen den dagh
Een droef gespreck, een diep geklagh,
Van seker ons beken de m aeght,
Die, siende datse wert bedaeght,
Haer by een roosjen vergeleeck,
En sprack, gelijck als ick nu spreeck
,,Als eerst het jeugdigh purper-root
Quam puylen uyt mi j n teren schoot.,
Doen was ik vry een trotse blorn,
Ick hadde prickeis om end' om,
Ick stunt genet en bij ster vast
Ik stont gelijck een spitse mast,
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Wie mij genaeckte, kreegh een streeck ;
Wie mij genaeckte, kreegh een steeck ;
Maer als mij-n soete jeught verdween,
Doen ick viel sonder raecken heen,
Doen ick viel neder in het stof,
En was maer stroysel voor den hof,
Doen riep ick staegh tot alle man
Siet, wat een roos je worden kan !
Die met geen hant wou sijn gepluckt,
Ben nu met voeten onderdruckt ;
Ach ! die voor desen niet en wou,
Wat is'et dat ick niet en sou ?
Ach ! daer de rimpel ploeght het vel,
Indien het quaem, men nam'et wel !"
ANNA .
Ghy wijckt al vry wat uytte baen,
Dus laet ons hier wat naerder gaen .
Hout iemant wat van mijnen raet,
Soo stell' ick yder dese maet :

Al is de vri j ster byster groen,
Haer past het lij den, niet het doen ;
Dus brengh ons hier geen meeuwtje by,
Het grijpen staet geen maget vry ;
Haer dient gedult, al is'et pijn,
Tot datse magh gegrepen sijn .
Het vincke-net koomt haer niet toe,
Ons dient alleen een stille vloe,
Die roert haer niet, maer blij f t geset,
Al isse schoon een vogel-net,
Tot dat een snepp', of ander dier,
Daer in koomt vallen met getier,
D aer in met al le krachten springht,
En 't nett' als tot het vangen dwinght .
Al isset schoon uw volle wil,
Ghy staet then onvermindert stil,
Tot hy, die u van herten mint,
Als met gewelt uw herte vint,
En dat de tijt en vrienden raet
U dringen tot den echten staet ;
Ons net mooet vangen sonder schijn,
De vogel moet de vanger sijn .
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Doch wil je, dat ick dit geval
Met naeckter reden toonen sal,
Soo siet hier -op de bakens aen,
Die veel-ti j is aen den oever staen
Haer vier dat in het duyster brant,
Geef t wel een glinster aen de strant,
En roept to midden uyt de zee,
Dc schepen tot een goede roe,
A13 doende blijcken voor gewis,
D at daer ontrent een haven is ;
Maer efter blijft'et schippers werck
Te komen naer het vier gemerck
Hy maecke seyl wanneer by wil,
Het baker staet geduerigh stil,
Het baken wijckt niet van de kant,
Maer toont alleen een stillen brant .
Ghy mooght bewijsen met de schijn,
D at ghy sij t quesel noch begij n,
Uw geestigh kleet, uw soet gelaet,
D at kan betuygen metter daet,
Als dat je niet ondienstigh vint
Te rechter uyr to sijn gemint ;
Uw wesen geef t bier toe de loos,
Maer laet het roeyen aen matroos,
En noyt om echte minne peyst,
Ten sy men u ter eeren ey f t ;
Dus verre dient een jonge maeght,
En hooger niet to si j n gewaeght .
PHYLLIS.
Men siet nochtans in onsen tijt
Hoe menigh dat'er wort gevrijt,
Ja, raeckt oock dickmaels aen een man,
Om datse vryers locken kan ;
Segh lieve, waer gebeurt'et niet
Dat, als een vryer hope siet
Hy dan wel soeckt een echte vrou
Oock daer by eerst niet vryen wou ?
ANNA .
Dat magh by wylen eens geschien,
Maer veel en wort'et niet gesien,
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En 't ware vry een losse trou,
Dat iemant juyst gaen vryen sou,
Om dat misschien een stoute-bil
Haer spillen met hem mengen wil .
Als iemant in een boomgaert gaet,
Daer aen den wegh een haege staet,
En dat misschien een wilden braem
Hem onder by de slippen naem,
Hem boven aen den mantel greep,
Of elders in de leden neep,
En noode soo, als met bedwangh,
Hem tot haer vruchten suer en wrangh ;
Sal dat bewegen sijn gemoet,
Of weder-houden sijnen voet,
Om dan niet dieper in to gaen,
D aer vry al beter f ruyten staen ?
Neen, neen ; b y acht haer trecken niet,
Hoe schoon dat sy hae' vruchten biet,
Hy maeckt rich los van haer beslagh
Soo haest by kan, soo ras by magh ;
Hy ruckt haer stoute krauwels of ,
Om voorts to treden in den hof ;
En schoon by daer met ongemack
Moet reycken naer een hoogen tack,
Dat is hem des to meerder vreught,
En 't is to beter voor de jeught ;
Want dat men licht bekomen kan
En smaeckt niet aen een rustigh man ;
Maer wat aen steyle boomen hanght,
D at is'et daer men naer verl anght,
Het f ruyt dat is dan wonder soet,
Wanneer de plucker klimmen moet..
PHYLLIS.
Wel, soo een vrijster niet en magh
Haer lief de brengen aen, den dagh,,
Soo laet het dan haer vader toe,
Dat by het voor sijn dochter doe .
Waerom doch niet in onsen tijt
()ock met een j.onge maeght gevrijt ?
Mijn oordeels, voeght dat alsoo wel,
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Als met een moedigh jongh-gesel ;
Veel hebben dit wel eer betracht,
En oock met voordeel uytgewracht,
Want dickmael gaept de vryer niet,
Voor dat men hem den lepel biet .
Maer dit behoort, op vast bescheyt,
lehendigh aen to sijn geleyt,
En door een derden aengebracht,
En dat als in een stille nacht ;
Op dat'er niet een mensch verstae,
Hoe (tat het met den handel gae
Soo doet de loose vogelaer,
Die sit niet in het openbaer,
Maer is met ruyghte dicht beset,
En stelt een roer-vinck in het net,
En hout daer op sijn oogh-gemerck,
Tot aen het eynde van het werck ;
Doch soo de vangh niet wel en wil,
Hy duckt in 't loof en bout hem stil,
En niet een vogel kander sien,
Wat desen handel magh bedie^n .
ANNA .
Te vryen met een jonge maeght
Is, inij ns bedunckens, veel gewaeght ;
Want dit alsoo to leggen aen,
Dat niet een mensch het sou verstaen,
Voorwaer daer is geen middel toe,
Men rieckt'et, ick en weet niet hoe ;
De werelt is to wonder boos,
De menschen al to bijster loos,
Wy leven in een snegen tijt,
Die ieder hayr in stucken splijt,
Als seghje niet een enkel woort,
Noch wort uw meyningh na-gespoort,
Een ieder let op dit geval,
En siet, men weet'et over-al ;
En soo het stuck dan qualick luckt,
D aer sit de vri j ster dan bedruckt,
Sy wort van alle man begeckt,
Dat haer tot enckel schande streckt .
Ghy, eer men dit met u bestaet,
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Soo pleegt voor al gesetten raet,
Let, eer men eenigh dingh begint,
Hoe dat de vryer is gesint ;
En is daer geen of kleyne lust,
Soo bout je best uw hoof t gerust .
De vos is bier (mijns oordeels) wijs ;
Hy sal 't noyt wagen op het i j s,
O f keyt voor eerst daer op si j n oor,
Hy proef t et door een sneegh gehoor ;
En is de schors misschien to kranck,
Soo neemt by elders sijnen ganck ;
Dit is u nut to sijn gedaen,
Of anders sal 't er qualick gaen .
PHYLLIS.
Om my to maecken aengenaem,
Daer ben ick wonder toe bequaem,
Een vrient die beef t'et my ontdeckt,
Wat best de jonge vryers treckt ;
Dus, moht ick gaen na mijnen sin,
Ick toogh'er hondert tot de min .
ANNA .
Wel, seght, wat sout je doch bestaen ?
PI-1VLLIS .
Ick sou wel ploy en keurlick gaen,
En strijcken prachtigh over-straet,
Geduerigh in een nieu gewaet ;
Men seyt to rechte nu en dan
Een schoone kleedingh maeckt den man .
ANNA .
Soo ghy, door middel van de pracht,
O f met den gl ans van ri j cke dracht,
De vryers meynt to locken aen,
Soo dool je van de rechte baen
De salamander die verdwijnt,
Wanneer de sonne krachtigh schijnt ;
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Weet vry, dat al to moyen maeght
De vryers dickmael henen jaeght,
Vermits de gunst van rechte mans
Vergaet door al to grooten gl ans .
Dus, vrijster, gaet niet al to fray,
De lief d' is kranck, de tijt is tay .
Verkiest u liever eenigh kleet,
Met weynigh kosten uyt-gereet,
D at geestigh aen de leden staet ;
Dat is voor u den besten raet :
Het seyl to trecken in den top,
Dat rijst veel uyt een lossen kop,
En 't is geen kunste moy to gaen,
Gelijck als heden wort gedaen ;
Maer pracht to houden in den bant .
Dat is een teycken van verstant .
En boven dat, soo vind' ick nosh
Dat yder weet van dit bedroch,
Men hout dat onse flicker-list
Alleen maer na de vryers vist,
En dat men, na den echten staet,
Sijn ooren weder hangen laet ;
Dit hoord' ick laest een seker man,
Die al de minne-rancken kan,
Hy was to gast hier in de stadt
En sprack, terwiji ick by hem sat,
Veel saken dienstigh voor de jeught,
Veel lessen noodigh tot de deught ;
Een streeck jen hoord' ick onder al,
Dat hier to passe komen sal :
De perse-boom, wanneerse bloeyt,
is 't schoonste dat in hoven groeyt,
Soo langh haer bloem is nieu en vers ;
Maer gaet en siet doch eens de pers,
Als naderhant haer bloeysel speent,
Sy staet terstont geheel verqueent,
En siet'er uyt, 'k en weet niet hoe .
Die boom pass' ick de meysjens toe,
Die staegh, alleen tot enckel schijn,
Soo titsigh op-gestreken sijn ;
Want vrijsters staegh al even net,
Soo haest getrout, soo haest een slet ;
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En, soo men dickwils onder-vint,
Die dickmael spiegelt, selden spint .
Indien het gingh na mijnen sin,
Ick beeld'et alle vaders in
Een dochter, van haer eerste jeught,
(Al is sy schoon haer grootste vreught
Soo op to trecken, dat een man
Haer vry noch hooger setten kan,
En noch mag geven dit en dat,
't Gunt sy to voren niet en a t ;
Want anders, als een jonge maeght
Heeft alle dingh wat haer behaegnL,
Soo vint de man doch geenen danck,
Al geeft by al sijn leven lanck .
PHYLLIS .
Dit houd' ick wel to sijn geseyt,
En dient alsoo to sijn beleyt ;
Maer daer is noch een nader baen,
Om met de vryers wel to staen
Te geven aen een jongelingh ,
Te senden eenigh proper dingh,
Een kraegh, genaeyt met eygen hant .
Een neusdoeck met een moye kant,
Of id geschildert met de naelt,
Met gimp en loovers of gemaelt,
O f iets gesteken op den raem,
Met si j nen en met uwen n aem,
O f wel een bl oem, een verssche roos,
Die iemant voor de beste kous,
Een tuyltjen van het eelste kruyt,
Daer ieder tackje wat beduyt,
Of immers eenigh boom-gewas,
D at iemant voor het schoonste l as,
Dt is een oude minne-kunst,
E n leyt de gronden van de gunst .
ANNA .
Ghy hebt uw les niet wel geleert,
En vat het stuck geheel verkeert,
Want als een teere maeget schenckt .
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't Is vast, dat sy haer eere krenckt .
De keucken leert ons even dit
Wanneer men by den viere sit,
Smelt vet met stilheyt in de pan,
Ghy spilt'er niet een druppel van ;
Maer springht'er iet tot in het vier,
Soo ri j st'er strack een groot getier,
En door het smout dat buyten - wait,
De vlam tot in de panne valt :
Een maeght die aen de vryers geef t,
Die laet al nemen wat se beef t,
Ghy, schenckt dan niet, 't is ongeval ;
Want Beef je wat, sy nemen 't ,al .
PHYLLIS.
En voeght'et dan geen maeghden wel
Te schencken aen een jongh-gesel,
Soo laet dan aen den jonghman toe,
D at by de vri j sters gunste doe ;
En geef t de maeghden volle macht
Te nemen dat haer wort gebracht ;
Al wie versmaet, dat iemant geeft,
Die toont haer stuer en onbeleef t .
ANNA .
Ret nemen van een jonge macght
En dient haer leven niet gewaeght,
Het is my dickniael groote spi j t,
Wanneer ick sie in ouden tijt,
Ja, noch tot heden op den dagh,
Wat dat het geven al vermagh ;
Een maeght, al isse wonder net,
Wort door het nemen licht hesmet,
Een wij f, al isse kuys genoemt,
Indiense tot ontf angen koemt,
Daer is geen feyl of twij ffel aen,
Haer eer en luyster heeft ged -aen.
Het gout, dat breeckt een stale deur,
Het gout, dat stelt de wacht to leur, .
Het gout, dat heel t een vrernde kracht
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Het komt daer niemant oyt en dacht ;
En of men hondert grendels sluyt,
flet raeckt'er in, het raeckt'er uyt ;
Leght in de quick vry loot en tin,
Geen slecht metael en komt'er in,
Gaet brenght'er koper, yser, stael,
Het blij ft'er buyten altemael ;
Maer koomt'er eenigh gout ontrent,
Dat wort'er krachtigh ingeprent ;
Waer macht en reden niet en gelt,
Dat wert noch door het gout gevelt .
Ghy, laet daerom noit schoonen ringh
U geven door een jongelingh,
En laet u gout of diamant
By niemant steken in de hant :
Geen oester wort haer vis j en quij t,
Soo langh als sy het nemen mijt,
Soo langh als sy gesloten staet,
En geen geschencken in en l aet ;
Maer soowanneer de loose kreef t
Haer oyt een aerdigh keytjen geeft,
En goyt dat tusschen in de schulp,
Strack is de oester buiten hulp,
Want mits sy haer niet sluyten magh,
Gelijck se van to voren plagh,
Doordien de key haer dat belet,
Soo wortse deerlick af-geset :
'k En seyd'et niet den ganschen dagh,
Wat dat het geven al vermagh ;
Wnnneer de vri j ster maer ontf anght,
't Is wonder wat de vrijster vanght ;
Die geeft, die krijght sijn vollen wil,
Die neemt is ongevoelick stil,
Sy iijt, en swi j gt, sy weert haer niet,
Scho,on sy een roover voor haer siet,
Dies wort haer eer, haer beste schat,
Met rauwe tengels aen-gevat ;
Wie geef t die beef t het Bans gesegh,
Wat souse doen ?
de klem is weg !
Ghy, mijt dan dese lagen, mijt !
Al wort je schoon op eer gevri j t,
En wat de vryer immers doet,
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En weest hem efter niet to soet ;
Bewijst hen staegh maer schaerse gunst,
Want daer in leyt de minne-kunst ;
Let hoe het kalck dan eerst ontsteeckt,
Wanneer der eenigh nat op leeckt ;
Let hoe de sonne schoonder straelt,
Na dat se neder was gedaelt,
Na dat se, mits een droeve lucht,
Was van der aerden wegh gevlucht .
Al rijst'er somtijts eenigh woort,
Dat u misschien den vrede stoort,
En weest daer geensins in beswaert,
Het is een twist van sachten aert ;
Want of de lief jens worden gram,
Die wint verweckt slechs meerder vlam ;
Een die tot springen is gesint,
Eer dat by si j nen sprongh begint,
Wijckt (soo het schijnt) eerst van de Brach
Maer springht dan met een grooter macht .
Gaet, went het oogh op Venus kint,
Wanneer het sijnen hooge wint,
Siet, h,oe de pese laeger gaet,
Hoe dat de pij le felder slaet ;
Ghy siet hoe dat de wijngaert groeyt,
Wanneer by dapper is gesn .oeyt,
Ghy siet dat water in de smis
Het vier tot enckel voedsel is ;
Het gaet dus even met de min,
Krakeelt jens brengen vrintschap in ;
De pruyltjens van de losse jeught
En dienen maer tot soeter vreught .
PHYLLIS .
Dit is voor al een vreemde slagh,
En die ik geensins prijsen magh,
Want sout ick dese wegen gaen,
M:ijn rijck en sou niet lange staen ;
Hoe, soete minn' uyt wrange twist?
aorwaer vriendinne, 't is gemist .
Des lief des rijck is honigh-zoet,
Het wort door vrintschap aen-gevoet,
Jacob Cats 11 .
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En Venus-kint is al to teer,
Het schrickt voor soo een harde leer ;
Het is aen al de leden naeckt,
En dient maer sacht jens aengeraeckt ;
Het is gekoestert in een l ant
Daer niet als roosjens sijn geplant ;
Al is 't met vl ammen toegerust,
Noch wort sijn vyer wel uyt-geblust,
Al wie een keers to vinnigh snuyt,
Die doet het licht ten lesten uyt .
ANNA .
Ja, gaet en set een vryer sacht,
Soo krijght by pas de volle macht,
Om met verlof to m.ogen gaen
Daer 't hem noyt toe en was gestaen .
Een vryer slacht de klimrner-boon,
Want of om dese plante schoon
Het langhste rijs van al het velt
Wort in der aerden vast gestelt,
Indiense 't hout maer raecken magh,
Oock slechs met eenen omme-slagh,
't Is al genoegh ; het dertel kruyt
D at kl imt'er aen tot boven uyt ;
En dan noch, op sijn eygen plucht,
Soo maeckt het krullen in de lucht .
Indien men liet een mirlnaer gaen,
Wat sou de linckert niet bestaen ?
Al kreegh by schoon sijn ganschen lust,
Hy is noch efter niet gerust,
Hy sal gaen melden door het lant
Uw malle gunst, sijn eygen schant ;
Het is een spreucke van de jeught
Te seggen : 't is geen soete vreught,
D at iemant koomt tot si j n be j agh,
Indien hij 't niet vertellen magh
Ghy, wacht dan, lieve vrijster, wacht,
Van u to toonen al to sacht .
PHYLLIS.
Dit magh een reys of twee misschien
Of hier of elders sijn gesien,
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Maer dat de vrient, die my bemint
En niemant beter beef t gesint,
Alsoo mid n eer verraden sou,
Dat loof ick niet ; hij is to trou
Hy my verlaten ? wat een struyf !
ANNA .
Maer zyje niet een slechte duyf
Onnoosel kint ! en let je niet,
Wanneer de wind ruyst in het riet,
Hoe dat'ef buyght en neder sijght,
Ja, schier tot op der aerden ni j ght ;
En hoe het weder vinnigh slaet,
Sao haest de buy maer of en laet ?
Die vri j t is dwee gel i j ck een pier,
Maer weder fel gelijck cen stier,
Indien hy, mits een soeter lucht,
Niet meer de stuere winden ducht .
Wanneer de bruyt is in de schuyt,
Dan si j n de schoone woorden uyt,
En met'et boeten van de lust
Is al de vrientschap uyt-geblust .
Hier tegen is d,och goeden raet,
Voor die haer dingen gade slaet ;
De vryheyt dient to si j n gemi j t,
En dat o'ock van den eersten tijt ;
De lof heyt, en onguere praet,
En ander dertel ongelaet,
D ient ingetoomt van stonden aen,
Eer dat'et vorder pooght to gaen .
Soo ghy de sleck, het vuyl gespuys,
Wilt laten kruypen door het buys,
't Is seker dat haer vuyle slijm,
Haer boos vergif, haer taye lijm,
Sal blijven hangen over-al,
Al waerse maer genaken sal ;
Geen h, out, of steen, geen aerdigh klect,
Hoewel met kosten uyt-gereet,
Geen huysraet blij f t'er onbevleckt,
Al waer het beest sich henen streckt ;
Maer dit kan lichte sijn geschout,

164
Indien men slechts met enckel sout
Den vloer omtrent het Bier bestroyt,
Of op zijn vuyle leden goyt,
Want stracx het treckt sijn horens in,
En smelt noch of ter niet-te-min,
`fen kan geen stroobreet vorder gaen,
Want al sijn kracht die is gedaen
Gesoute reden, wel geseyt,
En op een lincker aengeleyt,
Betoomen licht een vuylen mont,
Die noyt to voren stil en stont .
PHYLLIS.
My dunckt, ick weet noch beter raet,
Om vry to wesen van de smaet,
Dat is : de koop haest toe to slaen ;
Want dan is alle klap gedaen
Hoort vrijster, sooje zijt beducht
Voor oneer, schimp, en quaet gerucht,
Voor haet en nijt en klapperny,
Neemt haest een man, soo si j t je vry .

ANNA.
Hoe ! wil je dan uyt luchte waen
En als ter loops ten echte gaen ?
Neen kint, dat is een quade grout :
Doe haestigh suypt verbrant sijn mont ;
Maer wie hem mijt voor ongeval,
Die kent eer dat by minnen sal :
Ghy, die bier seker pooght to gaen,
Let hoe men vanght de domme kraen
Een huysje van belijmt papier
Bedrieght het onverstandigh dier,
Van binnen is een weynigh aes,
En siet, de vogel is soo dwaes,
Soo bot, soo dom, soo bijster geck,
D at by terstont den ganschen beck,

Daer binnen steeckt, en ha ppigh eet
E er by de rechte gr,on den weet ;
Maer als hy dan het hoof d verdraeyt,
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Soo staet de vogel daer bekaeyt,
Hy tiert, by raest, by schut den kop,
En draeyt so,o ront geli j ck een top,
Maer of by woelt of bijster springht,
En 't lij f in hondert bochten wringht,
5t Is al om niet, 't is al to laet,
Hy weet sijn leven geenen raet :
De kap hem om het hoof t gepast,
Die kleef t, eyl aes, to bij ster vast ;
De jeught, en wie het speeltjen siet,
Die is verheught in sijn verdriet,
Die schimpt, en spot, en lachter om,
En hiet den plompert wellekom ;
Daer wort de vogel opgevat,
En dient tot lusten van de stadt .
Schoon iemant schier van lief de raest ,
Noch dient de liefde niet verhaest,
Ghy, tast dan noyt to veerdigh aen,
Dat nimmer of en is to gaen,
En drinckt niet eer voor dat je proef t,
Of anders wort je licht bedroef t ;
Bedenckt eens, wat een l angen ti j t
D at ,Jacob Rachel beef t gevrij t !
Hy diende, met een vollen danck,
Geheele seve jaren l anck,
Hy leyde staegh het jonge vee
Of in den dauw, of door de snee,
Hy dede wat een dienaer plagh,
En wat een trouwen herder magh .
Soet David aen, then grooten helt,
Hoe by ter proeve wort gestelt,
Want of by schoon den reuse sloegh,
En sijnen kop daer henen droegh,
En schonck hem tot cen lief de-pant
Aen Michol en het vaderlant,
Noch kreegh by niet die weerde maeght,
D aerom by 't leven had gewaeght,
Maer wert noch menighmael beproeft,
En dickmael totter doot bedroeft,
En echter siet, de vryer sweegh,
Tot dat by eens de vrij stir kreegh .
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PHYLLIS .
Hoe, wilje dan dat onse tijt,
Die staegh en veerdigh henen glijt,
Hoe, wilje dat ons gansche jeught,
Die maer en is een korte vreught,
Sal smelter in een laugh gevry,
Dat is : in enckel slaverny ?
ANNA .
Neen, dat en is de meeningh niet,
Schoon dat'et hier en daer geschiet,
Ick wil slechs, dat een jonge maeght,
Als sy ter eenen wert gevraeght,
Niet stracx, en met een luchten sin,
Sal storten in een losse min ;
Een staegh versoeck, in ware vlijt,
En dat niet voor een kleynen ti jt,
Met stille sinnen uyt to staen,
D at raed ick al le vri j sters aen ;
Dat breeckt in ons het eerste mal,
En 't is de vaders l ief getal,
D at ri j pt een groenen jongh-gesel,
En 't staet de teere maeghden wel .
Wie b,ouwt een huys op eenen dagh ?
Wie velt een boom met eenen slagh ?
Wie is 't die oyt met eene schoot
Een schans of ander slot genoot ?
Wie is 't die oyt een f rissche maeght
Met eens to vragen mede draeght ?
Wie iet wil proeven wat het sv,
Die roept'er tijt en reden by .
PHYLLIS .
Moet dan het vrijen sip beleyt,
Gelijck als uwe reden seyt,
Soo dient de vrijsters toe-gestaen
Met vryers om to mogen gaen ;
Want die veel met de lieden spreeckt,
Die siet wat in de lieden steeckt,
En soo verneemt een snege maeght
Wat yder in den boesem draeght .
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ANNA .
Of schoon dit veel by ons geschiet,
\"eel wijse lieden prijsen 't niet,
Vermits in die gemeensaemheyt
Gemeenlick let, verholen leyt,
Dat aen de maeghden hinder doet,
En dickmaels quade rancken broet .
PHYLLIS.
In tegendeel, naer ick het meyn,
Soo maeckt'et ons een geestigh breyn ;
Het is vermaeck en soete vreught,
Het is een schole voor de jeught ;
Want koomt'er oyt een geestigh man,
Men hoort, men siet, men leert'er van
Sijn reden is gelijck een les,
Hy slijpt ons, als de steen het mes ;
Of is'er iemant rouw en dom,
O,ock dat is nut, men lacht'er om,
En by wort even clan gewet,
En in een beter stant geset ;
Men siet'et dickmaels in der daet
D at, wie met vri j sters omme-gaet,
Wort in der haest een abel man,
Schoon by to voren niet en kan ;
Dit heb ick niet van vreemde lien,
Ick heb'et in der daet gesien
Mijn suster, nu een jaer getrout,
Die hadde dickmaels onderhout
Van iemant, die van buyten quam,
En lust in hoof sche vrijers nam ;
Diets wertse gauw en wonder sneegh,
Om datse veel geselschap kreegh .
Ick sagh eens datse by haer hadt
Ses Juffers uyt een vreemde stadt,
Gebeckte spreeuwen altemael,
En vry geen kinders in de tael ;
By dese quam een jongh-gesel,
Een leerlingh in het minne-spel,
Een jubben, soo het schijnen m .ocht,
Een vogel van sijn eerste vlocht,
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Een l a f , een mop, een rechte loen,
Hy wist sijn dingen niet to doer .
Hoe loegh ick al lien ganschen dagh,
Terwij 1 ick desen handel sagh !
Hy was een spot van alle gaer,
En by en wert'et nau gewaer
Een y der viel hem op het l i j f ,
En socht in hem haer tijt-verdrijf,
Een yder gaf hem streeck o,p streeck ;
En siet, de klunten sat en keeck
Onaerdigh heel, en wonder rou,
Onseker wat by maken s.ou
My docht, dat ik een esel sach,
Die onder seven apen lach,
En die van al dat slim gebroet
Veel schamper grillen lij den moet
Hier klimt'er eene boven op,
En grijpt hem by den dommen kop ;
De tweede valt hem in het hayr,
En stelt een wonder vremt gebaer ;
De derde siet, ' k en weet niet hoe,
En schiet hem hondert guygh jens toe ;
De reste soolt hem waerse kan,
En maeckt'er duysent speelt jens van ;
Het beest verstelt, in dit geval,
En weet niet wat het maecken sal ;
Het sit alleen maer slecht en siet,
En wat'er wanght, 'ten weert hem niet ;
Siet, dus is onse quant gestelt
Hy wort aen alle kant gequelt,
Hy sit en sweet, by sit en beet t,
T-I y weet niet hoe dat by het beef t ;
Hy schijnt een overwonnen man,
Die sich niet langer weeren kan .
Dit speultje duerde langerq tijt,
Ja 's nachts en was by niet bevri j t ;
Want, mits by in de buerte sliep,
Soo was'et dat men t'samen liep,
Men raemde stracx een nieu besluyt
Men sont om zout en krevel-kruyt,
D at wert hem door een snege meyt
Des avonts in het bed geleyt ;
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Daer lagh by doen, de soete knecht,
En had'et uytter-maten slecht
Hy woelt, by drayt, by keert, by went,
Hy leyt en krevelt sonder ent
Hy tuymelt midden in den droom,
Gelijck een bruyn-visch op den stroom ;
Ten lesten, korsel op-gestaen,
Soo gingh het speult je weder aen,
Hy wort daer op een nieu begeckt,
Tot by ten lesten henen treckt.
Ick sagh den wryer naderhant,
Maer 't was gewis een ander quant,
Hy hadde doen sijn banden vast,
En leet voortaen geen overl ast,
Niet een van al en was soo koen,
Die hem dorst spijt of hinder doen ;
Besiet, vriendinnen, wat men leert,
Wanneer men by de jeught verkeert .
ANNA .
Wel ! prij s je dat soo wonder seer?
Voor my, 'k en prijs'et nimmermeer .
Het waer misschien een goede saeck,
Indien men bier van vryers spraeck ;
Die l aet i ck s.oecken haer be j agh,
En wat haer sinnen wetten magh ;
Maer, soo men op de reden siet,
Dit spel en dient de vrijsters niet .
Ick prijs voor al een stille maeght,
Die al le kl appers henen jaeght ;
Want die veel jonghmans onderhout,
Die wort gemeenlick al to stout,
En leert oock dickmaels, boven dat,
D at beter ware noyt gevat .
Ey, let eens wat'er ommegaet,
Voorwaer ten is maer losse praet,
Die niet ter werelt in en brenght,
Als datse goede seden . krenckt .
En schoon of uw eenvoudigh hert
Hier door al wat geslepen wert ;
't Is nutter ront to sijn genaemt,
Als oyt to worden onbeschaemt ;
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En 't Hoofs is beter noyt geleert,
Als dat de tucht wort om-gekeert .
Laet mans doortrapt en listigh sijn,
Voor u en dient geen loose schijn,
Voor u en dient geen vry gespreck,
Voor u en dient geen stouten beck ;
Laet koenheyt aen de rouwe jeught,
Want dat en is geen maeghde-deught,
De stilheyt met het eerbaer root,
Dat is het slot van uwen schoot,
Dat is een rots, een vaste schans,
Dat is de rechte maeghde-krans ;
G by moet niet komen in den raet,
Noch daer 't een heir het ander slaet,
Al wat daer dienstigh wesen kan,
Dat sijn al plichten van den man .
Ick weet, dat noyt een ware maeght
Sich des haer leven heef t beklaeght,
Dat sy oock toegelaten vreught,
En soete speeltjens van de jeught,
Heef t door de reden ingeswicht,
Ter eeren van de maeghde-plicht .
In haest van tafel op to staen,
E n oock met honger wegh to gaen,
D at is, o maeght ! de beste voet,
Waer na men weelde rechten moet
Ick mocht, en ick en dee het niet,
En gaf in vreughde noyt verdriet .
Onthou dit al u leven lanck,
Ghy suit my weten grooten danck ;
En schooon ghy 't heden niet en gri j pt,
Het sal u dienen als je rijpt .
En of het somtijts soo geschiet
Dat ghy aen iemant sprake biet,
Het tacketylen even-wel,
Of ander dertel hant-gespel,
En dient voor al geen jonge maeght,
Want 't is to veel van u gewaeght .
Ais 't meysje giet met eenigh nat,
Dat is geseyt : koomt soolt my wat ;
Als 't meysje gooit met eenigh groen,
Dat is om weder-spel to doen ;
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Maer steecktse wat in iemants bedt,
Soo koomtse naerder aen het net ;
Want is de kunst oyt kunste weert,
Het spel hee f t vry een l ange steert
Uw kamer is dan opgedaen,
En noot de vryers in to gaen ;
Uw koets, eylaes, uw stil vertreck
Is open voor een loosen Beck ;
En wat bier tegen doch geseyt ?
Ghy hebt de gronden eerst geleyt,
Ghy Hebt'et op den hals gehaelt,
En wort met eygen munt betaelt ;
Een die al dus met vryers jockt,
't Is seker datse vryers lockt,
Geloof t'et vry, uyt enckel spel
Ontstaet niet selden swaer gequel .
Ick sagh eens lest een soet geval,
Dat u misschien iet leeren sal ;
Een meysje, van haer jeught gequelt,
Gingh spelen door een lustigh velt,
Het pluckte bloemp fens hier en daer,
En wert daer in een bie gewaer ;
De vrijster hadde spelens lust,
Dies had het bees je nimmer rust ;
Sy greep, en neep, waert liep of weeck,
Tot dats' in 't leste kreegh een steeck,
Doen riepse luyde : fel gedrocht !
Ick, die alleen maer spelen socht,
Ben door uw pricken soo geselt,
Dat my het lij f tot bobbels swelt ;
Het spel is soet en heelt verdriet,
Ten dient nochtans de maeghden niet .
Europa, jonck en weeligh dier,
Vergreep haer aen een loosen stier
Voor eerst soo gaetse by hem staen,
En raeckt sijn vette quabben aan,
Sy neemt sijn horens in de hant,
Die sy geheel doorluchtigh vant,
Sy streelt hem om en op het lij f ,
En soeckt alsoo haer tij tverdrij f ;
De l incker l aet het meys jen doen,
ja, gaet hem strecken in het groen,
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Daer licht by mack en wonder tam,
Niet anders als een jarigh lam,
Des wwort de maeght gansch onbevreest
En koomt to stouter aen het beest,
Sy gaet-er dickmael onem en om,
Sy pluckt hem menigh schoone blom,
Sy draeght haer al to bijster mal,
Sy hanght hem kranssen over al,
Sy wrij f t, en kraut hem op den kop,
Ten lesten sits'er boven op ;
Daer gaet de luyper na de strant,
En soo allencxsen van de kant,
Tot in de diepte van de zee,
En swemt tot aen een vreemde ree ;
En siet, daer wort'et uyt-gewracht
Waertoe het kunsje was bedacht !
Nu hoort doch eens wat dit beduyt,
En treckt'er keest en leven uyt,
O maeght, het is tot u geseyt,
D at, waer men eens de gronden leyt
Tot los geraes en dertel mal,
Men weet niet waer het enden sal ;
Noyt vrijster wort terstont geschent,
O f van haer kuysheyt a f g ewent,
Maer stap op stap, en voet aen voet,
Soo koomtse daerse niet en moet
Men raeckt voor eerst in malle praet,
En voorts in dertel ongelaet,
D aer uyt ontstaet dan sotte min,
En die gaet diep en dieper in,
Dies wast de vryheyt des to meer,
En groeyt ten lesten al to seer ;
En eens dan in een minne-droor,
Sijn al de lusten uyt den toom,
En tusschen vroet en tusschen geck,
Soo komt de rat dan aen het speck :
Daer sit, eylaes ! de vuyle bruyt
En schreyt dan beyd' haer oogen uyt :
Maer 't is, o vrijsters, al to laet
Te klagen na de malle daet .
Wel, slechte duyven sonder gal
E n weest u leven n iet to m a l,
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Vermijt in als den eersten trap,
Onguere jock, en sotte klap,
En los gewoel, en dom geraes ;
De mensche wort allencxsen dwaes,
En die voor eerst haer niet en mijt,
't Is wonder waerse niet en glijt .
PHYLLIS .
Dit houd' ick voor een goede leer,
Maer bint geen vri j ster al to seer,
Ick bidd', en acht'et geensins quaet
Dat sy wat dickmael spelen gaet ;
Want die alleene sit en kijckt,
En nooit eens uyt den huyse wijckt,
En weet niet wat'er ommegaet,
N,och hoe het in de werelt staet ;
Maer een die reyst of spelen rijt,
Die wort geoef fent metter tijt .
ANNA .
't Geduerigh drillen achter straet
En voeght doch geensins oonsen staet,
En veel to rotsen bier en daer,
Dat heeft al mede sijn gevaer,
En overal ter feest to gaen
Dat brenght oock menigh hinder aen,
Ja deur en venster, boven dat,
Die schaden vry al mede wat ;
O maeght ! onthout u van den dagh,
Soo veel het immer wesen magh ;
Want al to grooten sonneschi j n
En kan u geensins dienstigh zijn ;
TJw wit is nut to sijn bewaert,
Uw eere dient to sijn gespaert,
En koomje dickmael in de locht,
Ick duchte dat'et schaden mocht
Of is uw schooonheyt niet soo teer,
Soo vreest ue v schaemte des to meer.
't Ts waer, de kunste van de min
Die beelt een maeght dit anders in,
Ta, will dat sy geduerigh sal
Haer wa eren veylen over-al ;
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Maer Naso segge wat by magh
Ick acht'et voor een quade slagh .
Ghy, wilje zijn van goeden lof,
Blijf t'huys, dat is het maeghden-hof .
Wacht daer, tot dat je wort gesocht
De veylste waer wort minst verkocht ;
Het is een spreckwolort over al :
De beste koeyen sijn op stal,
En waer het schaep je dolen gaet,
Daer is'et dat'et wolle laet .
PHYLLIS .
Maer wie heeft doch soo harden wet,
Den maeghden tot een dwangh, geset ?
Ick houde beter dat men siet
Wat bier en weder daer geschiet,
Als dat men eenigh sit en suf t,
En laet verroesten sijn vernu f t ;
Hoe, sal dan noch een vlugge maeght
Met t'huys to blijven sijn geplaeght ?
't Is langh genoegh in school geweest,
En daer een harde plack gevreest ;
Laet doch de jeught wat lustigh sijn,
Want haer genaeckt haest nieuwe pijn :
De last van 't buys, de wil des mans,
En alle jaer een kint bykans .
Men bint een slaef, men toomt een beest,
Maer niet der vrouwen eelen geest,
En of men schoon al vrouwen bint,
Soo is'et doch maer enckel wint
Wijn sonder lucht die leyt en woelt,
Soo dat by veel de kelder spoelt ;
Een maeght gehouden aen een block,
Is dickmael voor de schommel-kock,
Of voor een vent, ick weet niet wien,
Gelijck als dickmael is gesien .
Het vrouwenvleysch is selsaem kruyt
Gaet, bint'et in, soo berst het uyt .
Ick vinde dat'et vrijsters gaet
Gelijck castaignen, die men braet ;
Want als men die wat opens geef t,
Dan is het datm'er deegh van beef t ;
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Men brenght de vrucht dan van den heert
Tot op de tafel van den weert .
Maer laetse toe en ongesneen,
Sy springht in duysent stucken heen ;
En of men dan al deerlick siet,
De rechte keest en is'er niet .
Wanneer cen vrij ster beef t de macht
Te komen daer de jonckheyt lacht,
Soo lostse, door een open vreught,
De dampen van de guile jeught,
En wacht dan (als het haer betaemt)
Tot datse vrouwe wort genaemt
Maer soo wanneer een lustigh hert
Geduerigh opgesl, oten wert,
E n dat'et met een droeven sin
D at innigh heet moet kroppen in ;
Dant wort de maeght wel soo geperst,
Dat sy van spijt in stucken berst .
Dies hoef tse, schoonse wort de bruyt,
Geen kroon of krans of maeghdekruyt .
ANNA .
Den vr,ouwe-dwangh, then acht ik quaet,
,n weet dat f luyten niet en baet,
Want beef t het wij f een reyn gemoet,
Het f luyten is ten overvloet ;
En is 't misschien een lichte schuyt,
Soo is 't verloren wat je f luyt .
Dan wy f ij n in een lant, God danck !
D aer niemant kent den harden dwanck ;
Maer veel to los en al te . vry,
Dat leyt een gront tot slaverny
Soo dient'er dan een vaste wet,
Soo dient ons dan een peyl geset,
En daer en is geen beter raet,
Als bier en elders rechte maet .
PHYLLIS.
Maer ick ben uytter aert gesint,
Om staegh to sweven met den wint ;
En niet dat ick oyt liever wil,
Als staegh to wesen op den dril :
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Ick reysde, soo ick maer en mocht,
Van dese, tot een ander locht ;
't Is nut voor ons (na mijn verstant)
Fe reysen door het gansche l ant,
Terwij len dat de vrye staet
Ons tot ons eygen wille laet ;
En dat en huys en man en kint
Ons aen de schouwe niet en bint ;
Men hoort dan wonder over al,
Men hoort'er menigh vreemt geval,
Men hoort al wat een . reysend ' man
`Tot onsen nutte seggen kan ;
Men beef t geduerigh nieuwe vreught,
Men vint geduerigh nieuwe jeught,
Men leert de wi j se van het l ant,
Men siet'er menigh aerdigh quant,
En wat'er koomt van hier of daer,
D at wet de sinnen allegaer. ;
O f dunckt u dit misschien to veel
Soo lijt ten minsten, dat men speel',
Of met een wagen op de strant,
O f in het vette koren-l ant,
Of anders in een boere-feest,
Ten goede van een blij den geest ;
Op dat de jeught doch eenen dagh,
By wij len vreughde plegen magh .
ANNA .
Het spelerij den heel t gevaer,
Gelijck men dickmael wort gewaer,
Bysonder als men door het lane
Gaet rotsen, op sijn eygen hant,
En sonder iemant van ontsagh
Door alle velden sweven magh ;
Dit beef t my noyt wel aengestaen,
Al wort'et al to veel gedaen ;
Siet, Dido speelt en rijt ter jacht,
En 't beef t haer om haer eer gebracht !
PHYLLIS .
Ey, kint ! dat is poete-praet,
Daer op niet eens to letten staet,
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Die geesten schrijven over-al,
Dat noyt en was of wesen sal_ .
ANNA .
't Is soo : maer echter niet-te-min
Daer steken nutte dingen in ;
Ten is voorwaer geen losse waen,
Indien men wil met oordeel gaen ;
Die wijs is, neemt den handel niet,
Gelijck men die voor oogen siet,
Maer 'of die schoon wat selsaem luyt,
Hy treckt'er tucht en leeringh uyt .
Juyst soo de wyngaert plagh to doen,
Die met haer loof en weeligh groen,
Sich op de soetste druyven streckt,
En duysent schoone vruchten deckt,
Maer weert men maer het guile blat,
Soo vint men stracx een gansche schat .
Soo gaet'et met die geesten toe :
Sy spreken, ick en weet niet hoe,
Na schijn en is'et maer gemalt,
Al wat haer uyt de penne valt ;
Maer als men slechts het loof ontwint,
Dan is'et dat men druyven vint .
Doch soo u dit niet aen en staet,
So - weet ick noch al goeden raet,
Ick wil gaan brengen aen den dagh
D at u w at dieper roeren magh
Siet, alsoo langh de klare maen
Sal aen den blaeuwen hemel staen
Soo l angh men in het aertsche dal
Van vlugge maeghden weten sal ;
En dat men oyt van spelen gaen,
Sal by de jonckheyt doen vermaen ;
Soo l angh sal D ina si j n bekent,
Sir is door spelen-gaen geschent ;
Evlaes, daer bleef haer gansche roem,
Daer bleef haer teere maeghde-bloem,
Daer bleef haer krans, haer waerde kroon,
Ach, dat beef t spelen voor een loon !
't Is waer, dat f lucx het leelick stuck
Jacob Cats 12.
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Den vryer dijt tot ongeluck,
En dat'er bloet wort om gestort,
Maer, laes ! sy koomt'er by to kort ;
Want alle mannen komen om,
En onder al haer bruydegom ;
Daer satse doen in stagen rou,
Veel slimmer als een weduw-vrou,
Na haer en wort niet meer gevraeght,
Van haer en wort niet meer gewaeght
Sy wort gelijck als loot getelt,
Sy wort als in het graf gestelt,
Sy krijght haer leven geenen man,
En al de Schrift die swijght'er van .
Nu weeght .bier eens in uw gemoet
Wat quaet een nieus-gier ooge doet,
En wat een stuck de maeght bestaet,
Die Ios en weel igh spelen gaet
Sy quam to Sichem in de stadt,
En stracx so.o wertse daer gevat ;
Het schijnt of dat haerr bly gelaet,
Of dat misschien haer vrcemt gewaet,
Of anders dat haer roode mont
Aen Sichem wel to sinne stont .
Dan noch soo leert oock even dit :
Wanneer men in de lust verhit,
En geeft de tochten haren eysch
Na wijse van het dertel vleysch,
Dat God dan sware plagen sent,
Waer d,o,or de schender wort geschent ;
Een teycken dat by bij ster haet,
En met gewisse roeden slaet,
Al wie dat oyt het echte bedt,
Of voor of naderhant, besmet .
Het spelen beef t in als gevaer,
Gelijck men dickmael wort gewaer ;
Dus schoon ctaer iemant tot u koemt,
Die sich uw trouste dienaer noemt,
En dat by echter niet en dient
Te si j n uw deel en echte vrient,
Ghy, hout den vryer geensins aen,
Maer laet hem elders henen gaen,
En denckt niet in uw los gemoet,
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Ick sal wat jocken met den bloet,
Sijn vier, en vlam, en minne-pijn
Dat sal my voor een speeltjen zijn ;
Neen, vrij ster, neen, en denckt'et niet,
Of 't sal u brenge in verdriet ;
Want als een maeght het oore leent,
Schoon sy de sake niet en meent,
Sy wort noch echter menighmael
Gewonnen door een soete tael,
En veel, die sneger zijn als ghy,
Die raecken dickmael aeu den bry .
Wanneer cen loose quackelaer
Spreyt hier een net en weder daer,
En clan sijn listigh f luytjen roert,
E n op sijn vangh geduerigh toert,
En dat de quackel weder slaet,
En ma-eckt gelijck een tegen-praet,
Het Bier, eylaes ! raeckt in het net,
O,ock eer het op den handel let .
Wanneer men door een oorloghs-treck,
Een schans kan brengen in gespreck,
O f dat een maeght aen 't hooren raeckt,
Gewis de pays is haest gemaeckt .
PHYLLIS.
Dit luyt, mijns oordeels, al to straf ;
Men seyt geen oude vryer a f ,
Voor dat men nieu geselschap siet,
Dat ons sijn trouwe diensten biet :
D at is een greep van onsen ti j t
Voor al, wie heden wort gevrijt ;
Uw deunheyt beef t oock niet om 't l i j f ,
Hoe, magh men niet voor ti j t-verdri j f
Een soeten prater drie of vier
Aenhouden, na des hof s manier ?
En of een vryer somtijts malt,
Gelijck het in het spelen valt,
E n o f by jockt en o f by geckt,
D aer wort geen vri j ster a f bevleckt ;
En of by schoon wat vryer speelt,
En somti j is cook een kus jen steel t,
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Voor my, 'k en heb 'et noyt bevroet,
Dat ons dit eenigh hinder doet ;
Want met dat ieder is gegaen,
Men veeght'et af, en 't is gedaeri ;
k En vind' hier schade noch bedrogh,
Al wat by nam, dat heel t men noch .
Siet, hoe het met het byet jen gaet,
`rerwij 1 het raept sij n honigh-raet,
Het raeckt, het smaeckt, ja kust het kruyt,
Het suight'er was en honigh uyt,
En siet, des of ter niet-te-min
Ten druckt'er pleck noch rimpel in ;
Maeckt vry een tuyl of rose-krans,
De bloem die h1out haer eerste glans .
ANNA .
En acht niet alle dingen goet,
Schoon dit het hof by wij len doet ;
V.oor al en hout geen vryers aen,
Om tijt-verdrij f of losse waen ;
Want soo to vryen beef t gevaer,
Gelijck men dickmael wort gewaer .
En wat ghy dan noch vorder seght,
Dat luyt (mijns oordeels) al to sleght ;
Hoe, meyn je dat het mal geraes
Van Jan, of Floor, of Pier, of Klaes,
Aen jonge maeghden niet en schaet ?
Gelooft'et vast, ick segge ja't :
Is eenigh dingh ter werelt teer,
Het is de lof van maeghden eer
Wy sijn soo meeps, soo bijster wrack,
Gelijck een versche druyven-tack ;
Gaet, tast eens aen den schoonsten tros,
Gaet, raeckt then aengenamen bl,os,
Dat edel waes, dat aerdign blau,
Die peerels van den koelen dau,
Ghy suit haer nemen metter daet
Al wat haer wel en geestigh staet ;
Ach, waer men slechs een vinger set,
Daer blij ft terstont een vuyle smet ;
En schoon men wastse naderhant,
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Noch mistse staegh haer eersten stant ;
't Is even met de maeghden dus
Haer let een hant, een sachte kus,
Haer let, eylaes ! 'k en weet niet wat,
D at haer slechts aen de leden vat
Het maeghde-waes is wonder f ijn,
Ten wil d, och niet gehandelt sijn .
Ghy, weest dan niet alleen beschaemt
Te plegen dat geen maeght betaemt,
Maer siet oock, vrijster, datje laet
Den blooten schij n van alle quaet ;
Want, ingeval uw goeden naem
Een snoode klap-mart over-quaem,
Al beef t die schoon geen vasten gront,
Maer komt slechs uyt een losse mont,
Ghy suit noch efter nimmermeer
Bekomen uw verl,oren eer .
Siet, als de noot een schel verliest,
Hoewel men schoon een antler kiest,
Hoewel men doet al wat men magh,
Ten is noyt weder, soo het plagh ;
Hoewel men 't maeckt, daer hapert wat,
Hoewel men 't stopt, daer blij f t een gat .
Een vrijster dient to sijn beducht
Te komen in een quaet gerucht ;
Want treft haer eens de bittre nijt,
Schoon datse sich dan vorder mijt,
't Is al om niet, sy heef t een wont,
Daer van sy noyt en wort gesont .
PHYLLIS .
Ick weet . dat dit de maeghden baet,
Dies sal ick doen naer uwen raet .
Maer nademael ghy noodigh vint
Dat, als een jonge dochter mint,
Sy dient met onderscheyt to gaen,
En somtijts iemant of to slaen,
Soo seght ons dock, hoedanigh vrient
Dat best voor ons gekosen dient .
ANNA .
Voor al soo let doch op de deught,
Let op den handel sijner jeught,
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En hoe by sich gedragen heef t,
Wanneer by buyten beef t geleef t,
In Duytslant of in 't Fransche rijck,
Of elders in een antler wijck ;
Let op een wijs, een nuchter man,
Die u tot steunsel dienen kan,
E n in den g Best, en aen het l i j f,
En voor het wichtigh huys-bedrij f ;
Want mits ghy noch sijt wonder groen,
Soo is aen u gants veel to doen
Dus neemt geen slecht-hoof t by der har,
Of ghy blij f t beyd' in onverstant ;
Want van een keerse sonder vlam,
Noyt ander keerse l icht en nam .
PHYLLIS.
Hier in heb je geene kans,
'k En hou van wijs' of vijse mans ;
Want wie daer is geleert of kloeck,
Die helt geduerigh na den boeck ;
En heeft dan veeltijts in het hooft,
Dat hem van alle vreught beroof t ;
Hy is een seyl-steen in der aert,
Die slechts met sware dingen paert,
Vermits by noyt let lop en licht,
Als st-of fe van een groot gewicht ;
Hy wil geen spel of soete jock,
Maer is soo swaer gelijck een block,
Hy is met Been vermaeck gepast,
Maer draeght gemeenlick grooten last ;
En daerom staet my beter aen
Een man van leden wel gedaen,
En daer toe vrolick van gemoet,
Die niet en beef t als geestigh bloet,
die niet en soeckt als enckel spel,
D ien wil ick voor een bed-gesel .
Een man tot soete vreught bereyt
Beloont der maeghden eerbaerheyt .
ANNA .
Sal dan uw trouwe ssijn gestic t,
Alleen maer op een Venus wicht,

183
D at niet en weet to brengen by
Als spel en lif felaf fery ?
't Is mis getast, meynt ghy het soo ;
De lust is vier van enckel stroo,
Dat eerst wel groote vlammen geeft,
En met si j n voncken hooge swee f t ;
Maer wat voor eerst soo vierigh was,
D at is terstont maer enckel as .
De jeught, als sy haer rolle speelt,
Is juyst geli j ck al s Memnons beelt
D at maeckt men weet niet wat gel act
Soo langh de son daer over staet :
Maer als haer strael daer niet en is,
Soo staet'et stom gelijck een vis .
Soo langh men singht en lustigh queelt,
En malt, en jockt, en pij pt, en veelt,
Soo langh men frissche wangen kust,
Soo lange duert de geyle lust ;
Maer op het eynde van de f eest,
Soo is de weelde sonder geest
Want koomt'er na het eerste spel
Of koorts, of pijn, 'of hart-gequel,
Dan weet die groote vryer niet,
Als dat by slecht en deerlick siet .
Ghy, kiest daerom een ander man,
Die wijs en vrolick wesen kan ;
Die is to rechter uren soet,
Die is to rechter uren vroet,
Die weet en wat het trouwen eyst,
En wat een jonge vrouwe peyst,
Die toont sich noyt -onaerdigh mal,
Maer weet wanneer by schertsen sal ;
Want schoon by iemant onderhout,
Noch is sijn jock niet sonder sout .
Men vint een visch die cephal hiet,
Die niet soo lief als vier en siet,
Dit weet de visser en sijn maet,
En daerom, als by vissen gaet,
Soo neemt hij slechs een laege schuyt,
En steeckt een f ackel voren uyt,
En stracx wanneer het weeligh aier
Verneemt de stralen van het vier,
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Soo komt'et veerdigh swemmen aen
Juyst daer het siet de f ackel staen,
Het licht dat op het water straelt,
Dat leyt hem in het hoof t en maelt ;
En siet, in desen minne-droom
So.o springht het veerdigh uyt den stroom,
En geef t sich in den hollen boot,
Een rechte woonplaets van de doot .
Als een die trout haer dan vergaept,
En slechs alleen maer vreughde raept,
In minne-woorden bijster loos,
Of in de schoonheyt wonder broos,
Of in de jeught en haren glans,
Voorwaer die waeght een momme-kans ;
Ick heb van langer hant geleert
D at, wie sich oyt ten echte keert,
En niet en broet in haren sin
Als ketelingh van saete min,
Dat (segh ick) voor gewenste vreught
Sy veeltyts leyt een droeve jeught ;
Want als het aerdigh lij f eer-langh
Helt tot een snellen onder-gangh,
Wat blij f ter anders dan berou ?
Een blij de bruyt, een droeve vrou .
Ghy daerom, Phyllis, watje doet,
En trout geen slecht-hoof t om het goet,
En trout oock op het ooge niet,
Want 't dient u beyde tot verdriet .
In 't echte bont komt t' aller uyr
Nu eens het soet, en dan het suer,
In 't eene dient u troost en raet,
In 't ander rechte middel-maet,
En wie een man trout om het gelt,
Die sal in beyde sij n verstelt ;
Maer soo ghy kiest een rijp verstant,
En treet dan in den echten bant,
Dat sal u dienen overal,
Soo wel in vreught, als ongeval ;
Als in de roos het aerdigh root
Is door den snellen tijt gedoot,
En dat haer blat, nu bleyck en droogh,
Geen lust kan geven aen het oogh,
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Haer soete reuck, 't inwendigh goet,
Is dan noch dat haer achten doet .
PHYLLIS .
Een wijs, een kloeck, een geestigh man,
Die weet ick dat ons dienen kan,
Maer wie tot tr.ouwen is gesint,
Moet dickmael nemen datse vint ;
En 't is daerom (mijns oordeels) goet,
Dat een die haer ten echte spoet,
Hier in niet al to nau en kies',
En soo cen goede kans verlies' ;
Men dient to nemen dat'er koomt ;
En niet to seer to sijn beschroomt ;
Want niet to doen in dit geval,
Tot dat'er iemant komen sal,
Die ons door sijn volmaeckte deught
Sal laven met een rechte vreught,
Dat is voorwaer een losse waen,
En daer en is geen wachten aen ;
't Is best to seggen : Koop is koop,
En een to grij pen uyt den hoop,
Want iemant van to nauwen keur,
Die stelt haar eygen hoop to leur .
ANNA .
Ick weet, geen mensch is sonder feyl,
Maer of ter toont u niet to veyl,
Laet aen uw vader dit belyt,
Gelijck als voren is geseyt ;
Dan niet-te-min, opdatje meught
Het recht genieten van de jeught,
En neemt doch noyt een ouden man,
Die u een vader wesen kan ;
Want noyt en was'er gri j sen baert
Met jonge maeghden wel gepaert .
Een ieder trouwe sijns gelijck,
Het jonck met jonck, en ri j ck met ri j ck .
Als 't klim een ,ouden boom bewast,
Het maeckt sich om de stamfne vast,
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Ja, grijpt den block als in den arm,
Maer dat en past hem niet, och-arm !
Want als het klim op 't schoonste spruyt,
Dan gaet den ouden droogaert uyt .
Voorts raed' ick, dat je noyt en trout
(Ten sy ghy schamel sijt of out)
Een die sijn wij f beef t over-leef t,
En kinders sonder moeder beef t ;
Wie moeder is, en of ter maeght,
Heeft dickmael reden datse klaeght,
Heef t dickmael stof tot onverdult,
En moet veel lijden sonder schult ;
En schoon de goede man besluyt,
U iet to maken voren uyt,
Als tot een troost van uw verdriet,
Eylaes ! de vrient vermagh het niet ;
Want of by schoon u wel bemint,
Ghy meught slechs deelen als een kint .
Soo iemant in een boomgaert quam,
En name daer een jonge stam,
En int'er op een dicken tack,

Gebogen door een lastigh pack
Van groene vruchten, die by draeght,
Gewis die beef t to veel gewaeght
Want eerst soo lij t het oof t verdriet,
Want 't heeft sijn eygen moeder niet,
Oock queelt de tack meest alle tijt,
E n 't boomp jen gaet si j n kroont jen qui j t
Siet, dus soo krijght een yeder 't zijn,
En niemant is'er sonder pijn .
PHYLLIS .
Het gene ghy daer hebt geseyt,
D at beef t voorseker goet bescheyt,
Ick meyne, dat het jeughdigh bloet
Met jonck geselschap paren moet,
En wil dat sich een out gesel
Sal lij den met gerimpelt vel ;
En siet, dat heb ick vast geset,
En 't is voor my een stale wet .
Mijn vader of ter niet-te-min

187
Die gaet hier tegen mijnen sin,
En dreyght my dickwils met een man,
Dien ick dock geensins velen kan ;
My dunckt by is al wat to vijs,
My dunckt by is my veel to grijs,
My dunckt, dat hem een rijper vrou
Al vry wat beter passen sou ;
En dit is al maer om het goet,
Ey, siet eens wat de penningh doet !
Of by het meynt en weet ick niet,
Maer immers is'et my verdriet,
Dat by mijn jeught soo weynigh acht ;
Wat raet nu, om de vader-macht
Hier in to mogen tegenstaen ?
ANNA .
En stelt u stuer noch hortigh aen,
Want dat en is geen maeghden eer,
O,ock soo vermagh de heusheyt meer
In dese saeck en over al,
Dan wrange spi j t en stuer geral ;
Ghy, maeckt daerom, dat uw gemoet
Gedult en stille sinnen voet
Eerbiedigh zijn, dat is u nut,
Dat is het maeghdelijck geschut,
Dat is een kruyt van groote macht,
Die maeckt oock harde quasten sacht .
Gaet, neemt de vruchten van den pijn
Die schier gelijck als keyen sijn,
Gaet, slaetse dickmael op het lijf,
Ja, slaetse vry geweldigh stijf,
't Is al om niet, het vreemt gewas
Dat blij f t gelijck 't to voren was ;
Maer neemt'et met een sachter hant,
En set'et daer een viertje brant,
En laet'et maer een weynigh staen,
Het sal van sellef s open gaen,
Het sal u geven, sonder stoot,
Al wat het deckt in sijnen schoot ;
Siet, daer gewelt niet op en hecht,
Dat brenght beleeftheyt ons to recht !
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PHYLLIS .
Maer als mijn vader immers wou,
Moet ick dan treden in de trou
Met iemant, then by kiesen mach?
Dat waere doch een dr .oef gelach .
ANNA.
't Is seker, dat een vader kan
Een dochter brengen aen den man,
En dat alleen op sijn beraet .
PHYLLIS .
Maer dat is uytermaten quaet,
Het raeckt de dochter immers meest,
Sy weet de drift van haren geest,
Sy weet het spits van haren sin,
En daerop drayt de gansche min ;
Sy moet doch al haer leven langh
Sich buygen onder 's mans bedwangh,
En met hem dragen quaet en goet,
En met hem smaken suer en soet ;
Dies hout ick, dat het beter waer
Dat sy haer koos' een weder-paer,
Als iemant dickmael al to vijs .
ANNA .
Maer wy en sijn het stuck niet wijs,
En daerom is 't een beter voet,
Dat dit een sneger ooge doet .
PHYLLIS.
Ick heb nochtans wel eer verstaen
Dat dit eens anders plagh to gaen,
De schoon' Helene, soo men leest,
Die is'er beter aen geweest,
Die mochte nemen metter hant
Een vryer die sy dienstigh vant,
Een vryer uyt oprechte min,
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Een vryer uyt een vryen sin,
Een vryer, die haer jonge siel
Van al de princen best beviel ;
En dit is elders meer geschiet .
ANNA .
Ten was daerom to beter niet :
Want schoon sy had haer vrye keur,
Noch ginghse met een ander deur .
Doch hier van alsje rijper zijt,
Nu is'et eenmael scheydens tijt,
't Is vast, ick worde t' huys gewacht,
En daerom segg' ick : goeden nacht .
PHYLLIS.
Ey, noch een woort eer dat je gaet,
Tot onschult van mijn lossen praet,
Ghy weet, ick hebbe veel geseyt,
En dickmael al to breet geweyt,
Vermits ick somtij is saken dreef,
Al vry wat verre buyten schreef ;
En siet, ghy denckt, dat ick het meen,
Maer, waerde maeght, ick segge neen ;
Ick slechte duyf, ick jonge spruyt,
Ick, haestigh om to sijn de bruyt !
Ey lieve, denckt'et nimmermeer,
De schaemt' is my to wonder : teer
Ick weet dat trou-sucht niet en past
Voor iemant die noch hooger wast ;
Ick sprack al leen by wi j len stout,
Op datje klaerder spreken sout,
En dat ick beter mocht verstaen
Wat voor my dienstigh is gedaen ;
Want anders ben ick wel bericht,
Waer ons de schaemte toe verplicht ;
Ick ben ter eeren opgevoet,
Ick weet, hoe dat ick spreken moet,
Ick weet oock waer ick swijgen sal,
Dus acht mij n reden niet to mal ;
Maer denckt, dat harde tegenspraeck

Igo

Ontsluyt de gronden van de saeck .
Oock kan ick wachten met gedult,
T,ot eens de tijt mijn jaren vult,
En tot'er eens een vryer koemt
Die my to recht sijn herte noemt,
En niet alleen my, domme maeght,
Maer oock mijn ouders wel behaeght .
En wat belanght mijn voorder lot,
Dat stell' ick aen den grooten God,
Dien sal ick bidden alle daegh,
Dien sal ick smeecken even-staegh,
Niet slechs juyst om een echte vrient,
Maer om dat my ten goede dient .
ITet sy dat ick het aertsche dal,
Eens mede wat vermeeren sal,
Of dat ick met een eenigh lijck
Sal reysen naer het eeuwigh rijck
En bier op ben ick wel gerust,
Ten spijte van de geyle lust .
Siet, kint, nu lijd' ick datje gaet,
En danck' u voor uw goeden raet !
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SIBILLE,
N- IEUGEHOUDE JONCK-VROUW,
EN

ROSETT E,
IONGHE VRI JSTER .

ROSETTE .
Jonck-vrou Sibille, weest gegroet !
Ick heb u langh in mijn gemoet
Gewenst, in desen staet to sien,
En oock met een geluck to bien ;
Maer siet, ick ben, 'k en weet niet hoe,
Daer in belet tot heden toe
Nu wensch ick u dan goeden dagh,
En wat ik vorder wenschen magh,
Des Heeren segen boven al,
Den besten wensch in dit geval ;
Ick wensch, dat ghy to samen meught,
In . eendracht, lief de soete vreught,
Voltrecken uwen ganschen tijt,
Soo langh als ghy to samen sijt :
Noch wensch ick, wat ick wenschen kan,
D at ghy, met uwen l ieveu man
Te samen, 'op gelijcken voet,
En out en leelick worden moet .
SIBILLE .
Of schoon uw wensch wat selsaem luyt,
Sy kan ten goede sijn geduyt,
Wanneer men tref t den rechten sin,
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Maer, lieve, komt een weynigh in,
En set u doch bier nevens my,
Op dat uw stant wat vaster sy,
Fn dat ick u bedancken magh .
ROSETTE .
Ick sitte meest den ganschen dagh,
En hebbe liever wat to staen .
SIBILLE .
Het is dan beter wat to gaen .
Hoort, waerde maeght, met uw verlof,
Hier achter is een lustigh hof,
Indien het u bevallen mocht,
Wy gingen treden in de locht ;
Daer wassen bloemen menighf out
De Crocus, geel gelijck een gout,
En Lever-blat, en Aconijt,
Nu beyde juyst in haren tij t ;
Oock is'er blaeuwen Hiacynt,
Een vroegel ingh, een lentekint ;
En dan noch menigh ander kruyt
Dat eerstmael uytter aerden spruyt .
Het eerste spruyt je van der jeught
Dat geeft voor al de meeste vreught,
En 't bloemp je dunckt een ieder soet,
Dat eerst sijn knopjen open doet .
Wel aen, om u wat vreuchts to doen,
Laet ons gaen treden in het groen,
Ten sy dat ghy het anders vint .
ROSETTE .
'k En ben voor nu niet hoofs gesint
Ick sic, dat al wat tuynen beef t
Veel gelts om nieuwe bloemen geef t ;
Het out gewas van bloem en kruyt,
Dat heeft schier al to samen uyt ;
Dus, of ick t'huys of elders ben,
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Ick vinde dat ick niet en ken
't Is hier een Tulpa die men acht,
Gants sonder reuck en sonder kracht ;
En daer een vreemde Keysers-krooii,
Al mede niet dan enckel toon ;
En, dai my noch het meeste spijt,
Men eert vergif, den Aconijt .
Een ander prijse nieuw gewas,
Dat iemant hier of ginder las,
De bloemen van den ouden dagh
Sijn bloemen van de beste slagh ;
Voor my, ick vinde meer gerief
In Oogentroost, in Madelief,
In Gouts-bloem, Munt, en Beursekruyt,
Recht dingen voor een jonge bruyt .
SIBILLE .
Ick hoor'et wel, o weelde-kint !
Ghy si j t tot jocken nu gesint .
ROSETTE .
't Is soo je segt, dan niet-te-min
Oock jock heeft somtijts waerheyt in .
Maer soo ick tot u spreecken mach,
Gel i j ck men in de vryheyt pl ach,
Soo weet dat ick bevangen ben
Met sieckte die ick niet en ken ;
Ick ben geduerigh wonder swaer,
Als of ick quaps of koortsich waer,
Dus soeck ick troost tot mijn verdriet,
Een geestigh dicht, of minne-liet,
Of iet, dat uyt een droef gemoet
Beswaerde sinnen wijcken doet .
Het aerdigh klave-cyngel spel
Beviel u eertijts wonder wel,
Ghy paerdet mettet hel geklanck
Een klare stem, en blij den sanck,
En bracht soo dickmael aen de jeught,
Door uw geselschap, soete vreught ;
Ick bid u noch om dese gunst,
Schenckt ons een deuntjen na de kunst .
Jacob Cats 13 .
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SIBILLE .
Het spel en singen (ick beken't)
Was my voor desen aengewent,
Ick speeld', ick queeld', ick neurd', ick sangh
By wij len gansche dagen langh ;
Maer siet, wy slachten altemael,
In dit geval den nachtegael,
Die, als de koele Mey begint,
Is tot den sangh soo gants gesint,
Dat by de bosschen over al
Doet klincken door een bly geschal ;
Maer, als daer na de lente-tijt
Al lencxen na den sourer gl i j t,
En dat mitsdien het geestigh dier
In sich gevoelt een ander vier,
Een soeter lust, een ri j per aert,
Waer door het met sijn gaytjen paert,
Waer door het, eer de - lente scheyt,
Een nest jen maeckt, een eyt jen leyt,
Dan is de lust van singen uyt,
Men ho,ort voortaen als geen geluyt,
Die reyne stem, en soet gekl agh,
En schettert niet gel i j ckse p l agh .
ROSETTE .
Wel aen, vriendinn', ick ben gepaeyt,
Ick sie waer op de spille draeyt ;
Oock weet ick, dat het soet gesangh
Niet dient verkregen door bedwangh .
SIBILLE .
Maer is'er nu geen ander saeck,
Die u kan dienen tot vermaeck ?
ROSETTE .
J a : geef ons slechts een soeten praet,
Hoe dat het in de werelt gaet ;
Men sit den ganschen winter t' buys,
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Daer is men stil, gelijck een muys,
Men spreeckt, men hoort, men weet'er niet
Als dat m'er in de keucken siet :
Maer ghy, onlanghs na wensch getrout,
Hebt staegh een gunstigh onderhout,
Van hier en daer, van nu en dan,
En al door uwen lieven man ;
Want als by koomt of van de straet,
O f van het ho f , 'of uyt den raet,
Ick weet, by brengt u altijt iet
Van dat'er in het lant geschiet :
En wie daer wort de bruyt gemaeckt,
En wie dat opten oven raeckt,
E n wie si j n vri j ster is ontvri j t,
En wie dan berst van enckel spijt ;
Of eenigh ander soet geval,
De jonge lieden lief-getal .
SIBILLE .
Ghy sijt verdoolt, o weerde kint,
Men is niet alti j t eens gesint,
Ten gaet ons niet gel i j ck het pl agh,
't Is nu wat hooger opten dagh ;
Geloof het vry, dat dese staet
Al wat verandert in de praet :
De saken van het huysgesin
Die brengen nieuwe reden in .
ROSETTE .
Wel hoe, _alreets soo swaren hooft,
Dat is : van alle vreught beroof t ?
Voorwaer, dat is to veerdigh out ;
Ghy sijt een maent of twee getrout,
De speelman sit noch vo ,or de deur,
En hoe, alreede van getreur,
Van last, van sorgh, van huys-beslagh ?
't Schi j nt dat m'er niet meer l achen magh
Ey lieve, set u sachtjens near,
Het eerste j aert j'en keert niet wear .

SIBILLE .
Al wat ghy stelt als sware last .
Daer med'e ben ick wel gepast ;
En 't is my nu al meerder vreught,
Als oyt het mallen van de jeught,
Of al wat eens mijn sinnen vingh ;
De ti j t verandert alle dingh .
ROSETTE .
Ick wenste dan wel eens to sien,
Of dit in my oock sal geschien .
Maer seght toch eens wat voor een boeck
Dat ginder leyt in genen hoeck ?
Ick sagh 't, ghy hebt'et wegh gedaen
Met dat ick hier quam ingegaen ;
Soo ick daer let uyt leeren magh,
Soo brenght'et weder aen den dagh ;
't Is seker, dat men noyt en dient
Sijn broot to sluyten voor een orient .
SIBILLE .
Dit boeck behelst een kort gedicht .
En heeft den naem van Maeghde-plicht ;
Het ware my een liever dingh
Tndien de sch-rijver vorder gingh,
E n dat by naerder raecken wou
De plichten van een jonghe vrou .
ROSETTE .
Soo haest als ick dat boeck vernam,
E-, ii dat het eerst ter werelt quam,
Soo wist ick stracx het gansch besluyt,
Ick las het in der haesten uyt .
My docht, ten had geen quaden val,
a aer evenwel riiet over-al :
Ick vind'er dat my beter maeckt,
Ick vind'er dat my niet en smaeckt ;
De \rricnt, die ons dat boecxken gaf,
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Die schijnt my somtijts wat to straf
Hy brenght twee maeghden in de praet,
Maer beyde niet van eenen raet ;
De dees' is jonck en die bedaeght,
Maer d' eerst' is die my best behaeght,
Doch seght, met wie dat ghy het hout .
SIBILLE .
Ick achtte Phyllis wat to st-out
Mijns oordeels is 't een grilligh dier,
Onstuymigh .om haer eerste vier ;
Dies geef ick d' outste meerder pri j s .
ROSETTE .
Maer die 'is my al wat to vijs :
Sy weyt geduerigh al to breet,
Oock dickmael sonder vast bescheet,
En Phyllis seyt niet selden wat,
Dat by de jonckheyt dient gevat .
SIBILLE .
Voor my, dat kan ick niet verstaein,
Dus wijst uw reden naerder aen .
.
ROSETTE
fiat sal ick doett, en dock terstont,
Tck draeght'et noch als in den mont
Al wat ick hier en Binder las,
Dat my ten hooghsten tegen was .
Voor eerst beef t Anna mis getast,
Daer sy een teere maeght belast,
T[aer jeught to snoeren met gewelt,
Schoon haer de diepste minne quelt,
TJn noyt to toonen hare pijn,
Oock daerse kan genesen sij n .
SIBTLLE .
We], dirt tlckt u dat sore vreernt geseyt ?

igS
ROSETTE .
In trouwen ja, 't is malligheyt .
Ick weet, dat vryers onsen gront
Te seggen aen met eygen mont,
De maeghden niet to wel en staet,
Maer is hier toe geen beter raet ?
Neem eens, ick kreegh een jonghman lief,
Sal ick niet soet jens, met een brief,
Hem mogen klagen mijnen noot ?
't Papier en kent geen eerbaer root,
Den pen en inckt doen menighwerf
Dat mont en tonge niet en derf .
SIBILLE .
Te schrij ven aen een jongh gesel,
En voeghde noyt een vrijster wel ;
Uw goede naem, o sedigh dier,
En moet niet hangen aen papier ;
O f iemant schoon een woort ontvalt,
Wanneer de jeught to samen malt,
Dat vlieght daer henen met den wint,
Soo dat'et niemant weder vint ;
Maer niet dat s,oo geduerigh blij f t,
Als dat een stoute penne schrij f t ;
En koomt'er dan een quade slagh,
Als dickmael tusschen lief jens plagh,
Soo wort uw brief, tot smaet en jock,
Gehangen aen de groote klock,
Oock is'er geen ontkennen aen,
Men siet de ronde letters staen
En schoon het u ten hooghsten spijt,
Ghy moet dan lij den het verwijt ;
Dus, hebje schaemt' en eere lief,
En schrij ft noyt dwasen minne-brief .
ROSETTE .
Steeckt in het schrijven dit gevaer,
Soo meyn ick, dat'et beter waer
Aen iemant, die men beef t gesint,
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T' ontdecken waer by is bemint .
Of door een meyt, een kloecke veegh,
Of door een minne, geestigh-sneeegh,
O f door een sti j f ster, wel gemont,
Of door een naeysters loosen vent,
Of "emant van een kloeck beleyt,
Die weet wat vryen is geseyt .
Een yder beef t doch goeden sin
De hant to leenen aen de min
Geef maer een siel, een onder-keurs,
Een doecken-huyf, een nieuwe beurs,
Een onder-ricm, een suf fe-ringh,
Of ander kleyn, maer proper dingh ;
Of weest in gelt een weynigh milt,
Ghy knight ten dienste wieje wilt .
Het schijnt dat yder is gepast
Om twee aen een to maecken vast .
Het trouwen is een eerlick dingh,
En wie dat oyt to trouwen gingh,
1 n wie dat oyt tot trouwen sprack,
Die doet de menschen groot gemack .
SIBILLE .
Ey, swijght toch, want, soo waer ick leef,
Dit gaet to leelick buyten schreef ;
Hoe, die uw slechtste dingen doet,
Sal die uw naem, uw hooghste goet,
Gaen dragen hier en daer to koop ;
Aen iemant van then loosen hoop?
Voor my, ick segh het open uyt,
Ick meyne dat 'et niet en sluyt ;
Ick bidde, weeght uw weerden staet
In groote dingen groot beraet !
Ick weet, dat een die wast of stijft
Wel somtijts desen handel drij f t ;
En dat een minn' of een die naeyt,
Niet selden vreemde lorren draeyt ;
Maer siet, het reyne wort geschent,
Als iets gemeens daer komt ontrent .
ROSETTE .
Hoe, segh een reys, en magh men dan
Geen yri j ster brengen aen den man?
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Of geven baet of onderstant
Aen iemant, die in liefde brant ?
SIBILLE .
In trouwen ja, het magh bestaen,
A l s ' t n aer den regel wort ged aen .
ROSETTE .
Wel opent dare het recht beschey t ,
Eer ons de reden vorder leyt .
SIBILLE .
Een die een teere maeght bepraet
Om gelt, om loon, om eygen baet,
Of, is'et niet om vuyl gewin,
Ten minsten uyt een luchten sin,
Gewis by doet een quaden slagh,
En die men geensins dulden magh ;
Gewis het weerde trou-verbont
Moet steunen op een beter gront .
Maer soo men in het gansche werck
Heeft Godes- eer tot sijn gemerck,
Of -we] sijns naestens onderstant,
En sluyt alsoo den echten bant,
D at is geoorl oo f t over al,
Ja, God en menschen lief-getal ;
Maer die maer eygen koren maeyt,
Doet niel als dat by koppels draeyt .
ROSETTE .
Dat is soo qualick niet geseyt,
Maer 't is ons van het stuck geleyt ;
On1 dan niet verder of to gain,
Sao dient hier noch een vraegh gedaen
En magh oock niet eens anders mont
Gaen openbare onsen gront,
Soo hoop ick immers, dat ick mach
Of met een knick, of met een lach,
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O f met een wenck, of met een sucht,
Of met een kodd', of met een klucht,
O f met een lonck j en geestigh-soet,
O f met een scoot jen aen den voet,
Of met een neepjen aen der hant,
"he kennen geven mijnen brant .
Ick gingh noch heden door de stall,
Daer seker kint een musjen had,
Het diert je scheen hem wonder soet,
En haddet geeren op-gevoet ;
Maer siet, de vogel was to geck,
Het aes dat lagh hem voor den beck,
En evenwel en at by niet,
Voor dat men aen sij n heck jen stiet,
Of op hef hooft een klopjen gaf .
SIBILLE .
Laet doch van dese grillen af,
N iet een van alien magh bestaen,
Niet een van alien dient gedaen ;
En soo je recht had overleyt,

Wat hier to voren is geseyt,
Ghy waert ontrent de maeghdepliclit Al vry wat beter onderricht
Hoe dan, en heb je niet gelet
Hoe ingetogen, hoe beset,
Hoe stil, en heus, in daet en schijnl,
Een teere maeght beho!ort to sijn ?
Ghy, maeght, sijt krancker als een gins,
Weest daerom blooder als een das ;
Ghy sijt al brooser als een lis,
Weest daerom stom gelijck een vis ;
Ghy si j t al weecker als de snee,
Weest daerom vluchtigh ais een ree .
Een maeght is als een weder-klanck,
Die noyt laet hooren haren sanck,
Dan alsse dapper wert geverght,
En -om to spreken als geterght,
En anders maecktse geen geschal ;
Doet so,o, o maeght, in dit geval .
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ROSETTE .
Kijck, dit's een deun ! wel, seght met een
Een maeght sy hart gelijck een steen,
En dwers, gelijck een stege muyl,
En dom gelijck een vijsen uyl,
En droogh gelijck een dorre stock,
En loom gelijck een swaren block ;
In 't korte, bitter als een gal,
Gewis ten smaeckt my niet met al .
Hoe, sal een jonck, een geestigh dier
Sijn hart en norts, gelijck een stier ?
Neen, heusheyt sonder sture pracht
Die maeckt een vrijster hoogh geacht ;
Maer soo het gingh naer uw gebiet,
Men troude wel sijn leven niet .
SIBILLLE .
Nu sie ick, als in voile daet,
Den gront van uw verholen quaet ;
't Is niet als jeught en grilligh bloet,
D at u aen 't herte leyt en wroet .
Ick acht'et voor een wijse maeght,
Die minne-stuypen verre jaeght,
En die haer sinnen overheert,
Tot tijt en reden anders leert .
ROSETTE .
Wet neemt, daer sy een jonge maeght,
Die, van haer eygen jeught geplaeght,
Gevoel t by wi j len diep gequel
Om eenigh geestigh jongh-gesel,
En dat de jongh-man, onbewust
Van haer verdriet en diepe lust,
Haer noyt van soete minne sprack,
ja, niet ter werelt aen en track ;
Sal echter noch het arrem dier
Gaen quelen met haer innigh vier ;
Ick segge neen, want, spreecktse niet,
Wie kan versachten h aer verdriet ?
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Wie kander o yt genesen si j n,
Die s taegh bedeckt si j n droeve pi j n ?
SIBILLE.
Noch segg' ick des al niet-te-min,
Ghy treet verkeerde wegen in .
ROSETTE .
En ghy spreeckt hier to wonder stout,
Ick denck, om datje sijt getrout ;
Maer, soo ick u to rechte ken,
Indienje waert gelijck ick ben,
Gewis ghy songht een ander liet .
SIBILLE .
Geloof t'et vry, 'k en dede niet .
Ick weet dat vryers sijn gemoet
Gelijck de schuwe swaluw doet
Vleyt desen vogel, soo je wilt,
Weest heus, belee f t, ja bi j ster mild,
Gaet, lockt hem met een soeten mont,
Gaet, f luyt ten besten dat je kont ;
Maeckt hem een nest, tot sijn gemack,
Hanght potten om uw gansche dack,
Ten eynd' by uyt de koude locht
By u sijn woonplaets nemen mocht ;
Ach, voor uw moeyt'en kri j g je niet,
Als dat by des to verder vliet ;
De swaluw wil haer eygen nest,
D at acht de vogel al derbest,
Dat kleyn gebou van enckel stof
Verkiestse voor een konincx hof .
't Is niet to seggen, hoe het smaeckt,
Dat iemant tot sijn eygen maeckt .
De vryer staet Been vri j ster aen,
Als daer by moeyt' om heef t gedaen ;
Dus, vrijster, stelt uw hooft gerust,
De lief de wil haer vrye lust ;
Een ieder kiest daer sijns gelijck,
De sin, die is een hemel-rijck .
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ROSETTE .
Nochtans, wanneer men overslaet,
W at bier en daer geschreven staet,
Men kan'er duysent wi j sen aen,
Aen wie dit anders in gegaen
Heeft Dido niet door soet gelaet,
Door alderley gesochte praet,
Den belt van Troyen metter ti j t
I I aer eygen bedde toegewi j t,
ja tot een voile trouw verweckt ?
Heef t Ariadne niet ontdeckt
Aen Theseus al den heeten brant,
Die sy in haren hoesem vant
Heef t sich Medea niet gemelt,
E n haer gemoet soo bloot gestel t ,
-Oat Jason als met oogen sagh,
Al wat h aer in den b.oesem l agh ?
En of ter is'et openbaer,
1)at: ieder kreegh sijn echte paer .
SIBILLE .
Waer toe van Dido veel gewaeght ?
Dat was een weduw, niet een nlaegl1t ;
En dat geselschap, soo men siet,
En hout van maeghde--wetten niet .
Clock Ruth en Thamar lleeft gevrijt ;
Maer dat is van den ouden tijt :
De werelt heef t. eens soo gegaen,
Ten gingh tiochtans geen maeghdenn ieti .
ROSETTE .
rvlaer Wander twee, gelijck men leest,
Si m immers heyde maeght geweest ?
STBILLE .
't Is waer, vriend in, dt heb je \vel .,
Maer siet het eynde van het spel :
Soo haest, eylaes ! de nieuwe lust
van dese jonckers was geblust,

205

En heeft men niet van stonden aen
De gansche werelt deur verstaen,
Dat ieder van sijn lief jen weeck ?
En siet, daer sat men doen en keeck,
Beschimt, bestruyf t, bedot, begeckt,
Soo ver de wij de werelt streckt .
Ey lieve, wat men lichte wint,
hhnwort raer voor een tijt gemint ;
't Is vast, dat niemant hoogh en acht,
Dat hem to licht is toegebracht .
ROSETTE .
'k En kan dit of ter niet verstaen,
Des moet ick u wat naerder gaen ;
Besie de Schrif t, dat heyligh boeck,
D at sti j f t al beter mi j n versoeck
Als Moyses, van een moort berucht,
Was uyt Egypten wegh-gevlucht,
E n dat hy, door een heusche daet,
De seven maeghden quam to baet,
De vader is op haer gestoort,
En straf tse met een def tigh woort,
Om datse, door een bl oode waen,
Den vryer niet en trocken aen ;
Siet daer een reys die wijse man,

Die Moyses onderwijsen kan,
Die wi j st sij n dochters tot een vo-a'i t,
Die ghy uw vrijster niet en jont!
SIBILLE .
Vriendinne, weyt hier niet to breet.
Maer siet de plaetse met bescheet
Ick segge, datse niet en hout
Daer toe ghy die wel trecken wout ;
't Is waer, de vryer bleef to gist,
Maer dat was nyt des vaders last,
En 't lagh alleen,op desen gront,
Vermits de Priester onder-vont
De gunst die Moyses had getoont,
Die docht hem weert to sijn geloont ;
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En dat het niet en was als dat,
Kan uyt den text wel sijn gevat :
Want Moyses was een vreemdelingh
Die als een ballingh henen gingh,
En niemant wist in Midian
Of by was vryer of to man .
Ghy wort dan niet een sier gestijft,
Met al dat Moyses hier beschrij ft ;
Maer, om in tucht to sijn gesterckt,
Soo dient uit dese plaets gemerckt,
Dat van de seven dochters geen
Haer met de jonghman maeckt gemeen,
Eer haer de vader dat gebiet ;
En eer, o Maeghden ! dient'et niet .
Het is voorwaer een vaste leer
Ons deel komt boven van den Heer
't Is God die, als met eyger hant,
Een echten vrient, een heyligh pant,
Geef t aen de vrou, als 't hem gevalt,
En niet wanneer de jonckheyt malt ;
Ghy, wacht dan, jonge vri j ster ! wacht,
Tot dat uw deel u wort gebracht .
ROSETTE .
Ten is my geensins onbekent
Dat God ons alle dingen sent,
En dat ons heyl en alle goet
Als uyt den hemel dalen moet ;
Maer efter dient to sijn bedacht,
D at oock by ons iets dient betracht
't Is wel geseyt, na mijn verstant
Roep God to hulp, maer roer de hant !
SIBILLE .
't Is waer, bier dient wat toe-gedaen,
Maer 't gaet of vooght of ouders aen ;
Voor u is 't beter, teere maeght,
D at ghy uw stucken niet en waeght .
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ROSETTE .
Magh dan een maeght, naer uw verstant,
Niet anders als tot haerder schant,
Een vryer locken tot de min?
SIBILLE .
D at heel d' ick my ten diepsten in
En, hout ghy wat van mi jn gebodt,
Soo gaet eens in het hoender-kot,
En ziet wel toe ; licht leertg'er van
D at u ten goede dyen kan
Geef t ieder hoen een vollen back,
Op dat het ete met gemack,
En let eens hoe het sal vergaen
Niet een en salder blijven staen,
De volheyt is hun geensins soet,
D aer is geen lust in overvloet ;
Een ieder loopt besijden af,
Om graen to soecken in het kaf .
Nu, soo je vraeght wat dit beduyt,
En wat ick maecke voor besluyt
Het is, o vri j sters, teer gesl acht
Het is een les voor u bedacht .
Dus, alsje mette vryers praet,
Set hun geduerigh dese maet,
En voetse niet op heur gemack,
En geef tse noyt den vollen back ;
Maer, wilje stijven uwen lof,
Soo laetse schraven in het stof,
Om daer to soecken naer het graen .
Een vryer is een vreemden haen
Al wat men dit geselschap biet,
Het acht'et of het eet'et niet .
ROSETTE .
Is 't met de vryers soo gestelt,
Gelijck als uwe reden melt,
Soo dient'er naerder op gelet,
En vry een ander streeck geset .
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Ick sie, dat al uw seggeti streckt
Op dat een v ri j ster sy bedeckt,
En al heur doen sy wonder stil
door iemant die haer minnen wil ;
N u is my seker vont geseyt,
\Vaer door het minnen wordt beleyt
r
Sao diep begraven in der nacht,
Dat niet een mensch daer op en acht ;
Ta by, daer al het stuck op slaet,
E n weet niet wat'er omme-gaet .
SIBILLE .
We!, dat is vry al veel geseyt,
Maer segt, hoe wort'et aen-geleyt ?
ROSETTE .
Indien je maer beloven wout,
Dat ghy het niemant seggen s,out,

Ick goot het stracx in uwen schoot .
SIBILLE .
S gh

0p,

van nay en is geen noot .
ROSETTE .

Fen hoof t-scheel van een dorre puyt,
De schobben van een draken-huyt,
Het ooge van een swarte kat,
Met klaeuwen van een vaele rat,
De maege van een vogel-struys,
De milte van een vleder-muys,
Het schrapsel van uw lincker voet,
Gedoopt in enckel slangen-bloet,
En dan een maeghde-perckement
Met naere teykens of geprent ;
Dit al to samen wel bereet,
En vast gebonden in het fleet,
Of anders sacht f ens wegh Beset,
Ontrent of in het stille bedt
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Van iemant die men beef t gesint,
't Is zeker, dat men bate vint ;
Want siet, het neemt de geesten in,
En dwinght de vryers totte min .
SIBILLE .
Wat ramp, wat komt u in het hoof d,?
Of sijt ghy van uw sin beroof t ?
Verdwaelde maeght, ellendigh kint !
Dit al en is maer enckel wint,
Maer droomen van een koortsich mensch ;
't Is daerom, 't is mij ns herten wensch,
Dat ghy terstont, en metter daet,
Die vreemde rancken achter laet ;
Hoe, meynt ghy dat een vuyle kat,
Een puyt, een huyt, 'k en weet niet wat,
Heef t macht oock over onsen sin?
Ick bidde, beelt'et u niet in 1
ROSETTE .
Wel hoe, is dit sbo grooten quaet?
SIBILLE .
Beminde maeght, ick segge jae't :
Wie oyt vertrouden op den Heer,
Misprijsen dit geweldigh seer
En stellen alle voor gewis,
Dat dit van God geweken is .
J a meynen, dat het hels gebroet
Stracx, waer men dese grille doet,
Sijn slim bedrogh daer onder menght,
En veel ten quaden eynde brenght .
Vor my, ick houde gants verdacht
Al wat men door verholen kracht
Ons wil gaen dringen in den geest ;
Ghy daerom, sijt'er voor bevreest,
Ten sij n maer dingen sonder slot,
En of ter strij digh tegen God .
Jacob Cats 14 .
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ROSETTE .
Hoe, kan het sap van selsaem kruyt,
Dat in de n- acre bossen spruyt,
Hierin geen beter saken doen ?
SIBILLE .
Vriendinne, wandelt in het groen,
Maer acht het kruyt en al het sap
Hier -niet als enckel kinder-kiap .
God is een Heer van ons gemoet :
Hy, die het sluyt en open doet,
Hy is, die ware lief de plant,
Als vader van den echten bant .
ROSETTE .
En is'er dan Been kunst met al,
Die dienstigh is in dit geval,
Op dat een vrijster sy bemint ?
SIBILLE .
Ick sie, ghy si j t hier toe gesint ;
Wel aen, ick weet een toovery,
Die staet de jonge maeghden vry ;
Ick weet een greep, een vaste kunst,
Die u kan stellen in de gunst
Van dees' en die, van al de stadt .
ROSETTE .
E y lieve juffrou, leert my dat ;
Ick sal it weten grooten danck
Van heden af, mijn leven lanck ;
Want daer en is ter werel t niet,
D at eer kan heelen mijn verdriet ;
E n ick weet geenen beter raet,
Die my soo wel to sinne staet ;
Dus, wat ick immer bidden magh,
Soo brenght de kunste voor den dagh .
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SIBILLE .
Ick sal 't u seggen met
En leert'et vry een ander
Al wat kan leyden totte
Dat is ten besten voor de

een woort,
voort ;
deught,
jeught .

ROSETTE .
Waer toe vertoef t ? wel aen, begint !
Het schijnt dat my de lust verslint.
SIBILLE .
Een sedigh hert, een soete mont,
Een heus gelaet, een reyne gront,
Een sachten aert, een eerbaer oogh,
Gematight tusschen laegh en hoogh,
Een tonge vol beleef t geluyt,
Die al le dingh ten besten duyt ;
D at is de rechte toover-kunst,
De beste gront van alle gunst,
Die sal u maecken lief-getal
En hier en t'huys en over al .
ROSETTE .
Is 't anders niet ? ick sat en dacht
Op diep geheym, en naere kracht,
Op groot beleyt, en hoogh gebiet ;
Maer 't is, eylaes ! een gladde niet .
SIBILLE .
Wel, vrij ster, waerom segh je dat ?
Het is voorwaer de rechte pad,
Waer door een eerbaer herte gaet
En binnen gunst en buyten haet ;
En, weerde maeght, geloof je my,
En leert noyt ander tooverij !
ROSETTE .
N-och is my niet genoegh gedaen,
Dus laet ons bier wat anders gaen
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Ick bidde, spreeckt loch eenmael rond ;
Spreeckt, segg' ick, juffer uytten mond ,
Wat raet, om haest to sijn getrout ?
SIBILLE .
D at ghy u stil en sedigh hour
.
ROSETTE .
Maer dat is gants een quade voet,
Wie vordert oyt, die niet en doet ?
SIBILLE .
Geloof t'et vry, ick segh'et noch,
Ten sijn geen treken van bedrogh ;
Het is een heus, een eerbaer dingh,
Te wi j cken voor een jongelingh ;
Ghy, let daerom uw kracht bestaen
In wijcken en to rugge gaen .
ROSETTE .
Wel, dat is nosh al vreemder slagh,
Die immers niet bestaen en magh ;
Gewis, ghy leyt ions van het stuck,
En hout ons eeuwigh in den druck,
Het schijnt dat ghy, to mijner spijt,
De gansche maeghdom tegen sijt .
SIBILLE .
Ey, laet u raden, weerde maeght !
Niet dat den onlust verder jaeght,
N iet dat den vryer beter vangt,
Als dat by staegh in twij fel hanght ;
Dat is voor alle minnaers soet,
Dat is voor alle maeghden goet,
Want ondertusschen leert de tijt,
Hoe sich een jonge vryer quijt .
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ROSETTE .
Gewis, 'k en kan het niet verstaen,
Of wijst'et my wat naerder aen .
SIBILLE .
Wel hoort, ick weet een soet geval,
Dat u dit klaerder toonen sal ;
't Gedenckt my, dat ick lestmael sagh,
Dat bier to passe komen magh :
Een jonge meyt, een vissers kint,
Die veeltijts nette-garen spint,
Gingh treden in een lange baen,
En siet, ick gingh'er neven staen
De vrijster maeckt een vasten draet,
Soo langh als sy to rugge gaet ;
Maer geef tse toe, oock maer een tret,
Daer staetse dan terstont verset ;
Want met sy laet haer eersten loop,
Soo kinckt haer garen overhoop,
En stracx, naer ick het stuck bemerck,
Soo is'et al verloren werck .
Leert bier, o maeght ! uyt dit gesicht,
Leert bier een rechte vrijster-plicht ;
Een ieder kunst die beef t een vont,
Waer op haer wesen is gegront ;
En siet, dit is de rechte voet,
Hoe dat een vrijster vlyen moet,
Een vryer lijckt een krocodijl,
Een beest dat woont ontrent den Nijl ;
Want die het monster wil ontgaen,
Dien loopt'et veerdigh achter aen ;
Maer grijpt'et iemant na de yacht,
Dien vliet het Bier met alle macht .
ROSETTE .
'k En weet niet wat je niet en vint,
Daer mede ghy de maeghden hint .
Het schi j nt, vermits ghy si j t getrout,
Dat ghy ions als in banden bout
;
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1n 't is ons, vryc maeghden, pijn
In desen dwangh to moeten zijn :
My dunkt, mocht ick hier in begaen,
Ons saken souden beter staen .
SIBILLE .
Waerom, vriendin, hier in ontstelt,
En uwe teere jeught gequelt ?
Waerom onnoodigh siel-verdriet ?
Uw doers, o kint, en doet'er niet :
Weest hier niet stout of onbeschaemt,
Maer heus, gelijck het u betaemt,
En al wat vorder dient gedaen,
Laet dat op uwen vader staen ;
Gaet, klaegh'et God, in uw gebet,
Al wat u hier en elders let ;
Hy sal gewis, wanneer het dient,
U paren met een echte vrient,
Misschien oock door een vreemden voet,
Die noyt en quam in uw gemoet .
Siet, al wie vlytich overmerckt,
Hoe God in alle dingen werckt,
Die vint een diep, een hoogh beleyt,
D at ons de reden niet en seyt,
Die vint een onbegrepen raet,
Die ons vernu f t to boven gaet ;
Het licht, al is'et onverwacht,
D at treckt by dickmael uyt to nacht ;
Veel menschen vol van stoute waen,
Die l aet by sonder eere gaen ;
En iemant die verschoven sit,
En om geen staet of eere bidt,
Die treckt hij dickmael uyt den poel,
En set hem op een hoogen stoel .
My dunckt, dat God op desen gront
Oock handelt met het echte bont
Een vlugge meyt, een stoute-bil,
Die als met krachten trouwen wil,
Sit dickmael seve jaren lang,
En spreyt haer nette sonder yang ;
D a eer on derwi j l een l ieve maeght,
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Die noyt haer goeden naem en waeght,
Maer hout haer sinnen in den bant,
Wort aengesocht van alle kant ;
En, liet ick 't om der eeren niet,
Ick seyde waer het is geschiet .
Ick stont to Ley den eens en keeck,
En leerde toen een soete streeck :
D aer quam een vri j ster roeyen aen,
Gelijck daer veeltijts wort gedaen ;
De vrouwen, als het is bekent,
Sijn veel tot roeyen daer gewent ;
et meysje, flucx en onvermoeyt
Quam na de kaye toe geroeyt ;
Ick, die hierop nam goet gemerck,
Stont vast en dacht : wat vreemder werek !
De vrijster wil aen desen kant,
Maer slaet het oogh op 't ander lant ;
En niet-te-min sy vordert meer,
Als of se gingh den rechten keer .
Siet, vrienden, hoe de werelt gaet,
De schijn is anders als de daet
Schoon of een maeght den rugge biet,
Ten hindert aen het roeyen niet .
ROSETTE .
D at oock een vri j ster roeyen kan,
Soo veerdigh als een rustigh man,
Gebeurt oock wel in onse stadt,
Maer noyt en hebb' ick 't soo gevat,
Als ghy het nu voor oogen set,
En maeckt het tot een maeghde-wet .
Ick sie geen dingh en is soo kleyn,
O f 't gaet u tot het innigh breyn ;
Geen dit of dat, geen boere-schuyt,
Of ghy en treckt-er voordeel uyt .
SIBILLE .
't Is waer, geli j ck als ghy bemerckt,
D at my de gecst dus somti j is werckt,
Oock meyn ick dat na desen voet
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Een ieder mensche leven meet
De werelt is een groot tooneel,
D aer al le dingh, en ieder deel,
Ons dienen moet tot goede leer,
Ten pri j se van den Opper-heer .
Siet al dat aen de rotsen groeyt,
Siet al wat opte velden bloeyt,
Siet al wat in het water is,
Tot aen de allerminste lis,
Siet alle dingh met rijpen sin,
Daer schuylt voor ons een segen in ;
En hierom wensch ick alle daegh,
Dat ick ter werelt niet en saegh,
Noch boom, noch bloem, noch eenigh dingh,
Of dat het my ter herten dingh .
Ick vensche, dat'er niet een bier
Ontrent de schrale duynen wies,
En dat'er niet een kleyne mier,
En dat'er niet een naeckte pier
Op al de nutte landen kroop,
En voetsel uyt der aerden soop,
Of dat ick die, naer rechten eys,
Ontleden mocht in mijn gepeys,
En vinden daer het vol bescheyt,
Dat ons tot God den Schepper leydt .
De vissen swemmen in den stroom,
De vogels springen op den boom,
De beesten liggen op het kruyt,
Maer niemant treckt'er leeringh uyt ;
Sy vullen maer alleen den buyck,
En vorder is'er geen gebruyck .
De mensche moet al hooger gaen,
Wanneer by siet de boomen staen,
Wanneer by op de kruyden treet,
Of vruchten van den acker eet,
Wanneer by allerhande vee
Siet trecken uyt de woeste zee ;
Of gaet'et hem niet in den geest,
Soo leeft by schier gelijck een beest .
ROSETTE .
Had ieder een dit oogh-gemerck,
Hy ware nimmer sonder werck,
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Hy leerde staegh al waer hij gingh,
En prese God in alle dingh .
Maer, ach ! waer doet'er iemant dit,
Schoon dat by dickmael ledigh sit,
Schoon dat by groote dingen siet,
Dat God hem gunst en lief de biet !
Eylaes ! by doet gelijck een kint,
Dat prenten in een boeckjen vint :
Ten let niet waer de reden gaet,
Noch wat'er by geschreven staet,
Ten treckt niet anders uyt het bee-1t,
Als dat het met de kunste speelt .
Wy sien geduerigh G-odes werck,
Doch met geen ander oogh-gemerck,
Als tot 'k en weet niet wat vermaeck,
En daer in leyt ons gansche smaeck :
Wie denckt'er oyt om goede leer,
En klimt dan vorder tot den Heer ?
Eylaes ! men speelt met onverstant
Slechts aen de schors en om de kant ;
En niemant sent een hooger geest
Tot, binnen in de middel-keest .
SIBILLE .
De mensch en is hier niet gestelt
Of om to rennen op het velt,
Of om to woelen in de stadt,
Op dat by veel of lecker at ;
Neen, dat en is het eynde niet,
Waer op dat edel schepsel siet ;
God schonck den mensch het aertsche dal,
En wat'er is of komen sal ;
Maer hy, des Hemels opper-heer,
Die schiep den mensch tot sijner eer .
ROSETTE .
Voor my ick wil van nu voortaen
Beginnen beter acht to slaen,
En met een naerder ondersoeck
Gaen letten op het werelt-boeck .
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SIBILLE .
God doe de gunst aen uwe jeught,
Op dat j'et soo betrachten meught !
ROSETTE .
Maer, weerde jonck-vrou, segh een reys,
Van waer komt u dit hoogh gepeys ?
Want toen j e noch een vri j ster waert,
Al scheenje geestigh uytter aert,
Soo spraeckje doch, gelijck als ick,
Of van een kant, een moye strick,
Een nieuwe dracht, een hoofs , keurs,
Een wayer of een Fransche beurs,
Of van een keten oof een ringh,
Die geestigh om de leden hingh,
Of diergelijcke poppe-goet,
Gelijck de meeste jonckheyt doet ;
Maer nu, soo beef t uw gants beleyt
Sich vry wat anders toebereyt,
En 't is niet so,o het eertijts plagh ;
Ey, seght een§ hoe het komen magh ?
SIBILLE .
Het deel, dat God mijn jonckheyt gaf,
Leydt my als van der aerden af,
En wijst my tot een ander rijck .
ROSETTE .
Wel siet dan, heb ick ongelijck,
D at ick een weerde vrient begeer,
Die my oock, in dit woeste meer
Mocht wijsen hoe ick seylen moet ?
SIBILLE .
Wie set't'er, datje qualick doet ?
Ick pri j se, ja, het echte bont,
Maer niet als op den rechten stont .
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Wy si j n een weynigh uytte schree f ,
Dus haelt uw reden daerse bleef .
My dunckt, na ghy de sake drijft,
En uwe vrijster bier beschrij f t,
D at niet so-o wel in h aer gel act,
Als schroom en dr,oeve schaemte staet,
En of ter sie ick alle daegh,
Het gaet'er anders in den Haegh
Meest al wat daer is opgevoet,
Dat prijst een onversaeght gemoet ;
Set hoof sche juffers op de straet,
Of midden in een vollen raet,
J a, daer een Koninck op haer siet,
Sy bleycken ~of sy blosen niet ;
En waer doch wort'er hoofs geleert
Als daer men in het Hof verkeert ?
SIBILLE .
Hoe, meynje dat voor al het Hof
In seden heeft den meesten lof,
En dat'et na moet sijn gedaen
Al wat in Hoven wort bestaen ?
ROSETTE .
Wat my belanght, ick segge ja,
Een ieder doet de Prinssen na ;
En al wat iemant geestighs weet,
Dat is in Hoven eerst gesmeet .
SIBILLE .
'k En spreke niet in dit geval,
Wat kleet een vrijster dragen sal,
Daer van beef t u de Maeghde-plicht
In korte woorden onderricht.
ROSETTE .
Ick bidde des al niet-te-min,
Seght ons bier op eens uwen sin .

220
SIBILLE .
Een kleet dat net is sonder pracht,
Dat houd' ick voor de beste dracht ;
Een hoof t vol stricken, sonder doeck,
Een mou, soo dick, gelijck een broeck,
En al dat ander vremt bejagh,
van bijster grooten omme-slagh,
En alle daegh een nieuwen wont,
En alle dingen wonder bont,
En past geen dochter van der stadt,
Al heef tse vry een groote schat,
En voeght geen maeght van uwen aert .
ROSETTE
Ick meynde dat j' al hoof scher waert .
Voor my, al wat het Hof begint,
Daer ben ick wonder toe-gesint,
En wis, het staet my wel soo groen ;
Mocht ick maer slechs mijn wille doen,
Het Hof en droegh n.oyt vreemt gewaet,
Of ick en had'et metter daet .
SIBILLE .
En, mocht'et gaen na mijnen wensch,
Ghy waert terstont een ander mensch .
ROSETTE
Hoe, is'et niet een schoone saeck,
En voor een vrij ster groot vermaeck,
En staet'et niet geweldigh breet
In steden hoofs to sijn gekleet?
Seght wat je wilt, slechs om de dracht
Is menigh mensche hoogh geacht ;
Men wort daer, van de slechte lien,
Als voor een wonder aengesien .
SIBILLE .
Een wonder, ja ; maer, lieve kint,
En gaet hierin niet al to blint :
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Al wat er vreemt en selsaem staet,
D at is gemeenl ick uytte maet
En uyt to munten boven al,
Dat is een wegh tot ongeval,
Het drijft de menschen tot de spijt,
En maeckt een jonge maeght beni j t ;
Want al dat bunt en prachtigh gaet,
D at raeckt gemeenlick in den haet ;
Dus wie, door middel van de pracht,
Tot ick en weet wat eere tracht,
Die gaet de rechte wegen niet,
Waerom men iemant eere biet
Geen bagg' of kleet, maer enckel deught
D at is het siersel van de jeught,
D at is alleen de rechte voet,
Waer door men achtbaer worden moet .
Ii 't korte, vrijster, wieje sijt,
En leght geen gronden van den nijt ;
Maer woont in u een edel bloet,
O f in uw siel een reyn gemoet,
Siet, datje desen regel hout
Hoe schoonder steen, hoe minder gout .
Dan, seght my doch eens, lieve maeght,
Vat beef t een vrij ster oyt be j aeght ?
Wat is 't, dat Bees' of gene vingh
Om datse na den adel ginlgh ?
Hier komt een wryer met een pluym,
Die set het seyl to bijster ruym ;
En daer misschien een vremden haen,
Die met den degen weet to gaen
Van elders rijst een edelman,
Voor die het maer gelooven kan,
Die roemt van dat men noyt en las,
En dat sijn leven niet en was ;
Siet daer me-juf frou dan getrout,
Gedroopt alleen met eygen smout,
En efter uytter-maten breet,
En wonder moedigh uyt-gereet,
Niet hoofs alleen, en voor het oogh,
Maer oock in prijs geweldigh hoogh ;
Ret huys ten breetsten toegerust,
Met dingen van een vremden kust,
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De kinders prachtigh op-gevoet,
Gelijck de nieuwen adel doet,
Vry hooger als een edelman,
En dat al op haer nieuwen van .
hy seght, wat sal 't ten lesten sijn ?
De daet gegeven voor den schijn ;
Al 's vaders erf en moeders goet
Gesmolten in den hoogen moet .
Wat my belanght, ick prijse meest
Te schoeyen op sijn eygen leest ;
Oock heb ick dees' en die gekent,
Tot hoof sche dracht alree gewent,
Die, naer een maent to sijn getrout,
Dat gantsche wesen heeft berout,
Uyt reden, dat een sedigh man
Dat vreemt gestel niet lij den kan
Siet daer, hoe seer dat ieder geckt,
Daer wort het hooft dan weer gedeckt,
Men doet in alle dingen min,
Het seyl dat moet een reef j en in .
Denckt, hoe dat onse j u f f er past,
Die liever altijt hooger wast,
Dat prachtigh hooft, dat hoofsche kleet,
Dat baert haer dare het meeste leet ;
En noch is 't beter soo gedaen,
Als op sijn hoofs to blijven -gaen,
En by een man van middel-maet
Te drijven al to grooten staet .
Ghy, soete maeght, schouwt dit gevaer,
En laet dat hoof sche wesen daer ;
Het dalen is to grooten spijt,
En rijsen kan men alle tijt .
ROSETTE .
Ick ben verstelt in dit geval,
'k En weet niet wat ick seggen sal,
Het stuck dient naerder ondersocht,
En vry wat beter overdocnt ;
Doch 't is genoegh van dese praet,
Keert weder tot het hoofs gelaet .
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STBILLE .
Oock dit en heef t my noyt behaeght .
ROSETTE .
Wel hoe, moet dan een jonghe maeght
Sijn bleyck, en peers, en weder root,
En dat oock buyten alle noot ?
Voor my, 'k en kan het niet verstaen,
Waer toe het dienstigh is gedaen ;
Beschaemt to sijn is quesels werck,
En niet van die, met vast gemerck,
Haer vordert om to sijn getrout,
En staegh haer vryers onderhout .
Doch waerom moet ick sijn beschaemt,
Indien ick doe dat my betaemt ?
Laet iemant, die oneerlick leef t,
Of ietwes op de leden heeft,
'Verschieten om 'k en weet niet wat,
En drillen als een dorre blat .
Maer ick, of iemant mijns gelijck,
In goet en oock in deughden rijck,
En wien men niet verwij ten kan,
Magh die niet gaen voor alle man?
Magh die niet, met een vry gemoet,
En met een onvertsaeghden voet,
Magh die niet treden over straet,
En toonen ieder bly gelaet ?
Magh die niet komen over al ?
Soo seght eens wi'er komen sal
Ick segge dat een reyne geest
Is koen, is vast, is onbevreest ;
De deught is bout, een dief is blob .
SIBILLE .
Wel, soete maeght, hoe spreeckje soo ?
Een maeght is schuw, een hoer is stout,
En dat is duysent j aren out.
Soo ghy alleen van mannen spraeckt,
Ghy had misschien het wit geraeckt ;
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Maer of ter weet, dat oock een man
Te stij f van aensight wesen kan
Een strack, een hart, een stout gelaet
Verweckt niet selden grooten haet ;
Doch, wat belanght een stoute maeght,
Die beef t noyt wij sen man behaeght .
D oorsiet de boecken al to mael,
In Grieksche, Roomsche, Fransche tael,
En wat'r geestigh is gemaeckt,
Dat al de beste geesten smaeckt ;
Men vint een maeght daer af-gemaelt,
Niet soo gelijck als ghy verhaelt,
Niet stout of die voor alle man
Met stij ve kaken spreecken kan,
Maer stil, en van een sachten geest,
Die lichte bloost, en lichte vreest,
Die sedigh spreeckt, of stille swijght,
En licht een aerdigh bloosjen krijght ;
D at is van outs het maeghde-beelt,
Dat ieder een sijn herte steelt ;
De schaemt' ontrent de teere jeught,
D at is een teycken van de deught,
Een teycken van een sachten aert,
Dat hondert goede dingen baert ;
Dus, waer ick oyt van maeghden las,
Daer vont ick dat oock schaemte was.
ROSETTE .
Nochtans, wie sich soo lichte schaemt,
En quijt haer noyt soo dat betaemt ;
Want, alse by de menschen koomt,
Zoo staets' in alle dingh beschroomt,
Haer woorden hebben geenen val,
Zy weet nau hoe sy spreken sal ;
Het eerste, midden, en besluyt,
Dat koomt'er al benepen uyt,
Zy staet en trilt oock by een orient .
SIBILLE .
Maer, gaet niet verder als het dient
Ick wit niet soo versaeghden geest,
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Die oock sijn eygen schaduw' vreest,
Ick wil een stil, een hens gelaet,
En dat in rechte middel-maet ;
En evenwel soo gaet'et vast,
Dat wijse lieden sijn gepast
Veel liever met een teere maeght,
Die haer oock wat to sedigh draeght,
Als met een veegh, die in de praet
Door vryheyt haer to buyten gaet ;
Dus schoon sy wort by wijlen stom,
(En siet, men weet niet eens waerom )
Dat eerbaer swijgen menighmael,
Is beter als de beste tael,
En 't maeckt haer over al bemint .
ROSETTE .
Ick ben bier anders in gesint,
Dus seght ons bier de reden van .
SIBILLE .
Ick wil, indien ik maer en kan
Siet, als u 't eerbaer root ontsteeckt,
Terwijl dat iemant met u spreeckt,
Het is een eer die hem geschiet,
Dat ghy hem roode wangen biet,
Uw jeugdigh bloet, to voren stil,
D at huppelt op, om si j nent wil,
Ja 't koomt hem vlytigh in 't gemoet,
Gelijck men lieve vrienden doet ;
Dus wort hem in den sin gebracht,
D at ghy hem eere weerdigh acht .
Dan koomt'er noch een reden by,
Die wil ick dat u kondigh zy :
Een maeght die teere wangen heeft
Indien se tot haer dagen leef t,
Die kri j ght wel licht een vaster huyt,
Oock eerse dertigh jaren sluyt,
Maer wort een vrijster onbeschaemt,
Of stouter als het haer betaemt,
Die is, voor dan en alle tijt,
Jacob Cats 15 .
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Haer stil en sedigh wesen qui j t,
Want als het reyn, het edel root
Is in de maeghden eens gedoot,
De schaemt eylaes ! een teere blom,
En keert dan nimmer wederom
Wien eens dat aerdigh waes ontglijt,
Die mist het dan voor al le ti j t .
Zoo my dan iemant vragen sou,
Hoe ick een maget liever wou,
Te vry, of al to seer beschaemt ?
Ick seyd' hem, dat het eer betaemt
Te wesen sedigh boven maet,
Als wat to stout in haer gelaet .
ROSETTE .
Ick vinde des al niet-to-min,
De schaemte brenght veel schaden in ;
Maer is een vrijster geestigh koen,
Die weet haer waren voor to doen,
Die koomt den vryer tegen gaen,
En toont haer midden op de baen,
Ja, koomt soo dichte by den man,
Dat by het niet ontsetten kan .
Doch vrijsters die to bloode zijn,
Die blijven in de maeghde-pijn,
Want of'er schoon een vryer koomt,
Zy vinden haer in als beschroomt ;
En daerom zi j nse bi j ster schouw
Een bloode maeght, een late vrouw .
SIBILLE .
Maer is een vri j ster al to stout,
Die wort dan lichte noyt getrout .
ROSETTE .
Noch dien'er of ter wat gedaen ;
Wat quam'er oyt van stille staen ?
SIBILLE .
Weest kloeck en besigh over-al,
Maer beter stil in dit geval .
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ROSETTE
Hoe, waerom Beef je desen raet ?
SIBILLE .
Om dat bet woelen niet en baet ;
Want schoonje staegh uw ziele quelt,
En al uw kracht to weere stelt,
Ja schier geheele nachten sucht,
't Is al om niet en sonder vrucht ;
De sleutel van den echten bant,
En is loch in geen menschen h ant ;
Besiet, hoe menigh eerbaer maeght,
Die noyt haer teere schaemte waeght ;
Besiet, hoe menigh sedigh hert,
Dat van sijn deel verscheyden wert,
Of met de baren vander zee,
Of door een onbekende ree,
O f door een meir van enckel sant,
Of door een ongebaende strant,
Of door een bosch of eensaem wout,
D at noyt van menschen is gebout ;
En noch soo krijghts' haer wederpaer,
Oock eer het iemant wort gewaer
God leyt de sijnen metter hant,
En brenghtse tot den echten bant ;
Dus wie op hem alleen betrout,
En eygen tochten wederhout,
Die kri j ght gewis, ter rechter ti j t,
Dat hem tot enckel heyl gedijt .
Siet Zipora, des Priesters kint,
Siet, hoe sy haer geselschap vint
Sy woont daer been in Midian,
En krijght een wijs en heyligh man ;
Een man oock in des konincx hof
Van groot beleyt, en hoogen lof,
Een man, oock by de meeste groot,
Die koomt haer vallen in den schoot .
Rebecca weet van geen gevry,
En min van slimme linckerny ;
Sy weyt de schaep jens in het groen,
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E n laet then grooten herder doen,
En siet, sy wort'et nauw gewaer,
O f kri j ght een hoeder over haer .
Was Hester niet een slechte maeght,
En uyt haer eigen lant gej aeght ?
En siet, des efter niet-to-ruin,
God maecktse tot een Koningin ;
Sy pooghde niet door eygen daet,
Maer God die was haer toeverlaet .
In 't korte, na dat ick het merck,
Het huwen is geen menschenwerck,
Ons doen en is maer losse waen,
Dus laet'et op den Heere staen .
Weest dat je si j t, en steunt op God,
En wacht van daer een gunstigh lot .
ROSETTE
Ick neem uw goede reden aen,
Ick sie het dient alsoo gedaen ;
Maer 1 aet my daer-en-tusschen toe,
Dat ick bier - op een vrage doe
De vrijsters die op trouwen staen,
Die sijn gemeenlick seer begaen .
Om eens to weten vast bescheyt,
Wat man haer God heeft toegeleyt ;
Ick mede, soo de jonckheyt plagh,
Nieusgierigh over dit beslagh,
Ben gansch tot dese kunst gesint,
Maer seght of ghy het dienstigh vint ?
Hier achter woont een selsaem wij f ,
En doet de jonckheyt groot gerij f ,
Sy heef t een wonder gau verstant,
Om ieder uyt sijn eygen hant
Te seggen, met een grooten schijn,
Wie dat haer beste vryers sijn ;
Sy weet de droomen van der nacht,
En wat men in de stilte dacht,
Te passen op een ware daet,
En wat'er uyt to wachten staet ;
Noch toontse door een spiegel-glas,
\vie slat weleer de lief ste was ;
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En schoon by is niet in het lant,
Noch toontse daer sijn eygen stant
Sy toont hoe dat by buyten leeft,
E n wie by d aer verkoren hee f t ;
In 't korte, wat'er schorten magh,
D at brenght de spoockster aen den dagh
Sy weet geluck en ongeval,
En wat ons wedervaren sal ;
Het schijnt, sy heef t'et al gesien,
at man en vrij ster kan geschien,
Wat pout j e doch van dese kunst ?
SIBILLE .
Soo lief ghy hebt des Heeren gunst,
Onthout u van dat naer-bejagh,
D at niet als hinder geven magh ;
Het is den Duyvel raet gevraeght,
En Godes segen wegh gej aeght ;
Want hoe sou dock een grilligh wij f ,
Door, ick en weet niet wat, bedrij f,
Doorgronden onsen ganschen loop?
Ick bidde laet then snooden hoop
Geluck to seggen uyt een hant,
Is ongeluck en mis-verstant .
Al die sich best hier op verstaen,
En siet men hier niet verder gaen,
Als dat een hant hun, nu en dan,
Iet van ons tochten seggen kan ;
En noch soo is 't een momme-kant,
Die niemant dient, als vijse mans .
En om een droom bedroef t to sijn,
Dat acht ick niet als malle pijn
Siet, dat een mensche door den dagh
Geduerigh in de sinnen lagh,
Of dat by voor den slaep bedacht,
Dat quelt hem dickmael in der nacht,
Dat hanght en woelt hem door den sin,
En beelt hem vreemde dingen in .
Als iemant op de luyte speelt,
Soo l ange tot'et hem verveelt,
En scheyt'er dan ten lesten uyt,
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De snaren geven noch geluyt,
En maecken dan, een wij le langk,
Een kleyn geruys, een wederklangk,
En schoon het komt ons van de luyt,
Men hoort wel dat'et niet en sluyt .
Wanneer de mensche leyt en slaept,
En weder nieuwe krachten raept,
De geest die speelt, men weet niet wat,
Niet weerdigh op to sijn gevat ;
Dus laet de vijse droomen daer,
Diet een van duysent is'er waer ;
En al dat duyster ondersoeck
En staet niet in den maeghden-boeck.
Beveelt aen God dit gansch beslagh,
En laet'et gaen gelijck het magh .
ROSETTE .
Moet dan geen vryer met beleyt

By maeghden worden aengevleyt,
Ten minsten als'er iemant koemt,
Die ons sijn eygen herte noemt,
Die ons sijn troost en leven hiet,
Ja staegh sijn echte trouwe biet,
En, schoon men hem niet aen en haelt,
Gestaegh voorby ons deure dwaelt ;
Laet (segh ick) dan ten minste toe,
Dat hem een maget gunste doe,
En niet, door eenigh strengh gelaet,
Hem dringe tot een wrangen haet .
SIBILLE .
Ick ben hier in met u gesint,
Want noyt en heb ick twist bemint ;
Oock weet ick, dat een stueren aert
Noyt gunst of soete lief de baert,
Dies prij s' ick, dat een jonge maeght
Haer niet als hens en stille draeght ;
Doch een geval, dat neem ick uyt,
Dat is, wanneer een lichte guyt
Koomt rallen eenigh vuyl bejagh,
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Meer als de schaemte lij den magh ;
Dan meyn ick, dat sy toonen moet,
Dat by de maeghden schande doet .
ROSETTE .
Dien regel heef t my noyt behaeght ;
Want hoe sal oyt een teere maeght
Een jonghman varen in den baert,
Soo haest hy, door een luchten aert,
Iet brenght to bert, dat dertel luyt,
O f immers niet to wel en sluyt ?
Ick meyne dat'et beter staet,
Dat sy haer oogen neder slaet,
En eer haer leet met swijgen wreeckt,
Als datse fel of vinnigh spreeckt
Ick segge, dat het eerbaer root
Is haer geweer in desen noot ;
Want sear to wesen in den beck,
Dat is al vry een groot gebreck .
SIBILLE .
Voorwaer, 'k en wil niet gansch en al
U tegen sij n in dit geval,
Maer, na dat my de reden seyt,
Soo dient'er eenigh onderscheyt
Siet, als een maeght, een jonge spruyt,
Iet hoort dat niet to wel en sluyt,
't Is best het woort to laten gaen,
Als niet gevat en onverstaen ;
En weder, alsse langer leeft,
En - nu wat rij per zinnen heef t,
En dat'er iemant grillen seyt,
Met snege woorden omgeleyt,
Soo dat men daer in anders niet,
Als door een dicke nevel siet,
Dan acht ick noch den besten raet,
D at onse vrij ster stil le staet,
En boor' het sonder tegenspraeck,
Ge l ij ck een onbeken de saeck
Maer als misschien een stouter gast
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Flaer schaemte naerder ondertast,
Of dat een ongesoute quant
Springht al to weeligh uyt den bant,
En maecktet, door een losse mont,
By ware maeghden al to bont,
Soo dient'er vry een strengh gemoet,
Dat hem na rechte weerde groet .
Weet, als u iemant onderhout,
Die niet als vuyle grillen spout,
Dat by koomt kloppen op de haegh,
En doet gelijck een stille vraegh,
Hoe ghy de sake sout verstaen,
Indien by verder wilde gaen
Een die verdraeght onnutte praet,
Die leyt als gronden tot de daet .
Niet dat ick wil, in dit geval,
D at oyt een vrij ster schelden sal,
Of datse met een f el gebaer,
Sal iemant vallen in het haer ;
Neen, dat maeckt al to quaden naem,
En is tot minnen opbequaem ;
Niet dat de lief de. soo verdrij ft,
Als dat een jonge vrij ster kij f t,
't Is best, dat sy het woeden mijt
En def tigh spreke sonder spijt,
Of toone, met een strengh gelaet,
D at haer dat jocken tegen staet ;
En, soo dat even niet en baet,
Soo wil ick datse vorder gaet,
En datse voorts den spotter schout,
En haer uyt sijn geselschap bout .
ROSETTE .
Wel hoe, vriendinne, soo gestoort,
En al maer om een kluchtigh woort ?
Gewis ghy seylt al wat to scherp,
En maeckt een vrij ster al to serp ;
Want soo ick desen regel hiel,
En ieder een soo bitsigh viel,
Gewis ick gingh in korten tijt
Vooral mij n soetste vryers quij t,
En, tot een meerder ongeval,
Ick hiete suyr-muyl over al .
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SIBILLE .
Neen, dat is enckel onverstant
Men spreeckt geen jonge vrij ster schant,
Dat sy uyt haer geselschap went
Een, die men voor een spotter kent .
Ick wensche dat een vrij ster sy
Jiiyst soo, gelijck een honingh-by,
Die, schoon men tot de plaets genaeckt,
D aer sy van bloemen honigh maeckt,
Nochtans aen niemant hinder doet,
Die heus en nuchter haer begroet ;
Maer vinste daer een droncken slet,
Soo is haer strael op hem gewet,
Sy prickt, sy steeckt, sy valt hem aen,
Tot by ten lesten ruymt de baen,
Ick segge dan met beter schijn,
Het sal u meerder voordeel sijn,
Dat ghy het slim geselschap haet,
Als datj'et noch to sprake staet .
Een die het quade van hem wijst,
lie toont dat by het goede prijst .
Al is het byetje wonder soet,
Het weet wanneer het stralen moet .
Wanneer een boere jongelingh
Set in een boom een selsaem dingh,
Een Molock, of een bulle-man,
Of wat by leelicx vinden kan,
Sal iemant dat alsoo verstaen,
Als of het spoocksel wiert gedaen,
Op dat het oof t, uyt enckel spijt,
Daer moeste blijven alle tijt,
Ten minsten tot het neder-sijght,
En soo niet eenen plucker krijght,
Of dat het, tot eens ieders spot,
Sal van den regen sijn verrot ?
Of dat het self val in het slijck,
En wort een stinckend' aes gelijck .
Neen, dat en is de meeningh niet ;
Maer wat in dit geval geschiet,
Is slechts op dat de jonge vrucht
Niet sy genomen metter vlucht,
Of van een kraey die 't al verslint,
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O f van een exter of haer kint,
Of van een ander vogel-grijp ;
Op dat het f ruyt, ten vollen rij p,
En sonder bluts, en sonder vleck,
En niet geschonden van den beck,
Mocht over tafel sijn gedient,
Ter eeren van een beter vrient .
Ick prij se dan een snege maeght,
Die dese gieren van haer jaeght,
En alle grage vogels mijt,
Die haer begraeyen voor den tij t ;
Het maeghde-peertje dient gepluckt,
Niet in der haesten of geruckt .
Let, als een kraye peeren steelt,
Hoe licht dat haer het f ruyt verveelt
Sy geef Vet bier en daer een pick,
En siet, dan valt'et in bet slick,
En koomt'er dan een naeckte pier,
Of eenigh ander selsaem dier,
Een soogh, een padd', een vuyle sleck,
Die meynt het is voor haren beck,
En sit dan in haer sap en teert,
Soo dat'et alle menschen deert ;
O vrijsters, mijt die snoode vreught,
Dit is een spiegel voor de jeught .
Wat dient dit naerder uytgeleyt ?
My dunckt daer is genoegh geseyt .
ROSETTE .
Ick sie nu daer of daerontrent,
Waer been sich uwe reden went,
Het stuck is weert to sijn gevat,
Ick weet exempels in de stadt .
Dan 't schijnt, dat ghy, tot onsen spijt,
Het vryen wonder nau besnijt ;
Hier op dan, eer wy vorder gaen,
Voor al een korte vraegh gedaen
Seght, dient'er oyt een man getrout,
Die sijn geloove niet en bout
Op 't eygen wit en oogh-gemerck,
Gelijck men leert in onse kerck ?
Ick sie, men woont bier onder een,
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Men hee f t'er vrees en hoop gemeen,
Men Beef t gewilligh alle dagh,
Al wat ter oorlogh dienen magh,
Ick achte, dat het echte bedt
Hier immers niet en dient belet .
SIBILLE .
Ghy siet hoe ons de daet bewij st,
Wat twist en onlust dat'er rijst,
En wat men al voor quellingh vint,
Oock tusschen lieden eens gesint ;
Eylaes, het leven van den mensch
En gaet niet al naer herten-wensch
Wat Balder dan al droeve pijn,
Wat salder leet en moeyte zijn,
Als ieder door een eygen baen,
Sal willen na den hemel gaen -!
Ick bidde, viert maer eenen God,
Ghy, die u voet uyt eenen pot .
ROSETTE .
Leght ons de mate niet soo na,
Op dat het ons wat ruymer ga ;
D aer beef t doch menigh wij f geleef t,
Dat Karen man gewonnen heeft :
De nachtegael (gelijck men seyt)
Die op het eygen bedde leyt,
Die hee f t gemeenl ick groote kracht,
Sy queelt oock in de midder-nacht .
SIBILLE .
Maer, kint, indien het anders viel,
Siet wat een helle voor de siel !
ROSETTE
Een geestigh wij f kan wonder wel
Belesen haren bed-gesel ;
Haer mont die beef t een soete kracht,
Die oyt veel wonder beef t gewracht .

236
SIBILLE .
Maer is 't niet seker dat de man,
Het stuck al harder drijven kan ?
Hy weet, by leef t, by hoort en siet,
Waer door by beter pij len schiet .
ROSETTE
Wat is'er doch van kloecke mans?
De waerheyt heeft de beste glans .
SIBILLE .
D at is de waerheyt in der daet,
Maer siet eens hoe de werelt gaet
Het reyne wort al eer besmet,
Als oyt het vuyl sal worden net ;
En iemant, f ris en wel gesont,

Indien by kust een siecken mont,
Die wort eer van het quaet geraeckt
Dan by den siecken beter maeckt .
ROSETTE
Ghy hebt- gewis to zwaren hoof t ;
Het beste dient veel eer geloof t .
SIBILLE .
Wel, seght eens : of'er iemant quam,
Die over u de vryheyt nam,
En seyde : ,Roo. sje, beste kint,
Ick heb u boven al besint,
Ick heb u lief, en l i j de smert
Tot in het put jen van mi j n hert ;
Ick bidde wort mijn echte vrou,
En gunt my doch uw reyne trou,
Ick sal uw troost in alle pijn,
Ick sal uw lief en leven sijn ;
't Is waer, 'k en hebbe gelt of goet,
Maer 'k hebbe vry een hoogh gemoet ;
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Ick sat gaen varen over zee,
En poogen naer een guide ree,
Ick sal gaen soecken over al,
Wie weet waer ick het vinden sal ?"
Ick bid u, segh my doch een reys,
Sout ghy hem geven sijnen eys ?
ROSETTE .
Ick sal u seggen dat ick meen,
Ick spreecke ront, en meyne : neen ;
't Geluck is los en glibber-glat,
Dat niet soo licht en wort gevat ;
Ick prijse dat men tast en siet,
Van hoop en roockt de keucken niet ;
Waer koopt'er iemant vleys of vis
Om gelt, dat noch onseker is?
SIBILLE.
Mijns oordeels, hebje wel geseyt,
Maer 't dient wat naerder uytgeleyt ;
Ick segge datje minder meught
U troosten op een losse deught,
Die niet en is, die niemant geeft,
Maer die noch in het ij del sweef t ;
Als op het gelt of ander goet,

D at iemant noch verkri j gen moet .
ROSETTE .
Gewis dat schijnt al wat to sijn .
SIBILLE .
Het is de waerheyt, niet de schijn .
ROSETTE .
Wel aen, vriendinn', ick neem'et aen,
En wil na desen regel gaen ;
Maer als my dan een vryer mint

238
In Gods-dienst eens met my gesint,
Die hem oock wel en eerlick draeght,
En my daer op ter eeren vraeght ;
En dient hem dan niet aengeseyt
Al wat my in den boesem leyt ?
Dat 'simmers reden, soo ick meen .
SIBILLE .
Voor my, ick segge weder neen,
En meyn' : al helt een rijpe maeght
Tot iemant die haer lief de draeght,
Dat sy dan evenwel voortaen
Met loode schoenen dient to gaen ;
Dat sy moet decken haren gront,
D at sy moet snoeren haren m ont,
D at sy haer sinnen niet to bloot
Moet storten in een vremden schoot ;
D aer is een soet, een eerbaer neen,
Dat alle maeghden is gemeen .
ROSETTE .
D at neen en kan ick niet verstaen,
My dunkt wy moeten ronder gaen ;
Het is een greep die niet en sluyt .
SIBILLE .
Wel hoe, met eenen streeck de bruyt ?
ROSETTE .
Wanneer een sake koomt to pas,
Dan is'et immers niet to ras .
SIBILLE .
Noyt dient'er ware maeght gevrijt,
Gelijck een dief een beurse snijt .
ROSETTE .
Een, die ten voile is bereyt,
Doet qualick alsse langer beyt .
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SIBILLE .
't I s best to wachten ti j t en stont ;
Die haestigh suypt verbrant den mont .
ROSETTE .
Als d'ure daer is en de man,
Soo is'er to` h geen wachten an .
SIBILLE .
Veel saken doet men al to vroegh,
Is 't wel, soo is 'et tijts genoegh .
ROSETTE .
Des menschen in-geboren aert
Maent yder om to sijn gepaert .
SIBILLE .
Die met den eersten inval mint,
Is maer een enckel Venus-kint .
ROSETTE .
Wie niet in tij is sij n net en treckt,
Die beef t verdient to sijn begeckt,
't Geluk dat is to bij ster ront,
Het speelt ons dickmael aen den mont .
En soo men dan niet toe en bijt,
't Is seker dat'et henen glijt,
En die voortaen niet meer en magh,
Hout niet als droevigh nageklagh ;
Want als de kans daer henen schiet,
D aer staet men dan bedruckt en siet .
Daer is voorwaer geen meerder spijt,
En die soo in het herte snij t,
Als dat men heeft voorbij gejaeght,
Dat nu een ander wel behaeght,
Daer nu een ander mede paert,
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Daer nu een ander wel of vaert ;
Ick kenne meer als eene maeght,
Die haer ten hooghste noch beklaeght- ,
D at sij niet happigh op en greep,
.;n al de vingers toe en neep,
D at sy niet vl ij tigh waer en nam,
Dat noyt sijn leven weder quam ;
Wat dient'er dit en dat geseyt,
Siet hier in 't korte mijn bescheyt
Een die het vasten nu verveelt,
En sit niet met een mes en speelt,
En schri j f t niet op si j n to f elbort,
Met bier of wijn daer op gestort,
En f ijmelt niet aen dit of dat,
Maer siet dat by de bouten vat .
Ick prij s' bier in den ou den tij t,
Doen heef t men uyt de borst gevrijt,
Doen sprack men uyt een rechte gront,
Waer op de gansche sake stont ;
'k En wil niet ha1- :n uyt den noeck
Een geyl of dertel minne-boeck,
Ick sal u brengen aen den dagh
Dat niemant weder-spreken magh
Let eens wat bier Rebacca doet,
Die maeckte vry al beter spoet,
Die hadde noyt geveynsden mont,
Maer gingh in alle dingen ront,
Die bracht geen vreemde rancken voort,
Noch eenigh dubbel-zinnigh woort,
Die maeckte noyt geen krommen sprongh,
Die seyde niet : ick ben to jongh ;
Maer schier soo haest sy was gevraeght,
Hoe dat het reysen haer behaeght,
Soo sprackse met een open stem
,, Hy ga als 't dient, en ick met hem ."
Siet daer, dat is het rechte padt,
Hoe dat een vryer dient gevat
Daer maeckt men stracx een kort besluyt,
En siet, de vrij ster is de bruyt .
Men spreeckt maer eens den vader aen,
En alle saecken sijn gedaen .
Ach ! wat een tijt beleven wy,
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Vol lust en snoode linckerny !
Het moet ten hooghsten sijn beklaeght,
D at menighmael een teere maeght
Soo door de list is om gekeert,
En soo veel streken heeft geleert,
Dat sy een eerlick jonck-gesel
Gebruyckt als voor een kinder-spel,
Sy doet hem drillen voor de deur,
Sy stelt hem duysent-mael to leur,
Sy hout hem dickmael opten gangh,
Niet selden gansche jaren langh ;
En als by meynt to sijn geloont
van alle gunst aen haer getoont,
Dan beef t by dickmael slechs gedient
Tot lockaes van een liever vrient.
SIBILLE .
Niet al to breet, uw gants bescheyt
Dat kan haest worden weder-leyt
Al wat ons Moyses daer vertelt,
Is op het kortste voorgestelt,
Het stuk is neerstigh overdocht,
En alle dingen ondersocht,
Al staet'er maer een kleyn verhael .

ROSETTE .
Neen, dat ontkenn' ick t'eenemael_,
En daer toe hebb' ick dubbel recht
Want met dat Abrams trouwe knecht
Sijn goede bootschap had gedaen,
Geen mensch en wil het wederstaen,
Terstont, terstont, den tweeden dagh,
Soo was van reysen sijn gewagh,
En siet, de maeght, by hem versocht,
Die gaf haer willigh op den tocht,
Sy was maeght, vrij ster, en gevrij t,
En wegh-gevoert op eenen tij t .
SIBILLE.
Nadien u dit dan niet en smaeckt,
Soo hoort een woort, dat nader raeckt
Jacob Cats 16.

242

't Exempel door u bygebracht,
Heef t mijns bedunskens kleyne macht ;
't Is waer, Rebecca sprack terstont,
En dat oock met een vollen mont ;
Maer dit en is niet eer ges .chiet,
Gelijck men uyt de reden siet,
Als na dat Abrahams gesant
Nu gunste by de vrienden vant,
Ja, soo de saken had beleyt,
Dat hem de maeght was toegeseyt,
Die nu, als op een vast besluyt,
Had teyckens van een voile bruyt ;
Oock wijst de Schrift ten vollen aen,
Dat haer de vrage wort gedaen,
Niet by den knecht van Abraham,
Of een die van den vryer quam,
Maer 't is alleen haer eygen bloet
D at haer de groote vrage doet ;
Te spreken uyt een vollen mont .
En daer was 't j a de rechte stont,
Gaet nu, en laet de dochter vry,
Laet maeght en jonghman, wie het sy,
Haer in het vryen stellen aen,
Als Labans suster heef t gedaen ;
Voorwaer, ' k en hebbe niet met al,
Dat ick in haer berispen sal .
ROSETTE .
Dit schijnt ('t is waer) wel iet to sijn,
Maer noch en vind' ick geenen schijn,
Geen stof f e, noch besetten gront,
Waer mede ghy beweeren kont,
Dat uw voorgaende vrijsters-leer
Kan staende blijven metter eer
'k En vinde niet in mijn gemoet,
Of in mijn diepste maeghde-bloet,
Dat iemant anders spreken magh,
Als dat hem in den boesem lagh .
SIBILLE .
Wilt ghy bier op soo def tigh staen,
Soo moet ick hier wat dieper gaen .
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Wel, neemt dat u een jonghman seyt
,Vriendinne ! siet, ick ben bereyt
Te sijn uw lief, uw weerde man,
Soo langh ick adem blasen kan,
Soo laugh uw wacker ooge pinckt,
Soo langh uw soete stemme klinckt,
Soo langh als u een ader slaet,
Bevalt het u a en seght maer : jae't ."
Neemt mede, datje langen tijt
Tot desen vrient genegen zip t,
En met soo goedertieren aert
Wet sijt geneyght to sijn gepaert ;
Maer overslaende niet-te-min,
Hoe swaer het valt, een vryen sin
Te geven tot een engen bant ;
En denckt oock, dat uw teer verstant
De keuse van een echte man
Niet, soo het dient, beleyden kan ;
Dat mede lange dient getoeft,
Al eer men rechte vrienden proef t,
En datje tot soo grooten pack,
In alle deelen sijt to swack ;
En hebt oock boven al geleert,
D at hier uw vader dient ge-eert,
En dat de vrienden dient geseyt,
Waer toe de saecke wort beleyt ;
Soo kon j e, met een vast beraet,
Hier uyt wel maecken desen staet
D at soo een stuck is al to groen,
Om met een ja-woort of to doen
En 't is daerom uw ware plicht,
Gelijck de reden u bericht,
Het aengeboden trou-verbant
Als noch to wijsen van der hant ;
En als de saecke soo geschiet,
Soo vind' ick in der waerheyt niet,
Waerom een vrijster met bescheyt
lean sijn beticht met dubbelheyt .
Ick weet, het is een oud verschil,
Of oyt een mensch, om beters wil,
De waerheyt magh to buyten gaen ;
Dan wort'er noch een vraegh gedaen
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O f iemant nu en dan een reys
Magh, op een stil en loos gepeys,
Dat niet een mensch en weet als hy,
Een duyster antwoord brengen by
Doch, na dat bier mijn oordeel draeght,
Ick meyne dat een Christen maeght,
Behoort to sijn oprecht en ront,
En niet to spelen met den mont ;
Sy is doortrocken en beveynst,
Die anders spreekt en anders peynst .
ROSETTE .
Dat hebje wonder wel geseyt,
En 't is de gront by my geleyt ;
Ghy spreekt bier juyst soo ick bet meen,
D aer leyt dan uw vermomde neen .
Hoe, als een jongh-man ons bevalt,
Waer toe soo lange tijt gemalt ?
Men kan voor ons wel seggen ja,
En dat by tot de vrienden ga,
En vint by daer een gladde baen,
Soo sijn de saecken of gedaen ;
D at is de rontheyt, die ick drij f ,
En voor een maeghden-regel schrij f .
SIBILLE .
Neen, dat en prijs ick niet met al,
Want of een maeght in dit geval
H4 veynsen nimmer wel en staet,
Soo dient toch echter haer beraet
En wat haer in den boesem leyt,
Niet voor den minnaer uytgeseyt ;
Daer is geen wet die dat gebiet,
Daer is geen lant daer dat geschiet ;
Men magh een deel van sijn besluyt
Met klare woorden drucken uyt ;
Men magh een deel van sijnen gront
Bedecken met een heuschen mont .
ROSETTE .
Maer segh dan, hoe dat selsaem peen
1oomt met uw reden over een,
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En hoe dat toch een Christen aert
Sijn rechte plichten hier bewaert 
Want (na my dunckt) hier wort geseyt
D at in het herte niet en leyt 
En dat is tegen uw gebodt,
En even sonde tegen Godt .
SIBILLE .
Het peen waer van hier wort geseyt,
Dient noch al naerder uytgeleyt
't Is vast, wanneer een rechte maeght
Op eer en trouwe wort gevraeght,
Dat sy dan niet en gaet to werck,
Als op dit bondigh ooghemerck,
Te weten, dat se seker stelt,
Hoe seer dat haer de vryer quelt,
Noyt iet to willen of to doen,
So langh het stuck is rau en groen,
Dat is, tot eens het gants beslagh,
E n wat'er toe behooren magh,
Aen Karen vader is bekent,
En dickmaels om en om gewent 
Soo dat by haer ten lesten seyt
,,Kint, dit 's het deel u toegeleyt .
Eer dit ten voile is geschiet,
Soo wil of kan een vrijster niet,
En schoon sy seyt to vooren  neen,
't Koomt met de waarheyt over een 
En haer gemoet is niet beveynst,
Haer woort dat is, gelijckse peynst 
Want, schoon sy 't lief niet noode siet,
Dat niet en voeght, dat wilse niet 
D och bier van op een ander tij t .
ROSETTE .
Neen, ick en scheld' u geensins quijt 
Maer wensch to weten uwen gront
Waer ghy wederspreken kont,
D at uwe vr- yster segg e ia,
Mitst het haer vader soo versta .
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SIBILLE .
Ii ins oordeels is 't een stoute daet,
Indien een dochter onderstaet,
Te seggen tot een jongh gesel
,,Beminde vrient, ick wil u wel 
Mijn hert dat is tot u gesint,
Indien 't mijn vader dienstigh vint ."
Voorwaer vriendinn', een teere maeght
En dient soo verre niet gewaeght 
En dient niet op haer eygen sin
Soo diep to treden in de min,
D at sy aan iemant open doet
Het middelpunt van haer gemoet 
Een vooght, een vader dient gekent,
D at dient de jonckheyt ingeprent .
Wanneer men recht en wel besiet
Wat bier in voortijts is geschiedt,
Men vindt dat gants het trouverbont
Alleen maer aen den vaeder stont,
Geen vryer quam er by een maeght,
Dan als 't de vader was gevraeght 
Geen maeght betrat het echte bedt
Als by den vader uyt-geset 
De dochter stont genoeghsaem stil,
En 't gingh al na des vaders wil 
En, -of al schoon een jonge maeght
Op dese saecken wert gevraeght,
Men print noch of ter dat se sweegh,
Of met gebogen hoof de neegh,
Het eerbaer root, dat haer ontstack,
Dat was de mont die voor haer sprack 
Dit is alsoo van outs geweest,
Gelijck men in den Bybel leest 
Geli j ck men over al bevint,
Al waer men eertijts heeft gemint .
ROSETTE .
Maer schoon de vader in 't begin
Niet recht en weet si j n dochters min,
't En is geen swacker trou-verbant
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Al koomt sijn wille naderhant 
En Beef t by dan het groote woort,
Soo gaen met een de saecken voort 
O f soo by 't niet en kan verstaen,
Soo blij f t den handel ongedaen
En na my dunckt, op desen voet
Soo krijght de vader dat b y moet .
SIBILLE .
Al dunckt u dit soo wel geseyt,
D aer is to grooten onderscheyt
Neemt, dat een jonge dochter gingh
H aer geven aen een jongelingh,
En dat alleen op desen gront,
Indien 't. haer vader soo vers tout 
Noch is'et al een losse daet,
Die vry geen dochter toe en staet 
Want soo de vader iets ontdeckt
D at tot des vryers nadeel streckt,
En dat sijn eysch hem wort ontseyt,
Siet, wat een spel is daer bereyt !
Wat dunckt u, sal de loose quant
Niet roepen, door het gansche lant,
Al wat de vrij ster beef t gedaen,
En wat'er oyt is om gegaen,
En maecken alle menschen wijs
Dat slechts de vader is to vijs,
E n dat hem niet als dat belet,
Te klimmen op het echte bedt ?
En singht by noch geen ander liet,
Soo is by noch de quaetste niet .
Oock wijst de reden krachtigh aen,
Dat, als een dochter gaet bestaen,
Alleen op haren dommen sin,
Den geest to strecken tot de min,
D at ja, de va der veel verl Test,
Soo haest sy maer een vryer kiest 
Invoegen dat sijn hooge macht
Is in een engen hoeck gebracht 
Hy kan niet doen dat hem betaemt,
Maer na sijn dochter heeft geraemt 
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En siet nochtans, in ouden tijt
Toen wert de dochter niet gevri j t,
Het stuck was in des vaders hant,
Die maeckt' of brack den echten bant,
En dat is verr' den besten voet 
Want dat de losse jonckheyt doet
En is gemeenlick anders niet,
Als dat op malle dingen siet,
Een mon d j' , een oog j' , een viese-vaes,
Het swetsen van een jongen dwaes,
Een trotsche gangh, een vreemde sprongh,
Een grillig deuntje dat by songh,
Een knevel van een spitsen baert,
Met vier in haren stant bewaert,
En dagh aen dagh eens op-geset,
Dat is hier veel het listigh net,
Dat eerst het los gesichte vanght,
En dat tot in het herte pranght
Rosette, laet uw vader doen,
Want ghy, eylaes ! sijt al to groen .
ROSETTE .
Maer hoe, sal dan een teere maeght
Die lust, en rust, en leven waeght,
Haer moeten voegen tot een man,
Die sy misschien niet veelen kan,
En dat uyt dwangh en hoogh gebiet ?
Dat is voorwaer een groot verdriet .
Daer woont een tocht in ons gemoet,
Die dickmael vreemde saecken doet,
Men haet den een men weet niet hoe,
Een ander draeght men gunste toe,
En al om ick en weet niet wat,
Dat noyt to recht en is gevat 
En als men dan een kint besteet,
En dese gronden niet en weet,
Soo koomt het licht to si j n gepaert
En tegen wil en buyten aert .
Wie maer een reyse neemt ter hant,
Een weynigh uyt het vaderlant,
Die taelt voor al, met goet beraet,
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Naer een bequamen mede-maet,
Die men sijn doen en gansch besl agh,
Sich naer sijn macker voegen magh 
Wat moet'er dan niet sijn gedaen
By die een reys gaet nemen aen,
Niet van een kleynen omme-gangh,
Maer voor sijn levendagen langh ?
Hoe dient gelet in dit geval,
Aen wie men sich verbinden sal ?
Hoe dient'er naer een maet gevraeght,
Met wie men goet en leven waeght,
En die men altijt dragen moet,
Gelijck een sleck haer huysjen doet ?
SIBILLE .
Voor my, ick houde voor gewis
Als dat het gansch ondienstigh is,
Een maeght to binden aen een man
Die haer verstant niet lijden kan 
Ick rade dat de vader-maght,
In desen deele sy versacht,
En dat men noyt met onverstant
Haer dringe tot den echten-bant,
Met iemant die haer tegenstaet 
Maer houde voor den besten raet,
Dat, als een dochter wederstreef t,
Men haer dan wat bedenkens geef t 
Misschien sy wil . een korte tij t,
H aer stel len buyten al le stri j t,
Of, kan de sucht niet anders gaen,
Soo blij f t het beter ongedaen 
Want dese knoop duert al to langh,
Om vast to maecken door bedwangh .
Aen d' ander si j de l i j d' ick niet,
Hoewel het al to veel geschiet,
Dat jongh gesel of teere maeght,
Eer by of sy 't haer vader vraeght,
Tot dees 'of gene wort gesint,
Of in de trouwe sich verbint .
Wie lantgoet koopt, oock maer een voet,
Besiet eens wat by niet en doet,
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Al eer by tot den handel gaet
Hy pleeght vooreerst gesette raet,
Hij laet op alle boecken sien,
En vraeght gemeenlick oude lien,
O f 't niet vo,or renten is verpant,
Of 't niet en draeght een stillen bant,
Of 't niet en is soodanigh goet
D at alti j t gaen en keeren moet,
Of 't niet en hee.ft een vuylen stanck
Door iemants goot of waterganck,
En of'er oyt, by winterdagh,
De buert' een voet-pat hebben magh,
In 't korte, niet en is soo kleyn
Of 't leyt en woelt hem in het breyn,
En als by dit ten vollen weet,
Dan is'et dat by vorder treet,
Hy roept getuygen by den koop,
En dat niet van den slechten hoop,
Maer lieden midden uyt den Raet,
Die dragen kennis van de daet,
Men neemt geduerigh parkement,
Daer worden segels op geprent,
Dan wort het stuck nog eens gemelt,
En weder by geschrift gestelt,
Niet in het duyster van een hoeck,
Maer in een openbaren boeck,
Daer ieder klaer en open siet,
Hoe al den handel is geschiet .
Indien men dus veel saecken doet,
Omtrent een huys of ander goet,
Dat ieder, na den pallem-slagh,
Strax wederom verkoopen magh,
Wat dient'er niet to sijn bedacht !
Wat dient'er niet by een gebracht,
Wanneer men iet voor handen beef t
Dat ons tot in de beenen kleef t,
En dat men, tot sijn letsten dagh,
Niet van de leden schudden magh ?
Gewis hier dient gansch diep gemerck,
Of anders is het kinder-werck .
ROSETTE .
Al dat nu is genoegh verstaen,
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En my is des genoegh gedaen 
Maer nu soo wild' ick wel een reys
U spreken van een diep gepeys,
D at my door al de sinnen woelt,
En hooren wat ghy des gevoelt
Een aerdigh meys j e, die ick ken
(Maer peyst doch niet dat ick het ben)
Bemint een seker jonck-gesel,
Die neemt haer gunst oock bi j ster wel .
Hy is in goet, in eer en staet,
Al vry wat boven hare maet,
De vrijster wist (gelijck se sey)
Dat aen haer ouders alle bey
Het vol besluyt van dese trouw
Ten hooghsten wel bevallen sou
Dit aldus sijnde (sprack de maeght)
Soo wert hier over nu gevraeght
O f eens dees jongh-man stont bereet
Te sweeren met een dieren eet,
Dat by my nu en alle tijt
(God geve wie het oock benijt))
Sou kennen voor sijn wederpaer,
Al leef d' by tienmael duysent jaer,
Behoudens dat ick wederom
Mijn jeught, en teere maeghde-blom,
Tot laefenis van sijn verdriet,
Hem in de stilte plucken liet 
Hier over (segh ick) wordt gevraeght,
O f dese kanse dient gewaeght,
Dan of ick beter dit geval
Voorby mi j n deure wi j sen sal ?
Ick, vry ontset van desen slagh,
Stont voor een wij le slecht en sagh,
Doch na dat ick my had bedacht,
Soo heb ick dit to bert gebracht
Voorwaer, na dat de Maeghde-plicht
Ons jonge dieren onderricht,
Soo moet een vri j ster nimmermeer
Soo verre wi j cken buyten eer,
Hoe schoon dat oock een vryer spreeckt,
Al schi j nt' et dat si j n herte breeckt,
't Is wint en wasem altemael 

2 3

Een vryer slacht den nachtegael,
Die in het wilde dapper f luyt,
En maeckt een over groot geluyt 
Maer als men eens wat naerder let
En op sijn vleys, en op sijn vet,
En dat men ondertasten sat,
Van waer ons komt dit groot geschal,
Soo vint men slechts een mager dier,
Dat niet en heeft als sijn getier,
En wat men op of under siet,
D aer is een stem, en anders niet .
Al wat de vryers brengen by,
Dat is maer lif felaf fery,
Maer loose reden, sonder gront 
Alleen gewassen in den mont
Haer groot beslagh, haer gants bedrij f ,
En sijn maer woorden sonder lijf,
Ten sijn maer ratten, die het speck
Wel dreygen met een gragen beck,
Maer om to komen in de val,
D aer toe en is geen lust met al .
Dit was 't bescheyt, dat ick haer gaf,
Maer sy en liet daerom niet of,
En sprack  „ick weet waer op ghy siet,
Dat of ter wederhout my niet 
Want dat het maeghde-boeck gewaeght,
D at nimmermeer een teere maeght,
Met iemant haer vergeten moet,
Al sprack by woorden honigh-soet,
D at hout ick al s een vaste wet
Wel diep in mi j n gemoet geset 
Maer als een aerdigh jongelingh
Biet aen de maeght een schoonen ringh,
En boven dat met eede zweert,
D at by die voor sijn deel begeert,
En geef t daer op sijn rechter-hant,
Als tot een eeuwigh onder-pant,
Dat sy dit al noch evenwel
Moet achten voor een kinder-spel,
En wijsen 't echter van der hant
D at is, mi j ns oordeels, onverstant,
En ick en vind' et (hoe ick soeck)
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Niet eens in al het maeghdc-boeck ."
D it matse noch al breeder uyt,
En maeckt' in 't einde dit besluyt 
D at ja, een maeght uyt dit be j agh
Haer nut en voordeel soeken magh 
Te meer indien het seker gaet,
Als dat de vrient, om goet of staet,
O f noch misschien op beter gront,
Haer ouders wel to sinne stont 
En als het stuck alsoo geschiet,
Soo feylt'er, mijns bedunken, niet 
Wat klachten heeft mijn vader dan ?
Hy heeft sijn will', en ick een man .
Nu wensch ick des al niet-te-min
Hier op to weten uwen sin .
SIBILLE.
Had dese vri j ster wel gesocht,
En hare saecken wel bedocht,
Het boeckje van de maeghde-plicht,
D at hadd' al leers haer onderricht 
Want daer is klaer genoegh geseyt
Hoe dese saecke dient beleyt 
Maer wat dock baet'er keers of bril,
Wanneer een uyl niet sien en wil ?
Doch nu ghy bidt om mijnen raet
Soo dunck' et my een sotte daet,
Dat oyt een maeght haer eer verkoft
Om ick en weet wat trou-belof t .
ROSETTE .
Wel o f' er eens een hups-gesel,
Mismoedigh om het langh-gequel,
My quame seggen alle daegh,
My quame seggen even staegh,
My quame seggen overluyt
Ten waer' ick quame tot besluyt,
D at hy, tot troost van si j nen brant,
Sou reysen naer een verre lant,
Sou dolen bier, en weder daer,

24
Wel vi j f, o f ses, o f seven j aer,
Segh, o f ick om dit hoogh bekl agh,
Den k l alter oyt bel seven m agh .
SIBILLE .
Al kl aeght de vryer bi j ster seer,
E n waeght uw trout j en nimmermeer 
Die greep en is Been rechte voet
Waer door men herten winnen moet,
De lief de wort door lief de groot,
En niet met dwangh of harden noot,
En min door eenigh dreygement .
ROSETTE .
De reys dient echter of gewent,
Dus seght hoe ickse stuyten sal .
SIBILLE .
Maer, Roosje, sijt ge noch soo mal ?
Al maekt de schipper groot gekraey,
Hy blij f t noch dickmael aen de kaey 
Ick hebber veel van dese lied.,
Ick hebber menighmael gesien,
Die waren op de reys gekleet,
En schenen tot den wegh gereet,
Ja, stonden al gel aerst, gespoort,
Maer geen van alien ginger voort 
Ick kenn' in stadt een jonge maeght,
Die, van then mallen schrick gejaeght,
Gingh scheyden van haer weerde trou,
Om dat de vryer reysen wou .
Ghy, beelt soo diep geen woorden in 
Ten si j n maer rancken van de min,
Sy komen uyt een loosen gront,
En wassen niet als in den mont .
ROSETTE .
Al schijnt een vryer wonder schalck,
Hy is nochtans gelijck een valck,
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Die, als by na de proye vlieght,
En dat hem daer sijn hoop bedrieght .
Soo dat hy, schoon by bi j ster hi j ght,
Niet een patrijs gevangen krijgt,
Die, segh ick, is dan ongesint,
Hy slaet de vleugels in den wint,
Hy geef t hem veerdigh op de vlucht
En soeckt voor hem een beter lucht 
Het schijnt, by schaemt hem voor het dal
Daer yder weet sijn ongeval .
S- IBILLE .
Beminde maeght, verstaet'et wel 
'k En wil niet, dat een jongh-gesel
Sal draven gansche jaren langh,
En jagen eeuwigh sonder vangh,
En dit alleen tot enckel spot,
Neen, dat is tegen mi j n gebot
Ick wil maer, dat men eerlick vrijt,
En al l e kromme gangen mi j t 
Ick wil dat noyt een jonge maeght,
Hoe seer dat oock een vryer klaeght,
Sal wijcken van de rechte baen,
Om slimme wegen in to gaen .
ROSETTE .
Is dat alsoo een stale wet,
Die alle vrijsters is geset 
Die vast moet blijven alle tijt,
Soo datse geen verset en lijt,
God geve wat'er omme-gae ?
SIBILLE .
En twij f f elt niet, ick segge jae 
Het is een peil die niet en wijckt,
Het is een seyl dat niet en strijckt,
Het is een rots die noyt en beef t,
Wat slagh haer wint of bare geef t,
En dit 's nu menighmael geseyt .
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ROSETTE .
G by si j t to strengh in uw beleyt .
Wel, of 't een eerlick jongelingh
Soo bi j ster aen het herte gingh
hat by nu sieck van lief de waer,
En laege schier in doots gevaer,
So dat het vier, geweldigh straf,
Hem wees gelijck een open graf,
Segh eens wat raet in dit verdriet ?
SIBILLE .
Ey, l ieve kint, en acht' et n iet 
D at groot bekl agh, die sware pi j n
En is niet meer als enckel schijn 
W aer is' er een in onsen ti j t,
W aer is' er iemant doot gevri j t ?
Men roept  ick reys, ick queel, ick sterf,
Ten sy ick eenmael troost verwerf 
En siet, het is maer al bedrogh,
Sy blijven, en sy leven noch .
Dan schoon al queelde yemant seer,
Ghy noch en gaet niet buyten eer,
M aeckt dat j e dese kl -ippen mi j t,
Daer tucht en schaemte schipbreuck lijt,
De koortse van de geyle min,
En heef t maer slimme parten in,
Het is een strick, een f uyck, een val,
Die l icht een vri j ster vangen sal,
Indiense niet en wort geleyt,
Na tucht en ware schaemte seyt 
D us soo j e raet o f reden acht,
Hout dese ranken gansch verdacht .
Siet, Ammon leyt van minne kranck,
Hy nut geen spi j t o f soeten dranck,
Hy is soo mager uyt-geteert,
D at by aen al le menschen deert,
De koninck is met hem begaen,
Die komt en spreeckt den linckert aen,
Die gee f t gehoor aen si j n gekl agh ,
Om dat by soo verdrietigh sagh,
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En mits by leet soo grooten noot,
Dat by scheen dichte by de doot 
Maer of by schoon al dapper hijght,
Soo ras by Thamar maer en krijgt ,
Geen hoo f t o f hert en doet hem seer,
Daer sijn geen swacke leden meer 
Hy is terstont soo kloecken man
D at by een maeght verkrachten kan 
Is dat niet dapper sieck geweest,
Daer vuyle lust het quaet geneest ?
Rosette, wat ick bidden magh,
Vermij dt u van dit slim bej agh 
Of schoon een vryer beestigh klaeght,
Ghy, bout u als een wijse maeght,
En wort doch noyt een malle bruyt,
Al spoogh by longh en lever uyt 
Ontsegh hem tot -de rechte stont,
D at is het voile trou-verbont,
Wie oyt begon ontij digh spel,
D at was een sot in .
Israel
ROSETTE .
Vriendinne, tusschen ons geseyt,
Is dit niet wat to langh gebeyt ?
Want als de knoop is toe-gegaen,
Dan is' er geen ontseggen aen 
Het wij f is dan haer eygen niet,
Maer voeght haer na de man gebiet 
En wat men doet uyt enckel dwanck,
Dat heeft gemeenlick geenen danck 
Maer geeft men eer men geven moet,
Dat maeckt de gunste dubbel soet .
SIBILLE .
E y, swi j ght dock Roos j e, 't is gedw welt,
Wat leyt u in het hoof t en maelt ?
Wie is 't die iemant liever was,
Om datse geylen brant genas ?
Want of al schoon een jongelingh
Met lief de-koorts bevangen gingh,
Jacob Cats 17.
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ja, laege boven maten kranck,
Noch beef t de vri j ster geenen danck,
Indiense, met een eerlick lij f ,
Hem geeft oneerlick tijt-verdrijf .
Wat van verraders wert geseyt,
Wort oock tot vrijsters uyt-gebreyt,
Men wil de daet, en niet den man,
Die sl imme rancken smeden kan .
ROSETTE .
'k En kan dit of ter niet verstaen,
Of wijst my naerder reden aen 
Wie kan'er soo ondanckbaer sijn,
Die vreughde loont met droeve pijn ?
SIB ILLS .
Ghy eyst my wonder vast bescheet,
En evenwel het is gereet
Gods eygen woort, dat wijst de baen,
Hoe vreemt dat bier de saken gaen .
Siet, Ammon (die, gelijck het scheen,
Van enckel lief de schier verdween)
Kreegh door bedrogh en slim beleyt
(Gelijck bier vooren is geseyt)
Het eynde van sijn dwase lust,
En siet, daer was het vier geblust !
Ach ! Thamar mocht wel henen gaen,
De gansche lief de was gedaen 
Een hoofsche knecht, een slimme guyt,
Die joegh de maeght ter kamer uyt .
Daer gaetse van haer eer berooft,
En stroyt vast asschen op haer hooft,
En, uyt een droevigh herten leet,
Soo scheurtse noch het bonte kleet,
Het kleet, dat slechts een jonge maeght,
Dat maer een Konincx dochter draeght,
En dat geen vrijster hebben magh,
Die oyt by man to bedde lagh
Maer of al schoon de dochter treurt,
En haren besten tabbert scheurt,
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Of datse slecht en deerlick siet,
Die slimme quant en wilse niet 
Soo haest sy maer en was onteert,
Is al sijn wesen om-gekeert 
Sijn gansche lust is wegh-geruckt
Soo ras het bloemp je was gepluckt .
ROSETTE .
Maer dat was oock een loose schroef,,
Een lichte guy t, een loosen boef,
Die soo een Konincx dochter schond,
En stracx met schanden henen Bond
Hy kreegh oock loon na sijn bejagh,
Daer yder wel op letten magh 
Want by werd juyst alsoo geplaeght,
Gel i j ck by dede met de maeght
De jongers van het dertel ho f ,
Die smeerden hem wel dapper of,
Soo dat by f lucx ter plaetsen bleef,
D aer by sijn droncken vreugh de dreef
Soo moet je varen al le ti j t,
Soo moet je varen wie je si j t,
Die oyt een jonge vri j ster schent,
En dan haer moeder weder sent .
SIBILLE .
Wel, soete maecht, let op het stuck,
En mijt soodanigh ongeluck 
En of het schoon eens soo geschiet,
Dat u een loose gast ontbiet,
Als dat by sieck to bedde leyt,
En nu als van de werelt scheyt,
En dat vermits de groote vlam,
Die uyt uw schoonheyt voetsel nam,
En dat de quant daer op misschien
U eens versoeckt to mogen sien,
Eer dat hem, door het swaer geval,
Sijn droeve siel ontslippen sal 
Ick bidde, komt'er niet ontrent,
Schoon by u duysent boden sent,
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't Is mal gebaer of slimme list,
Waer door men naem of eere mist .
Soo is de vos oock wel gestelt,
Hy gaet hem leggen op het velt,
Hy streckt sich uyt met al het lij f ,
Het schijnt sijn oogen worden stij f ,
Het quij l dat severt op den gr , ont,
De tongh die hanght hem uyt den mont,
In 't korte, wie daer komt gegaen,
Die seyt  och Reyntje, 't is gedaen r
Maer soo daer eens een vogel koomt,
Die nu de vos niet meer en schroomt,
En dat het slim gedrochte siet,
Dat sick de pr,oye scho.one biet,
Soo springht het loose vosjen op,
E n gri j pt den vogel by de kop,
Dat is de sieckte die hem let,
De sieckte dient hem voor een net .
Maer om to keeren tot den grant,
Daer op ons eerste reden st,ont
Noyt koomt'er uyt een quaet begin,
Noyt koomt'er uyt de geyle min,
Noyt koomt'r uyt to snellen spoet,
Dat voordeel aen de vrijsters doet .
Als iemant, voor den rechten tijt,
De vruchten van den wi j ng aert sni j t,
En slaet'er dan, - met luchten sin,
Van stonden aen de tanden in 
En dat daer op de druyve berst,
En op de stompe tanden knerst,
Soo voelt by stracx een wrange smaeck,
En siet, daer eyndight si j n vermaeck 
Hy grijnst, en, met een snar geluyt,
Soo spout by 't al ten monde uyt 
Hy toont hem norts en bijster gram,
Om dat by steyl en hooge klam,
En groote m'oeyten onderstont,
Alleen maer .om een sueren mont .
Geloof t het, teere maeght ! geloof t,
Als eenigh gier uw maeghdom roof t,
En dat hy, voor den rechten stont,
Daer aen verkoelt sijn heeten mont,

26 1

D (segh ick) even metter daet,
Het vuyl bej agh hem tegenstaet f
Want eerst soo wroeght hem sijn gemoet
En seyt hem, dat by qualick doet,
En jaeght hem als een snelle storm,
En knaeght hem als een felle worm 
Dan koomt hem vorder in den sin,
Hoe licht ghy vielt in geyle min,
Hoe ras ghy hem het bloempjen liet,
Dat noyt sijn eerste wesen siet 
En noch soo wort'er, boven dat,
Een vast besluyt hier uyt gevat,
Te weten, dat een stoute maeght,
Die eens haer beste panden waeght,
Geduerigh, na den eersten val,
Oock elders dertel wesen sal .
Siet daer uw weerde maeghde-blom,
Siet daer uw gansche wellekom,
Siet daer uw gunst met haren danck,
Die scheyt als met een vuylen stanck 
Siet daer het lang gewenste soet,
D at is terstont maer enckel roet
Dat is een plaegh, een harde wet,
Die God op vuyle lusten set 
Al was de vri j ster lief -getal,
Sy worf eyl aes tot enckel gal .
O Maeghden ! wat ick bidden magh,
En doet my noyt soo quaden slagh,
En .of'er iemant heftigh vrijt,
Verbeyt noch al den rij pen tij t .
En wat hier 't schoon beloven raeckt,
fl at iemant somtijts gaende maeckt,
En bout noyt op . soo weecken grant,
Al maeckt'et iemant wonder bont 
De werelt is to bijster loos,
En wy, eylacen ! al to broos,
Om dese kans, door ons bestaen,
Met eenigh vo, ordeel aen to gaen .
Hoe lichte wort een jonge meyt
Ellendigh van het stuck geleyt,
Door slim bejagh en enckel list,
Daer op de slimste niet en gist !
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Het schijnt sy heeft haer banden vast,
En of ter is'et mis getast 
De linckert ,scheert alleen de geck,
Sijn eedt is maer een minnetreck .
Hier sweert'er een in dit geval,
Dat by sign lief beminnen sal,
Soo laugh by d'aerde van beneen
Met si j ne voeten sal betreen 
En als by dan sijn heete lust
Na sijn geval len beef t geblust,
En dat by uyt sijn vuyle schoen
Een hant vol stof s beef t laten doer,
D at by met v'oor-bedachten sin
Ter smuyck daer had gesteken in,
Dan lacht by dapper in de vuyst,
En meynt, by heef t'et wel gekuyst 
Daer sit de vrijster dan bedot,
Tot eygen leet, en vreemden spot .
Een ander vint een slimmer treck,
En roert aldus sijn loosen beck 
Ick sal u houdan trou verbont,
Soo langh tot my de gantsche mont
Met aerd' en sto f sal sijn bedeckt,
En siet, noch is' et maer gegeckt 
Want alsoo ras de slechte maeght
Haer eer ontij digh heef t gewaeght,
Soo steeckt by 't hoo f t maer in het sto t ,
En roept terstont  ick ben'er of .
Noyt seyt men bier to sijn geschiet,
D at een sijn lief al dus verriet,
Hy seyd' haer vreemde lijmery,
En voeg d' er dit ten lesten by
De schepper die bier boven is
Sy mijn getuyge, dat gewis
Ghy sult mijn echte vrouwe sijn,
Geneest my slechts de minne-pijn 
De maeght, eylaas ! onnoosel dier,
Die blust bier op het dertel vier 
Maer na de lust en haer bejagh,
Van trouwen vorder geen gewagh
De quant en komt niet weder uyt,
Daer satse toen de soete bruyt !
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En schoon sy dickmael hem ontbiet,
D e l inckert gaet o f koomt' er niet 
Eens quam by haer to moete gaen,
Doch al de lief de was gedaen,
Hy keerd' het hoo f t aen d' ander sy,
Maer siet, de vri j ster gingh' er by,
Sy greep hem by sijn opper-kleet,
En maent hem dier, op sijnen eedt,
D at by dock s i j n bel oo f de trou
Ten lesten eens voltrecken wou 
De gast die stont een wijle stom,
Maer evenwel by loech'er om 
Ten lesten seyt by  , ,slechte duyf,
Ick met u trouwen ? wat een struyf !
Ey, rust uw hooft, onnosel kint !
Belooven is maer enckel wint,
De Schepper, daer ick u by swoer,
En is niet anders, lieve moer !
Als dese lepel, die je siet,
Die pap aen kleyne kinders biet 
Ghy daerom, weyt u niet to breet,
D aer is geen klem in desen eedt .
Siet, daer stont onse bruyt en keeck,
Eylaes ! haer gansche kracht besweeck 
M aer o f se droeve was o f niet,
Sy moest verteeren haer verdriet,
Vermits sy geenen troost en kreegh 
En was noch blij de dat se sweegh .
ROSETTE .
Waer ick Prinsesse van het lant,
Ick sou then slimmen lanterf ant
Wel anders dwingen tot de trou,
Hy mochte seggen, dat by wou .
Maer is'er niet een strenge wet,
By Prins of Keyser in-geset,
Voor soo een onbeschaemden mont,
Die, met een voor-bedachten vont,
Den maeghdom van de vrijster steelt,
En met de weerde trouwe speelt ?
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SIB ILLE .
Mijn swager is een advocaet,
Een man die vry het stuck verstaet,
Die heeft my dickmael aengeseyt,
Dat, als een vrijster is misleyt
Door grepen, die een spotter drij f t,
D at evenwel de trouwe bl i j f t
Een woort gesproken op den voet,
Gel i j ck men dat gemeenl ick doet,
En wort naer rechten niet verstaen,
Dan soo de reden is gegaen .
ROSETTE .
0, dat behaeght my wonder wel !
Beloven is geen kinderspel 
Het recht, dat recht het slim geschil,
Wanneer een boef niet wel en wil .
SIBILLE .
Neen hol l a, jonge dochter ! neen 
En gaet niet verder als ick meen
Neem dit niet voor een oogh-gemerck
O p dat j e daer op gingh to werck 
dock dit en dergelijcke recht,
Dat heeft'et vry al wat to slecht,
Om iemant van haer eer genet
Te brengen tot het echte bedt 
Want schoon men soo een lincker daeght
En bijster voor den rechter klaeght,
Wat koomt'er van als enckel spijt,
E n d at men op de tongen ri j t ?
Bedenckt eens, wat die loose quant
Niet op sal halen t'uwer schant !
Hy sal daer seggen voor gewis
D at ghy, gel i j ck een taye kl is,
Hem pleeght to kleven aen het lij f 
Hy sal daer roepen, stout en stij f,
D at ghy hem over l angen ti j t
Hebt nageloopen en gevrijt,
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Dat ghy hem dickmael hebt geterght
En ick en weet niet wat geverght 
Ja, dat je noyt een kleyn vermaen
Van troubelof ten hebt gedaen,
Als toen ghy nu to bedde laeght
En sijnen brant ontsteken saeght 
Noch sal hy, als met open keel,
Omstandigheden wonder veel,
En duysent rancken op een ry,
Tot schijn van waerheyt, brengen by 
Dus sul j e worden ingevoert
Voor eene die geduerigh loert,
Om jonge vryers, ri j ck en vet,
Te kri j gen in uw vincke-net 
D aer sul j e staen, onnosel lam,
Nu gants bedroef t, dan hevigh gram,
Nu bleeck, eylaes ! en sonder moet,
Dan weder root gelijck een bloet,
In 't korte, t' uwer grooter schant,
Een kluchje door het gansche lant .
ROSETTE .
Voor eene die haer stuck verstaet,
Is hier toe vry al beter raet 
Voor my, stont ick hi dit geval,
'k En waer mijn leven niet soo mal
Van iemand gunste toe to staen,
O f eerst soo moest' er voren gaen
Een ringh, en dat een diamant,
Een brief j e van si j n eygen hant,
Waer in by my geloven sou
En vaste minn' en echte trou 
En dit al vorens soo gedaen,
Dan is'er geen ontkennen aen .
SIBILLE .
Och kint, al waer j e noch soo sneegh,
Uw saken gingen noyt ter deegh,
Ghy oyt, van soo geslepen quant,
Ghy, brieven kri j gen van verbant !
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Ghy, gron den leggen t' uwer eer !
Ey lieve, denckt'et nimmermeer .
Ghy sijt to swack, en by to sterck,
Dit stuck en is geen maeghde-werck 
Hoe seer ghy op uw saken let,
Indien by maer een punt verset,
O f slechts een letter omme draeyt,
Uw gants beleyt, dat is bekaeyt 
Hy sal u, met een hoof schen treck,
Hy sal u, met een loosen beck,
Hy sal u, door een vreemde tael,
Ontglippen, als een gladden ael .
My valt bier in een vreemt geval,
Dat u wat wijser maecken sal,
Indienje maer het stuck wel vat .
ROSETTE .
Wel aen, vriendinne, seght my dat .
SIBILLE .
Een jonck student, een weeligh gast,
Met jock en spel voor al gepast,
Vol jeugdigh bloet en enckel brant,
Koomt weder in het vaderlant,
Daer gaet by staen als advocaet,
En siet eens wat'er omme gaet
Hy kreegh voor eerst daer niet to doen,
En 't stont hem uytermaten groen 
Voorwaer het is een kunstigh man,
Die jeught en weelde dragen kan !
Hy wort daer in de buert gewaer
Een bolle meyt, een geestigh haer,
Een dochter van een swarte smit,
Maer sy wat uyter maten wit 
Hy koomt'er by des avonts laet,
Wanneer se voor de deure staet 
Hy jockt en speelt al wat to vry,
Hy bleef'er gansche nachten by 
Hy maeckt'er naerder kennis met,
Zoo dat by raeckt ontrent haer bedt,
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D aer onse duy f , de slechte Griet,
De gronden leyt van haer verdriet .
Sy pleeght niet lange dit bejagh,
De smit verneemt een selsaem vet,
Dat sich ontrent haer midden set .
Hy roept sijn dochter wat ter sy,
Hy roept'er oock de moeder by,
Hy gaetse stil en sachtjens aen,
En vraeght hoe alle saken staen 
Daer is de meyt in groot gevaer,
Sy went'et hier, sy keert'et daer,
Doch mits' in alien bleef to kort,
S'oo seyts' in 't leste wat'er schort 
De smit, eylaes, de goede man,
Geiijck een yder dencken kan,
Is uytermaten seer ontstelt,
En tot de Liele toe gequelt 
Maer evenwel, nadien by siet,
Dat 't geen met vreughde was geschiet
Met aruck niet of kan sijn gedaen,
Soo spreeckt b y dus si j n dochter aen
,,Uw stout bedrij f en geilen brant
Heef t ons gebracht in dese schant,
Nu dient'er neerstigh op gepeyst,
Wat dit beginsel vorder cyst 
By u wort dan to weegh gebracht,
D at uwe poi -oock desen nacht
In uwe kamer komen magh,
Gelijck by van to voren plagh 
En last my naerder overslaen,
Wat ions dan vorder dient gedaen"
Siet, weerde maeght ! dit komt'er van,
Wanneer een vrijster, nu en dan,
O f al to grooten vryheyt beef t,
O f al to grooten vryheyt geef t 
Ick wenste, dat men in het lant
Soo grooten vryheyt niet en vant 
Ick sie men l aet de jonckheyt toe,
Te mallen, ick en weet niet hoe,
Oock dickmael in de stille nacht,
En dat alleen, en sonder wacht 
Ach ! hier uyt rijst ons groot verdriet,
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Dat niemant, als to laet, en siet
Het is voorwaer een teere maeght,
Mijns oordeels, al to veel gewaeght 
Het is haer al to seer geterght,
En boven hare kracht geverght 
Let, ouders, let op dit bej agh,
En bint het vryen aen den dagh,
O f anders kri j ght uw kint een man,
Eer dat'et yemant weten kan .
ROSETTE .
Wel wat is dit voor onbescheyt,
Dat ghy ons hier voor oogen leyt ?
Het schi j nt, dat ghy den vryen ti j t
Van onse soete jeught benijt 
Wy sijn een vry gevochten lant,
Waerom dan hier een en-en bant?
Waerom doch soo een harde wet
De teere maeghden voorgeset ?
In 't vryen dient men vry to zijn,
En daer en dient geen sonne-schijn,
Den avont is van langer hant,
En in de stadt en op het lant,
Geeygent tot de soete min,
En niemant vont'er hinder in .
Siet, wie een dochter onderhout,
En wenst met haer to s n getrout,
Die kent Been beet o f dertel bloet,
Maer beef t een reyn en heus gemoet,
Een herte dat niet quaets en peyst,
En niet als goede dingen eyst 
Dat heyligh bont is al to reyn,
Ten lift geen vuyl of dertel breyn .
Doch schoon daer quam'er cen ter baeii,
Die slimme wegen dorstte gaen 
Ey, geen van ons en is soo mal,
Of weet hoe sy sich dragen sal 
Men kent de linckers metter daet,
Men siet haest wat'er ommegaet,
Men hoort terstont haer losse tael,
Men kent haer rancken altemael,
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Men siet, oock even sonder bril,
Waer dat het speelt jen henen wil 
Gewis, indien'er iemant dorst
My eens maer roeren aen de borst,
O f dat een lincker let bestont,
Dat ick wat o,ngeregelt wont,
Voorwaer ick loud' hem laten sien,
Waer toe het spel hem sou gedien .
Een maeght moet doers gelijck een bie,
Die vlieght, soo als ick dickmael sic,
Op boom, op bloem, op alle kruyt,
En al met sangh en soet geluyt 
Maer soo misschien een dertel kint
Haer bier -of daer geseten vint,
En dat het wicht het bees jen grij pt,
En met een stouten vinger nijpt,
Of anders by de vleugel vat,
En wil gaen rooven haren schat,
Dat is den so,eten honigh-raet,
Die in het Bier versegelt staet 
Dan is'et vry geen kinder-spel,
Want siet, het dier is wonder f el,
Het steeckt, en straelt, gelijck verwoet,
Tot dat de roover wi j cken moet 
Dit is van outs de rechte baen,
Die alle ware maeghden gaen .
Wy sijn beleeft en wonder goet,
Aen die ons niet als eere doet 
Maer als'er iemant vorder gaet,
Dan wort oock heusheyt vinnigh quaet,
Wy toonen dan voor alle man,
Dat pock het byet je quetsen kan .
SIBILLE .
Gewis, 't is al maer kinder-praet,
Ghy weet niet wat'er omme-gaet,
D aer raeckt'er menigh in het net,
Schier eer sy op haer dingen let 
Als weelde met een posse vreught,
En doncker nacht, en guile jeught,
En heete min, en malle praet,
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En ander dertel ongelaet,
Op eenen ti j t to samen koomt,
Segh, wat en dient'er niet geschroomt ?
Ick segge noch en blijv'er by,
Dat ja, het dertel nachtgevry
Baert al to licht een ongeval,
Daer van ick heden swijgen sal .
Al wort'er, in de stille maen,
By wijlen dit en dat gedaen,
Ghy weet men koopt geen rijcke dracht,
Men koopt geen peerels in der nacht,
Men koopt geen fijn scharlaken kleet,
O f iet met kosten uytgereet,
Men koopt geen hellen diamant,
Dan als men siet het minste sant .
Een maeght voor al, dat schoon gesicht,
Is ware voor een open licht 
De nacht en is maer enckel waen,
De sonne wij st de f ey len aen,
In duyster pleeght men vuyl bejagh,
Maer tucht vermaeckt haer op den dagh .

ROSETTE .
Wy hebben al genoegh van dit,
Dus keert eens weder na de smit .
SIBILLE .
Het stuck dan wort alsoo beleyt
Geli j ck de vader had geseyt 
De vryer gingh sijn ouden pat,
Maer wort daer op de daet gevat 
De smit, die is ontrent bet bedt,
Soo haest de vinck is in het net 
Hy stelt hem bijster -ongesint,
Vermits by daer een jonghman vint 
Hy vloeckt, by tiert, by roept, by vraeght,
Wat ramp dat hem de sinnen jaeght,
Dat by sijn kint, sijn liefste pant,
Brenght in sijn eygen buys to schant 
Hy seyt  het is met hem gedaen,
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Of by sal beter wegen gaen .
De quant, verbaest in dit geval,
En weet niet wat by spreken sat,
Hy seyt  ,ey, lieve ! niet to fel,
Ick ben een eerl ick jonck gesel 
Ick sal de sake dienen aen,
Ter plaetse daer het client gedaen,
En soo kan oock het gansche stuck
Uw dochter strecken tot geluck" .
,,Neen, sprack de smit, o slimme gast,
Ick heb u, en ick houd' u vast 
Want soo je waert uyt mij n bedwangh,
Ghy troud' haer noyt uw leven langh 
Ick ben een smit, en siet, ick weet
Het yser dient in tijts gesmeet ."
Daer mede schreeuwt by bijster stijf
,, Komt veerdigh bier, komt boven wij f ,
Roept, al je macht, de knechten bier,
En seght, dat yder uyt het vier
Een gloeyend yser brenge met,
Want nu dient op het stuck gelet" .
De smit en beef t naeu uyt-geseyt,
De knechts sij -n altemael bereyt,
En staen daer, als dat happigh volck,
Dat in den onderaertschen kolck,
Bekrosen, swart, en vuyl begaet,
Den blicksem metten hamer slaet .
D aer grij pt de smit met groot getier,
Een yser, root gel ij ck een vier,
En biet den quant dat heete staal,
En seyt  „ick vraege noch eenmael,
Ick vraege, segh ick, met gedult,
O f ghy mi j n dochter trouwen suit?"
De pol, noch des to meer verbaest,
Meynt dat de man van gramschap raest,
En bid daerom zij ns lij f s gena,
En seyt met vollen monde  „ ja!"
,,D at 's niet genoegh, riep onse smit,
Ghy moest hier setten swart in wit-"
Hy toont een schrif t, met voorberaet
Gestelt by seker advocaet
, , F lucx set uw naem bier onder aen 
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O f neen, het sal d'er qualick gaen" .
De vryer siend' het moeste sijn,
Schrij f t sijnen naeln, doch in 't Latijn,
En voeght'er noch twee woorden toe,
Die luyden ick en weet niet hoe,
My dunckt het Vi Coactus was .
De smit, als by dit brief jen las,
Vraeght, wat dit vremde woort beduyt
,,Het is mijn Van, die selsaem luyt 
Studenten (seyt die loosen haen)
Die nemen vreemde namen aen ."
De man, gepaeyt met dit verset,
Gaet in der haesten vary het bedt,
E n seyt  , gel ie f j ens, s l aept gerust,
En pleeght voortaen uw soete lust,
'k En sal u nu geen hinder doen,
Al duerde 't spel tot aen de noen ."
De smit en is naeu wegh gegaen,
De vryer praet van op to staen 
Hy denckt, sijn haringh braet'er niet,
Na by het daer gebakent siet 
Hy seyt  , ,ick houde voor gewis,
Dat u het rusten noodigh is 
Of anders ben ick gants beducht,
Het mocht u letten aen de vrucht ."
D aer mede gingh de l incker heen,
Niet sonder anghst, gelijck het scheen .
Het leet een dagh wel ses of acht,
D at onse smit si j n swager wacht 
Maer die beef t van dat vreemt gebaer
In si j n gemoet soo grooten vaer,
D at by niet eens ineer om en siet,
Het schi j nt, by meynt de vri j ster niet .
Noch is de man al wel gemoet,
Hy denckt  mij n saeck is immer goet 
Ick heb een schri f t van si j ner hant,
En daer is recht hier in het lant 
Ten lesten pleeght by weder raet,
En spreeckt sijn eersten advocaet,
Die, met dat by het schri f t bekeeck,
Riep stracx  , I slet daer een sl imme streeck !
Dat vreemde woort bier in gedraeyt,
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D at maeckt het ganse stuck bekaeyt . "
,,Neen, sprack de smit, ten lijt geen last,
Ick hebt'et al wel ondertast 
Dit selsaem woort is maer een Van ."
,,Dat is de waerheyt, sprack de man,
De Van, gestelt in dit bescheyt,
Die beef t u van het stuck geleyt . "
En siet, daer gingh hij leggen uyt
Wat Vi Coactus bier beduyt
Te weten, dat met enckel kracht
De quant tot schrijven is gebracht 
Daer stont de smit toen slecht en sagh,
En maeckte vast een groot beklagh,
Sijn vrouwe schijnt to sijn verwoet,
En schelt hem voor een rechten bloet,
Om dat by sich betalen liet
Alleenlick met een gladde niet 
De jonge dochter boven al
Beweent haer droevigh ongeval 
Sy schi j nt van sinnen gants beroo f t,
Sy ruckt de vlechten van haer hoof t,
Sy wringht haer om, gelijck een ael,
Sy nat haer wangen hondert mael,
Sy leef t geduerigh in verdriet,
Maer altemael en baet'et niet 
Want ofse sucht of dapper krijt,
Sy is haer beste goet j e quij t,
Sy moet'et dragen in het graf,
De neep die haer de weelde gaf 
Siet, vrijster ! eens verloren eer
En vint men noyt sijn leven meer .
Alb ! waer de vrijster henen gaet,
Daer vintse niet als enckel smaet 
Sy is ten hooghsten seer beschroomt,
Soo haest sy maer op strate koomt 
Want ieder heef t het oogh op haer,
En al de kinders roepen daer
,,Hier is de meyt, de soete moer,
Aen wie de vryer trouwe swoer 
Siet bier een deun, een vreemt geval,
Een bruyt die nimmer trouwen sal !"
En komtse dan uyt dit gedruys,
Jacob Cats 18.
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Om rust to soecken in het huy s,
Daer vintse noch, dat harder drij f t
De vader vloeckt, de moeder kij ft
De vrienden altemael, gestoort,
En spreken niet een gunstigh woort ti
Sy voelt de pijne van de dracht,
Sy schroomt de p i j ne these wacht,
De pi j ne van een droevigh kint,
Daer sy geen vader toe en vint 
Maer dat haer pijnight aldermeest,
D at is de beul in haren geest,
Dat is haer eygen swaer gemoet,
Dat als een worrem leyt en wroet 
D at knaeght haer siele nacht en dagh,
Soo datse nimmer rusten magh .
Siet, vrijsters, wat een droeve stant
Haer in de droeve vri j ster vant !
De teere maeghdom, soo het blijckt,
Die heeft iet, dat den mol gelijckt 
Soo langh de mol op aerden leef t,
Het schi j nt dat by geen oogen beef t,
Maer sijn gesichte wort ontbloot,
Wanneer by worstelt met de doot 
Het schi j nt daer wi j ckt dan eenigh dingh,
Dat hem voor dese leden hingh .
Geen maeght en siet haer eygen quaet,
Geen maeght en kent haer eygen staet,
Sy weet niet wat een, schoon j uweel,
Sy weet niet wat een noodigh deel,
Sy weet niet wat een weerden schat
Sy in haer teerste leden hadt 
De maeghdom schijnt als steke-blint,
Soo langh men die in wesen vint 
Maer als dat bloemtje is gegaen,
Dan komt'er eerst voor oogen staen,
Hoe leelick dat het is gemaeckt,
Hoe bitter dat de sonde smaeckt,
En wat een pant, dat sy verloos,
Die voor de deught de vreughde koos 
Een vreught, een moeder van den druck
En van geducrigh ongeluck,
Een vreught, eylaes ! die licht ontglijt,
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En staegh in 't herte leyt en bijt,
Een vreught, eylaes ! een droeve vreught,
Een kl ippe voor de reyne jeught .
Na langh gepruyl en grout beslagh,
Zoo koomt de sake tot verdragh,
Men gaf een penningh aen de bruyt,
En siet, daer is het speeltjen uyt .
Hier blijckt dan grondigh, lieve kint
Wat rancken dat de werelt vint,
Om ons met list to nemen of,
D at onse jeught haer luyster gaf .
Ach ! schoon dat iemant wonder seyt,
Wanneer by in de pluymen leyt,
De pluymen swieren met den wint,
En wat'er in de pluymen mint .
Dus, vrijsters, wilje geen verdriet,
En vrijt doch in de pluymen niet .
ROSETTE .
Maer dese smit, onnosel knecht,
Was (mijns bedunckens) al to slecht,
D at by een schri f t ging nemen aen,
By hem geweten noch verstaen 
Voor my, 'k en ware niet soo geck,
Dat ick, door soo een hoof schen treck,
Gebracht sou worden in den druck .
SIBILLE .
Ja, ghy sout letten op het stuck 

En wie dock is 't die niet en valt,

Wanneer hij in de lief de malt?
Ick segh u dit, geloof t'et vry,
Dat meerder man, als ick of ghy,
H ier in niet sel den beef t gemist,
En was gevangen eer by 't wist .
Waer iemant swelt van sotte waen,
Die mist terstont de rechte baen 
Want die op eygen wijsheyt staet,
En pleeght gemeenlick geenen raet
Als met sijn eygen ydel breyn,
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En dat is dickmael al to kleyn,
Om recht to weten wat'er schuylt,
Des wort by licht gebottemuylt .
ROSETTE .
En spreeckt doch niet voor desen bloet,
Hy wist nieI' hoe by pleyten moet 
Gewis, had my de bruyt bestaen,
Die Vi Coactus moest'er aen,
Hy sou, al waer by noch soo vals,
My soo niet schudden van den hals 
Ick hebbe vrienden in het hof .
SIBILLE .
Beminde maeght, met uw verlof,
Schoon ghy al door een kloecke vont
Het stuck alsoo beleyden kont,
D at- ghy bequaemt uw vol len wensch,
Soo waer j e doch een arrem mensch .
ROSETTE .
Wel hoe? ick greep hem by de mou,
En dwongh hem tot een vaste trouw,
Niet met gewelt, maer door het recht .
SIBILLE .
Dat hef t'et mede wat to slecht 
Al waer men met den p leyt f ack vri j t,
D aer troutmen niet als enckel spi j t 
En daer men trout uyt enckel dwangh,
Daer pleyt men al sijn leven langh .
Dan, of misschien uw domme jeught
Noch hopen dorst gewenste vreught,
Om datje door een soet gedult
Hem, sooje meynt, wel leyden suit,
Soo is'et noch een meerder quaet,
Dat u voor al to duchten staet 
Denckt vry, dat God dat vuyl bej agh

In geenen deele lij den magh
Hy straf t van outs met swaerder ha n i
Al wat onteert den ~echten bant 
Dus als ghy voelt in uw gemoet
De bobbels van uw grilligh bloet,
Soo denckt dat God, de reyne geest,
Voor alle saken dient gevreest 
Hy is 't, die eerst het echte bedt
Tot onsen troost beef t ingeset 
Hy is de vader van de trou,
Hy is 't, die eerst de jonge vrou,
Dien weerden schat, dat edel pant,
Gaf aen den man met eyger hant,
Gel i j ck ick weet in mi j n gemoet,
D at by noch even heden doet .
Al wie in lusten is verhit,
En steltse voor sijn eenigh wit,
En geeft hem daerom tot de vrou,
E n vest' er op si j n echte trou,
Gelijck het menighmael geschiedt,
Wat kan hem naecken als verdriet ?
Wat segen wacht by van den Heer,
Die niet en trout tot sijnder eer ?
Wat dwase lief de voeght by een,
Dat scheyt de knuppel in 't gemeen .
Dies stel ick voor den besten vont,
En even voor een vasten gront,
D at ieder neme si j n begin,
Niet uyt de tochten van do min,
Niet om het goet of ydel eer,
Maer in den segen van den Heer 
Dies, als een teere maeght gevoelt,
Dat haer ontrent de leden woelt
Een roock, een vonck, een grilligh vier,
Soo raed' ick aen, het jonge dier,
Dat haer gewoonlick vroegh-gebedt
H ier naer een weynigh sy g eset 
En datse, met het daeghlijcx broot,
Oock bidde voor den maeghden noot,
Oock bidde voor een gunstigh man,
Die hare jeught geneeren kan 
Op dat alsoo de reyne lust
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Door rechte wegen sy gehlust .
Oock vind' ick uytter matern goet,
D at hier eens moeders ri j p gemoet
Haer dochter leyde metter hanV
Tot midden in den echten bant,
Haer dochter wijse nu en dan
Het wesen van een echte man,
En wat al goets een soete mont
Kan brengen tot het echte boot,
En hoe een kint dient opgevoet,
En hoe de keucken schaf fen moet,
En hoe een knecht, of stege meyt,
Met reden dient to sijn geleyt 
In 't korte, wat een handigh wij f
Moet brengen tot liet huysbedrij f .
ROSETTE .
Ghy hebt veel noten op uw sangh,
En maeckt'et ons al wat to laugh 
Ick meyne, dat een teere maeght
Niet op een nieu en dient geplaeght,
Met dus, en soo, met dit, en gint,
Gel i j ck een onb°dreven kint 
Sy is uyt schole t'huys gekeert,
En daer genoegh in al's geleert,
Al wat haer noch to weten staet,
Dat kan se leeren uyt de daet .
SIBILLE .
Neen, die haer saken wel bevroet,
Die leert to voren eer se doet 
En schoon al is'er iemant grijs,
Al is'er iemant dapper wijs,
Noch heeft by efter leeren .s noot,
En leert oock midden in de doot .
Het trouwen is een vaste koop,
Het trouwen is een vaste knoop,
Net trouwenn en het huys-gesin
Die hebben veel bedenckens in .
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ROSETTE .
Ghy wickt het trouwen bij ster swaer,
Het schi j nt als o f 't een ambacht waer,
Ja, dat men regels leeren moet,
Gel i j ck men in de kunsten doet 
Een kleuter of ter niet-te-min,
De jonghste van het huysgesin,
Die eerst maer in de werelt kijckt,
En schier als na de lueren rijckt,
Die meynt wel dats' haer plichten kan,
En wat men hoef t ontrent een man,
En daer op trout men alle daegh 
Wat wonder is 't soo ick het waegh ?
SIBILLE .
'k En wil niet seggen wat men doet,
Maer wat men na de reden moet 
Ick weet, daer si j nder al genoegh,
Die trouwen uytter maten vroegh 
Maer hoe het met de lieden staet,
En wat'er dickmael ommegaet,
Dat hoort men staegh met groot verdriet .
ROSETTE .
Eens anders doen en roert my niet 
Ick segge dat een jonge maeght
Die slechs haer moeder wel behaeght,
En soo de sleur wat houden kan,
Is dienstigh voor een eerlick man .
SIBILLE .
O f schoon een moeder in het rou
Sich met haer dochter lyden wou,
Dat is alleen soo lange goet
Tot datse buyten woonen moet,
Want koomt'et op een trouwen aen,
Soo moet de sake vorder gaen .
Het koren, dat een lantsman eet,
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Hy veeltijts slechs daer henen meet,
En, schoon daer loopt wat onkruyts in,
't Is goet genoegh voor 't huysgezin 
Maer als by na den folder gaet,
En haelt van daer bet vruchtbaer saet,
De hope van het nieuwe jaer,
Dat sift, dat seelt by allegaer,
Hy scheyt bet onkruyt van bet graen,
En laet'er niet een vuyltjen aen .
Een moeder, die een dochter beef t,
Die haer nu tot een man begeef t,
En nu haest vruchten dragen sal
Ten dienste van het aertsche dal,
Die moet dan vry wat vorder gaen,
Als sy to voren heef t gedaen 
Want schoon sy van een teere maeght
Al dit of dat in buys verdraeght,
Dat raeckt haer man en haer alleen,
En niet de werelt in 't gemeen 
Het is maer eygen huys-verdriet,
't En roert de vreemde lieden niet 
Maer soo een maeght, vol quade sucht,
Gewassen buyten alle tucht,
Haer met den man in echte paert,
En 1inders haers gelijcke baert,
Dat gaet de gansche werelt aen,
Die bier in wort to kort gedaen,
D at raeckt voor al het vaderl ant,
D aer in het quaet wort voort-gepl ant
Dies is'et dat ick noodigh acht,
D at by een moeder sy betracht,
Eer oyt een dochter wort besteet,
Dat sy haer voile plichten weet .
ROSETTE .
Ghy spreeckt bier uyter maten wel,
En stelt een noodigh buys-bevel 
De moeder is de naeste vrient,
Haer kint to leeren hoe het dient 
Maer, na dat ick het stuck bemerck,
Soo vint hier oock de vader werck,
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Het ampt dat hem is opgeleyt,
Dient hier al mede wat geseyt 
My dunckt, dat by moet omme-sien,
En dencken wat'er kan geschien 
Hy dient to letten alle dagh,
Wat aen sijn dochter schorten magh,
En hoe haer wesen is gestelt,
En wat haer in de sinnen quelt 
Want, als men hier de sieckte kent,
Dan is het quaet haest afgewent .
Ey, neemt op alle dingen acht,
De rijpe ti j t beef t wonder kracht
Wie siet het niet ? een rijpe peer
Die valt oock s,onder schudden veer,
Die valt oock van den minsten stoot,
Die valt oock dickmael in de sloot,
Ja, midden in den modder-kuyl,
En maeckt haer aerdigh blos jen vuyl .
Wel hoort dan, vader, goede vrient !
Dat hier voor al geweten dient 
Hebt ghy meloenen in den hof,
1eylt vrienden mede, scheydt'er of 
En heb je t' huys een rijpe maeght,
Siet dat j' haer niet to l angh en waeght 
Soo grijpt, o goede vader, grijpt,
En brenghtse veerdigh aen den man,
Die haer ten nutte brengen kan 
Want soo je wat to lange toef t,
Ghy staet om haest to sijn bedroef t,
Uw vrucht om ras to sijn verrot,
Uw dochter om to sijn bedot 
En al, mits ghy to lange paert
Twee vruchten van to wacken aert .
Wat dunckt u doch van dit besluyt ?
SIBILLE .
Ick sie, ghy prijst een jonge bruyt .
Dan, komt'et op een praetjen aen,
Soo heb je vry niet al gedaen 
Ick weet hier op al mede wat,
Hier dienstigh om to sijn gevat
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Het oof t, dat vroegh is van den tack,
Is vry niet sonder ongemack,
Waer dat'et eens wort omgehutst,
D aer is'et over al geblutst 
Het is van stonden aen geraeckt,
En schij nt als opten koop gemaeckt 
Maer siet, het tij digh winterf ruyt,
Al kri j ght dat vri j een harden stuyt,
Of dat'et stij f wort aengetast,
Noch blij f t het echter wonder vast,
En is geduerigh niet-to-min,
Gants dienstigh voor het huys-gesin .
ROSETTE .
'k En spreeck niet van het f ruyt alleen,
Mijn leer is over het algemeen
Heef t iemant duyven op het kot,
O f spreeuwen in een vogel-pot,
Hy dient gewis, met alle vlijt,
Te passen op den vluggen tijt 
Want soo by 't wat to lange maeckt,
Tot eens de rappe jeught genaeckt,
Hy sal voorseker op het lest
Niet vinden, als het leege nest 
En siet, dan is 't to laet gesucht,
De vogels swieren in de lucht .
SIBILLE .
En denckt niet dat my stof ontbreeckt,
O-ock schoonje nu van vogels spreeckt 
Men seyt ons, dat het jongh p atri j s
Loopt, al to veerdigh in het rijs,
Loopt al to ras in bosch en hey,
Want siet, het kleef t noch aen het ey 
En daerom, waer het pooght to gaen,
D aer sleept den dop hem achter aen .
ROSETTE .
Vriendinne, waerom dit geseyt ?
Het dient wat naerder uytgeleyt .
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SIBILLE .
Een die met trousucht is gequelt,
En metter haest ten manne snelt,
Die draeght tot in het echte bedt
Niet selden kintsche grillen met 
De pruyltjens met de poppevaen,
Die slepen dickmael achter aen .
ROSETTE .
Maer beyt een vader wat to laet,
Soo komt'er noch een meerder auaet
1
Siet, als de gerst, of ander graen,
Niet van den acker wort gedaen,
Niet wort geschey den van den grout,
Ter goeder uyr, to rech ter stont,
Stracx valt het rijpe koren uyt,
Vermits het ayr niet meer en sluyt 
Daer leght het dan, en wort aldus
Tot spij se van een grage mus .
SIBILLE .
Maer die het koren al to groen
Heef t in de schuere laten doen,
Die vint oock vry si j n hertenleet
De schoven worden dickmael heet 
Dies moet'et weder uyt den tas,
Al wat to vroegh gestapelt was .
Een vrijster van to groenen aert,
Die bleve beter o,ngepaert,
Tot dat haer wesen rijper waer,
En nutter tot een wederpaer 
Want die in 't echte bedde treet,
Eer sy de rechte gronden weet,
Die stelt wel licht den echten bant
In roock, in vier, in enckel brant,
Om datse by een eerlick man
In stilte niet gedueren kan
Sy wil, sy sal, sy moet'er uyt,
Hoe vast dat oock de deure sluyt 
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Sy is het echte leven moe,
Dies wilse naer haer moeder toe 
En siet, dan valt'er meer beslagh,
Om haer to brengen tot verdragh,
Als of men man en echte vrou
Van nieus to samen paren sou .
Een dochter van een rijper sucht,
Die schickt haer beter na de tucht,
Die weet haer grilligh onverstant
Te toomen met een eygen bant 
Sy kan vermanen, als het dient,
Sy kan vertroosten haren vrient 
En komt'er suer, of komt'er soet,
Sy weet hoe sy haer quijten moet 
Maer duyven van haer eerste vlucht,
Die willen niet als open lucht .
ROSETTE .
Veel wi j se schri j vers niet-to-min,
Die sijn met ons van eenen sin,
En drijven, dat een jonge maeght
Haer in het trouwen beter draeght,
Uyt reden datse buygen kan,
En schickt haer soeter na den man .
En siet, dat dunckt my wel geseyt,
Hoe breet dat ghy hier tegen weyt
Ick houwet met het jeughdigh kruyt,
Ick houwet met een jonge bruyt 
Ick hoorde lest een geestigh man,
Die sprack hier wonder grondigh van 
Hy se_yde  dat by niet en wou
Verkiesen, tot een echte vrou,
Een rijpe maeght, die al to langh
Geweest had in haers moeders dwangh,
Uyt vreese van haer teer gemoet,
Geweken van het eerste soet,
Wel licht misschien een stegen bocht
Ontrent haer moeder krijgen m ocht .
Wie ockernoten groen con f i j t,
Die let ten nausten op den tijt 
Hy kiest voor al geen harde schel,
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Maer proeftse met een dunne spel,
En gaetse door het jeughdigh lij f ,
Dan is de schorsse niet to stij f 
Maer soo de punt niet deur en kan,
Hy laet de vrucht en scheydter van
Want dat den vollen tijt verbeyt
Wort noyt in suycker wegh-geleyt .
Wil eenigh man -een buyghsaem wij f ,
Die tale naer een jeughdigh lijf,
Die kiese tot sijn weerde bruyt
Een jonge maeght, een teere spruyt,
Aen wie geen eelt, of harde quast,
Ontrent den sachten boesem wast,
En die voor al geen stegen neck
En kreegh, door ander luy gebreck .
Dit heeft de vrient my dus geseyt,
Ja, noch al breeder uytgeleyt 
En, na dat ick het stuck begrijp,
Geen maeght en dient'er al to rijp,
En dese misslagh wort geschout,
Wanneer een vrijster veer igh trout .
SIBILLE .
't Is seker dat men schrijvers vint,
Die meer t,ot jonckheyt sijn gesint 
Doch yder segge wat by wilt,
De reden leert het wat'et schilt,
Een maeght to nemen by der hant,
Gewassen boven onverstant 
Of wel dat kiecken-murruw vleys,
Dat niet en broet als mal gepeys .
Eet vroegh gewas, en prijst'et vry,
't En dient maer voor de snoeperij 
De Meysche kersen in 't gemeen
En sijn maer vel en enckel been 
Het f ruyt gepluckt in grooten spoet
En dede noyt sijn meester goet 
Het dient (gelijck'er is geseyt)
In suycker wegh to sijn geleyt,
O f anders beef t'et Been vermaeck,
Maer slechs al leen een wrange smaeck 

Dies prijs' ick noch de rijpe vrucht,
D aer under dat de moeder sucht .
ROSETTE .
Na dat ick uyt uw reden merck,
Soo maek j e staegh uw gansche werck,
Om onse jeught en weligh groen
Een open oorlogh aen to doen 
Maer 't is genoegh voor dese reys,
Komt nu en opent uw gepeys,
En wijst ons aen den rechten voet,
Wat ieder bier gevoelen moet .
SIBILLE .
Nadien ghy dan, beleef de maeght,
My na de rechte gronden vraeght,
Soo ho,ort wat ick, na mi j n verstant,
Hier voor de beste peylen vant 
Niet dat ick stell' een waste wet,
M aer l act een ie der onverlet
Te mogen doen, in dit geval,
Na dat by dienstigh achten sal 
Indien ghy soeckt een aerdigh paer,
Soo geef t de maeght drie seven jaer,
De jonghman seven boven dien,
En groetse dan voor echte lien

Een weynigh meer, of weynigh min,
Dat maeckt een eerlick huys-gesin .
ROSETTE .
Wel, dat en is soo selsaem niet,
Na ghy u eerst gestrengh geliet 
Maer hoort doch oock een kleyn gedicht,
En stelt'et by de vrijstersplicht 
Want die my eerst het rijmtjen las,
Die seyde dat'et geestigh was
Een jonge maeght van seve jaer
Heef t dan haer tanden allegaer 
Als sy noch seven jaer besluyt,
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Dan schiet de jeught haer botten uyt 
Soo 't noch eens seven jaren li j t,
Het roosjen wort dan pluckens tijt 
Doet bier noch seven j aren toe
Het steeltjen is sijn bloemtjen moe 
Noch eens dan seven jaer verhooght,
Haest, kinders, haest ! het groentje drooght 
Ontrent het seste seven-j aer
Wat dan, als voor een wewenaer ?
En koomt het dan oock niet to pas,
Zoo laetse blyven these was .
Maer siet, ons praet die beef t gedaen,
Want ginder koomt uw man gegaen 
Ick danck u voor uw goet bericht,
't Is ti j t dat ick mi j n ancker i icht 
De dof fe mane die verdwijnt,
Wanneer de guide sonne schijnt .
SIBILLE .
Ick had oock even uytgeseyt
Al wat my in den boesem leyt 
Al scheen ick somtijts wat to straf,
En neemt'et my niet qualick of 
Ick had een gunstigh ooghgemerck
Oock strenge tucht is vriendewerk .
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WEDUWE .

VERGELEKEN MET DE VIER GETIJDEN DES JAERS .
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SOMER.

HERFST .

WINTER .

MET BYVOEGINGE VAN DE MANNELIJCKE TEGEN-PLICHTEN OP
ALLE VOORGEMELDE GELEGENTHEDEN .

E ERSTE DEEL
BRUYT .
Hier is de koele Mey, een bruylof t van de dieren,
Daer al wat pluymen draeght begint to tierelieren,
Daer al het groene wont met open bloemen staet,
En stort in ons gemoet een hope van het zaet .
Hoe kond' ick beter prent' hier onder laten drijven,
Nadien ick was gesint hier van de bruyt to schrijven ?
Al wat de Lente werckt ontrent het groene kruyt,
D at doet het eerste jaer ontrent een jonge bruyt .
Nadien ick, teere maeght, uw plichten heb beschreven,
Soo vind' ick, by gevolgh, mijn sinnen aengedreven,
Om door een nieu gedicht to brengen aen den dagh,
Hoe dat een echte vrou haer ampt bereycken magh .
Oneyndelijck begin ! wiens onbegrepen wesen,
Is in het groote boeck van alle dingh to lesen 
Die eenmael, door het woort, en uyt een enckel niet,
Hebt in het licht gebracht al wat het ooge siet 
Die eerst het suet behulp hebt aen den man gegeven,
Om, tot gemeenen troost, byeen to mogen leven,
En, tot een meerder gunst, tot beyden hebt geseyt
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Wort door een vruchtbaer saet op aerden uyt-gebreyt 
Tot U is ons gebedt . Laet heden rijcke stralen,
Laet even uwen geest in desen boesem dalen
Op dat ick, met bescheyt, en door een soet gedicht,
En my en al het volck magh leeren haren plicht !
Jonck-vrouwen, eerste gront van alle lieve panden,
Die in een suyver hert gevoelt een f ackel branden,
Een f ackel van de jeught  gevoelt een soete wet,
Die God beef t over ons, beef t over u geset .
Jonckvrouwen, rij per aert, die in het echte leven
Aireede zijt gevest, als aen den man gegeven,
Alreede moeders hiet, en, met een soete tucht,
Alreede besigh zijt ontrent een jonge vrucht .
Jonckvrouwen, eensaem volck, aen wie ontij digh sterven
Doet missen uw behulp, doet uwen hoeder derven
Of die het kranck gestel met droeve posen dreyght,
Of die het eynde selfs nu totter aerden neyght
Het is om uwent wil, dat ick vernieude snaren
Gingh hechten aen de luyt, en met de stemme paren 
Het is om uwent wil, dat ick genegen ben,
Noch eenmael Zeeusch gedicht to storten uyt de pen .
Ick heb'et aengemerckt, dat uwe groene j aren
Ontrent het vrouwen-ampt zijn bijster onervaren,
En dat'er menigh wij f niet recht besef f en kan
De regels van de trou, het voor-recht van den man 
Ick heb'et aengemerckt, dat in het kinder-telen
Veel menschen al to los met hare lusten spelen,
En dat men menighmael ontrent een aerdigh kint
Noch voetsel na den eysch, noch goede regels vint 
Ick heb'et aengemerckt, dat veel bedaeghde lieden
Haer eygen wederpaer geen sucht en konnen bieden,
En dat een jonge weeuw, door al to korten rouw,
Veel quade slagen doet ontrent een nieuwe trouw.
Ick hebbe ja gemerckt, dat even kloecke mannen
De strengen van de trouw of wat to vinnigh spannen,
Of blijven even self s in haren plicht to kort,
Soo dat de meeste feyl oock daer niet selden schort .
Dit beef t in my de lust van dichten aengesteken,
Om tot het gansche lant noch eens mogen spreken,
Misschien of ick het volck mocht trecken door de smaeck,
Van dit mijn nieu gedicht en ons gemeene spraeck 
Jacob Cats 19 .
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Misschien of onse pen jet neder konde setten,
Dat aen de rouwe jeught eens nader dede letten,
En wat'er aen de trou de beste dagen geef t,
En hoe men onder een in rechten vrede leef t .
Het is weleer gesien, dat even door gedichten,
De menschen boven al haer lieten onderrichten
En dat een woeste schaer, noch in het wout verspreyt,
Door sangh is ingetoomt, en tot de deught geleyt .
Nu, vrienden, laet de tucht in uwen boesem vesten,
En duyt de slechte kunst en onsen dienst ten besten 
Al schijn ick somtijts hart, leest echter door en door,
Of schoon het bietje straelt, het geeft'er honigh voor .
Soo haest uw naeste bloet gedenckt aen uw besteden,
Soo gaet, voor alle werck, tot Gode met gebeden 
God is de rechte bron, de gront van echte min,
In hem alleen zy hier en elders uw begin .
D aer is, o teere maeght ! een groote saeck op handen
Men smeet om uwen hals een jock van stale banden 
Indien het wel geluckt, het is een groot gemack,
Indien het qualick valt, het is een eeuwigh pack .
Ghy mooght een rijck besterf van uwen vader erven,
Ghy kunt een schoon juweel van eenigh mensch verwerven,
Ghy suit, by vrienden hulp, bekomen staet en eer 
Maer wel gepaert to zijn, is niet als van den Heer .
Hoe rijck van eenigh goet, hoe wel men is geboren,
Wanneer men qualijck trout, dan is'et al verloren 
Van daer wort ons de vreught verandert in geklagh 
Geluck en ongeluck hanght aen den bruylofts-dagh .
Al wat de keucken eyscht, al wat de menschen hoeven,
Staet aen den kooper vry voor al to mogen proeven 
En, soo het niet en valt gelijck het eerstmael scheen,
De koop is ongedaen, men sent'et weder heen .
't Is gansch een ander dingh wanneer men komt to trouwen,
Wat iemant daer beproef t, dat moet by eeuwigh houwen,
Want houwen is de naem . Wij s, sot, gesont en kranck,
Men is'er aen geboeyt zijn leven dagen lanck .
Het wij f wort door den man ter eeren hoogh verheven,
Of, in het tegendeel, tot schande neergedreven,
Het wijf, na datse trout, komt, na den eersten nacht,
Of tot een hooge stam, of tot een laegh geslacht .
Al kreegh uw wederpaer de witte lazerye,
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Al kreegh uw wederpaer de swarte rasernye,
Al kreegh uw wederpaer het aldervuylste zeer,
Hy blij f t uw man, uw vooght, uw hoof t en overheer .
Alwaer uw bed-genoot met roovers aengespannen,
Al wort by uyttet lant om eenigh quaet gebannen,
Al is by fun of schelm, schorluyn, of opperdief,
Al haetje zijn gebreck, by blijft uw weerde lief .
D it onverbroken jock is van de groote saken,
Die, na een quaden slaah, niet recht en zijn to maken
Siet, wat een vasten bant ! to scheyden man en wij f
Wort al to dier betaelt, het kost eens menschen lij f
Is dan aen dit begin soo wonder veel gelegen,
Soo is'er grooten noot van Godes eygen zegen 
Wel aen dan, weerde maeght, in dit onseker lot,
En gaet tot geenen man, of gaet tot uwen God .
Peynst vry, dat echte tr ou, en hare vaste banden,
Sijn steunsels voor het buys, zijn stij len van de landen,
En stutten voor den Staet, en stof fe voor de kerck,
En dat'er vaste gront dient tot een lastigh werck .
Die eertijts was gesint een rijcken oeghst to winnen,
Riep Ceres tot behulp . Een, die begon to minnen,
Gingh Venus offer doen . Voer iemant over zee
Neptune, riep het volck, verleent een goede ree !
De minste van den hoop, oock in de slechtste dingen,
Wist ieder houten beelt zijn offer toe to bringen 
Ghy, bidt in dit geval den Schepper van de vrou,
Den vader van den man, en vinder van de trou 
Bidt om een bed-genoot, die op gesette reden,
N iet als een jonge wulp, in echte komt getreden 
Bidt om een bed-genoot, die met u leven magh
Een leven sonder twist, tot uwen lesten dagh 
Bidt, dat haer niet alleen uw handen molten voegen,
Maer dat een heyligh vyer verbinde met genoegen
Twee herten eens gesint  bidt, dat uw swacke jeught
Magh rusten op den balck van zijn besette deught .
Bidt, dat een stille geest, van boven of gesegen,
Magh leyden uw gemoet, magh uwen man bewegen
Tot onderlingh gedult, en na gemeenen wensch,
Doch meest tot Godes eer, het eynde van den mensch
Leert van den elephant de gronden van de zeden,
Die, als de sonne rijst, gaet in het water treden,
En, van een reyner aert als menigh ander dier,
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Spoelt al de leden of, en bidt op zijn manier .
Ghy, om uw teere stein tot uwen God to brengen,
Wilt niet als reyn gepeyns op uwe sinnen sprengen 
Drij f t al le slim be j agh van snoode tochten uyt,
En wort een ware maeght, cer dat j e wor t de hruy t .
Bedenckt, als vrienden raet u vordert om to paren,
Dat u een guide son, een leytsman uwer jaren,
Dat u een helle glans komt daelen uyt de lucht,
Dus suyvert uw gemoet van alle quade sucht .
Wat trout'er menigh paer (gewis tot haerder sc an en
En 1 aeckt het rey nc bont met ongewassen handen !
Want, schoon het mettet lij f genaeckt het echte bed,
Ten heef t noyt recht geleert de reyne kamerwet .
Ghy, handetl niet alsoo  maer wickt in uw gedachten
En wat'er dient gedaen, en wat'er staet to wachten,
En wat een lastigh werck uw teere jeught begint,
En tot hoe weerden ampt u dese staet verbint !
Denckt, wat'er noodigh is, om soo het dient to paeren
E n hoe een echte vrou haer cere moet bewaeren 
Tn 't korte, wieje zijt, en wieje neemt ter hant,
Aleer uw vryen hats genaeckt den engen bant .
Ghy mannen niet-to-min, naerdien wy uwe saekern
Hier mede zijn gesint een weynigh aen to raecken,
Ontf anght een korte les, u tot een oogh-gemerck,
Ontf anght een kleyn bericht ontrent dit groote werck !
Indien ghy zijt belust orn wel to mogen trouwen,
Soo leert in dit geva l vij f dingen onderhouwen
Draeght eerstmael goede sorgh to nemen uws gelijck,
Niet uytermaten groot, niet al to machtigh rijck 
Ten tweede, neyght'et hert, door krachten van de reden ,
En naer een goede naem, en naer gesonde leden 
Ten derden, soeckt'er een, die op gelicken gront
Omhelst, benevens u, het Christelick verbont 
fen vierden, sooje wilt in rechte vrede paren,
Verkiest de soete jeught, en niet de late jaren 
Ten lesten trout'er geen, noch schoonder in gelact,
Noch hooger van begrijp als in de middelinaet .
Het vryen heef t gedaen, de wij ste van de magen
Die komen aen den vooght of aen den wader vragen,
Of by een vlugge maeght wil geven aen den man,
En of by voor een vrient een dochter missen kan .
Ten wi l , o grage maets, niet al le tij d gelucken
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Het bloemtje van het huys soo licht to mogen plucken 
Het stuck wort uytgestelt, en dapper overleyt,
Eer dat het groote woort ten lesten wort geseyt
Men gaet voor alle werck ten naesten ondervragen,
Hoe sich de jonge quant beef t over al gedragen 
Wie dat zijn mackers, zijn, en waer by heef t verkeert,
En hoe by heef t geleef t, en wat by heef t geleert 
En of by oock het huys sal weten op to bouwen,
En of by - wij f en kint sal konnen onderhouwen,
En wat'er in den dranck uyt zijnen monde leeckt,
En of'er oock een man in zijnen boesem steeckt .
Hoort, jonge lieden, hoort ! indienje zijt genegen
Te paren na den eysch, leert uwe saken wegen 
Leert u van eersten aen gewennen tot de deught,
Leert wij s en nuchter zijn, oock in de losse jeught .
Al wat de jonckheyt f eylt, tot aen de minste dingen,
Sal vryers hinder doen, en voor de schenen springen 
Het schaet hem alle tijt die eenmael heef t geschroef t,
Een vryer wort in als, gelijck het gout, beproeft 
Een vryer moet de sweep van alle tongen dragen,
En wort als naeckt gestelt door innigh ondervragen,
Lij t wat de spotter ralt, en wat de nij der bast,
Een vryer wort in als ten nausten ondertast,
Een vryer wort gesift  wat is'er noch to seggen ?
Een vryer moet het lij f als op den rooster leggen,
Om daer, gelijck een worst, to werden omgewent,
Tot dat men aen den reuck zijn roet en reusel kent,
En al met dubbel recht  een dochter uyt to geven,
Om met een vreemden man haer dagen of to leven,
Is vry een swaer besluyt, is ja een def tigh werck 
Geen vader kom'er aen, als naer een rijp gemerck .
Maer onder dit bes4agh zijn duysent loose rancken
Om, met een slimme treck, een vryer of to dancken
De jonghman is geschickt en van een goet beleyt,
De vrij ster heef t bykans het blyde ja geseyt,
De buerte spreeckt'er van, en, desen onvermindert,
Men weet niet waer het schort, de sake wort verhindert 
Vraeght iemant  waerom dat ? de vooght sit in het riet,
De vooght besit het goet, en daerom wil by niet .
H y weet een vreemde lack, by weet een maer to vinden,
Hy weet het jonge dier iet op de mou to binden,
Hy stelt als op een ry, al wie'er qualijck trouwt,
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En stoot geduerigh om, al wat de minnaer bouwt .
Daer slipt de kabel los, daer gaet de vryer henen,
Die kropt de smaetheyt in en &ckt de blaeuwe schenen 
Dus wort de goede maeght ha r beste vryers quijt,
Onvruchtbaer in het bed, maer swanger van de spijt .
Fy van het slim bedrogh, en van de loose grepen,
En van het vuyl be' aah, en van de blinde nepen !
Fy van het snoode volck, dat om zijn eygen baet
Een vlugge maeght belet, en van het trouwen raet !
Ghy, laet, o waere vooght ! 1-aet dese rancken varen 
Laet ja, de rijpe jeught ter rechter ure paren,
En set geen hinderpael ontrent den echten bant,
D at is de jonckheyt nut, en dienstigh voor het lane
.
Noch vint ick even bier, ick vinde ja gebreken
Die in den, boesern self s van eygen vaders steken 
Feel roemt'er bijster hoogh, en ick en weet niet hoe,
Maer even na de feest soo blijft de beurse toe .
O f schoon het eenmael schij nt de sake wil gelucken,
So,o schif t het groote woort, en breeckt in kleyne stucken .
Men geef t een buys, een schuur, en ick en weet niet wat,
Ten hooghsten ingestelt, ten diersten aengeschat .
Voor beyde dient - gemijt. De rechte bruylof t-wetten
Vermanen al het volck bier o-o to willen letten 
Dus wie een dochter beef t, en niet to gro ,oten goet,
Die toone met den - mont niet al to grooten moet,
Een die gewel,digh pocht, en niet en meynt to geven,
Maeckt van de soete trou een gansch onrustigh leven 
Want als de vader to-oft, en laet'et onbetaelt,
Soo wort'et aen het kint, zijn naeste bloet, verhaelt .
't Is even bijster vies, en dienstigh of to keuren,
Dat iemant- swagers paeyt met opgeraepte leuren 
Geeft, geeft, in ware daet, niet in een lossen droom,
Geen vogel in de lucht, geen eater op den boom 
Geef t dat een lichaem beef t, geef t van de ronde schyveu,
Waer voor men boter koopt, en die den heugel styven,
Geef t lant, dat vruchtbaer is, of renten wel gegront,
D,och al tot rechten prij s, en op den rechten stont .
Uw swager is gestoort, misschien niet sonder reden,
En, schoon uw dochter vleyt, noch is by niet to vreden,
Een stroo, een enckel sant, dat is hem in de weegh,
En schoon het iemant weert, noch is'et niet ter deegh .
Gaet, luyster voor de deur, of buyten aen de glasen,
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Ghy suit het jonge volck geweldigh hooren rasen,
En vraegh je dan, waerom het lief geselschap kij f t ?
Soo weet dat uwe beurs to langh gesloten blij f t .
Komt, wij se vader, koomt, en set u om to tellen,
Ghy suit -het nieu gesin wel haest in vrede stellen 
De gave van de bruyt, het soete nacht-gewin
Jaeght stuere vlagen uyt, en brenght gerustheyt in .
Ghy vaders niet-te-min, die sonen hebt to trouwen,
En schuyft niet alle last ten hal ,se van de vrouwen,
Wy maenen even u, en meynen dat de man
Niet meer, als eenigh wij f , met woorden trouwen kan .
Het is -een vuyle spreuck  met dochters moet men geven,
Met sonen staet'et vry, al is'er veel geschreven 
Neen, rouwe gasten, neen  verstaet den rechten gront,
Daer is geen quade trou ontrent het goet verbont,
Daer is geen onderscheyt van mannen ofte vrouwen,
Belof ten maken schult, en dienen onderhouwen 
Dus of je man, of maeght, of ander macksei zijt,
Geef t dat'er is beloof t, yen op den rechten tijt .
Wanneer men oorlof neemt aen al de buyte-gasten,
Dan is 't de juyste stout om in de beurs to tasten 
Want al,s de speelman, swijght, en dat'er niemant singht,
Dan luyt'et bijster wel, indien de penningh klinckt .
Het Belt is ja verdient soo haest de vrienden reysen,
Dus wilt om dese tijt op uwen swager peysen 
Roept eerst het nieuwe paer, en dan het naeste bloet,
En geeft de jonge lien het toegeseyde goet .
Vermaentse tot de tucht, en leertse goede wegen,
En, vo,or het leste woort, soo wenscht haer Godes zegen 
Hy is in voile maet, by is to mael beleef t,
Die sonder morren. loof t, en sonder marren geef t .
Een woort noch totten vooght  als uwe weesen trouwen,
Soo wil uw vrecke sucht met krachten wederhouwen,
En maeckt geen vuyl bedingh, en pluckt den vryer niet,
Gel i j ck men vry gen-oegh in onse ti j den siet .
Wat heb ick menighmael, en op verscheyde stonden,
Al grepen opgedaen, al rancken ondervonden,
Al laegen aengemerckt ontrent de reyne trou,
J uyst daer een giere vooght een maeght besteden soul.
Men vint'er over-al die niet en sullen vreesen,
Te tasten in het goet van moederloose weesen 
En als haer onderwint dan op het eynde draeyt,
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Soo staen de saken slecht, en over al bekaeyt .
Ick heb'er een gekent van dese loose guyten,
Die, als het trou-bespreck stont even om to sluyten,
Gingh zijnen vryer aen, en seyde  macker, siet
Of teyckent dit bescheet, of, neen, men doet'er niet 
(Hy bracht een staet, een slot, een quijt-scheld daer beneven,
Wel bondigh ingestelt en na de kunst geschreven) 
De jonghman, of by schoon de boose laegen sagh,
Schree f wat hem wert geverght, en juyst gel i j ck het l agh .
Noch hielt de lincker aen, en sprack  hier is to wegen,
Wat vlijt en groote sorgh dat alle vooghden plegen 
Ghy, die nu mijnen dienst tot uwen nutte keert,
Weest danckbaer na den eysch, en soo de reden leert .
De vryer, die den vraet toen geensins wilde tergen,
Beloof de wonder veel, beloof de gouden bergen,
Beloofde sunder slot, en, tot een nader pant,
Gaf op den staenden voet een schrif t van eyger-hant .
Wat gaet'er vorder om ? juyst na de bruylof s-dagen
Soo gingh de nieuwe man zijn dingen ondervragen,
Sijn stucken oversien  by vint het gansche kloen,
En leert, door wijsen raet, al wat'er is to doen
Eerst gaet by tot den vooght, en wijst hem vreemde streken,
Die in het duyster hol van desen handel steken,
Hy bidt, dat by de saeck, tot mydingh van geschil,
In stilte, sonder twist, to rechte brengen wil .
Hy seyt hem boven dat, zijn gunst to willen toonen,
En met een rijck geschenck zijn dienst to sullen loonen,
Indien by reden pleeght  de vooght, een rechte gier,
Hoort al de klachten aen, maer achtse niet een sier .
Het stuck komt voor het recht, de sake wort beschreven,
De vooght moet op een nieu en blijck en reden geven
Van zijn geheel beleyt  het schrif t en baet hem niet,
Om dat de gansche wet de slimme wegen siet .
'f Is niet alleen gewelt, daer iemant wort gedwongen
Met messen op de keel  maer alle vreemde sprongen
Die lust of minne drijft, zijn even soo geschat
Als of een moorder self ons op den boesem sat .
Al waer de lief de grijpt, daer zijn gewisse prangen
Die als een taye klis aen jonge sinnen hangen,
Dus, als de vreese tref t hem die een lief verkiest,
Soo lijt by meerder last als die het lij f verliest .
Wat sal een jongh-gesel in dit geval verdrieten,
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Indien by wort geleyt door hope van genieten ?
Wat lijt een vryer niet als 't hem de vrijster Belt?
Een wenck is hier een wet, een woort is ja gewelt .
Ick bid u, lieve vrient, die vaderloose dieren
Moet leyden tot de tucht, en na de reden stieren,
Hebt acht op uw beroep, die nu de vader zijt,
Hebt acht op uwe jeught, en dat in ware vlijt 
Ontpluymt my nimmermeer uw teere pimpel-meesen,
want God is boven al een wreker van de weesen 
Siet, datje met bescheyt uw weerde plichten doet,
Niet om het vuyl gewin, maer in een reyn gemoet .
Ghy weder, soete jeught, tot ri j pte nu gekomen,
Die, als een vader selfs hebt over al vernomen
In die het niet en was, zijt heusch, gelijck het dierit,
En toont hem volle sucht, gelijck een ware vrient .
En als het soo gebeurt, dat uwe rijpe zeden
Misschien op haren tijt gelijcken dienst betreden,
Soo quijt u voor den Heer  ghy weet hoe grooten baet
D at van een trouwen vooght op teere weesen gaet .
Na vlijtigh ondersoeck, het maeghschap komt to saemen
Om op het troubespreck een voet to mogen raemen,
Hier stelt men in beraet, wat reden of geval
Het in to brengen goet to samen mengen sal .
Een gunt'er aen de bruyt niet boven hael juweelen,
Een ander wil de winst eenpaerigh laeten deelen
En elders wil het volck, dat onse nieuwe man
Sal slaeven voor de kost, gelijck e.~en rechte Jan 
Noch een van vieser aert, al geeft hij rechte panden,
Hout even dat by geef t geduerigh in de banden,
Laet aen het nieu gesin niet als het naeckte blat,
En bint de vrye trou aen ick en weet niet wat .
't Is selsaem, dat de sucht van hebben, krijgen, houwen,
Soo grooten rolle speelt, daer echte luyden trouwen,
Men dinght van alle kracht, men disselt op het goet,
Gelijck men op de merct, of in de kraemen doet .
Voor my, wanneer ick weegh de gronden deser saken,
Soo ben ick meer geneyght om geen bespreck to maken,
O f schoon ick eenigh dingh tot meerder vrede sch ri j f ,
Noch wil ick, dat het goet in rechte vryheyt blij f .
Dat is het eerste recht, vermaert aen alle zij den,
Gepresen van het volck, gebruyckt in oude tij den,
Wanneer de ronde jeught trat in de weerde trou,
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Niet om het loose gelt, maer om een lieve vrou
Toen riep het bruylof s-volck, als tot een hoogen segen
Nu heef t de jonge bruyt, met haren vrient, gekregen
Gemeenschap in de sorgh, gemeenschap in de lust,
Gemeenschap in 't gewoel, gemeenschap in de rust,
Gemeenschap in verlies, gemeenschap in het winnen,
Gemeenschap in het lij f , gemeenschap in de sinnen,
Gemeenschap in vermaeck, gemeenschap in den druck,
Gemeenschap in 't gevaer, gemeenschap in 't geluck,
Gemeenschap over al  dat zijn de rechte gronden
Waer op in ouden tilt de wijse vaders stonden .
En dus is 't dat men noch in veel gewesten doet,
Alwaer het echte bont g aet op den ouden voet .
Waerom is onse kust van dit gebruyck geweken ?
Hoe compt de ronde Zeeuw aen dese loose streken ?
Waerom niet oock het goet gectommelt onder een,
Daer huys, en bed, en lij f, ja sinnen, sijn gemeen ?
't Is best het gansche kraem in eenen hoop to brengen,
Dan sullen, by gevolgh, de sinnen beter mengen 
Ghy dan, die vrede soeckt, en stelt geen eygen goet
Bysonder in de beurs, bysonder in 't gem ,oet .
Hoe menigh swaer geschil wort in het buys gedreven
En voor het hof gepleyt, om dat'er is geschreven !
Gewis, by die het wij f heef t by den man geset,
En heef t de reyne vrou niet metten inckt besmet .
Hoort  vooght en vader, hoort  veel dit en gunt to schrij ven
En sal geen lossen aert uyt domme sinnen drijven,
Ten sy dan ghy het goed uw swager toevertrout,
Soo is'et seker best, dat ghy uw dochter bout .
Voor my, ick spreecke ront  'k en sal geen dochter geven
Aen een die zijn beroep niet recht en kan beleven 
Maer als een jonghgesel bier over my voldoet,
Soo is de dochter zijn, en oock het vrye goet .
Ick weet, dat Bees' en geen acht dienstigh let to schrijven,
Wanneer men luyden tref t die grooten handel drijven 
Op dat een j.onge vrou, oock als het qualick gaet,
Magh blijven these was, en in haer eersten staet .
Doch hier valt wederom geen kleyn bedencken tegen,
D at nu geen tilt en is met reden op to wegen,
Het raeckt een ander werck . Wel aen dan, soete luyt,
Keert weder daerje waert, en spoet u naer de bruyt !
Ten is van heden niet, maer over duysent jaren,
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Wanneer in rechte min twee jonge lieden paren,
D at yeder l antbegri j p gebruyckt een eygen vont,
Gebruyckt een eygen merck, ontrent het trouverbont .
Hier gingh men zijnen dorst uit eenen beker laven,
Als maeght en jonghgesel de rechterhanden gaven 
Daer wert een helle vonck geslagen uytte key
Wanneer een soeter vyer quam sijgen tusschen bey .
In Griecken gaf men broot, eer dat men gingh beloven,
Gebroken door het sweert en overmits gekloven,
Dat greep het jonge paer, een ieder at een stuck,
En stracx quam al het volck, en boot de bruyt geluck .
Noch in een anger oort wert even bloet getogen,
En onder een gemenght, en over hant gesogen 
En die in,onse kust voor desen is getrout,
At eerstmael met de bruyt, broot, peper, en wat Bout .
Siet, waer een eerlij ck man zij n dochter wil besteden,
Daer sijn aen alle kant bysonder bruyl-of seden 
Waer uyt ten vollen blijckt, dat oock het rouste , lant
Vint eenigh diep geheym ontrent den echten bant .
By ons, wanner de trou op heden is beschreven,
Soo wort'er aen de bruyt een f i j n juweel gegeven,
Een eygen trougeschenck van gout of diamant,
Geen lij f cieraet alleen, maer Dock een zielepant .
Noch siet men even dan, met sonderlingh vernoegen,
De bruyt en haren vrient de rechterhanden voegen,
En dus, siet, wort de gront van echte trou geleyt,
En, met gelijcke lust het groote woort geseyt .
Maer waerom desen ringh niet daer het dient gesteken,
En van een goet gebruyck moetwillens of geweken ?
Het was, gelijck het blijckt, de vinger naest de pinck
Aen wien het trou-j uweel in ouden tij den hinck 
Die beef t een hooger maght, op wel-gegronde reden,
Die beef t een beter recht, voor al de kleyne leden,
Te dragen dit kleynoot, een pant van ons gemoet,
Dat nu door enckel pracht de voorste vinger doet
Men hout, dat even bier een ader is gelegen,
Die met een f ij ne strael komt in de burst gesegen,
En al s'er eenigh dingh aen desen vinger roert,
Dat wort van stonden aen bet herte toegevoert .
Dies als een jongh gesel, met soete min bevangen,
Komt zijn gewenschte trou aen desen vinger hangen,
Dat k1opt als aen de borst, dat roert de geesten om,
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Dat roept de gansche siel tot haren bruydeg,,om .
En, schoon oock rijper sucht gaet tot haer oude dagen,
De rinck des niet-te-min, op hare plaets gedragen,
Sent boden alle tijt, sent posten aen de ziel,
Op datse nimmermeer in quade posen viel .
Noch overtref t de pracht uyt sotte waen gedreven,
Die heeft de trou verplaetst, en aen het oogh gegeven 
Want siet, in onse tijt de wijser draeght het gout,
Dies is (gelijck het schijnt) het lij f alleen getrout .
Waerom is dit gebruyck, een spore tot de seden,
Waerom is dit gebruyck gebannen uyt de steden ?
Wel, sooje niet to nieuw, of niet to los en zijt,
Soo draeght het trou-gemerck gelijck in ouden tijt .
Siet daer cen jonge maeght behoorlijck opgedragen
Aen haer bescheyden deel, met wille van de magen
En ouders rijp beleyt, siet daer een rechten voet,
Hoe dat een jonge bruyt een vrouwe worden moet !
De snoode linckerny van heymelijck beloven
Rijst uit een geyle borst, als uyt een heeten oven,
't Is menighmael gemerckt, ten deught gemeynlijck niet
IN a uyt de domme jeught, en sonder raet geschiet
W v zijn hier niet gesint in 't breede van to spreken,
Of tot een langh verhael hier over uyt to breken,
Een sake niet-te-min is weert to sijn bedacht,
En dient hier voor de jeught tot leere bygebracht
Een moedigh Edelman, die op de Fransahe kusten
Had langen tijt gedreyght een vlote toe to rusten,
Was nu to mael gereet tot zeylen over zee,
Na eenigh rieckend lant, of tot een gulde red .
Sijn vader was gerust een ruyme tijt geleden,
Sijn moeder naderhant den eygen pat getreden,
Een suster, sonder meer, juyst in haer frissche jeught,
Was hem de meeste sorgh, was hem de meeste vreught
Hy scheen voor zijn vertreck haer op to willen dragen
O f aen een trouwen vrient, o f iemant van de magen,
Op dat het teere pant daer mochte zijn bewaert,
Terwijl by met de vloot de werelt ommevaert .
Sy in het tegendeel seyt niet to konnen leven,
Indien by sich alleen gaet op de reyse geven 
Wil daerom nevens hem gaen dolen over al,
Waer hem de goede God ter zee geleyden sal .
De broeder evenwel en wil het niet gehengen,
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Maer soeckt het vreemt besluyt haer uyt'et hoof t to brengen 
Hy dreyght haer met de zee en alderley gevaer,
Dat uyt de lange reys mocht komen over haer .
En des al niet-te-min by kanse niet belesen,
Dus, als het immers schijnt alsoo to moeten wesen,
Soo voeght by tot de vloot al wat haer op den tocht
Of dienstigh tot vermaeck, of noodigh wesen mocha .
Soo haest de goede wint haer vast begint to stellen .
En waeyt to zeewaerts in, de ronde zeylen swellen
Een onvertsaeghde jeught, en menigh edelman
Geef t uyt een moedigh hert sich willens in den bars .
1Daer drij f t de stoute vloot, van boven dicke wolcken,
Van onder harde vloet en grondeloose kolcken,
En des al niet-te-min, een snel, een selsaem vier,
Rijst midden uyt den stroom, en treft het jonge dier .
Een van de f riste jeught maeckt door bedeckte loncken ,
Door brieven, stil gespreck, en duysent minne-voncken,
Dat by de beste plaats in hare gunste wint,
Dat by de meeste gunst in haren boesem vint .
Noch is'et niet genoegh, by weetse daer en boven,
Door sonderlingh beleyt, hem trou to doen beloven 
En onder desen schijn (gelijck het veeltijts gaet),
Soo glijt de losse jeught in noch een ander quaet
De maen heef t haren loop nu drymael omgereden,
Siet daer een vremt geswel aen hare teere leden 
Sy, die voor desen was f ris, lustigh, gau, en knaps,
Is f laeuw, en bijster meeps, en uyttermaten quaps 
Sy geeuwt, en spickt, en spout, oock aen den dis geseten,
Daer isse dickmael f lau, en dickmael sonder eten 
De Ridder, die het oogh heef t eeuwigh over haer,
Wort, ick en weet niet wat, wort alle dingh gewaer .
Hy gaet haer sachtjens aen, en stelt hem om to vragen,
Of haer het enge schip, of haer de stuere vlagen,
Of haer de vijse reuck, of harde spijse quelt,
Of waerom datse braeckt -of aen de leden swelt .
Rosette wert bestaen  nu siet men haer besterven,
Nu blosen als een krieck  by vraeght'et anderwerven 
Sy, die het ongeval niet langer heelen kan,
Seyt, datse swanger gaet, maer by een echten man .
Hy, om het rechte kloen van desen draet to krijgen,
En Beef t haer anders niet, als koeck en soete vijgen,
Hout alle klachten in, en stelt hem wonder koel,
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Op datse sonder schroom sou melden Karen boel .
Rosette, mits de saeck wort sachtjens opgenomen,
Verhoopt in korten tijt tot haren wensch to komen,
Dus spreecktse lustigh uyt, en met een vollen mont,
Wie in haer jeughdig hert soo diep gewortelt stont .
Haer broeder treurt en swijght . De schepen ondertusschen
Gaen soecken verschen dranck, om haren dorst to blusschen 
En, na een klaere lucht, ontdecken seker lant,
Met aerdig h boom-gewas verciert aen alle kant .
Een ieder is verblijt, en, moede van de baren,
Gaet stellen zijnen loop om na de kust to varen 
Matroos is in de weer, en soeckt den eersten dagh
Wat dat'er voor een v .olck het lant bewonen magh
Men vint geen menschen werck, inaer met als wilde dieren
Die stout en sonder angst ontrent den oever swieren,
En woelen over hoop  men tijt'er op de jacht,
Dies wort'er menigh wilt de schippers toegebracht .
Te midden in het wont zijn klaren water-beken,
Die van het hoo ge l ant tot in de dalen leken,
Daer gaen de gasten heen, en vollen menigh vat
Met f ruyt, en aert-gewas, en met het versche nat .
Rosette boven al, gansch moede van de stroomen,
Gaet nemen haer vermaeck ontrent de groene boomen,
Verkiest een gave schors, en schr j f t met eyger hant
In spijt van die het spilt, Rosette mint Galant .
Galant in tegendeel brenght sich en haer to samen,
En maeckt een mengel-moes van twee verscheyde namen,
En snijt'et over al  S-oo dat het groene wout
Veel streken van de jeught, veel minne-teeckens hout
't Is al genoegh gemalt, men gaet'er sick bereyden
Om uyt de versche lucht, en van het lant to scheyden,
Maer als het jon'e paer sou varen na het boort,
Soo treet de Ridder toe, en spreeckt een hef tigh woort
„En pijnt u, jonge laf, niet in den boot to komen,
Ick hebbe dese macht u heden of genoomen,
Mi j n schip is u ontseyt  en ghy, misbruyckte maeght,
Die uwen hooghsten schat ontij digh hebt gewaeght,
Gaet vry met uwen pol, gaet in de groene dalen,
Gaet vry uw slim bedrij f op alle boomen malen,
Uw vonnis is gevelt  ghy suit van nu voortaen
Hier soecken uw verrnaeck, hier eeuwigh doolen gaen 
Ghy sift uyt domme lust, en tegen alle reden,
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Ghy sij t op eygen raet in dit bej agh getreden,
Voltreckt het nu alleen, en oef fent uw gedult,
En siet, hoe ghy voortaen uw saken redden suit .
Hier moet uw woonplaats zijn  hier meughdy gansche nachtern
Verslijten in de vreught van dwase minne-klachten 
Gaet, boet uw kriele lust in dit oneerlijck spel,
En maeckt'et soo je meught, en vaert voor eeuwigh wel !'
Soo haest zijn reden end, by doet hun wapens langen,
Hy geef t hun jagers tuygh, om al le wilt to vangen,
Musketten, vogeiroers, kruyt, lonten, hagel, loot,
En ander klein beslagh, tot voorraet van den noot .
Stracx roeyt daer op het volck tot aen de groote schepen,
En geef t den boot een touw om na to mogen slepen 
Stracx vallen op een ry de seylen van de ree,
Stracx is de gansche vloot to midden in de zee .
Daer staet het jonge paer verhart gelijck de keyen,
Vol druck, en evenwel niet machtigh om to schreyen,
Niet machtigh om een woort to brengen uyt den mont,
En echter door het leet tot in de siel gewont.
't En is maer kleyn verdriet, dat met geduerigh klagen
Weet iemant, die het hoort, sijn smerte voor to dragen 
Gemeene droef heyt kermt, maer al to diepen seer
En vint geen open mont, geen sucht of tranen meer .
Na dat de k-oude schrick een weynigh is geweecken,
Beginnen aen de vrou de tranen uyt to breecken,
Sy geef t haer aen de zee, sy maeckt een hoogh geklagh,
Sy roept haer broeder aen, al watse roepen magh
,,Och broeder, om de borst by my en u gesogen !
Och, wort doch nu eenmael in mijn verdriet bewogen,
Of, soo Flet u belief t, dat ick verloren blij f ,
Soo neyght toch eens het oogh ontrent een swanger lij f
Heb ick den doot verdient door onvoorsichtigh mallen,
Ey, laet het kleyne schaep niet in de straf fe vallen,
D~oot geen onnoosel kint, geen ongeboren dracht,
Die niemant eenigh leet oyt toe en beef t gebracht .
Siet, als een swanger wij f beef t eenigh quaet bedreven,
Dat haer naer rechten maeckt onweerdigh om to leven 
Sy wort noch evenwel niet tot de doot geleyt,
Tot sick het teer gewas van haere leden scheyt .
' k En eysch geen l angen ti j t van ses o f seven jaren,
Maer slechts een korte wij 1 om in verdriet to baren 
Had ick het soete dier maer eenmael op den schoot,
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Ick gave metter daet my willigh aen de doot 
Ick gave, naer het viel, mijn leven uyt to blussen,
Indien ick maer een reys mijn vrucht en mochte kussen,
En, soo men dan het kint niet vaderloos en liet,
Het gingh my soo het mocht, 'k en voelde geen verdriet .
Loch soo ick geenen troost bier over kan verwerven,
Laet menschen evenwel van menschen handen sterven,
Waerom valt harder straf op ons onnoosel bloet,
Als -oock het spitse recht aen rouwe boeven doet ?
Waerom word' ick geset als spijse voor de beeren ?
Waerom sal eenigh beest mijn weerden man verteeren ?
Waerom ons alle bey ? en even dat'er rest
G aen slepen tot behoef van zi j nen wreeden nest?
Waerom sal dock een swijn, met vreeselijcke tanden,
My varen in het lijf, tot aen de teere banden,
D aer op mi j n lieve vrucht (ellendigh schepsel !) rust,
En koelen, even daer, zijn onversade lust?
Doet recht na schips gebruyck, ten sal my niet verdrieten 
Laet vry een vinnigh loot in desen boesem schieten,
H anght ,die mi j n hert besit to mid den aen de ree,
En smackt het teere schaep by stucken in de zee 
De doot is geen verdriet, ick kanse ja verachten,
Maer seker van den doot den slagh alleen to wachten,
Ach ! dat is 't dat de siel in helsche pijnen stort 
Nu doot my, wie het lust, en maeckt de pijne kort !
Maer hoe, kleynmoedigh hert ! waer toe u swaer bedroeven ?
Mijn broeder is gegaen, maer slechts om my to proeven,
En niet tot ons bederf  mijn broeder is gegaen,
Niet als in ware daet, maer uyt een loose waen
M i j n broeder beef t van outs en van zijn eerste dagen
My veel to goeden hert en gunste toegedragen,
Hy is van sachten aert, en van een edel bloet,
Dat aen een swacke vrou geen smaet of hinder doet 
Hy sal noch eens het roer naer onse stranden venden,
Of iemant met de boot hier aen den oever senden,
Ey keer dan, broeder, keer ! ey keer naer dese kust,
Wy zijn genoegh gestraft voor onze domme lust!"
D us staet de jong vrou, met tw i j f f el ingenomen,
E n star-ooght op de vl oot  nu schi j nt'er iet to komen
Dat op bet water sweeft, en naer den oever schiet,
Maer, na een langh gedult, eylacen ! weder niet .
De droeve nacht genaeckt, de schepen zijn verdwenen,
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Daer is geen hope meer  ,hier baet noch angstigh stenen,
Noch krijschen," seyt Galant  hij grijpt een stale bijl,
Een geeft hem in het bos, en kapt een lange wijl .
De vrou, ter wij 1 de man is besich in het hacken,
Komt mede tot bet werck, en raept de groene tacken,
En sleeptse daer het client, en timmert in het sant,
Haer eerste meesterstuck, een groene ledekant .
Daer leyt het lieve paer, niet sonder groote sorgen,
Gedoocken in het loof tot aen den rood .,n morgen 
Rosette roept om hulp, Rosette leyt en beef t
Oock van het ruin ite blad, dat in de bossen sweeft .
Soo haest de sonne ri j st, stracx weder aen het houwen,
Stracx alle dingh bereyt om daer een buys to bouwen .
Een huys van lichte stof, gelijck een herder stelt
Die met bet witte veel gaet doolen op bet velt
Gel i j ck het eerste p aer, uy t Eden weghgedreven,
Moest sonder huys-kateyl sich in den huysraet geven,
Moest missen sijn geluck, moest missen sijnen God,
Moest braeden sonder spit, en sieden sonder pot 
Soo is haer gants gestel  de kamers sonder setel,
De koetsen sonder bed, de keucken sonder ketel,
De deuren sonder slot, de solders sonder balck,
De vloeren sonder steen, de mueren sonder kalck.
Den honger niet-te-min ontsiuyt haer jonge magen,
Des ti j t G al ant to werck en stelt h em. o m to jagen,
Hy schiet, en waer by komt, by tref t gewenste kans,
Hier eenigh vluchtigh hert, en daer een wilde gans 
Al wat het bos bewoont blij f t sitten sonder schricken,
O f schoon by met bet roer daer op bestaet to micken,
Het wilt is met de pijl of van het loot geschent,
Om dat'et noch de list der menschen niet en kent .
Hy komt dan met de vanghst op zijnen hals geladen,
En wou, indien by mocht, zij n hollen buyck versaden 
Rosette schort haer op, en dient hem tot gerij f
Als vrou, als kamermaeght, als kock, als vuyl jonghwijf,
Als ick en weet niet wat  haer jofferlijcke leden,
Die noyt het minste werck het gansche jaer en deden,
Die passen op den dienst, die moeten uyt de mou,
Die worden vet en vuyl ontrent een swarte schou .
Dit gaet noch soo het magh, maer na de negen maenen
Vermeerdert haer verdriet en vordert nieuwe traenen
Rosette wert gequelt met koorts en droeve sucht,
Iacob Cats 20 .
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En, naer het diepste leet, siet daer een kleyne vrucht 
Geen vroevrou, geen behulp, Been vrienden, geen geburen,
Geen voor-raet voor het kint, geen windels of to lueren,
Geen wiegh, geen bakermat, geen kruyt, geen kinderwij n,
Niet dat het kraem gelijckt, als slechts alleen de pijn .
Hoe staet Galant verstelt ! by weet niet wat to maecken,
Noch watter dient gemijt, noch wat by moet genaken,
Hy is geweldigh bangh, nu kout, dan weder heet,
En schier uyt ieder hair ontstaet een druppel sweet 
Noch moet by aen het werk, schoon bij ster onbedreven,
Hy moet het teere kint zijn eerste wintsel geven .
Hier vint by dit en -dat, daer grijpt by uyt den hoeck,
Een afgescheurde slet, een afgesleten doeck .
Galant die doopt het kint en geeft het zijnen zegen,
Galant die bedt de vrou, soo haest sy is gelegen 
Galant was, die de vrucht in sijnen schoot ontf ingh,
Galant is kinder-meyt, Galant is alle dingh .
De moeder onder dies begeef t haer om to poogen,
Is 't doenelijck, haer vrucht met e y gen bloet to soogen,
Sy leyt het weerde pant geduerigh aen de borst,
En noch en weetse niet to lessen zijnen dosrt .
Eylaes, de rouwe kost van appels, wilde peeren,
Van wortels en van kruyt, doet hare jeught verteeren
En al het sock vergaen  soo dat bet teere kint
Niet als een dicke sucht in hare borsten vint .
Al weder nieu verdriet, het wicht begint to quijnen,
Gelijck men menighmael een lampe ziet verdwijnen
Als haer het vet ontbreeckt  -de slaep, de lange slaep,
Komt uyt haer duyster hol, en treft het jonge schaep .
De vader, schoon bedroeft en aen het hert geslagen,
Meer als zijn krancke siel kan in den boesem dragen,
Toont echter kloecken moet, ook midden in den rou,
En spreeckt gelijck een helt, en troost de swacke vrou .
Maer s el, wanner het vyer in engte wert gedrongen,
Soo komt'et naderhant to felder uytgesprongen,
En scheurt al wat'et raeckt  Galant is al to teer,
Galant die geef t'et op, Galant en is niet meer,
Galant die wort een lijck ! wat konst, -of kloecke vonden,
Wat schilder, of pinceel, wat pennen, of to monden
Sijn machtigh, naer den eysch to brengen aen den dagh
Wat druck Rosette schept uyt desen donderslagh ?
Sy noemt den hemel wreet, sy roept, dat hare plagen
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Gaen boven alle maet, en niet en zijn to dragen,
Sy slaet haer teere borst, en vult, . in desen noot,
De bossen door geschrey, met tranen haren schoot 
Sy kust het doode lij f om haren geest to laven,
En wenst, dat eenigh mensch haer mede wou begraven 
Maer al het droef gebaer vermeerdert haer de pijn,
Want siet, het nietigh vleesch, dat wil begraven zijn .
Sy kiest een eycken boom, die, boven al verheven,
Het sop van haer geway had in de lucht gedreven 
Sy spit met alle macht, en maeckt daer in den dijck
Een graf voor haren vrient, een woonplaets voor het lijck .
Sy moet, ellendigh wij f ! met eygen handen delven .
Sy vreest het doode rif, maer overwint haer selven .
Sy neemt'et in den arm, sy stiert'et metter hant,
Sy kust het noch eenmael, en graeft'et in het sant
„Vaer wel, mijn ander Ick, mijn lief, mijn uytverkoren,
Mijn troost, mijn eenigh heyl ! och, waer ick noyt geboren !
Och, had ick noyt geleef t ! och, waer ick noyt getrout !
Soo waer ick niet alleen in dit verdrietigh wout .
Wie sal ick tot behulp in desen noot gebruycken ?
Wie sal mijn open mont, wie sal mijn oogen luycken ?
Wie sal, wanneer ick sterf, aen my, rampsaligh wij f !
Wie sal een weynigh stof s my stroyen op het lij f ?
Wie sal, op mijn verscheyt, met ongeveynsde tranen
My troosten in der noot, en tot gedult vermanen ?
Wie, als mijn koude tongh de spraecke wert belet,
Wie sal tot mjnen troost besluyten mijn gebedt ?
Och ! niet een eenigh mensch  alleen de schorre meeuwen,
Die sullen om het lijck geduerigh komen schreeuwen,
En pij pen haren sangh  die sullen onder een
Sich voeden- met het vleesch en springen op het been .
Of, als de stuere zee sal langhs hoe hooger woelen,
Dan sal misschien de stroom my van den oever spoelen,
My drij ven in het diep, my j agen over al,
Soo dat idk in de rust geen ruste vinden sal .
Ick ben, tot mijn verderf, als ballingh bier gebleven,
Een ballingh na de doot, een ballingh in het leven,
Ick ben (dat ieder een acht voor de meeste straf )
Ick ben, oock na de doot, een ballingh van het graf
Men seyt, dat in het wont zijn duysent vreemde dieren
En leeuwen bij ster wreet, en ongetemde stieren,
En swijnen f elgetant, en tij gers nimmer sat,
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En draecken vol f enijn, en, ick en weet niet wat 
Ick hoore van het volck, ick hoore dat'er hayen
Verkeeren in het diep van dese steyle bayen,
Een eiselijck gespuys, dat oock met eenen beet
Geheele lijven schent, en gansche menschen eet 
Och, of my dat geluck noch heden mocht gebeuren
Dat my toch eenigh beest aen stucken quame scheuren,
En slocken in het lij f , al leed' ick groote pijn,
Ten minsten dese romp sou dan begraven zijn 
O ! dat geen teere maeght haer meer en laet bewegen,
Ten dienste van het vleesch, een dwase vreught to plegen !
Och ! dat geen jonge vrou met onbedachten sin
Haer stelle buyten raet, haer snelle tot de min !
O ! dat de soete jeught haer leere wederhouwen
Van sonder vrienden-raet op eygen-sin to trouwen,
En dat om mijn verdriet ! o ! dat de soete jeught
Haer wachte van de lust, en schicke tot de deught !
Eylaes ! het kleyn vermaeck is in der haest verdwenen,
En watter namaels volght is leet en droevigh stenen 
Soo draeyt het l,os geval zijn ongestadigh wiel,
Wat aen het vleesch behaeght, is pijne voor de ziel ."
Dus gaet de droeve vrou bynaest geheele dagen
Nu in het dichte bos, dan aen den oever klagen,
Maer al haer droef geklagh en doet geen ander vrucht,
Als dat een holle rots haer somtijts tegen-sucht .
Siet daer een eenigh mensch in dese woeste kusten !
Siet daer, verblinde jeught! wat uwe domme lusten
Verwecken voor gevaer, wat lief des bitter soet
Al vreemde slagen brenght, en droeve steken doet !
Rosette, nu bedaert en naerder tot de reden,
Verf oeyt haer sotte daet, en of fert haer gebeden,
Bidt God in aller ernst, indien het wesen magh,
Dat eenmael noch een mensch magh hooren haer geklagh
„Ick hebbe mijnen God voor hart en wreet gescholden,
Maer neen, my is het quaet, gelijck het dient, vergolden 
O f schoon ick eenigh ben, en leve sonder vrient,
Ick hebbe dese plaegh in voile maet verdient .
Ick hebb', uyt enckel lust, geselschap aengenomen,
En hierom is het leet van Gode my gekomen 
Geselschap was de wensch van mijn verblinde jeught 
Nu ben ick bier alleen, en buyten alle vreught .
Ick hebbe sijn gesicht, dat niet als minnestralen
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En liet uyt sijn gemoet ontrent my nederdalen,,
Sien rucken over dwers, sien drayen om end' om 
Dat was de leste lonck van mijnen bruydegom .
De mont, de soete mont, die, met een aerdigh jocken,
M y voortijts was gewoon tot lachen uyt to locken,
Is my een schrick geweest  o wat een vreemt geluyt !
Hy schoof tot aen het oir, en blies het leven uyt .
Het lijf, het kloeck gestel, dat, met gestreckte leden,
Quam staegh en onvermoeyt tot mijnen dienst getreden,
Heef t my het droef ste werck ten lesten aengebracht,
Dat oyt ellendigh mensch voor desen heeft bedacht .
Ach ! die geboren scheen om mijnen geest to laven,
Moest ick, ellendigh wij f ! met eygen hant begraven 
Denckt, wat een droeve kou my op de leden quam,
Als ick in desen arm sijn koude leden nam,
Eijn koude leden droegh, sijn koude leden kuste,
Sijn koude leden groef !
ach, by is in de ruste,
En wacht op sijnen God, maer ick, eylacen ! ick
Ben in geduerigh leet, en in gestaege schrick .
Nu, God beef t my gewont  Hy kan my weder heelen,
Hy sal my, naer het quaet, het goede mededeelen 
Hy leyt tot in het graf, tot aen de bleecke doot,
Maer, die op hem betrout, die leyt by uytter noot ."
Dus gaet de jonge vrou met onvermoeyde schreden,
Geduerigh op den duyn of aen den oever treden,
Of vint haer menighmael ontrent een hooge klip,
Op hope datse mocht vernemen eenigh schip .
God beef t'et soo bestiert, dat, na een anghstigh peylen,
Niet verre van de strant twee schepen komen seylen 
De Fransche lelyschilt, die in de vlaggen staet,
Maeckt dat de swacke vrou tot het water gaet,
Tot in het diepe rent  sy maeckt een selsaem baken,
Nu van haer opper-kleet, nu van een linne-laken 
De schippers zijn beweeght, de boot roeyt na de wal,
D aer hoort het Fransche volck haer droevigh ongeval .
Matroos, uyt dit verhael, verfoeyt die felle nepen,
Ontf anght de swacke vrou, en voert haer aen de schepen 
D aer wort haer van het volck van eersten aen geseyt,
Hoe dat haer broeder sterf, en waer het lichaem leyt .
De vloot doet haren loop, en, door bequame winden,
Weet in een korten tijt de Fransche kust to vinden
Rosette gaet to land, en danckt den goeden God,
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Woont in haer vaders erf, en op haer broeders slot .
Doch, schoon sy naderhant tot eere wert verheven,
En datse ruym genoegh magh in de werelt leven,
Des echter niet-te-min, soo is de jonge vrou
Niet soo gelijck se was, niet alsse wesen sou
Daer is, 'k en weet niet wat, een ongevoeligh wesen,
Daer is een d!omme sucht in haer gelaet to lesen 
Geen lust, geen soete min die haer het herte wint,
Sy leefde sonder lief, en sterreft sonder kint .
Laet dit een spiegel zijn voor onbedachte sinnen,
Die, buyten vrienden raet, haer steilen om to minnen,
Men bout, dat selden maeght in rechte vreughde leef t
Die, uyt een luchten sin, haer trou verquackelt heeft .
Siet, als sich eenigh mensch laet totte' lusten drijven,
De korte vreucht verdwijnt  haer vuyle smetten blijven 
Maer krijght'er iemant lof, door sweet en strenge pijn,
De mooeyte neemt een end', de lof sal eeuwigh zijn .
Nu weder tot de bruyt  Ontrent de bruylof s-dagen
Sloo doet de bruydeg om aen zi j n geminde dragen
Gesmijde voor den arm, en edel halscieraet 
Wet naer het out gebruyck, maer dickmael sander maet .
Leert, eer wy vorder gaen, leert eenmael, jonge luyden,
Leert al het moye tuygh tot goede seden duyden 
Daer is niet een juweel, dat u de bruyloft geeft,
Dat niet tot uwe leer een soet bedencken heeft .
Laet ons het gansche kraem eens naerder overmercken,
Het sal misschien de bruyt ten goede konnen stercken 
Wel aen, het eerste stuck, het groote bruvlof is-pant,
D at is meest over al cen hel le
DIAMANT .
Wat seyt ons dit juweel ? het is van outs to lesen,
En 't wort oock heden self f s geloof t alsoo to wesen,
Dat hier noch heete vlam, noch yser hinder doet,
En even dat de steen ontlaet in bocken-bloet .
Het weerde-trou-verbont, dat n iet en is to breken,
Wort met den dieamant to rechte vergeleken .
Wed aen dan, jonge bruyt, en wie to samen paert,
Mijt alle slim bejagh en vuylen bocken aert .
Indien uw losse jeught wil elders henen dwalen,
Soo laet uw sedigh oogh in haesten nederdalen
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Ontrent dit reyn kleynoot, en seght in uw gemoet,
Van hier onaerdigh slijm, vergiftigh bocken-bloet,
Van bier, verkeerde lust! die niet als snoode vlecken
Wilt over onse trou en onse siele trecken 
Door u wort echte vreught verandert in verdriet 
Van bier, onguere sucht ! uw lucht en dient'er niet .
G by weder, def tigh man, besit uw jonge leden
In kuysheyt, ware trou, in onbesmette seden,
Verpant uw gansche min aen uwe bed-genoot,
En bint uw posse jeught alleen aen haren schoot .
De rijcke diamant, een prince van de ringen,
Het puyck en hoof t-juweel van alle schoone dingen,
Wert in den ouden tijt en heden bygebracht,
Tot leere van gedult, en rechte manne-kracht .
Ghy, prince van het, buys, moet desen steen gelijcken,
Laet daerom alle tijt in uwe seden blijcken
(God geve watter koomt, geluck of tegenspoet)
Een Christelijk gedult, een mannelijck gemoet .
Doch soo het bocken-bl,oet, en sijne verhole krachten,
Gaet tegens uw geloof, en boven uw gedachten,
'k En wil om dit geheym niet treden in den strijt,
Noch tegen uw begrijp, noch voor den ouden tijt .
Dit wort, oock hedensdaeghs, gesien aen alle kanten,
Dat niet als diamant en schuert de diamanten,
En dat noyt dit juweel tot rechte glans en raeckt,
Dat niet met dit juweel is glad en -gaef gemaeckt .
Hier uyt soo magh het syn, dat veeltij ds dese steenen
Sijn gaven voor de bruyt, wanneer 't de vrijers meenen 
Niet beters, jonge vrou, en ciert den echten bant,
Als dat ghy leeren meught van eenen diamant .
Siet, die een weerden vrient wil tot de lief de trecken,
Die pooge sijn gemoet tot lieven op to wecken
Lieff uyt een volle sucht, die tracht to sijn gemint !
Niet dat de lief de meer als vaste lief-de hint .
KORAEL .
Het lief felick korael, een dracht van jonge dieren,
Is even voor de bruyt een regel van manieren,
Want siet, als dese plant' in diepe kreken wast,
Dan isse duyster-groen, en van een weecken bast
Maer eenmael uyt den gront, en van de steel gescheyden,
Soo gaet de gansche schors haer anders toebereyden,
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Want 't geen was sonder glans, en uytermaten sacht,
Wort tot een schoone verw, en vaste stof gebracht .
Des kan het nieu juweel veel ongemacken helpen,
Het maeckt een vaste maegh, en weet het bloed to stelpen
Het stijft het swacke breyn, en zijnen kouden vloet,
En is noch boven al de jonge kinders goet .
Hoor, vri j ster, teer gewas ! die eerti j ds waert verholen
Of in uw ouders buys, of in de Fransche scholen,
Naerdien ghy door den man komt in het open licht,
Soo toont nu beter glans, in desen nieuwen plicht .
Ghy waert van weecken aert, en tanger in de leden,
Ghy waert van rauwe stof, en groen in uwe seden .
Ghy laeght, als in de nacht, stil, duyster, sonder naem
Geweldigh onbewust, in velen onbequaem
Komt nieu-gepluckte spruyt, verander uw manieren,
Weest heylsaem in den mont, leert wacke sinnen vieren,
Weest eerbaer van gelaet, van tongh en herte kuys,
Een troost voor uwen man, een moeder voor het huys .
PEREL .
Indien ghy, boven dit, vint onder uw juweelen
Des oesters reyn gewas, dat kan u mededeelen
Niet zijnen glans alleen, tot lust van uw gesicht,
Maer wijst de maeghden aen de rechte vrouwe-plicht .
Daer koomt een soete glans uyt dit juweel geschoten,
Soo laugh geen amper nat daer op en wort gegoten 
Maer koomt'er eenigh suer, dat aen de . perel bijt,
Soo gaet het schoon juweel zijn eerste luyster quijt .
Niet voor het reyne bed, met voor het wettigh trouwen,
N iet schoonder in het oogh, niet boven echte vrouwen 
Maer door een wrangen aert verdwijnt de schoone glans
Een wij f van stueren aert, een plage voor de mans .
RUBIJN .
Indiender eenigh lid, beladen met rubijnen,
L aet oyt zijn edel root van uwen vinger schi j nen,
Soo let op dese verw, het is een eygen deught,
Een ciersel voor de bruyt, een schanse voor de jeught .
Wat immer met bescheyt in vrouwen wort gepresen,
Dat is een sedigh oogh, een stil, een eerbaer wesen 
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Een segel van de tucht, een onverbroken bant,
Een segen uytter aert de vrouwen ingeplant .
Men hout'et voor gewis, dat midden in de baren
Een vrouw, oock ina de doot, haer core kan bewaren,
Want al waer schaemte woont, schoot, borst, en teere mont,
Dat keert hem van het oogh, en geef t hem Yea de gront .
Maer komt'er ec .nigh man met doode leden sweven,
Die plagh het gansche lij f aen yder b1oot to geven 
Want, na de kunste leert en voor de waerheyt schrij f t,
Men vint, dat onse romp meest op den rugge dri j f t .
Weet dan uw doode rif de leden om to trecken
En sonder eenigh kleet uw schaemte toe to decken,
Versegelt, jonge vrou, versegelt uwen schoot 
Uw schat en beste pant, dat is het eerbaer root .
Hoewel ghy dickmael zijt uyt alley menschen oogen,
Wilt des al niet-te-min u stil en sedigh toogen,
Wort noyt onmatigh stout, of buyten reden vry,
Uw schande wort gesien, al is'er niemant by .
SAPPHIR.
Indiender blaeu sapphir, den hemel vergeleken,
Mocht in het kunstigh werck van uwe baggen steken,
Het dient u, jonge bruyt, het dient om uw gemoet
Te trecken uyt het stof, en naer het hooghste goet .
ESMERAUDE .
Mocht o yt een jonge vrou een esmerau de drab en,
Het dient haer tot behulp van lusten uyt to j agen 
Men hout dat dese steen in hondert stuckerl splijt,
Wanneer een geyle vrou haer core niet en mijt .
AGAETH .
Indien men recht gebruyckt den luyster van agathen,
Het sal het jonge paer tot vrede konnen baren 
Men leert gevoeghsaem zijn oock van een harden steen,
Uyt soo verscheyde verw gedommelt onder een .
AMETHYST .

Is iemant aen het lij f f verciert met amethysten,
Het leert een jonge vrou haer dingen niet to quisten 
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Om dat zijn aerdigh bleyck, dat naer het roode gaet,
Vertoont gelij ck een beel t van r&hte middelmaet .
Dan iemant sal misschien uyt dit beginsel meenen,
Als of ick bond de deught aen dese rijcke steenen,
En dat ick groote kost of nut of noodigh acht,
Op dat een jonge maeght ter eere sy gebracht .
been, jonge luyden, neen  de deught is niet to planten
tiToch in het flicker-spel van groote diamanten,
Noch in het edele licht van perel of rubijn,
De deught heeft meerder glans daer geen juweelen zijn 
De deught haet alle pracht  men gaf in ouden tij den
Nf aer ringen sander steen, en ront aen alle zij den,
En even dit geschenk, na sijnen aert geduyt,
Is nu tot goede leer, en dienstigh voor de bruyt .
Een ringh van enckel gout, slecht, of f en, ongescheyden,
Niet prachtigh, niet verdeelt met steenen tusschen beyden,
Roept als tot onse bruyt  bewaert het weerde bont
Geduerigh even recht, geduerigh even ront,
Geduerigh sonder end  wie beef t'er niet gelesen
D at j a een rond beworp beef t eertij is aengewesen
let, dat geduerigh blij f t ? en siet, de ronden draet
Wort heden noch gebruyckt ontrent den echten staet,
Ick meyn', op desen gront, laet op de stof fe mercken,
Die sal oock onse maeght in reyne seden stercken,
Dewij 1 die nimmermeer door roest en wort besmet
Het gout, al wort'et out, blijft echter even net,
B l i j f t echter even reyn  en zi j n gesmi j digh buygen
Kan even oonse vrouw ten vollen overtuygen,
D at sy van haren v rient het weerde pant ontf ingh,
Mits datse buygen sou gel ijck als desen ringh .
Daer was geen ander gout aen hare gansche leden,
Als slechs het ronde perck, haer dienstigh in de seden,
Maer 't gunt was voor de tucht en voor het buys bedacht,
Is, laes ! in onse tijt verandert in de pracht .
Noch was een ander eeuw in dese saken wijser,
Die schonck de bruyt een ringh alleen van enckel yser,
Dat was gelijck geseyt  dat haer gesette trot
In lief de met verdragh, geduerigh wesen sou .
Ten wort dan niet vereyst, om wel to mogen leven,
Voor eenigh duur juweel zij n penningh uyt to geven,
Al wat het quistigh volck in dese sake doet,
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Is weelde, sotte pracht, of enckel overvloet .
De bruyloft kan bestaen oock sonder moye dingen,
De trouwe, sonder gout, de vrouwe sonder ringen
De perels om den arm en al het hals-cieraet
En zijn de stij len niet daer op de kamer staet .
Twee herten eens gesint, door reyne min gebonden,
Sijn al de werelt deur de rechte bruylof ts-gronden,
De ware lief de woont oock daer men niet en geef t,
De ware lief de blij f t, oock daer men niet en beef t .
Hoort eenmael, soete maeght ! die niet en hebt to deelen .
Hoort vrijster ! niet geciert met hant en hals-juweelen,
Set maer in uw gemoet wat bier het gout beduyt,
En siet, oock sonder meer, ghy zijt een weerde bruyt .
Het gout is maer een romp, en wat de lieden achten
Bestaet in losse waen, en dingen sonder krachten,
Daer is een innigh merck, een nutter binne-keest,
Ghy, laet het plompe lij f , de kracht is in den geest .
Dus wie ghy wesen meught, en laet u niet gelusten
Met al to grooten kost uw saken uyt to rusten 
Het treckt een vreemt gevolgh, wanneer een moedigh wij f
Hanght als een gansch besterf aen haer uytwendigh lij f .
Wie druck, of tegenspoet, en alle quade vlagen
\Vil met een sedigh hert geduerigh leeren dragen,
Die maecke dat de geest hem stelle dese wet
Een tafel niet to breet, een keucken niet to vet,

Kateylen niet to veel of keurlick boven maten,
Een kleet van goede stof, niet prachtigh uytgelaten,
Geen huys, of huysgesin, als tot een nut gebruyck,
Geen vleyer aen het oogh, geen slave voor den buyck,
Een mont die lecker is, een borst tot pracht genegen,
Sijn kanckers in de beurs, en eters van den segen 
Want alsje emuu en dan in noot gedrongen zijt,
Soo valt'et dubbel hart to leven naer den tijt 
Maer die hem kleyn gewent, al komt by schoon to vallen,
Vint troost in zijn gemoet, en laet de spotters rallen 
Geen dingh en is hem nieu, als dat zijn groot beslagh
Is minder als het was, en lichter als het plagh .
Men acht een man beleef t die ketens, peerlen, ringen,
En alle nieuwe stof plagh in het hays to bringen,
Ten dienste van de pracht  men acht een man beleef t
Die sonder eynde koopt, en als geduerigh geeft 
Maer 't is een beter vrient, die met gegronde reden,
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En door een sedigh hert, en met bequame seden,
Het swacke vrouwen-breyn soo konstigh beef t bewracht,
D at sy een rij cken steen maer als een steen en acht .
D at sy het joffer-tuygh en al de moye leuren,
Weet met een hoogh gemoet voor dat'et is to keuren,
Dat sy het gansche kraem, en al het poppe-goet,
Kan stellen uyt den sin en treden met de voet .
Is 't niet een wonder stuck? die niet en kan verdragen,
De teerste van den hoop, wil sonder schricken wagen
D at iemant met de priem, of ick en weet niet wat,
Haer drille door het oir, en maeck een open gat .
Is 't niet een selsaem dingh ? men quelt zijn eygen hander.
Men overlast den arm met ongewone banden 
En, die van alle dwangh was van to voren vry,
Begeef t haer, sonder noot, in staege slaverny .
Is 't niet een vreemde daet ? men laet benaude prangen
Ontrent het swacke lij f en teere leden hangen,
Men acht Been ongemack, men draeght gewilligh pijni,
Wanneer het maer en dient om moy gekleet to zijn .
Ey wacht u, jonge vrou, de leden in to binden,
En met een nauwe praem to woelen en to winden 
Het ruym voor uwe vrucht van Gode toebereyt
En moet door enge dracht niet worden ingeleyt .
Een woort noch totte pracht  gewis de rijcke steenen
En sijn uw ciersel niet, gelijck de lieden meenen,
Waer toe in dit beslagh soo grooten overdaet ?
B lij f t bier, en over al, blij f t in de middelmaet !
Wat laet uw sedigh hert de groote vlagge wayen ?
Waerom een pleckigh kleet, gelijck de papegayen ?
Waer toe is u het lij f behangen om end' om
Gelijck een Haegsche pop, of als de pinxterblom ?
Ghy kont op beter gront uw reyne leden cieren
Als door verwaende pracht  de luyster van de deught
Die is de rechte kroon van uwe f risse jeught .
Laet, voor een hellen steen, uw goede gaven schijnen,
Voor perels reyne tucht, en schaemte voor rubijnen 
Dat wit, dat edel root verciert u boven al,
Van daer is dat de siel voor eeuwigh blincken sal .
BRUYTS LIJNWAET .
De bruyt gaet onder dies met alle vlijt bedencken,
Wat in het tegendeel bier noodigh is to schenken 
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E n watse, naer den eysch, sal geven haren vrient
Dat hem en haer betaemt, en tot de saken dient 
Sy meynt geen beter gaef hem toe to konnen .. passen
Als linnen wel gereet en schoon voor al gewassen 
Dat schijnt, als of'et sprack, dat sy een reyn gemoet
Hout voor haer weerste schat, en v oor haer beste goet 
Dat sy voor alle tijt beef t eenmael uytgelesen
Een onbeveynsden aert, een recht eenvoudigh wesen,
Dan noch, dat sy het vlas en haren eygen draet
Stelt in de vrouwen-plicht een noodigh huyscieraet .
Wel aen, ghy zijt de bruyt, de woorden zijn de banden
Van dat'er is geschiet, de ringen zijn de panden,
Van onverbroken trou . Dus, als ghy die besiet,
Soo spreeckt in uw gemoet  'k en ben mijn eygen niet .
Nu vryers, scheyt'er of  hier is niet meer to vangen,
Neemt elders, gragen hoop, neemt elders uw gangen
Hier dient niet meer gevraeght, niet meer to zijn gesocht
Knap, handen van de banck ! dit vlees, dat is verkocht .
Hier raed' ick onse bruyt haer nu to willen mij den,
Van naer het woeste velt of in den duyn to rij den,
Van elders, daer het valt, to komen op de baen,
Van alderley gewoel, van uyt ter feeste gaen .
De bruyloft is een mart, daer ieder zijne waren
Komt toonen voor het volck, komt veyligh openbaren
Tet beste van de kraem  daer licht een nieuwe bruyt
Een ander bruyloft maeckt, en dese f eeste sluyt 
Ghy hebt uw reyne trou aen uwen vrient gegeven,
Leyt dan, tot zijnder eer, een afgesondert leven 
Onthout u van het volck, en bout de sinnen stil 
Ghy hebt van nu voortaen geen macht op uwen wil .
Siet, als een vrye maeght haer vint in alle f eesten,
Soo staet het vryen vry voor alle vrye geesten,
Maer als de vrye jeught heeft eenmael uytgevrijt,
Soo is voortaen de maeght haer eerste vryheyt quijt .
Ghy, die niet veyl en hebt, en niet en weet to koopen,
Waerom doch in de kraem, of aen de mert geloopen ?
Waerom soo wijt gedwaelt ? het gapen heeft gevaer,
Dus blij f t in uw bevangh, en neemt uw saken waer .
Siet, als een geestigh quant wil steden of to landen,
Wil eenigh schoon gebou, wil klippen aen de stranden,
Wil schepen onderseyl op Thetis diepen kolck,
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Vertoonen door de verw, en toonen aen het volck,
Ely treet besyden of, en met de gansche krachten
Vervat by al het wer ck v oor eerst in zijn gedachten,
Schickt hier een hoogen bergh, en daer een lager dal,
En ma.cckt een innigh beelt van dat by maecken sal .
Soo dient de bruyt to doen, sy dient haer of to scheyden
Van uyterlick gewoel, sy dient haer aen to leyden
Tot innigh overlegh, om soo to mogen sien
En wat'er dient gedaen en wat'er sal geschien .
Sy moet het gansche beelt van huys en echte saecken
Te voren overslaen, j a met de sinnen maecken
Een kamer in de lucht, een wonderlick gebou,
En leggen in den geest de gronden van de trou .
't Is echter ongerij mt, dat hen de l ieden bin den,
In dit geheel besla.gh haer niet to laten vinden,
Daer Godes heyligh volck den naem des Heeren prijst,
En met zijn heylsaem woort de swacke siele spijst
Een maeght, nu toebereyt om tot den man to treden,
Behoeft geen kleyn behulp, om veelerhande reden 
En hoe doch wor_ t de mensch van swack geweldigh sterck,
Als door een reyn gebed, en in des Heeren kerck ?
Hoewel men uwen naem hoort klaer en open lesen,
Dat kan u, teere maeght, geen smaet of hinder wesen,
De schrick in dit geval is enckel onverstant,
Nadien het gansche werck is buyten alle schant .
Wel laet dan, wie het wil, laet onbedachte dwasen
Haer quellen, sonder noot, in dese vysevasen 
Ghy belt naer uwen God in dit gewichtigh stuck 
Wel-doen, hoe dat het gaet, baert nimmer ongeluck .
Gebeurt'et onder dies, dat iemant uwe sinnen
Te voren heeft gepooght met vryen in to winnen,
Set desen uyt het hert, soo haef t uw rechterhant
Nu draeght van uwen vrient een naerder onderpant .
Wacht u na desen tij t van out gevry to spreken,
Of tot een hoogen lof van vryers uyt to breken 
Een die to grooten feest van oude lief de maeckt,
Wijst met den vinger aen, dat sy de nieuwe laeckt .
Daer was een schoone kerck, niet verre buyten Roomen,
Belommert met de schaeuw van gr oene myrteboomen,
Hier stont een Venus. in, door wie, gelijck het scheen,
De geest wert omgekeert, en alle lust verdween .
Dies, als een rijpe maeght nu of begon to keuren
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De grillen van de jeught, en alle kintsche leuren,
Soo quamfe tot het beelt, en bracht haer beste pop,
En hinghse voor het volck, en v oor de goden op
Of als een jonge vrou haer sinnen wilde geven,
Om in den echten bant haer dagen of to leven,
Soo ginghse naer de kerck, en bad in alle vlijt,
Dat sy een reyne trou mocht worden ingewijt .
't Is waer, ~ dat yder een ten hooghsten is verboden
Geen eer to mogen doen aen steen' of houte goden,
Maer des al niet-te-min soo schuylt hier of ter wat,
D at voor een leersaem hert is dienstigh opgevat
Gewis by die de kerck hier voormael dede gronden,
Heef t in zijn eygen hert en uytte daet bevonden,
Dat ja, een ander geest moest komen in de vrou,
Indiese naer den eysch wil komen in de trou .
Siet, als een adderslangh, door teelsucht aengedreven
Wil met de zeelamprey haer om to paren geven,
Soo spoetse naer de strant, en pooght met alle kracht
Te ruymen haren buyck van alle vuyle dracht,
Van glibbergladde slijm, van ongesonde dampen,
Van schadelick vergif, van alle boose rampen 
En, als het snege dier sich wel gesuyvert vint,
Dan is'et dat'et eerst zijn echte luste begint .
Indien'er iemant is, 't sy mannen of to vrouwen,
Genegen in de tucht, en soo het dient, to trouwen,
Die doe gelijck de slangh, en schuyme zijn genioet
Van lust tot oude dracht, van alle dertel bloet .
Indien een jonge vrou behout in hare sinnen
Een, die haer domme jeught eens scheen to willen minnen,
Soo brenghtse tot den man niet datse brengen moet,
Om datse vreemde sucht in haren boesem voet .
Is u dan eenigh beelt geschildert naer het leven
Door iemant van de jeught, tot zijnder eer gegeven,
Maeckt dat in haesten quijt, ghy hebt een eygen deel,
Een beter schildery, een nutter huys-juweel 
Ghy hebt een eygen perck, daer uwe reyne lusten
In stille moeten staen, in moeten blijven rusten,
En vinden haer vermaeck  ghy hebt een eygen perck,
Een eygen hertelust . een eygen ooghgemerck
Daer eyndight uw bevangh, daer zijn de leste palen,
Daer over uwe jeught geen recht en heeft to dwalen,
Geen reden beef t to gaen  dus blij f t in uwen ban,
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Een eerbaer vrouwen-hert en vat maer eenen man .
Te plegen echte min, en by den man to slapen,
En echter met de lust naer vreemde lust to gapen,
O f door de lust to gaen tot eenigh jongh-geseL
Heef t, ick en weet niet wat, van innigh overspel .
Ghy daerom, J onge vrou ! wilt niet alleen de leden,
Maer oock het innigh hert aen uwen man besteden 
Want soo ghy geest of gunst voor iemant open bout,
Soo heef t uw meeste vrient uw minste deel getrout .
Verinijt des niet-te-min u of to laten setten,
Om door uw schoone verw een vreemde lust to wetten,
't En staet geen echte vrou, geen jonge dochter vry,
In vreemder hant to zijn, oock niet in schildery .
Een praet j e voor de bruyt  Ick heb wel eer gelesen
Iet dat tot uw bericht hier dient geseyt to wesen
Een man, die van de straet naer buys vertrecken sou,
Vernam een vreemden snaeck ontrent zijn echte vrou 
Daer stont een schilder by met handen vol pinceelen,
En midden op de vloer lagh keuse van paneelen 
De man, in dit beslagh, staet lange tijt en peyst,
Wat hier de vijse grieck, of wat de schilder cyst .
Tier gingh de jonge wulp zijn tonge dus ontbinden
,,Ick bidd' u, goede vrient, niet vreemt to willen vinden
Dat hier, beneven my, een geestigh schilder staet,
Het stuck by ons bestaen en is geen boose daet .
Weet, dat ick over langh uw vrouwe plagh to minnen,
Maer hebbe niet-te-min haer geensins konnen winnen 
En, mits et weerde pant niet meer en is voor my,
Soo doe ick maer een eysch van hare schildery
Alleen om dese gunst ben ick hier ingekomen,
En hebbe desen vrient tot mijnen dienst genomen,
Die sal de schilder zijn van die ick heb gevrijt,
Indien ghy niet to wijs of niet to vijs en zijt .
Mijns oordeels, dit versoeck behoort to zijn geleden,
Ten sy in u de nijt is meerder als de reden 
Noyt heef t'et eenigh mensch gedient tot ongemack,
Dat iemant vier of licht aen zijnen heert ontstack ."
,,'k En weet (begon de man) van of gunst of benij den,
Ick weet dat uw bedrij f my niet en staet to lij den 
Sy, die ghy voor u siet, is mijn bescheyden deel,
Niet voor een dertel oogh of eenigh vreemt pinceel .
Gaet vry, gaet uwes weeghs, gaet elders henen rallen,
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Voor u of uws-gelijck en is hier niet to mallen
Ghy, die nu eyscht het beelt van dit mijn echte wij f ,
Mocht, als'et u beviel, eens komen om het lijf .
Daer gingh de lincker heen met gramschap aengesteken
Maer segh, had oock de man gelijck om soo to spreken ?
Voor my, ick segge j a, en, naer dat ick het vat,
Soo past op dit bej agh een harder woort als dat 
En desen onverlet, en is'et geensints wonder,
Indien de goede man heef t, even in 't bysonder,
Het onvoorsichtigh wij f een eygen les gedaen,
Om datse desen eysch scheen toe to willen staen .
Men weet van overlangh, hoe dese rancken strecken,
Of om de vuyle lust van iemant op to wecken,
Of, soo to vreesen staet, tot noch een slimmer end,
Aen menigh eerbaer hert noch heden onbekent .
Soo magh dan onse bruyt de vreemde jonge lieden
Niet meer to sprake staen, noch voorder gunste bieden 
Die vryheyt is geweest  sy moet oock even dan
Niet al to gunstigh sijn haer ondertrouden man .
Ontfanght een korte les, hier nut to sijn geweten
De bruyt in haren tijt en moet geen vrijster heten,
En magh geen vrouwe sijn, wie dat'et oock gebiedt,
De bruyt, een teer gewas, is kruyt en raeckt my niet .
Gelijck het schemer-licht, dat met bedeckte stralen
Ontrent den dageraet komt op der aerden dalen,
Geen nacht en is genaemt, geen dagh en wort geseyt,
Maer iet, dat by gevolgh ons tot den dage leyt 
Soo staet'et met de bruyt  sy moet geen vrouwe wesen,
Tot dat haer guide son is hooger opgeresen 
Sy moet geen stille nacht, geen droeve vrijster sijn,
Om datse korts verwacht een voile sonne-schijn .
Of, als een f risse roos, die niet en is ontloken,
Van boven even-wel een weynigh uytgebroken,
Toont aen den hovenier een aerdigh purperroot,
En hout des niet to min gesloten haeren schoot 
Soo dient, na mijn begrijp, soo dient de bruyt to leven
Beleef theyt sonder meer, beloven sonder geven 
Niet al to sachten oir, niet al to stueren kop,
Geen openbare roos, geen toegesloten knop .
Floewel dan onse maeght heeft eenigh pant ontfangen,
En dat'er ringen selfs haer om de vingers hangen,
Noch is dan evenwel haer maeghdelicke blom,
Jacob Cats 21 .
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Niet in de voile macht van haren bruydegom .
Leert hier, besgtte maeght, op vaste gronden weten,
Wie vrou, en wie de bruyt met reden wort geheten 
Op datje by gevolgh bier uyt besluyten meught,
Wie nu, wie naderhant beef t macht van uwe jeught .
't Is vry een wijt verschil in echten staet to wesen,
O f voor de bruyt alleen to worden opgelesen 
Het wij f doet over al, naer dat de man gebiedt,
Want die eens vrouwe wort en is haer eygen niet .
't Is anders met de bruyt  die beef t, op vaste reden,
Als nosh de voile macht van haere teere leden,
Ja, moet bier wederstaen den wil van haren vrient,
Indien by komen wil, daer niet gekomen dient.
Om dan, tot meerder licht, een vasten peyl to setten
Hoe langh een jonge maeght is buyten echte wetten,
Soo neemt van onse pen een droevigh ongeval,
Dat aen de jonge bruyt haer palen wijsen sal 
Een rustigh jongh-gesel geboren in de landen,
Daer ieder huysgesin belent in eygen stranden,
Kreeh, naer een langh gevry, de dochter van de Schout,
En voer na seker dorp om daer to sijn getrout .
Soo haest de snelle schuyt is aen het lant gedreven,
Gaet yder naer de kerck en hoort den segen geven 
Daer staet de jongelingh, en biet sijn rechterhant,
En krijght in tegendeel een gunstigh wederpant .
De godsdienst is gedaen, men gaet de bruyt geleyden,
Om weder uyt de kerck en van het lant to scheyden 
Daer komt het gansche dorp gedrongen na de schuyt,
Tot sich de nieuwe man gingh setten by de bruyt .
Toen gingh het seyltjen op . De jonge luyden spelen,
Een deel verheught de bruyt, en singht met helle kelen,
lien deel sit in gepeys, en rekent in den geest,
Hoe menigh soet gevry wil ri j sen uyt dit f eest .
Soo doende raeckt de schuyt tot midden in de baren,
Daer is soo veel geseylt, gelijck'er is to varen 
Maer siet, de gansche lucht verandert onder dies,
D aer ri j st een snel le wint, die bi j ster vinnigh bl ies,
Die schufelt in het want, en doet het seyltje swellen,
Die roert het water om, soo dat de boorden hellen,
Die perst geduerigh aen  daer swapt het schuyt jen nom,
Daer leyt de jonge bruyt met haren bruydegom 
Daer krielt'et overhoop, daer gaet'et op een kermen,

32 3
Daer wil het jonge volck sich voor de doot beschermen,
De vryer met gewelt, de vryster met geschrey,
Maer 't is om niet gewoelt, sy blijven alle bey .
Men vont ' het lieve paer, nu van de doot bevochten,
Geschakelt metten arm en over een gevlochten
In plaetse van het bed, in hare doot gemeen,
Sy mengen in den stroom de sielen onder een .
Evlaes ! de maeghde-palm, die by de jonge dieren
Te samen is gebracht, om hare bruyt to ciexen,
Dient tot een ander feest, en wert daer allegaer
Met tranen eerst besproeyt, gevlochten om de baer .
Het dacht de vrienden goet, dat bey de doode lijven
In eenen aerden hoop begraven souden blijven 
En, waer'et met'et lijck naer mijnen sin gegaen,
Daer s,ou een kleyn gedicht ontrent den grave staen
,,Hier leyt en man en wijf begraven aen der heyden,
Op eenen dagh gepaert, op eenen dagh gescheyden,
Het water fleef t de vreught van hare f eest belet,
Het aertrijck was beleef t, en werd haer bruylof is-bed .
Het graf is naeuw gevult, men raest'er om to deelen,
De rouw en al de f eest veran dert in krakeelen 
De vader van de bruyt, minst soo het scheen gegoet,
Seyt, dat by voor een hei f t in al les komen moet .
De vrienden van den man, hier tegen aen gedreven,
Sijn anders van beraet, en meynen niet to geven 
Een ieder drijft het sijn, als met geheele kracht,
Soo dat het nieu geschil wort aen het Hof gebracht .
Daer gaet'et harder aen, het Hof belast to schrijven,
Wat yder dienstigh acht om sijn gedingh to stijven .
Het maeghschap van de bruyt seyt met een vollen mont,
Dat willen, sonder meer, volmaeckt het echte bondt 
Seyt, dat van ouden tijt naer recht van alle landen,
Twee herten eens gesint sijn vast in echte banden,
Seyt, dat de jonge bruyt, oock midden in de trou,
Iran sijn in voile daet, een maeght, en echte vrou 
Seyt, dat dit groote werck niet toe en is to schrijven
Aen, ick en weet niet wat, het mengen van de l i j ven 
Maer dat de weerde trou haer gantsche volheyt siet,
wanneer een reyne ziel haer wederpaer geniet .
De vader van den man i- hier geweldigh tegen,
En meynt dat sijn gespreck vry meer behoort to wegen,
Roept, chat een jonge bruyt lien naem geduerigh houdt,
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Tot dat het sachte dons haer naerder heef t getrout 
Roept, dat dit seker gaet oock op den dagh van huyden,
Om dat voor eerst de bruyt sit by de jonge luyden,
Roept, datse nimmermeer, als op den tweeden dagh,
Haer by het echte volck aen tafel voegen magh 
Roept, dat de jonge maeght is datse was gebleven,
J a, niet van haere gunst als woorden beef t gegeven 
En sluyt, dat haer geslacht maer woorden hebben moet
Geen vrientschap in het bed, geen maeghschap in het goet
Na dat om dit geschil is menighmael gekeven,
Soo wert na langen tijt het vonnis uytgegeven,
Het Hof, naer rijp beraet, draeght hier in over een,
Dat 't een en 't ander goed is onder hen gemeen .
De reden dient'er by  Des Heeren goeden segei
Verkondight in de kerck, en opentlick gekregen,
Versegelt echte trou  soo dat men even dan
Bekoomt een vollen naem van wij f en echte man .
Men siet dat Adam sel f s, toen Eva was geschapen,
Haer voor sijn vrouwe kent, oock eerse was besl apen 
H y noemt haer voor den Heer sijn vleesch en eygen been,
Oock eer het echte bed was onder hen gemeen .
Hier uyt dan, weerde maeght, kan ieder een bemercken
Dat eerstmael als de bruyt komt weder uytter kercken,
Getrout voor al het volck, is op een vasten gront
En uyt haer eygen macht en in het trouverbont .
Of schoon dan iemant pooght u in het hoof t to steken,
Voor God uw man to sijn (gelijck de luyden spreken)
Eer dat ghy zi j t getrout, om onder desen schi j n
Te schuyven, eer het dient, uw teere bedgordijn 
Ghy, staet op uw verset, en toont, met goede reden,
Dat by een ware maeght dit niet en dient geleden 
Seght, dat de reyne min noyt worstelt tegen eer,
En, schoon by 't anders drij ft, gelooft'et nimmermeer .
Hier dient ghy, bruydegom, voor al to sijn gesproken,
Om hier voor uwen ti j t Been vier to willen stoken 
Ghy hebt van heden of als pantschap aen de bruyt,
Maer noch geen voile macht het pant to winnen uyt .
Ghy, die dit acht to deun, gaet, leest de Roomsche wetten,
En leert dat keysers self s op uwe saecken letten 
Want soo een dertel quant sijn eygen bruyt verkracht,
i)aer is geen twij fel aen, by wort om hals gebraeht .
Daer was een out gebruyck in alle joodsche landen,


Wanneer een jonge maeght haer trouwe gingh verpanden,
Dat j a, de lieve bruyt, oock van den eersten aen,
Wert aen den jongh-gesel ten vol len toegestaen .
Hij moest het weerde pant met alle vlijt bewaren,
En, door besette tucht, ter rechter ure sparen,
Ter eeren van de trou  by moest het weerde pant
Besitten sonder smaet, en houden buyten schant .
Siet, Jacob gaet alleen met Rachel aender heyden,
En drij f t het jonge vee door alle groene weyden,
Sy bruyt, by bruydegom  en des al niet to min
Hout alle tochten op, hout alle lusten in 
En, naer een langh gedult van seven gantsche jaren,
Soo vraeght by om verlof om dan to mogen paren,
Hy raeckt (o reyn gemoet !) by raeckt de' maget niet,
Tot hem de vader self s sijn lieve Rachel biet .
Siet, wat verschilt de tijt ! o, die in onse dagen
Bestont een jonge bruyt den vryer op to dragen,
Van dat de sonne rijst, tot aen den soeten slaep,
Eylaes, wat soudet sijn ? een wollef by een schaep .
Ey, waer is nu de sucht van reyne min gevloden ?
Of woont het sedigh hert alleenlijck by de Jocten,
En niet in ons gewest ? ey, matight uwen tocht,
Wy zijn oock Godes erf, en dier genoegh gekocht .
Al die het reyne bond tot vuyle lusten drijven,
Die paren in het vleesch, en niet als met de lijven 
Maer die in rechte tudht beginnen hare feest,
Die trouwen met de ziel en wassen in den geest .
Al is de bruyt verloof t, noch dienje niet to mallen 
Al is de schult gemaeckt, uw tijt is niet vervallen 
Dus hout u in den toom, en spaert uw weerde lief
Een ondertroude bruyt, een onverschenen brief .
De tijt snelt haren loop . Men gaet'er overwegen
Hoe dat'et mette feest en gasten is gelegen,
En hoe men nooden moet, en wie, en wat getal,
En hoe men metter eer de bruylof houden sal .
De saecke dient bedacht . Vraeght iemant mijn gevoelen ?
Ick ben in dit geval een vyant van het woelen,
En van to grooten hoop  een vyant van den dranck,
Een vyant van geroep, en alle vuyl gesangh .
Indien het wesen mocht, ons soude meest behagen
Een maeltijt sonder pracht, en voor de naeste magen 
De beste bruyloft-feest die iemant houden magh
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Bestaet in sedigh volck, en in een kleyn beslagh .
Soo doende, wert het volck met drincken niet gequollen,
D aer hoort men geen gewagh van iemant op to vol len 
Daer hoort men geen geraes, geen roepen, Been gedans,
Noch van de geyle jeught, noch van de droncke mans .
Daer kan een teere maeght den echten staet beginnen
In stilte, met bescheyt, en ongestoorde sinnen 
Daer is het jonge paer en al het buys verlost
Van moeite, van geraes, en van de groote kost .
Is 't niet een selsaem dingh ? het trouwen is gevonden
Tot nadeel van de lust, en alle snoode sonden,
En des al niet to min waer eenigh mensche trout,
Daer schijnt'et dat het vlees een nieuwen tempel bouwt .
D aer is een vreemt gebreck geslopen in de steden,
En blij f t van ouden tijt tot aen den dagh van heden,
Te weten, dat het volck in hare bruylof feest
Schoeyt wij der als het dient, en boven haren leest .
Wat koomt'er menigh paer in duysent sware lasten,
Alleenlick om de vreught van vreemde bruylof tgasten !
Wat is'er menigh mensch, die uyt een hoogen moet
Verteert het innigh mergh tot aen het hertenbloet !
Bedenck'et, die het raeckt  in overdaet to trouwen
Is al een quade voet om huys to blijven houwen 
't Is licht to veel gequist ten dienste van de jeught,
't Is licht to veel gespilt in dese korte vreught .
Ghy siet, het groot beslagh is in der haest verdwenen,
En wat de f eeste maeckt gaet met den speelman henen,
De vrienden sijn verstroyt, ach ! ick en weet niet hoL,
Het gelt is uyt de beurs, en dickmael ondanck toe .
Leert dan verkregen goet tot beter eynde sparen,
Laet pracht, laet overmoet, laet groote kosten varen 
 en set den regel vast
Koopt huysraet om het Belt
Dat op een goede saeck een goet beginsel past .
D och soo ghy s ij t verp l icht aen vee l derhan de magen,
En dat uw stij ve beurs den last vermagh to dragen,
SQo wil ick uwe gunst niet binden aen getal,
Maer stell' een yder vry hoe verr' by nooden sal,
Wie kan het echte volck, wie aen de jonge lieden
Benemen haer vermaeck, en harde tucht gebieden ?
Het is van alle tijt, dat op den bruylof sdagh
Een seder vrolick zy, en vrienden nooden magh .
Maer gaet met goet beleyt, en laet de lieve gasten
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By niemant in het feest met drincken -overlasten,
Schout grilligh hantgespel en dertel ongelaet,
Weest nuchter in gebaer, en matigh in de praet .
Ick bidde, heusche jeught, verstaet de rechte gronden,
Waerom eerst over al de menschen dienstigh vonden
Te maecken eenig f eest, wanneer der iemant trout,
En waerom dat men noch dit heden onderhout .
't Is vry niet om den wijn, niet om de voile glasen,
Niet om een los gewoel, niet om het dolle rasen . 
't Is om het naeste bloet to wijsen overhant,
W at maeghschap dat'er rij st uyt desen nieuwen bant
't Is op dat yeder wist, indien hij quam to sterven,
Wie sijn verspaerde goet eens soude mogen erven 
En wie, to sijner tijt, en na een droeven val,
Het buys, wanneer het wijckt, eens onderstutten sal .
Doch hoe een eerlick man de vrienden moet onthalen,
Staet op een antler tijt ons naerder of to malen 
Ghy, keert u, snelle pen ! keert eenmael wederom,
En geef t loch cens -de bruyt aen Karen bruydegom .
Maeckt plaetse, nieusgier volck  de bruyt die gaet ter kercken,
En laet, in voile trou, haer onder-trou versterclwen 
Kniel neder, jonck gesel ! kniel nedere teere maeght !
Hier wort op eenen tijt uw gantsch geluck gewaeght .
De geesten, Godes heyl, die wonder reyne scharen,
Zijn self s ontrent het werck, daer echte lieden paren .
Gods di'enaer spreeckt het woort, - de zegen wort geseyt,
Een yeder siet, en bid . Daer is de knoop geleyt .
Roep bruyloft, soete jeught! de speel-genoten komen,
En stroyen al het hays met nieu-gepluckte blomen,
Met vers-gelesen groen, met jeughdigh maeghde-kruyt,
En vlechten naer den eysch een kranse voor de bruyt .
Noch is'et niet genoegh  men hanght'er groene kroonen,
Daer haer het weerde pant sal aen den dis vertoonen 
De solder, en de balck, de mueren, en het bed
Zijn met gestreckte palm aen alle kant beset .
Een maeght kan over al een groene krans verwerven,
En dan wanneerse trout en alsse komt to sterven .
Wel aen, geswinde pen, ter eeren van de bruyt,
Koom, segh ons, wat de dracht van kroonen bier beduyt
Het is van ouden tijt, dat tweederhande luyden
Sijn kroonen toegestaen van loof en groene kruyden
Een priester, tot den dienst van eenigh God gewijt,
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Ontf ing een groene krans ontrent den of f ertijt 
Een held, wiens edel sweert den vyant had' gesiagen,
Kreegh even dese macht een kroon to mogen dragen 
Kreegh oorlof met de koets to rennen door de stad,
Geciert met eycken-loof, of met eenn lauwer-blad .
Hier uyt (gelijck het schijnt) is dese vont genomen,
D at oock de groene krans is tot de bruyt gekomen 
En, als men net bescheyt de saecken ondertast,
De kroone wort de bruyt to rechte toegepast
Voor eerst, om dat de maeght, die hare jonge leden
Gaet, uyt een reyn gemoet, aen Karen man besteden,
Niet meer is, datse was  niet meer is aen de jeught,
Maer of f ert aen de trou, maer of f ert aen de deught
Een vers, een jeughdigh lij f , in geen bedrogh gevonden,
Gaef, suyver, onbesmet, fris, nuchter, ongeschonden,
Dat niemant naderhant, dat nienlant raken moet
Als een, aen wien de maeght haer reynen offer doet .
Siet hier, ghy die het raeckt, het wit van eerlick trouwen 
Het is een vast besluyt, om God een huys to bouwen,
Het is een vast besluyt, een seker oogh-gemerck,
Uw vrucht to brengen op tot Godes of f er-werck 
Het is op dat j e mocht, door wettigh t'samen paren,
Een onbevleckten geest in reyne tucht bewaren 
Het is op dat j e mocht in uwe domme jeught
Te beter, door behulp, u geven tot de deught 
Het is de guile sucht haer rechte wit to leeren,
Het is de quade lust tot goeden eynde keer. en,
Het is, to zijner tijt, het ongetoomde vleys
Te geven sijn behoef, maer naer den rechten eys .
Het is een vast besluyt, voor eeuwigh of to sweeren
A l wat de jonckheyt leert, en uyt de borst to weeren
Al wat'er eenighsins een reynen geest bevleckt,
Al wat'er eenighsins tot snoode nucken streckt .
Het is een vast besluyt de sinnen in to binden,
En niet to laten gaen met alderhande winden,
Daer ons de werelt treckt, het is een vast besluyt
De tucht to laten in, de lust to jagen uyt .
Ten tweeden, nu de maeght van alderhande tochten
Is dickmael aengeranst, is dickmael aengevochten,
En heeft des niet to min lust, krevel, vuylen brant,
En alle slim gewoel gehouden in den bant 
Soo eyscht de reden selfs, dat segenrijcke kroonen
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Haer sijgen om het hooft, om haere deught to loonen,
En datse van het volck wort over al begroet,
Gelijck men ill 't gemeen een overwinnaer dolt
Bedenckt dan, jonge bruyt, wat heden is begonnen,
Ghy hebt in uwe jeught de lusten overwonnen,
Nu krijghje meerder hulp to staen in desen strijt 
Dus blijft in ware trou de trouwe toegewijt !
Dit wesen vordert meer, als met den man to spelen,
Of iet, dat u gelijckt, in lust to mogen telen 
Want soo die weerde plicht alleen hier in bestont,
Soo waer oock in het bos een wettigh trouverbont .
Wel aen dan, jonge bruyt, koomt, met gesette seden,
Koomt, met een suvver hert, in uwe kamer treden 
Doet, uyt een reyne sucht, de lusten in den ban,
En wort na dese kroon, de kroone van den man !
De f eest gaet haren gangh, hier soeck ick niet to weten
Noch wat'er wort gedient, noch wat de gasten eten,
Noch of de schotels dicht en op haer reke staen,
Noch wie'er met de bruyt sal aen de taf el gaen
Ick laete, die het wil, hierop de sinnen breken,
Ick laete, die het lust, van diepe glasen spreken,
Een dingh is hier alleen to nemen in beraet,
Waerom doch voor de bruyt een hof op tafel staet .

Segh reden, mijn vernuf t ! Daer zijn verscheyde saecken
Die hier to wegen sijn, en desen handel raecken,
Hoort, wat ons best bevalt  het is een groote to f ,
Dat vrouwen sijn gelijck een toegesloten hof 
Dat vrouwen zijn gelijck als boomgaerts poor de mannen,
Daer snoepers, vuyl gespuys, sijn eeuwigh uytgebannen .
En, om dit aen de bruyt to prenten in den geest,
Soo wort een hof gestelt to midden in de feest .
\vat hooger, snelle pen ! laet u wat hooger rijsen,
Ghy suit een beter gront hier over konnen wijsen
I-Iet eerste trou-verbont is in het groene velt,
Is in het schoon prieel van Eden ingestelt 
Daer is in ouden tijt het reyne bed gevonden,
Daer is het eerste paer in echten staet gebonden
Tot onderlingh behulp  daer heef t de groote God
Gegeven aen het wij f het eerste trou-gebod 
Daer is de man gelast op zijn beroep to passen,
Soo dat de gansche trou is in den hof gewassen,
Is uyt den hof gevloeyt  en siet, des Heeren woort,
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Gesproken in den ho f , brenght staege vruchten voort .
Als dan een jonge bruyt siet op de taf el setten .
Den hof, en sijn gevolgh  sy ciient'er op to letten,
Sy moet gedachtigh sijn, wie eerst het trouwen vont,
En wat'er noodigh is ontrent het groot verbont .
Maer wat een groot gewoel ! wat salder noch gebeuren ?
Men siet de jonge bruyt van alle kanten sleuren
Een trecken van het volck, en bier en weder daer,
Het schijnt als of de maeght een krijghs-gevangen waer .
E y! laet ons, mijn vernuft, een weinigh overwegen
Van waer het vreemt geraes sijn oorsprongh beef t gekregen 
't Is dienstigh aengemerckt, en of to sijn gemaelt,
Hoe langh een oude feyl ontrent de menschen dwaelt
Men hout, dat dese greep uyt Romen is gekomen,
Van dat haer eerste jeught de maeghden heeft genornen,
Van dat haer eerste vorst de vryers gaf de loos,
Waer op toen yder man een eygen vrouwe koos .
Is 't niet een selsaem dingh ? 't is duysent jaer geleden
En duysent boven dat, en siet, in onse steden
Wert, oock tot heden toe, de bruyt om her geruckt,
Om dat eens vrouwekracht to Romen is geluckt .
Ick bidde wat ick magh  bout stille, rouwe gasten
Ten staet u geensins vry soo grillgh aen to tasten
Een die u niet en raeckt, een die nu is gevrijt,
En door de vaste trou een ander toegewijt .
Wat gaet de Zeeuwen aen met Romen aen to spannen ?
Wat roert ons eenrgh volck by vonnis uytgebannen ?
Wegh met dat oude vuyl ! in Zeelant is de hruyt
Geen ruyters eygen slaef, geen rovers eygen buyt .
't En beef t doch geen bescheyt soo grooten woel to maken,
Het weerde trou-verbont is van de goede saecken,
Daer niemant in en treet als met een vryen wil,
Dus laet het slim gebruyck, doch weest doch eenmael stil .
Ghy sijt een eygen volck, van Gode vrygelaten,
Dus laet uw sedigh hert de vreemde rancken haten,
Komt, voeght u na den tijt, en weest niet langer dwaes,
Ontrent een def tigh werck en client geen mal geraes .
Maer siet, de stille nacht komt sacht fens aengevlogen,
En beef t een duyster kleet om onse kim getogen,
Men siet geen lichte maen, geen stralen van den dagh,
De schaemte van de bruyt vint daerse schuylen magh .
Dat bier geen dertel wicht, met onbeschof to streken,
En maecke voor de deur to tieren, of to spreken 
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Geen speelman, geen geroep, geen sangh en doe belet 
De bruyt, en haer gevolgh, doet binnen haer gebet
Reyn wesen, eeuwigh God! die van den aenbeginne
Hebt in den mensch geplant de sucht tot echte minne,
Hebt in den man geleydt de gronden van de trou,
En naer den man geneyght de sinnen van de vrou 
Reyn wesen, suyver Lam! die uyt de maeght geboren,
Hebt tot het diep geheym den echten-staet gekoren,
Hebt, als een eygen bruydt, getrout uw weerde kerck .
En aen de trou gegunt uw eerste wonder -werck 
Reyn wesen, heyligh vyer ! die met bedeckte stralen
Komt sygen uyt de lucht, komt in de menschen dalen,
En suyvert aen de ziel al wat'er is bevleckt,
Al wat'er uyt het vleesch verkeerde lusten treckt .
Reyn wesen, eeuwigh God! wy strecken onse leden
Tot uwen hoogen throon, wy storten huys-gebeden,
En roepen om behulp op onsen bruylofs-dagh,
Ten eynde dit beroep ons zaligh wesen magh !
Geef eerst, genadigh God, dat wy ter weder-zij den,
Tot onderlingen troost, uw soeten naem beiij den,
Eenparigh van gemoet  geef ons een sachten geest,
Die sijnen Heylant lief t, en sijnen Schepper vreest .
Leer ons tot aller stont uw vaderlijcke slagen,
Met nederigh gedult, en sonder morren dragen,
Ten eynd het sondigh vleesch, en alle slim bejagh
Sich onder uwe wet gedurig buygen magh .
Laet geen verkeerde sucht door onse kamer dwalen,
Laet geenen vuylen brant ons in de leden malen 
Bevrij d ons van de twist en alle stuer gebaer,
Geef yeder voile lust omtrent sijn wederpaer 
Laet over ons bedrij f uw gunste nedersijgen,
Soo dat wy nimmermeer van uwen segen swij gen 
Doch geef ons evenwel geen meerder ommeslagh,
Als ons en ons gesin ten goede dienen magh .
Wij bidden, lieve God! niet om een aerds genoegen,
Maer dat sick onse wil naer d'uwe mochte voegen 
Behoed ons voor gebreck, en grooten overvloet,
Maer gun ons uwen troost  zoo wort het bitter soet.
Doch soo het wesen mocht een deel van uwen segen,
Dat wy tot onser vreught gewenste vruchten kregen 
Soo wiltse van der jeught begaven met verstant
Ten dienste van de kerck, of van het vaderlant .

332
En wil des niet to min in ons den geest verweckert
Om onder uwe vrees hen op to mogen trecken,
Ten eynde, voor besluyt, en ons en hun gelijck
In Christo sy bereyt het eeuwigh koninckrijck !"
Triendinnen, met verlof, ick bidde ruymt de kamer,
Hier is nu weynigh volcks en stilte vry bequamer
Als eenigh groot gewoel, de bruyt treet aen het bed 
Nu moeder, siuyt de deur, en draeght de sleutel met .
U is nu, bruydegom ! volkomen recht geboren,
Genaeck uw weerde pant, van duisent uytgekoren,
Begroet uw wederhel f t, niet met een geyle mont,
Maer uyt een sedigh hert, en yder woort een pant
,, Myns herten soete wensch ! van Gode my gegeven
Tot lust en soete vreught in dit geselligh leven 
Mi j n troost, mi j n an der ick ! gehecht in mi j n gemoet
Meer als mi j n vader sel f t en al het naeste bloet 
Gewenste bedgenoot, verkoren boven allen,
Ten losten zijt ghij mijn, my zijt ghij toegevallen 
Wy zijn van nu voortaen, wy twee en zijn maer een,
Wat eerstmael eygen was, is evennu gemeen 
Wy zijn door echte trou, en op gewisse gronden,
Ons levee dagen langh to samen ingebonden 
Soo dient dan overhant dit jock alsoo versacht
Dat ons geheele sucht tot vrede sij gebracht .
Indien wij door de trou in rechte lief de paren,
vat quaet sal immermeer ons migen wedervaren ?
Wat sal ons hinder doen, of brengen in den druck ?
Twee herten eens gesint zijn boven ongeluck .
Schrij ft dit in uw gemoet  waer dat gehoude lieden
Sich vieren overhant, en ware gunste bieden,
Daer is een goede geest met alle segen by,
En maeckt het echte paer van alle plagen vrij 
Daer wort het gantsch gesin, kint, boden, nichten, neven,
Als door een vast gevolgh, tot soete rust gedreven 
D aer wort-et innigh hert gesuivert van den haet,
Daer vloeyt'et altemael van enckel honighraet .
Komt ons de lieve God maer klyn beslagh to geven,
Wy konnen evenwel, wy sullen vrolick leven,
Wy sullen onsen loop voltrecken sonder pijn,
Indien wy voor den Heer maer eenigh konnen zijn .
Of God sal a 1 le d ingh naer ons behoef ten voegen,
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Of God sal onsen geest in alle dingh vernoegen 
Indien geen rijcken schat ons kof fers op en vult,
Ons vreughde sal bestaen door middel van gedult
Wat my in als belanght, ick neme tot getuygen
En God en onse trou  mijn leden sullen buygen
Tot vl i j t, en ri j pe sorgh, tot al derley besl agh,
Dat iemant van den man met reden eyschen magh .
Ghy, in het tegendeel, leert uwen sinnen stieren
Tot onderlingh behulp, leert uwen hoeder vieren 
Op dat in als de man magh zijn omtrent het wijf,
Gelijck een weerde ziel is aen het gantsche lij f .
Wy sullen onder dies, wy sullen tusschen beyden,
Al water is to doen met reden onderscheyden,
En plegen ons beroep naer eisch en rechte maet,
Ghy diensten van het hugs, ick dingen van de straet
E n evenwel nochtans soo sullen alle saecken
Ons in gemeene plicht, en niet als eygen, raecken,
E n dat op desen voet  een ieder in het si j n,
En even ondermenght als 't water en de wijn .
Het stuck aldus beleyt, sal ieder zijn betrouwen
Dan vorder op den Heer en zijn belo f ten bouwen 
En schoon daer onweer ri j st, en stuere vlagen maeckt,
't Is God, de groote worst, die voor de sijnen waeckt .
En als het schoon gebeurt, dat God in onse tij den
Sent vaderlicke tucht, sent eenigh bitter lij den,
Ten dient ons evenwel niet tot een droeve val,
Het eynd is enckel heyl, het eynde recht'et al .
Al wat de jeught besit verandert met de jaren,
De lust gaet Karen gangh, laet ons in lief de paren,
Niet op een schoone verf, niet op het lij f gegront,
Maer op het innigh goet, het ware trouverbont . !
i,aet vrede, soet beleyt, en minnelijcke seden
Meer trecken ons gemoet, als opgepronckte leden 
Lact God doch boven al ons zijn de grootste wet,
Hy is, op wien het oogh in allen dient gelet.
Het eynde van de trou is kinders op to wecken 
Daer moet geen reyne min tot quade lusten strekken,
Dus laet de weerde trou, versegelt met de tucht,
Ons brengen uyt den brant, en leyden tot de vrucht .
Dat zijn tot onsen troost de vaste bruylof s-gronden,
Waer op de losse jeught moet werden ingebonden,
Hy vint sich buyten spoor, wie bier to verde gaet 
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Al wat ten goede streckt bewaert de middelmaet ."
Dit magh de jonge bruyt een weynigh overleggen,
En weder, als het dient, haer tegenreden seggen
,,Behoeder mi j ner jeught! van Gode my ge j ont,
In wien mijn reyne ziel alleen vernoegen vont 
Ontfangt uw jonge bruyt en dese teere leden,
Die ick aen u alleen na desen sal besteden 
Ontf anght uw wederhelf t, uw lot, uw echte wij f ,
Ontf anght in uwen schoot een ongeschonden lij f ,
Een lichaem sonder vleck, een kuys, een eerbaer wesen,
Een rose metten dau, by niemant oyt gelesen,
By niemant aengeroert  ontfanght doch boven al

Een toegenegen hert, dat in u leven sat
Dat uyt sijn gansche lust, en met geheele krachten,
Tot uw vermaeck alleen sal dri j ven zij n gedachten,
Sal woonen met den geest in u mijn evenbeelt,
Soo laugh een kleyne lucht in desen boesem speelt .
Ghy stiert my niet alleen tot huyselicke saken,
Maer leert my boven al tot onsen God genaken 
Leert my to buyten gaen en treden met den voet
Al, wat ons ydel vleesch leyt van het ware goet 
Leert my voor alle dingh door vriendelick vermanen,
Te scheyden mijn gemoet van al le sotte wanen 
Dat sal in desen geest ontsteken meerder vonck,
Dan of my eenigh mensch de gansche werelt schonck .
Twee zielen eens gesint, om God to willen eeren,
En konnen nimmermeer van haere lief de keeren 
Want als het nietigh schoon sal van de leden gaen,
Dan sal de ware min op vaste gronden staen ."
O goet, o soet begin ! o vreught, o hemels leven !
O ! dat een yder pooght een sachte spoor to geven
Aen zijn bescheyden deel, op dat in alle vlijt
Al wat ten quade streckt van geyde sy gemijt .
Wat is'er beter dingh, als met gesette reden,
Door heus en rijp gespreck, en even door gebeden,
De sinnen overhant to voegen naer de leer,
En met geli j cke sucht to treden voor den Heer ?
Wat is'er quader slagh, als sonder teen spreken
De sonden aen to sien, en alle sielgebreken
Te dul den in de borst van uwen weerden vrient,
Die uyt de modderkuyl voor al getogen dient .
Hoe kander harder leet, of droever stuck gebeurenn .
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Als twee, die eenigh zi j n, van een to l aten scheuren 
Soo dat (o selsaem dingh !) een vlees sou moeten zijn,
Ten deel in alle vreught, ten deel in alle pijn .
Pooght man en vrouwe, poogt, oock met gestorte tranen,
Uw lieve wederhelft tot deughden op to manen,
Pooght met uw gansche kracht to weeren uytter hel
Uw weerde jockgenoot, uw diere bedgesel .
't Is beter, die men lieft, zijn feylen aen to wijsen,
Als, door een sot gevley, een quaden aert to prij sen .
De tucht, al valtse swaer, is enckel vriendewerk,
Een onderlingh vermaen, een huyselijcke kerck .
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Hier is de guide son wat hooger opgeresen,
Het groentje van de Mey aat Kri j giit een ander wesen,
Een lof van hooger verw, de rijpe somer-kracllt
Die steeckt het bl. oeysel af, - en neyght'et tot de dracht .
Siet hier een jonge vrou, die, na de bruylof s-dagen,
Verlaet haer eerste mal en alle domme slagen,
De rancken van de jeught . Daer hoeft een rijper sucht
Eer dat een teere maeght haer geve tot de tucht .
Ri j st, jonge lieden ri j st, de son begint to schij nen,
En schiet haer stralen uyt, oock tusschen uw gordijnen,
Oock op het stille bed  een licht, een helder licht,
Dat roept u tot de sorgh van uwen nieuwen plicht .
Wel -op dan, j , onge vrou, waerom saoo langh gelegen ?
Daer koomt een meerder pack op uwe schouders wegen 
Het is van outs geloof t, dat aen den tweeden dagh
De bruyt beef t dicker hals als sy to voren plagh .
Ghy dan noch, dapper man, ghy dient voor al to waken,
En, voor een teere vrou, u veerdigh op to maken
Koom, leyt de bed-genoot tot haer bescheyden wit,
Sy is van nu de vrou, ghy set haer in 't besit .
Siet, als een machtigh vorst, eerst in het rijck getreden,
Genaeckt met si j n gevoigh ontrent de vaste steden,
Soo wort hem by het volck de sleutel toegebracht,
Een teycken van gebiet en van geduchte macht .
Men 9-a f in ouden ti j t, ontrent den eersten morgen,
Een sleutel aen de bruyt, tot ingangh van de s,orgen,
Een sieutel van het buys en al het huys-bedrij f ,
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En dan was eerst de bruyt een gansch volkomei wij f .
Het dient hier nagevolght . Daer sijrt bescheyde saken
Tie maer het wij f alleen, of hare boden, raecken
De keucken is voor al haer eigen heerschappy,
Het lywaet, met de wasch, en martgangh dient'er by .
Noch staet tot haer besorgh de nlaeghden aen to leyden,
En, naer de reden eyscht, haer diensten of to scheyden 
Oock is de kinderqueeck de vrouwe toe epast,
Ten minsten eer de jeught tot seven jaren wast .
Een dochter, noch bepaelt in hare kintsche dagen,
Staet by een wijsen man de mooeder op to dragen 
Maer alsse rijper wort, en op haer trouwen staet,
Dan koomt voor alle dingh de vader in den raet .
Doch hier magh oock het wij f haer reden onder mengen,
Om tweederley gepeys tot een besluyt to brengen 
Maer als het oordeel steeckt, door onderlingh verschil,
Soo moet het eynde sijn gelijck de vader wil .
Leert hier uyt, def tigh man, uw plichten onderscheyden,
En recht uw palen op, en steltse tusschen beyden .
Die wij f, of ondersaet, van haere maght berooft,
En is noch billick man . noch wettigh overhooft .
Daer sijnder evenwel die aen haer echte vrouwen
Geen dingh en laten doen, geen saeck en toebetrouwen 
Het schijnt dat hun de vrou tot niet en is bequaem
Als voor het bed alleen, of tot een bloote naem .
De man woont over a], de man wil alle saecken
Met eyge leden doen, met eygen handen raecken 
De man is aen den heert en over al verdeylt,
En daer men kassen boent, en daer men vloeren dweylt .
Fy ! moey-al, roert-de-pot, sout-klijver, vrouwe-quelder,
Fy ! tayaert, seuteraer, gruys-sifter, gorte-tel der,
Fy ! potlijs, keukenvooght, moeswrijver, kinnevaer,
FY! pluyser, albeschick, fy rechte duymelaer !
Het wij f is niet alleen om uwen lust to stelpen,
Maer boven al gemaeckt om u to mogen helpen 
Ick bidde, nu de bruyt uw vrouwe wort genaemt,
Soo Bunt haer oock de plaets die haer en u betaemt .
Ick bidde, weest de man  maer laet de jonge vrouwen
Haer keucken-leuren doen, haer kinder-lueren vouwen
Een man die def tigh is, en van een hoogh gemoet,
E n moeyt hem nimmermeer met vrouwe-poppegoet .
Siet, God die niet en slaept, van 's a .vrnts tot den morgen,
En die oock sonder sorgh de werelt kan besorgen,
Jacob Cats 22 .
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En bindt niet alle dingh aen sijn geduchte wet,
Maer beef t oock eenigh werck de mensche vry geset .
Of schoon het hooft gebiedt, noch is'et wel to vreden
Te laten dit en gint oock aen de minste leden 
Ten is geen recht gesin, geen welgeschapen lij f ,
Indiender eenigh lidt gaet buyten sijn bedrij f .
Ick keere totte vr,ouw  leert uwe palen kennen,
Leert in het rechte spoor den echten wagen men nen
Al wat de reden leyt dat beef t een juyste maet,
Dus blij f t in uw beslagh, en binnen uwen naet .
Gods heyligh woort gebiedt, aen mannen en aen vrouwen,
Een onderscheyden kleet to moeten onderhouwen
Geen wij f en moet de dracht van mannen onderstaen,
Geen man in tegendeel in lange slippen gaen .
Dit wijst ons niet alleen den wegh tot goede seden,
Maer wil, dat yder een, in sijn beroep to vreden,
Sal wesen dat by is  en dat voor al het wij f
Geduerigh blijven sal bepaelt in haer bedrij f .
Geen broeck en voeght den doeck  geen vrou en wort gepresen,
Die over haren vooght beef t vooght gepooght to wesen
Het lij f is sonder eer, het wij f is onbeleeft,
Dat aen haer wettigh hooft sijn plaetse niet en geeft .
Daer is een vreemt gebruyck by veel getroude luyden,
Daer is een vreemt gebreck noch op den dagh van huyden,
Te weten  dat het wij f, oock in den echten bant,
Gaet boven haeren man, gaet aen de rechterhant .
't Is onrecht, jonge vrou ! dat niet en dient geleden,
Al schi j nt'et hoofs to sijn, 't is buyten al le reden,
't Is strij digh uytter aert met Godes oude wet,
Die beef t u by den man, niet boven hem, geset .
Geen dingh en kander min aen eenigh schepsel passen,
Als dat er op het hooft een lid is uytgewassen 
Niet, dat het echte wij f gedijt tot minder eer,
Dan als haer sotte waen trots haeren overheer .
Daer was cen jonge vrou, die hadde leeren schaken,
En wild'et even s,oo in alle dingen maken,
Gelijck het dapper wig f dat by den koninck staet,
En ppooghde vooght to sijn oock ridden op de straet .
Sy meynde dat het spel in ouden tijt gevonden,
Oock by de vorsten selfs, ontsloot to vaste gronden,
Hoe dat men na den eysch, en op den hoof schen voet,
Sijn weerde bedgenoot met eere kroonen moet .
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Maer 't is voorwaer gemist. De vrouwe daer beschreven
En dient geen weerde naem van echte wij f gegeven,
Sy is maer voor de lust  dat is haer gantsche wit,
Sy is al leen een boel, die by den koninck sit .
Dit tuyght het hoofsche yolk, dat op gewisse reden
Het recht van adel weeght  ghy, tempert uwe seden,
Niet naer een y del breyn, maer op een rechte maet 
Ten kan Been eere si j n dat uyt den regel gaet .
Laet, ick weet niet wie, laet jonge schotebollen
Aelwaerdigh, onbesuyst, en blint gelijck de mollen,
Gaen proncken achter strait, gaen aen de rechterhant
Sy melden, in het gaen, haer dertel onverstant .
Het is vergeef s gepooght om hoogh to sij n gebogen,
Indien uw weerdste vrient leyt, onder u gebogen
Het beste dat het wij f ter eeren dienen kan,
Is eere voor het volck to geven aen den man .
Of wel uw bedgenoot u schijnt to willen eeren,
Ghy, weygert niet-te-min en soecktet of to keeren,
Seght met een soeten mont, wanneer het u geschiet
De plaetse van den man en past de vrouwe niet .
Stelt u na reden aen in alderhande saecken,
Dat sal u lief-getal aen al de werelt maecken 
Die sich laet eere doen meer dan het hem betaemt,
Is weert, gewel digh trots o f geck to sij n genaemt .
De bruylof t heef t gedaan . Siet, hoe de soetste tij den
Verdwij nen in der haest en snellick henen glij den 
Hoe vriendelicken weert, hoe wellekomen gast,
Geen vreughde blij f t geset, geen weelde staet'er vast .
Men bout, wanneer het hart sijn horens heef t verloren,
Dat dan het dickste loof wordt by het Bier verkoren 
Daer leyt het dan en schuilt, orn dat sijn prachtigh hooft
Is naeckter als het plach, en van de kroon beroof t .
Gaet even soo to werck, en om gelijcke reden,
Ghy, die het soete leet hebt by den man geleden 
Onthout u van het volck, en schuylt een kleynen tijt
Tot datje rijper wordt, en meerder vrouwe sijt .
De bloem, die nimmer meer tot u en staet to komen,
De roem van uwe jeught is heden wegh genomen,
Is, ick en weet niet waer . Ghy, krijght een vrouwen aert,
En wort een ander mensch als ghy to voren waert .
Neernt oorl of , bruylof s volck . Ick sie de vrienden komen .
Ick boor ons jonge vrouw, nicht, moeye, suster nomen,
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Ja, kint en dochter self s  siet, wat een groot geslacht
Verkri j g ht een teere maeght op eenen soeten nacht !
'k En wil op dese pl aets niet l aten aen to wi j sen,
Een plicht die overal de beste lieden prijsen 
Te weten  dat het wij f ten hooghsten eeren moet
De vrienden van den man, oock boven eygen bloet .
En weder, dat de man beef t gunste toe to drager
De sij de van de vrou, oock boven eyge magen 
't Is op het hooghste nut, en uytermaten soet,
Wanneer men overhant de vrienden eere doet .
Leert dan het nieu geslacht, u heden aengekomen,
Na desen, jonge vrou, als eygen vrienden nomen .
Niet met den mont alleen, of door gemaeckte praet,
Maer even in het hert, en met de voile daet .
Het sal een eerlick man tot in de ziel bedroeven,
Indien ghy maer en wilt uw bloetverwanten toeven 
Dus, om uw besten vrient to maecken wel gesint,
Onthaelt wat hem bestaet, en lief t dat by bemint .
Doch boven alle dingh, soo voeght de gansche sinnen,
Om uw bescheyden deel uyt alle kracht to minnen 
Want al wat eenigh mensch voor goet begroeten kan,
Dat leyt als op een hoop getast in uwen man .
Wie jonge boomen int, die plach aen alle zij den
D e 1 oten o f to doen, de schoten o f to sni j den 
Ten eynd' het leven-sap, en al het innigh vocht,
Sich by het nieu gewas to beter voegen mocht .
De sucht die uw geinoet voor desen plach to geven
Aen iemant, wie het sy, aen nichten en aen neven,
Aen kennis in de buert, aen vrienden in 't gemeen,
Brengt die, in eenen klomp, aen uwen man alleen .
Wy vinden in de wet, door Moses nagelaten,
Dat van het of ferwerck des Priesters dochters aten
In haeren vryen staet, maer niemant at 'er van
Die uyt haers vaders huys haer voeghde tot den man .
Dat was genoegh geseyt tot alle jonge vrouwen 
Ghy moet'et met den man, niet met dan vader, houwen 
Gedenck dit, teere maeght, want als ghy sijt de bruyt .
Soo is voor u het hof by uwen vader u_yt
Ghy moet uw eygen Van nae desen laten blijven,
Den naem van uwen man, niet van uw vader, schrijven
Want als een jonge bruyt treet in den echten bant,
Sy is gelijck een boom, die elders wordt geplant 
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Een boom, die sijn geway, sijn aengebore tacken,
Laet met een stale bijl gewilligh nederhacken 
Een boom, vol gul le jeught, die uyt een nieuwe sucht
Maeckt nieu en ander hout, en mede nieuwe vrucht .
Al moeste Jakobs saet met alle macht verjagen
Het Amoreesche volck, en die omtrent haer lagen,
Had iemant evenwel een wij f to huys gebrocht,
Die was het gansche jaer ontsl agen van den tocht .
Vraeght iemant waerom dat ? hoort, eene van de reden
Op dat het jeughdigh volck mocht paren in de seden,
Moch paren met den geest door onderlinge min,
En maecken overhant een vriendelick begin 
Op dat het nieu gespan sich mochte leeren kennen,
En voegen haer gemoet, en onder een gewennen,
Ten goede van het huys  op dat de jonge vrou
Een lij f, met haren man, een siele warden sou .
't Is dienstig in de trou to paren met de leden,
Maer 's is een nutter dingh to paren met de seden 
Want daer het. lij f alleen, en niet de siele, paert,
Daer is de lief de doot, de trouwe sonder aert.
't Is wonder, wat een kracht in onse sinnen baren
De saecken, die voor eerst de menschen wedervaren
In eenigh hun bedrijf  't is wonder, hoe het werckt,
D at iemant aen de vrou in haer beginsel merckt .
Het nat, voor eerst gestort in nieugemaeckte tonnen,
Rieckt tot den eynde toe gelijk het heef t begonnen,
En, schoon men oock het vat geduerigh ommespoelt,
Noch wort sijn eerste geur des niet to min gevoelt .
Al wat den nieuwen man plach in den sin to komen,
Als by sijn echte wij f beef t metter hant genomen,
Dat blij f t het meerendeel, het sy dan hoe het luckt,
D at bl i j f t voor al le ti j t hem in den geest gedruckt .
(shy dan, van eerste aen, dat uwe teere leden
Sijn tot den man gedaen, soo voeght u naer de reden 
Voeght uw gebuyghsaem hert soo gants na sijnen aert,
Als of ghy metter daet in hem verandert waert .
Betoont van stonden aen, en door uw gansche leven,
Dat niet alleen uw goet hem over is gegeven,
Dat niet alleen uw lijf is in het trouverbont,
Maer dat hem boven al uw herte wort ge j ont 
Uw herte, soo gesint, dat uwe gansche krachten
Tot hem gedurigh gaan, op hem gestadigh wachten,
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In hem sijn vast geset  een herte, soo gf sint
Dat eeuwigh lieven wil, en eeuwigh sign gemint .
Indien een jonge vrou, door neygen van de sinnen,
Aen haren nieuwen vrient dit eenmael kan gewinnen,
Daer is geen twi j f el aen, de wegh is dan bereyt,
Waer door het echte paer tot vreughde wort geleyt .
Mar r soo ghy sijn gemoet, met vinnigh tegenstreven,
Vervreemt van uwe gunst, een droef, een bitter leven,
Een gants verdrietig jock, een noyt geslaeckte last,
Is met een stale veer aen uwen leden vast .
Siet, of een ackerman twee ossen dede voegen,
Die al haer leven langh to samen moesten ploegen,
En dat noch evenwel het onbedachte paer
Oneenigh in het werck en wedersporigh waer,
Den bouw en sal gewis aen niet een mensch behagen,
Den ploegh sal hortigh gaen, en vry niet sonder slagen,
En des al niet to min, het pack, het lastigh pack,
Dat kleeft haer aen het lijf met eeuwigh ongernack .
Om dan op vasten gront tot beter stant to raecken,
Soo dient het echte paer van eersten aen to maecken,
Dat alderhande stof van twist en felle spijt
Sy uyt het huys gedaen, en over al gemi j t .
Ghy- dient, o jonge vrou, uw tochten a f to sni j den,
En wat de sinnen terght, door goet beleyt to mij den 
De trou moet alle tijt, doch meest in haer begin,
Sijn verre van krakeel, en dichte by de min .
Hoort ghy, die vrede soeckt en tracht gerust to blijven,
Hoort eenmael goeden r aet  wacht u voor 't eerste kij ven,
Dat is een korte les, nochtans een groote leer,
Want deedje dat ick segh, soo keef je nimmermeer .
't Is sonder eenig slot krakeel to willen maecken,
Als noch in uwen mont de bruylof s korsten kraecken 
Indien dat immermeer, gewis om desen tij d
Soo dient de jonge vrou gewapent voor de spi j t .
Pooght oyt een hovenier sijn ente wel to setten,
Die moet in alle sorgh op sijn beginsel letten,
Wat eerst to samen koomt, om recht to sijn bewaert .
Voor al, wanneer het mosch is van het bout geschoven,
De tacken of gekapt, de stamme net gekloven,
De knobbels van de schors, de splinters uytte kerf,
De swi j nen uytten ho f, de bocken van de wer f 
Soo dient de jonge stam gants ongemoeyt to blijven,
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Geen mensch, of hortich beest, en dient'er aen to wrijven,
Geen spreeuw en zij gedooght to picken aen de schoot,
Geen hant, die ledigh is, to pluysen aen de loot,
Geen spin moet om het blat, haer vuyle netten weven,
Geen webbe van den hef st en dient'er aen to kleven,
Geen mier of boom-gerut en beef t'er aen to kleven,
Geen f lek en quij l' haer dracht omtrent het jonge groen,
Geen rups of ander worm en moet'er over kruypen,
Geen nat of vuyle mist en dient'er in to druypen 
Dan noch soo deckt de kerf, met was of vette kley,
Opdat geen vreemde sucht en valle tusschen bey,
En, mits het jongh gewas geen wint en kan verdragen,
Soo stij f het eerste loof voor alle sture vlagen 
Want, als de grif f y-tack is eerstmael ingeset,
Het kleynste siertje schaedt, het minste diertje let .
Siet daer een sinne-beelt voor nieugehoude paren,
Dat hun het trou-geheym sat konnen openbaren 
Want die my dese pop ter degen ondertast,
Sal vinden wat den man en wat de vrouwe past
Wat heef t men in het kleyn van alle dingh to seggen,
En tot de gronden self s de sake bloot to leggen ?
De reden leert'et self s, dat in de vrouwe-plicht,
Veel niet en dient gesien als in een schemer-licht .
En pijnt u, Zeeusche pen, niet al ront to schrijven,
Daer moet oock dit en gint voor uwen leser blijven 
Men vint dat ons de druyf to meer in lusten treckt,
Wanneerse van het loof is eenighsins bedeckt .
Een sake niet-te-min is hier voor al to leeren,
Te weten  al le spi j t van uw begin to keeren 
Want onweer van krakeel, en wint van harde twist,
Is hier een noortsche buy, een ongesonde mist .
Daer kan geen rechte sucht aen uwe trou beklijven,
Als van den eersten of twee jonge lieden kijven 
Ghy wacht u, lieve, wacht door twist to sijn verdeelt,
Het is een slecht begin, indien men haest krakeelt .
Nu eenmael tot den man  geschil in buys to schouwen
En vordert niet alleen de plichten van de vrouwen,
Maer eyst oock mans behulp  een wettigh over-heer
Moet ja, de voorste sijn tot alle goede leer.
Om door het gansche lij f to vinden vergenoegen,
Sao moet het edel breyn sich naer de leden voegen,
De leden naer het hoof t  daer is geen lief de suet,
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Als die met weder-sucht van lief de wort gevoet .
Al schijnt ons eerste wet het wijf alleen to binden,
Noch kan bier in de man si j n eyge wetten vinden 
Een, die in sijn beroep de rechte gronden smaeckt,
Kent haest met onderscheyt, wat man of vrouwe raeckt 
Wat is'er voor den man, wat is'er al to schrijven,
Om hem van eersten aen in si j n beroep to sti j ven ?
M y dunckt ick sie een hof vol alderhande kruyt,
Ghy, leest'er, mijn vernuft ! een aerdigh tuyltjen uyt 
Voor al eert uwen God, en oef fent huys-gebeden 
Dat is de rechte gront van alle goede seden 
Leest iet, dat stichten kan, doch meest des Heeren boeck 
Dat maeckt voor alle dingh de swacke sinnen kloeck .
Leert vorder niet alleen de feylen overwegen,
Waer toe een swacke vrou by wij len is genegen,
Ghy moet niet even staegh gewennen uw gemoet,
Te straf fen wat de vrou niet opten regel doet 
Ghy moet voor alle dingh in uwen boesem dragen
De gaven van de vrou, en menichmael gewagen
Van al de goede sorgh, van al het innigh soet
Dat u door al het jaer uw lief geselschap doet .
De man moet alle tijt haer aengenaemste seden,
Haer jeught, haer teere bloem, haer voordeel in de leden,
Sich stellen voor het oogh, en toonen metter daet,
Dat by met alle vlijt haer deughden gade slaet 
Dat by haer lief de merckt, haer gaven weet to prijsen,
Haer vrientschap hooge weeght, haer eere wil bewijsen,
't Is wonder, soo de man sick quijt in dit geval,
't Is wonder, hoe de vrou in lief de wassen sal !
Ontallijck schoon gewas van bloemen en van kruyden
Wort met de voet getrapt door onbewuste luyden,
Dat, soo het wert gepluckt en neerstigh ingezien,
Den plucker menighmael ten nutte sou gedien .
Het schijnt, dat even God vint eenigh welgevallen,
Wanneer uyt refine sucht getroude lieden mallen 
Dat elders qualick past, en niet en dient gedult,
Wort in het echte paer geleden sonder schult .
Wort oyt een eerl ick man by si j nen vrient gepresen,
Hy, die men prijsen wil, en dient'er niet to wesen .
't Is anders met de vrou  het staet de mannen vry
Te prijsen hun gebael, oock schoon sy staen'er by .
't Is schande voor een man in sijn beleyt to missen,
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En, door verkeerde sucht, niet recht to konnen gissen 
En des al niet -to-min s o, o wort oock losse waen
De mannen, solider smaet, in vrouwen toegestaen .
En wilt noyt echte man voor onverstandigh houwen,
Oock schoon b y vorder tr eckt de gaven si j ner vrouwen,
Als u de waarheyt leert  of dat'er schoonder beelt,
Als u de sin hegrijpt, hero in de sinnen speelt .
Laet yder, dat by mint, nae sijn gevallen prijsen,
Geen minnaer hoeft het volck de reden aen to wijsen,
Waer op sijn lief de staet  de gron A.eloose min
Bestaet maer in de waen, en hanght rnaer aen den sin .
God geef t den mar, verlof hier in to mogen dwalenl,
En door een guile sucht de gunst to laten dalen
Op al het soet beslagh van sijn geminde vrou,
Oock verder als misschien de reden eysen sou .
De lief d' is soet bedrogh  laet echte lieden dolen
In onderlinge min, God beef t'et soo bevolen 
Men Kiel' van overlangi., men hiel de lief de blint,
Om datse geen gebreck in lieve dingen vint .
Men heeft een seker lant in ouden tijt gevonden,
En 't beef t ons door de F aem si j n wig se toegesonden,
D aer trock een bruy degom een keurs o f vl ieger aen,
En moeste voor een tijt in vrouwe-kleeren gaen .
Dat was genoegh geseyt  ghy, die uw kloecke leden
Wilt aen het swacke volck, gelijck het client, besteden,
Indien ghy zijt geneyght om wel to zijn gepaert,
Doet aen, wanner je trout, der vrouwen sachten aert .
Dat elders dwaesheyt is, en strijdigh met de reden,
Wort in de trou gedult, en aen de vrou geleden 
Siet, hoe de lieve God een echte wij f bemint
Hy steltse voor den' man gelijck een troetel-kint .
Gedenckt dit menighmael, ghy die u hebt begeven
Om met een echte vrouw uw dagen of to leven,
Verschoont haer swacken aert, verdraeght haer teere jeught,
Vergeet al watse feylt, en leytse totte deught .
Indien uw bedgenoot koomt opentlijck to missen,
Gelijck een jonge vrou haer lichte kan vergissen,
Toont, door een stillen wenck of door een heus gelaet,
Dat haer soodanigh werck niet al to wel en staet .
Dat is voor dan genoegh  beschaemdelijcke wonden
En dienen nimmermeer, en dienen niet verbonden
Wanneer het iemant siet  ghy, kiest een stil vertreck
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En opent daer alleen met reden uw gebreck .
't En is geen wijse daet, haer voor het hoof d to stooten
Of vo.or het schamper volck, of eygen huys-gen ,ooten 
Prijst, vrienden, als het dient, prijst in het openbaer,
Maer straf t, daer een alleen uw straf fe wort gewaer .
De tucht uyt eyger aert is quaet om op to swelgen,
En al dit swacke yolk genegen om to belgen 
Dus, als ghy nu en dan een vrouwe straf fen moet,
Soo maeckt, dat ghy het werk ter rechter uren doet .
Indien ghy quade sucht wilt buygen tot de reden,
Soo ledight uwen geest van alle bitterheden 
Maeckt, dat'er niet en sy door schamper jock geseyt,
Maer door een soet beklagh, gelijck men plaesters leyt .
Het bitter worrem-kruyt plach aen den mont to kleven,
Het dient met eenigh soet de kinders ingegeven 
De tucht en haer gevolgh is nut to sijn versacht,
Soo wort de meeste vrucht de siele toegebracht .
Draeght even g,oede sorgh, niet staegh to sitter dringen 
Op ick en weet niet wat, op alle kleyne dingen 
Waer komt'er oyt een dagh, wanneer men niet en kijft,
Als staegh een krygel hoof t een hair in stucken klij f t ?
Wilt oock in dit geval niet langh verhaelijck wesen,
Maer, als ghy naer den eysch de feyl hebt aengewesen,
Sop keert uw reden om, en went u t'eenemael
Van dit verdrietigh werck tot eenigh soet verhael .
Wilt nimmer met verwijt van oude feylen spreken,
Tot iemant die begint sijn feylen of to breken 
Ontrent een reyne wond o f uytgebeten seer
En dient geen bitter kruyt, geen harde plaester meer .
Fy ! die met strenge tucht, en met een vinnigh bijten,
Een afgeleyde feyl des niet-te-min verwijten,
Fy hem ! die even staegh met recken besigh sit,
Oock als het kreupel been is in het rechte lit .
Ten lesten, wilje gunst aen uw gemael besteden,
Soo deylt uw vrientschap uyt als met de gansche leden,
Toont door een bly gelaet, en door een soeten mont,
Dat uw beleef de sucht is uyt een volle gront .
Weet iemant sijn geschenck met woorden op to proncken,
Al is de gave kleyn, noch schijnt'er veel geschonken 
Maer een, die wat by schenckt met sture wangen geef,
Is oock in miltheyt vreck, in heusheyt onbeleef t .
D och, om op vasten grant to wi j sen aen de vrouwen,
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Hoe alderley verschil is in het buys to schouwen,
En hoe het echte volck moet paren met bescheyt,
Soo dient het gansch stuck wat naerder aengeleyt .
Het is een nutte les voor alle jonge dieren 
Soo menigh echte man, soo veel derley manieren 
Het staet in ons geplant, oock van het aenbegin
Wat adem blasen kan, dat beef t een eygen sin .
Gelijck als mensch en mensch verschillen in de leden 
Soo is oock mensch en mensch verscheyden in de seden 
Gelijck als mensch en mensch verschillen in de spijs,
Soo beef t een yder mensch een onderscheyden wij f' .
Hierom dient onse vrou ten naeusten op to wegen,
Waer toe haer bet-genoot is uytter aert genegen,
Wat hem tot vreughde treckt, en wat hem weder quelt,
En waer by soete lust of wangenoegen stelt .
Wel aen, gebuyghsaem hert ! leert uwen hoeder kennen,
Leert met uw gansche doen aen hem alleen gewennen 
Want, als uw rechterhant is met den man gepaert,
Soo dieje van gelijck - te trouwen sijnen aert .
Sy, die uyt echte sucht beef t eenigh welbehagen,
Den naem van haren man voor alle man to dragen,
Dient, met gelijcke lust, to toonen metter daet
Dat sy de vrouwe-plicht niet in den naem en laet .
Die uyt haer ouders huys is tot den man getreden,
Dient in haer ouders huys to laten hare seden 
Die by een echten man ter neder is geset,
Dient wat de man gebiet to noemen hare wet .
Ook van den eerste aen en dient'er niet vergeten,
Met spoet en alle vlijt, to passen op het eten 
Ghy, maeckt dat alle daegh of kock of keucken-meyt
Ter uren als het dient haer spijse toe-bereydt .
Men siet in menigh buys, uyt saecken van der spijsen,
By w i j len hoogh verwi j t en harde woorden ri j sen 
Wat maer een schotel moes voor desen heeft gedaen,
Wijst Esau met berou de gansche werelt aen .
Geen mont en kent'er jock, geen buyck en heeft'er ooren,
Hy wil geen breet verhael, geen lange reden hooren 
Die grage monden sp i j st versacht een wrangen sin,
Maer in een holle maegh daer sit de wrevel in .
Daer sijn verkeerde wij fs, die, als de mannen komen
Vermoeyt in haer bedrij f, van honger ingenomen,
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Die segh ick, even dan, gaen halen uytten hoeck
Een eygen krygel-naet, een rechte f utsel-boeck 
Dit heeft men alle tijt veracht als quade streken,
En daerom, jonge vrou, soo dient'er of geweken 
Meest als de sonne daelt, of juist omtrent de noen,
Soo wort het luiste volck genegen iet to doen .
Ghy, stelt u naer den man, en voeght u naer de reden,
En, als by met de noen koomt haestigh ingetreden,
Soo Beef t u naer den disch  want als de mage bast,
Soo dient'er op den man, niet op het huys gepast .
Hoort nogh een keucken-les, al schijntse ruym to wesen,
Soo dientse niet to min uw boden aengewesen
Doet, van den eersten of, doet boter opte vis,
Die niet to weynigh sy, maer die genoeghsaem is
Want f ooie van de kock of van het keucken meyssen
Moet sauce naderhant of nieuwe boter eyssen,
D aer is geen twi j f f el aen, ghy suit de tweede reys
Ontfangen ruymer maet, als nae den rechten eys .
Die sonder goet beleyt haer eerste feylen mijden,
Die siet men menighmael in tegen-feylen glij den
De schaersheyt wort gestraf t en met verlies geboet 
Doet wel van eersten of, dat is de beste voet .
Wanneer to si j ner ti j t de f ryyten op het leste
IJ worden toegedient, ghy, neemt het aldesbeste,
Het schoonste van den hoop, en geef t'et uwen vrient,
Dat is een soete streeck, die totte lief de dient .
Hy sal van stonden aen, indien by weet to leven,
Hy sal u metter daet uw gif to weder geven 
O f eet by eenigh deel, by sal tot uw gewin,
Hy sal dan met de vrucht uw lief de drincken in .
Van tafel naer het bed  wy vinden iets to leeren
Oock in het slape-gaen, oock in het omme-keeren,
Geloof t'et, jonge vrou, daer is een heusche wet
Oock in de kamer self, en op het stille bed .
Wat is'er menigh wij f , die, om het lij f to decken,
Sal, ick en weet niet wat, tot haren rugge trecken ?
En soo misschien de man maer eens de leden roert,
Sy wort van stonden aen met gramschap omgevoert .
Dit beyde dient gemij dt  voor eerst uw teere leden
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Te scheyden van den man, is tegen alle reden 
Guy, maeckt geen middel-schut, geen eygen tussemuer 
Een man beef t beter recht, als eenigh na-gebuer .
Hoor vrijster, hebje voor na desen eens to paren,
Soo denckt, oock in den loop van uwe vrye jaren,
Hoe dat je metter ti j t eens anders slapen suit,
Na dat uw ruyme koets sal beter sijn gevult .
Leert van den eersten a f , rugh, hant, en voet gewennen,
Haer by-slaep eere doen, haer nacht-geselschap kennen 
Op dat geen kromme bocht, of ander vreemt gestel
Of leet of hinder doe aen uwen bed-gesel .
Ten tweeden  hoe het ga, soo mij dt uw gramme posen,
En schoon ghy wort geweckt, ontluyckt gelijck de rosen 
Wort u de slaep gestoort, ey segh, wat is'et dan ?
Het wijf, oock alsse slaept, is eygen aen dan man .
Wanneer ghy door de stadt to samen koomt getreden,
E n dat'er over straet een wagen koomt gereden,
Of dat'er eenigh beest koomt loopen opte baen,
O f dat'er eenigh mensch koomt tegen u gegaen,
En laet u nimmermeer van uw geselschap scheyden,
En lijt geen hinder-pael, geen schutsel tusschen beyden,
Helt staegh naer uwen man, en toont hem metter daet,
Dat ghy hem noemt en neemt voor uwen toeverlaet
Dat sal hem die het siet een soet bedencken geven,
Dat sal een teycken sijn van uw .eendrachtigh leven,
Dat sal uw soeten aert, en t'huys en over al,
Doen achten by het volck, en maecken lief -getal .
Hier dienje noch vermaent, uw maeghden en uw knechten
Met reden nu en dan to willen onderrechten,
Dat ieder sy besorght to brengen alle dingh
Ter plaetsen daer het stont, of van to voren hingh 
Al schi j nt de leere slecht, noch sal de daet bewi j sen,
Dat uyt het tegendeel veel ongemacken rijsen 
Wie .eenigh dingh behoef t en niet terstont en vint,
Die wort, gelijck men siet, niet selden ongesint .
Leert noch het dienstbaer volck, leert uwe kinders sorgen
Noyt eenigh kleyn behoef to lorssen of to borgen,
't Is nut dat ghy het buys op desen regel stelt,
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Dat niemant voor het buys en koope sonder gelt .
Al geef t de soete lucht maer stof -gel i j cken regen,
Noch salse metter tijt het kruyt ter aerden wegen 
Geringe kleuter-schult die ongevoelick wast,
Wort even metter tijt een over-groote last .
Wanneerje meyt of knecht wilt voor of achter scnden,
Soo maecktse doch gewoon, eer sy den rugge wen0eli,
Dat by hun met bescheyt sy neerstigh overd~ .c •-it,
O f daer geen dingh en is, om wegh to sijn g eb rach t
Soo doende, leert het volck op alle saecken letten,
En door uw kloeck beleyt haer domme sinnen wetten,
Soo doende, leert de jeught haer oogen omme-slaen 
Den tijt dient uit-gekocht  was r toe het ledigh gaen ?
Daer is een seker visch, die, als by wort gevangen,
Gevoelt sijn trouwe gaey aen sijne vinnen hangen 
Die blijft'er aen gevest, en suckelt hier en daer,
Nae dat de visscher treckt haer lieve wederpaer 
De visscher is verbaest, en seyt  wat vreemder saecken !
De visch is buyten dwangh, en laet hem ester raecken !
Maer visscher, dit en koomt niet van uw kloeck bedrij f ,
Maer uyt een rechte sucht van man en echte wij f
Het vis j e, dat je siet, dat qui j t hem naer vermogen,
Om van sijn met-gesel niet a f to sijn getogen 
Het voeght hem by den man ,en wort sijn deel-genoot
In droef heyt, in gevaer, ja midden in de doot .
Die sich in onsen tijt het varen onderwinden,
Vertellen datse volck in verre landen vinden,
Daer yeder echte wij f soo vast is aen den man,
Dat oock de bleecke doot haer geensins scheyden kan 
Want als'er iemant sterf t, soo komen alle vrouwen
By hem, die nu verscheydt, to vooren onderhouwen,
En twisten onder een, wie uyt het lief getal
Den dooden in het graf geselschap houden sal 
De liefste maer alleen, de lief ste kan verwerven,
By hem to mogen sijn, met hem to mogen sterven 
Die gaet dan soo geciert, soo lustigh na de vlam,
Als of f e totte vreught van hare bruylof t quam .
Ick wil niet dat de vrou, gelijck in dese landen,
Sal kleven aen den man om nevens hem to branden 
Neen, dat is niet gemeent  ick geve maer bevel,
Dat ieder sy beweeght met haren bed-gesel 
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Dat ieder echte wij f sal hare weelde stremmen,
Als haren bed-genoot benaude prangen klemmen 
Waer twee gelieven sijn vereenight in de trouw,
D aer is gemeene vreught, daer is gemeen rouw,
Ghy, laet den lossen hoop van onbedachte wijven,
By sieckte van den man, haer oude rancken drijven,
En schoon al Griet en Tri j n rnaer om haer jeughde peyst,
Ghy, stelt uw saken aen na trou en reden eyst 
Ghy, set u voor het bed om sijn verdriet to breken,
Of door een soet onthael, of met bevalligh spreken 
Ghy, reyckt hem water toe, wanneer by vast en spoelt,
Ghy, schenckt hem eenigh sap, dat hem de lever koelt 
Ghy, stelt u vlytigh aen om dit en gint to langen,
Ghy, drooght den heeten damp van sijn besweete wangen,
Ghy, als by light en woelt, soo deckt sijn naeckte lij f ,
En weest hem over al een trouw en handig wij f .
Ghy, toont, door uw beleyt, dat al le schryvers dwalen,
Die gansch het vrouw-behulp besluyten in de palen
Van bedd' en kinder-queeck, en seggen, dat de man
Geen nut, als dat alleen, van vrouwen trecken kan 
(why, wederleght het volck, dat, uyt versuf to droomen,
De vrouwen vergelijckt met sachte vyge-boomen,
Die soet gesuyckert sijn, doch niet als in de vrucht,
Want al haer vorder sap is maer een wrange sucht 
Ghy, toont dat van de vrou meer baten sijn to rapen,
Als in haer teeren arm een nacht to mogen slapen 
Ghy, toont aen uwen man, dat niet alleen het kint,
Maer dat de vader self aen u een steunsel vint .
O al to sl appen volck, en rechte pimpel-meesen,
Die by een siecken man de sware luchten vreesen !
Al waer men quaden reuck en ander vuyl ontsiet,
Daer is de rechte sucht van echte lief de niet.
Dan iemant sal misschien bier tegens komen seggen,
Dat siecke-lieden-dienst niet op en is to leggen
Als aen het dienstbaer volck en van de minste slagh,
En niet die haer behulp met gelt versetten magh.
Maer hoe ! sal dan het wig f haer in het jeught vermeyen,
Of als de jonckheyt lacht met haren man laveyen ?
En, soo een droeve koorts hem in de bedde leyt,
Dan roepen om den knecht, of loopen om de meyt ?
Neen, dat is ongerijmt . Gewis, de ware vrouwen
Die hebben haer beroep bier beter onderhouwen 
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Besiet de grobtste slefs  d'vorst Themistocles
Ontfing van sijn geinael in sieckte sijn getes .
Stratonica, wel eer een weerde koninginne,
Heef t haren ouden heer, uytonbeveysde minne,
In kranckten bygestaen, geheven, neer-geleyt,
En veel met eygen hant hem spijse toebereyt .
By 't oud' Romeynsche volck dare wert'et dwers genomen,
Indien een echte wij f liet vreemde lieden komen
Omtrent een siecken man  die last, die soete last
Was maer een vrouw alleen, geen slave toegepast .
Wy vinden over al, dat aen de siecke lieden
Niet, als met onderscheyt, sijn diensten aen to bieden 
Wien is'et niet bewust, hoe veel het ieder schilt,
Een vrient by hem to sien of then by niet en wilt?
De koorts is wonder vijs  het sijn bekende saecken,
Dat aen een siecken mont geen spijse plagh to smaecken,
Als die to rechter tijt wert vlytigh aengedient
O f by een l ieve vrou o f by een weerden vrient .
En waero n sal de man hier troost en steusel eissen,
Of van een vreemden knecht of van een slof figh meyssen ?
Is 't billijck dat het wij f door Belt haerplichten hout,
Soo heef t de man het gelt, en niet het wij f, getrout .
Wat dient'er veel geseyt of veel to sijn gelesen ?
Ontvangt een korte les, die moet uw regel wesen
Weet, dat een echte wij f geen man ontseggen moet
Iet, dat een billick mensch sijn eygen lichaem doet 
Wat iemant stelt to werck omtrent sijn eygen leden, .
Dat moet een echte vrou aen haren man besteden 
Ey, lieve, waerom niet ? gewis, het echte wij f
Dat is met haren man gelijck een eenigh lij f
Ghy mannen, niet to min, en druckt de teere dieren
N iet door een vinnigh recht, maer leert de swacke vieren
Hoewel u jicht, of koorts, of ander sieckte quelt,
Siet, datj' haer trouw behulp niet al to laegh en stelt .
Men vint gestrenge mans, die, boven alle reden,
Dc vrouwen lastigh sijn, die nimmer sijn to vreden
Wat oock een vlytigh wij f met alle krachten doet,
Soo verre gaet de waen van haren overmoet .
Ey, vrienden ! niet alsoo  leert alle sinnen voegen
Na dat de reden eyst, en laet u vergenoegen,
Indien'er eenigh dingh kan werden uytgerecht
O f door een snege meyt, of door een trouwen knecht .
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De stof fe tot de vrou is van den man gekomen,
N iet uyt het leeghste deel, niet van het hoof t genomen,
Ten teycken dat het wij f haer noyt verhef f en moet,
Maer e f ter diet en client getreden metten voet 
De stof f e van de vrou is midden uyt de leden .
Ghy, heerscht dan met bescheyt, en niet als naer de reden,
Gebruyckt Been J ieve vrou tot alle kleyn b.edri j f ,
Sy is taw bed-genoot, en niet uw vuyl-jonghwijf.
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De wijngaert dient gestut, de druif begint to swellen,
De boomen staen bevrucht, de jonge tacken hellen 
Koom, plant nu groene jeught  int, jonge lieden, int !
D aer naeckt een ri j pen ti j t, wanneer • men vruchten vint .
't Is langh genoegh verkeert
Wij komen tot de saeck, die
Wy komen tot den bouw, en
Waer op van eersten aen de

ontrent de siecke menschen,
echte lieden wenschen,
tot het edel saet,
gansche werelt staet .

Siet hier een soeten loon van uw rappe jaren,
Siet hier een swanger li j f, genegen om to baren,
Siet hier een lieve vrucht, die na de moeder dorst 
Nu koomt, o voester, koomt, en geef t het kint de borst .
Bereyt u, snel le pen ! De loop van onse reden
Gaet even mette vrou tot in de kamer treden 
Sta bu yten, jongh-gesel, indien ghy dertel si j t 
Sta buyten, teere maeght, tot op een ander tijt 
Brengt hier geen ydel oor, geen ongewiede sinnen,
Geen rancken van de jeught  hier woont een heiligh minnen,
Een onbevleckte lust . Ire trouw is son der smet,
Oock in haer eygen werck, oock in het echte bedt .
O Vader van het licht, o Schepper van der sonnen,
Beginsel sonder eynd, dat noyt en heeft begonnen,
Die met een hey l igh vyer vernieut het do f f e breyn,
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En maeckt het ydel hert van alle tochten reyn 
Koom, leer ons in de tucht tot echte lieden spreken,
En laet geen losse drift uyt onsen monde spreken,
En laet geen dertel wicht hier vinden sijn bejagh,
Of iet dat eenigh mensch tot hinder strecken magh 
Mijn inckt sy sonder gal, en onse kamer-reden
Besprenght met heyligh sout, ten goede van de seden,
Op dat ick leggen moght de gronden van de trouw,
De gronden van het buys, en van den echten bouw .
Men beef t van outs gepooght de vrouwen aen to praten,
Dat flux een echte wij f haer schaemte dient to laten,
Soo haest sy maer de borst des avonts open doet 
Maer datse met het kleet die weder nemen moet .
Voor reden wort geseyt en metter daet gepresen,
D at vrouwen opten dagh wel eerbaer moeten wesen 
Maer als de swarte nacht bedeckt de gansche kust,
Dat dare het echte wij f magh sijgen in de lust,
Magh, uyt een volle drift, met haer geselschap mallen,
E n met een lossen toon in minne-stuypen vallen,
Magh springen uyt den bant, en plegen metter daet
Al wat een lichtekoy by wijlen onderstaet .
Maer hoe, sal onse vrou Ulissis wijf gelijcken,
En als het duyster wort van hare plichten wijcken ?
Sal oyt een reyne siel gaen breken in der nacht
Al wat'er opten dagh ten goede was gebracht ?
O neen, vriendinne, neen  't en is u niet to raden,
Het sal u in den geest en aen de seden schaden 
Siet, als een jonge vrou haer kleet beef t uyt gedaen,
Soo moetse metter daet de schaemte trecken aen 
Sy moet, oock als de son gaet in het water sincken,
Met des to meerder glans in reyne seden blincken,
Sy moet, al is het licht schoon uytte weegh gebracht,
Haer stralen laten sien oock in de midder-nacht 
Sy moet in ware tucht met haren man verkeeren,
Hoe duyster dat het sy . De nacht is oock des Heeren,
De nacht is enckel dagh voor G ,odes hel gesicht 
Ghy, viert dan alle tijt een reyne vrouwe-plicht .
Het bed, dat kennis heef t van uwe soetste reden,
Moet boven alle dingh vernemen uw gebeden,
Moet hooren menighmael een tuchtigh huys-vermaen,
D at oock op dese pl aets by wijlen dient gedaen .
God wort (en wel to recht) met bidden aengesproken .
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Eer dat'er eenigh broot aen tafel wort gebroken 
Het bedde, daer voor al -op dient to sijn gelet,
Eyst, nevens uwen disch, een vyerigh hugs-geeet .
Daer wort de gront geleyt van landen en van steden,
Daer is het grootste werck, dat oyt de menschen deden,
Daer is een diep geheym, dat niemant of en meet,
En daer de meester sel f s geen reden of en weet .
Daer schijnt de mensch een God, by doet een schepsel leven,
Dat is van hooger hant den echten staet gegeven 
't Is doot wat kunste baert, 't is maer een ydel beelt,
Maer 't is het leven self s wat echte minne teelt .
o wat een wonder dingh ! de Schepper aller saken
Heef t oock het schepsel sel f s een schepper willen maken,
En dat van eersten aen in God alleen bestont,
Is, by den Hernel self s, het echte paer gejont .
Is dan aen dese teelt soo wonder veel gelegen 
Soo roept dan om behulp, om Godes eygen segen 
En soo je met den geest naer lieve kinders sucht,
Gaet, eert, voor alle werck, den gever van de vrucht .
Hier dient geen leelijck beelt met onbeschofte leden,
.D aer op de jonge bruyt en vele vrouwen reden,
Hier dient geen vuyl gespuys, in ouden tijt bekent,
Voor Goden van de vrucht de menschen ingeprent
Flier dient alleen bedacht een ryen, een heyligh wesen,
De weerelt heden noch op vaste gronden staet,
Door middel van het bed en van het echte saet .
Flier dient geen vuyl gepeys de sinnen aen to raecken,
Flier diem geen ydel oogh de tochten op to maecken 
Hier dient een stille siel, een reyn en vroom gemoet,
Dat naer de rechte rnaet sijn echte plichten doet .
Wel aen, ghy def tigh man, wilt hier ten eersten myden
Met ongetoomde sucht op dose baen to ryden 
Ghy, die sijt in het huys een vorst, een ,opper-beer,
Vergeet uw reyne plicht in desen nimmermeer 
Leert aen de domme jeught een heus en matigh paren,
En weest, oock in de loop van uwe groene jaren,
In woorden niet to los, in daden niet to veyl,
By dage niet to mal, by nachte niet to geyl,
Een recht vernieude siel moet beter dingen weten,
Moet antlers slapen gaen, moet anders leeren eten,
Moet anders besigh sijn ontrent het echte bedt,
Als een die maer het vlees sich tot een eynde set .
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Hoort, vrienden, hoort een w-oort  wie maer en spec t to spelex  ,
En koomt misschien een kint in desen brant to telen,
Die is, naer rechten sel f s, de rechte vader niet,
Om dat by opte lust, niet ,op de vrucht en siet .
Den echt en haer gevolgh is aen den mensch gegeven,
O f om een ander mensch to brengen in het leven,
Of om onkuysche drift to mij den door de trou,
O f om de soete schult to quij ten aen de vrou .
Siet, hier, o wettigh man! hier sijn de rechte palen
D aer over uwe jeught geen recht en beef t to dwalen 
D,oet vlijt om by de vrouw to woonen s .onder schult,
De lust wordt by gevolgh, niet als een wit, gedult .
Men vint oock Heydens self s, die klaer en open schryven,
Dat ja, een echte paer kan overspel bedrijven 
Want als de kriele lust gaet boven haer behoef,
De man (hoewel getrout) die wort gelijck een boef .
Wie lieve kinders soeckt, en dientse niet to winnen
Door ongeregelt spel, door geyl en dertel minnen 
Men prijst in menigh dingh de gulde middel-maet,
Maer verre boven al ontrent het echte saet .
De krachten van de jeught, het beste van de sinnen
Verstompen in den mensch door ongeregelt minnen,
J a, wat to besigh is ten dienste van het vleys
Is kort in sijnen tijt, en veerdigh op de reys .
Men schrij f t de musschen toe niet langh to konnen leven,
Om datse sonder maet haer om to paren geven 
De muyl in tegendeel wort uytermaten ,out,
Om dat by dese kracht in hem besloten houdt .
't Is over langh gemerckt, het kan de boomen schaden,
Wanneerse dickmael staen met vruchten overladen
Al wat'er in het velt sijn saet to milde schiet,
En duert als geenen tijt, maer gaet in haest to niet
Maer boven alle kruyt, en boven alle dieren,
Het sy die langhs het wont, of om den hemel swieren,
Soo lijt de swacke mensch voor al het meeste quaet,
wanner hij dertel is, en uytten regel gaet .
Wat sijn uyt dit bej agh, wat 'sij n'er ongemacken,
Die herte, lever, breyn, die al de leden swacken !
Gicht, kortheyt op de borst, hoest, teringh, f lerecijn,
En dan
maer 't is to vuyl, om hier genaemt to sijn .
Ey, siet eens, soete jeught! hoe gaen de menschen quelen,
Die geyl en ritsigh sijn, en al to dertel spelen 
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F'aer oogh is sonder glans, haer geesten sonder vier,
Haer beenen sonder kuyt, haer kuyten sonder spier
Heef t iemant oyt een salm met netten opgetogen,
Die van den gladden ael was binnen uytgesogen ?
Die kent soodanigh volck, om dat'et hengsten sijn
Van binnen uytgemerght, van buyten enckel schij n .
Het saet is dierbaar nat  laet vry een ader steken,
Oock veel gelaten bloets en sal u geenssins breken
Of soo veel hinders doen, als hier een drop alleen 
Want vocht dat menschen teelt, is hondert tegen een .
Het fijnste leven-sap, het beste van de leden,
Wort in een korte stont door lusten of gereden 
Al wat'er overbli j f t en is maer enckel draf,
En siet, dan koomt de doot, en snijt het leven of !
Is niet de wijste Vorst, met een-en-vij f tigh jaren
In haesten weghgeruckt en in het graf gevaren,
Alleen maer out geseyt, soo menigh man geloof t,
Om dat by door de lust van krachten was beroof t ?
Wel aen dan, weligh volck ! wilt uwe jeught besnij den
En op een rechte maet en op bequame ti j den 
Want als het echte paer geen regel houden kan,
't Is schande voor de vrou, en schade voor den man .
Daer sijn, oock in de trou, veel ongelege stonden,
Wanneer uw kinder-sucht is dienstigh ingebonden 
Het is een oude wet, oock voor een jonge bruyt
Viert Mena reyne jeught, en stelt uw saken uyt .
De lantman mocht to mets het saeyen beter staecken 
Om dat'et nutter is by wij len eens to braecken 
Ilet bedt en alle dingh dat heeft een eygen tijt,
Wat gister dienstigh was, is heden nut gemij dt .
Noch dient het echte paer sich dan to scheyden,
Wanneer men God ter eer de sinnen wil bereyden,
't Sy dat men door het lant in alle steden bidt,
Of treurigh voor den Heer in sijnen huyse sit 
Niet dat het bed-geheym, dat jonge lieden plegen,
Den Hemel tegen is, als buyten alle segen 
Maer dat de wijse Geest, die in der hooghte sweeft,
Aen al wat ieder doet sijn eygen stonden geeft
O f schoon en spi j s en drank si j n Godes reyne gaven,
Noch raedt des Heeren Woort ons somtij ds niet to laven,
Daer is een seker tijt, wanneer men handel doet,
Daer is een seker tijt, wanneer men rusten moet .
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't Is verder, echte voick, geraden om to rusten,
Wanneer het swanger wij f gevoelt haer eerste lusten,
Wanneer een jonge vrou haer maegh en herte klaeght,
En voelt in haer geheym een teycken datse draeght 
Want als een teere vrucht haer eerst begint to setten,
Al wat de vader doet, dat sal de moeder letten 
Wie veel den acker p loeght, wanneer by is besaeyt,
Die breeckt sijn eerste werk en maeckt't al bekaeyt .
't Is dienstigh boven al, ja noodigh, jonge vrouwen,
Uw jonste tot den man oock, dan to wederhouwen,
Wanneer sijn broose jeught, na sieck to sijn geweest,
Vernieude krachten voelt en wederom geneest 
H ier is'et tegen recht uw vrient sijn recht to geven,
Want wie hem dan gelnef t, die tast hem aen het leven,
Hier is de soetheyt wreet, bier wrange stuerheyt soet,
Hier is het geven quaet, hier is ontseggen goet
Noyt dient'er eenigh vier van vier to sijn genomen,
Wanneer de guide vlam eerst uyt begint to komen 
Geen boom van nieus geplant en dient to sijn gesnoeyt,
Tot dat het jeugdigh bout in voile tacken groeyt .
Let hier op, echte man! het sijn gemeene saecken,
Die u met uw gemael, die al de vrienden raecken 
En hoort noch evenwel een stuck dat vorder gaet,
Om dat'et menighmael de gansche werelt schaedt 
Genaeckt geen ech to vrou, wanneer je si j t beschoncken,
Want dan en dienje niet, als om to liggen roncken 
't Is hinder aen het lant, als iemant qualick mint
Een ongeregelt bed, een ongeregelt kint .
Sy doen een dubbel quaet, die, van den wijn verwonnen,
Olt met een droncken hoof t dit wichtigh stuck begonnen
Wat kan het anders sijn, als schuym van lichten aert,
Dat Bacchus heeft geteelt, en Venus heeft gebaert?
Diogenes vernam een onbesuysden jongen,
Die met een vreemt gebaer op strate quam gesprongen
Die lecker (sey cue man) die soo onaerdigh speelt,
Mot uyt een droncken hoof t voorseker sun geteelt .
Geen ongestuymigh hoof t, geen omgeroerde sinnen,
Sijn dienstigh aen het voick om saet to mogen winnen 
't Sy dat men menschen plant, of dat men haver saeyt,
Het is de beste ti j t wanneer het niet en waeyt .
Hier dient een stille siel, die niet en is bewogen,
Die uyt een vorigh leet geen spijt en heeft gesogen 
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Hier client een stille siel, die niet en is bschroomt,
Die van geen droevigh lijck of siecke lieden koomt 
Hier dient een stille siel, bevri j dt van alle tochten,
Die wraeck uyt enckel spijt op haren naesten sochten 
Hier dient, o soete jeught! hier dient een stille ziel,
Die noyt op vreemt gepeys in desen handel viel,
't Is menighmael gesien dat l ieden van verstande
De kloeckste van de stadt, de grootste van den lande,
Voor ouders sijn gekent van kinders sonder naem,
Recht kunters voor de ploegh, en anders niet bequaem
Voor reden wort geseyt, dat, als de wijse mannen
Sijij met een diepe sorgh geduerigh ingespannen,
Het beste leven-sap en al het f ijnste bloet
Niet is gelijck het sou, of daer het wesen mooet 
Of sy dan schoon het werck ter rechter ure plegen,
De sinnen reysen uyt of blijven onderwegen,
De siel is elders vast, het lij f is maer een romp,
Dus wert'er iet geteelt, het is geweldigh plomp
Ghy daerom, heb je lust een aerdigh beelt to malen,
Soo laet in dit geval geen sinnen elders dwalen,
En raeckt noyt echte wij f, als uyt een vollen wensch
De mensch die menschen teelt, behoef t een ganschen mensch
De kracht van al bet lij f moet bier to samen wercken,
De geest moet niet to min de buy ten-leden stercken,
Noyt siet men dat'er mensch of danck of eer behaelt,
Die met den lijve werckt en met de sinnen dwaelt .
Daer is op dit geval noch vry al meer to lesen,
Maer een gebod alleen kan u voor duysent wesen
Maeckt soo to sijn gestelt, wanneerje kinders bouwt,
Gelijckje metter daet uw kinders wenschen soudt .
Al wat de kamer raeckt, en diergelijcke saecken,
Te plegen voor het volck, of openbaer to maecken,
Is tegen alle tucht  bet soetste van de trou
Blijft tusschen echte man en tusschen echte vrou .
Ghy siet uw stille koets behangen met gordijnen,
Geen son of belle maen en dient'er in to schijnen 
Want, als ghy neder sijght op uwe ledekant,
Ghy sijt als op bet Vry van eenigh ander lant 
Dit schijnt to sijn geseyt  Ghy, met u lieve beyden,
Sijt in uw stil geheym, en uyt het licht gebracht,
Ghy, laet het bedde-werck begraven in der nacht 
Ick heb op dit geval een soete spreuck gelesen,

361
Die voor uyt-mon digh volck een regel d i en t to wesen,
Die met een stale pen is weert to sijn geset
En binnen uw gemoet en voor het echte bed 
IIet sy dat eenigh paer wil minnen ofte kijven,
De saecke dient gesmoort, en onder hen to blijven 
Het gae gel i j ck het magh, ()f voor O f tegen wensch,
En seght het, echte volck, en seght het geenen mensch
Geen ander, wie het zy, en magh'er k~men gapen,
Daer twee, to samen een, op haren leger slapen,
Geen oor, geen dertel ooogh, en kome dringen in,
Wanneer het echte paer sich oefent in de min
Al wat'er in het bed wort onder cen gesproken,
Dient met een reyne sprey wel dichte toegeloken 
Twee lijven, sonder meer, dat is een vol getal,
Al waer men echte vreught of lief de plegen sal .
Men vint in dese stadt, men vint onguese anonden,
Die over dit geval sijn bi j ster ongebonden,
Die wat de kamer raeckt gaen brengen opte straet,
En maken van het bed een open tafel-praet 
Men vint bier menighmael oock nieu-gehoude paren,
Die voor een gansch gesin haer tochten openbaren,
Die toonen voor het volck een los en mal gebaer,
Als of de weerde trou maer jock en spel en waer 
Ghy, die u hier vergeet, gaet tot de wilde dieren,
En wort door hare tucht beset in uw manieren 
Gaet in het woeste bosch, en leert oock even daer,
Leert heus en eerbaer sijn ontrent uw wederpaer
Noyt siet'er eenigh beest, noyt siet'er mensch camelen,
Of vos, of oliphant, als in het duyster telen 
D aer is een reyne sucht, en dat tot uwer schand,
Daer is een eerbaer root, oock in het beeste-lant .
Maer onder dit beslagh en is het niet to lij den,
Dat bier oock vrouwen self s haer niet en konnen mij den,
Dat vrouwen klachtigh sijn, met in het stille bed,
Maer voor -een vollen raet, of voor de gansche wet .
Men heeft'er, even 'bier en overal, gevonden,
Die met een stout gebaer voor al de werelt stonden,
En brachten in het licht en aen den klaren dagh
Al wat het bedde weet, en daer versegelt lagh
De trouw en haer geheym, met al haer echte wesen,
Is in het hof gesien en over al gelesen,
De taelman stont bedut, de rechter gantsch beschaemt,

362
Om dat'er wert gepleyt dat niet en dient genaemt .
Hier moet een jong vrou de rechte gronden weten,
Om naer een vasten pey l haer saecken of to meten 
\Vel, leert dan, wie het raeckt, dat u geen kleyne tijt
(Schoon dat'er let ontbreekt) van echte banden vri j t 
Ghy mooght geen bed-gebreck in rechten openbaren,
Als naer een koude sucht van drie geheele jaren 
Dit onheyl beef t den aert, Qm niet to sij n geklaeght
Als van een echte wij f, en noch een voile maeght 
Want beef t de soete trouw maer eens haer voile leden,
Soo is voor al le ti j t het kl agen a f gesneden 
En of dan eenigh man sijn eerste kracht verliest,
Geen wij f en beef t de macht dat sy een ander kiest .
Al wat'er naderhant kan iemant overkomen
D at moet, hoe dat het gae, ten goede si j n genomen 
Ja, schoon uw bed-gen .oot vergat sijn echte schult,
Daer is geen beter raet als li j den met gedult .
Maer soo misschien de man met onbequame leden
Is, van den eersten of, op uwe koets getreden,
En dat het onheyl duert tot aen het derde jaer,
Soo eyst uw jeught to recht een ander wederpaer 
Niet dat om dese feyl de trouwe wort ontbonden,
Maer dat geen ware trou daer oyt en is gevonden 
Want als een vrouwe trout, die niet en wort gemant,
Soo blij f t de vrouwe los, de trouwe sonder bant .
Maer des al niet to min, ick rade, jonge vrouwen !
Indien ghy machtigh sijt het vleesch to wederhouwen,
Soo deckt het onheyl toe  't is beter niet geklaeght,
Als dat het gansche lant van uwe schaemte waeght
Geloof t het  moeder si j n, al wort'et seer gepresen,
Het kan haer, die het wenscht, verdriet en hinder wesen 
Een kint niet wel geteelt, of qualick opgevoedt,
Brenght niet als enckel leet oock aen het naeste bloet .
Wanneer de vrouwe draeght, soo dient de man to letten,
Dat niemant door het buys misschien en kome setten
let dat wanschapen is, een wreet of selsaem beelt,
Dat ons het ooge terght, en soo de sinnen steelt 
Al wat oubolli'h staet, of vreese kan verwecken,
O f met een snel le schrick ons in de leden trecken,
En dient geen jonge vrou, vooral niet, daerse slaept,
En van de reyne trou de soete vruchten raept .
Wilt oock om desen ti j t u niet to seer vergapen
Aen eenigh selsaem beest, als simmen, katten, apen,
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En draeght niet in den arm, en leght niet aen den mont
Een vreemden baviaen, of plat-geneusden hont 
't Is by de vrouwen self s in geenen deel to mercken,
Hoe dat een vreemt geval kan op de vrouwen wercken,
Hoe onverwachte schrick tot aen de vrucht belent,
En h .oe een selsaem spoock sick in de moeder prent 
Wanneer een vrouwe draeght, het schijnt dat alle krachten
Sijn besich aen de vrucht, en op de moeder wachten 
Dies waer'er eenigh dingh sich in de sinnen vest,
Dat sackt van stonden aen en druckt in dat gewest .
De Schrif t getuyght het self s, dat Jacob voor de dieren
Van Laban heeft geleyt gestreepte populieren,
Om, even als het schaep sou paren metten ram,
De plecken van het bout to drucken in het lam
Ghy, die genegen si j t om saet to mogen winnen,
Hebt geen wanschapen dier, geen monster in de sinnen,
Stelt liever voor het oogh, wanneer ghy vruchten teelt,
Een schoon, een geestigh kint, een aerdigh menschen beelt
Hier door is 't wel gebeurt, dat iemant van de Moren
Vont in voorleden tij een witte vrucht geboren 
Hier door is 't wel gebeurt, dat van een leelick paer
Men wert, oock tegen hoop, een aerdigh kint gewaer .
Een wijf, by al het volck vermaert in leelickheden,
Wiens man haer niet en weeck in onbeschofte leden,
Kreegh evenwel een kint, het schoonste dat men vant,
Een peerel van de stadt, een wonder in het lant 
Een kint gelijck een beelt, dat alle menschen presen,
En namen in den arm, of met den vinger wesen 
Een kint na voile wensch, een gaeu, een aerdigh fret,
En niet to bijster schrael, en niet to lijdigh vet 
Een yeder stont verbaest, en sagh de frissche leden
En sagh de schoone verw, onseker van de reden,
Dies ginck'er over-al een spraecke door de stadt,
Als of hierin de vrouw haer eer vergeten had 
Een man, die verder sagh, gingh al het buys beschouwen,
Gingh letten op het stuck ter eeren van de vrouwen,
Hy vint een schoon vertreck, daer, op een kleyn buffet,
Een aerdigh kinderbeelt stont geestigh afgeset 
Hy vont een ledekant behangen met gordijnen,
Een leger voor den weert, gel i j ck het mochte schi j nen,
Hy vraeght wie dat'er slaept, hem wort bescheyt gedaen,
En stracx soo gist de man, hoe dat de saecken staen 
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Hy spreeckt tot al het volck  ick sal het oordeel vellen,
Laet maer het joncxste kint hier in de kamer stellen 
De meyt die loopt'er om, soo veerdigh alsse ken,
En brenght'et in de sael, en geef t'et aen den man 
Die gaet'et metter dact ontrent den beelde setten,
Die maent een yeder aen hier op to willen letten 
En siet, die nu het beelt, en dan het kint bekeeck,
En vont noyt eenigh ey, dat soo een ey geleeck
Daer gaet de kloecke geest met vaste reden wijsen,
Wat dat'er uyt het oogh ken in de sinnen rijsen,
En hoe een diep gepeys, door onbekende macht,
Het ingenomen beelt kan prenten in de drach-t
Stracx rees'er groote vreught, de boose tongen swegen,
De vrouw heef t metter daet haer eere weer gekregen 
En waer toen eenigh paer to samen wert Beset,
D aer was een schoon gesicht ontrent het echte bed .
Ghy des al niet-te-min, vermijt de geyle beelden,
Geschildert voor het volck, ten dienste van de weelden 
Al wat het stout pinceel uyt luchten hoof de treckt,
Heef t menigh oogh geterght, en menigh hert bevleckt .
Een Loth of Davids val ten nausten of to maelen,
D-oet, ick en weet niet hoe, de losse sinnen dwaelen,
Een stier, een valsche swaen, die jonge maeghden schent,
Heeft dickmael aen de jeught de lusten ingeprent .
En ]act dan oock de kunst u geensins hier bewegen,
Want even in de kunst daer is het quaet gelegen 
Hoe dat in dit geval de schilder hooger sweeft,
Hoe dat b y dieper quetst, en harder nepen geef t 
Hoe dat by naerder weet het leven uyt to drucken,
Hoe dat hij verder kan de gansche tochten rucken
Tot ick en weet niet wat  gewis, de beste geest
Doet hier het slimste quaet en hindert aldermeest .
Wat leyt de kunste meer ? vermogen echte luyden,
Door moes van bever-geyl en ander minne-kruyden,
Door kitsigh netel-saet geroert in Spaensche pap,
Door artisokh-mergh, en siltigh oester-sap,
Door herssens van de duyf, en lil van hane-kammen,
Door eyers van de mus, en beyers van de rammen,
E n wat'er door de kunst kan werden by-gebracht,
Te styven tot het bed haer uytgeputte kracht ?
Geeft antwoort, mijn vernuft, ten eynde jonge paren,
Die over dit beslagh in eenigh twij f f el waren,
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Verstonden met bescheyt en wat'er inagh bestaen,
En wat'er qualick voeght en niet en dient gedaen .
Het wit, dat iemant beef t, kan veel derhande saecken
Geoorlooft aen den mensch of gansch onheyligh maecken,
Want die een wettigh dingh ten qudaen eynde buyght,
Wort, even in het goet, van sonden overtuyght .
Siet, als een jongh-gesel, in echten start getreden,
Vint koeiheyt, trage sucht, vint onmacht in de leden,
Of dat by andersins niet recht betalen kan,
Wat vrouw en trouwe verght tot laste van den man 
O f dat een ware sucht, om vrucht to mogen winnen,
Hem prickel t in den geest, en niet een dertel minnen,
Soo wort het echte paer by wylen vry geset,
De taf el even sel f s to schicken naer het bed 
Niet door een geyl bejagh van onbekende spijsen,
Dat niet als bobbels maeckt, en doet de leden rijsen,
Niet door een grilligh kruyt, dat schuym en winden broet,
Maer door gesonde kost, die al het lichaem voet 
Maer soo in dit geval de keucken soude strecken,
Om tot een meerder brant de leden op to wecken,
O f dat een dertel mensch heef t voor sij n hooghste wit,
Niet om to sijn gevoet, maer om to sijn verhit 
Soo is'et ongerijmt het lij f to willen stercken,
Om door een nieuwe kracht de tochten uyt to wercken 
Geen sonde dient verweckt, maer uyt to sijn geblust 
Geen trou en is gewijt ten dienste van de lust .
Hier rijst een ander vraegh, die, over langh geleden,
Heef t al de werelt deur geduerigh om-gereden,
Die noch in onsen ti j t by wi j len omme-gaet,
Nu by het jonge volck, clan by den echten stant 
Te weten  of het dient de menschen aengeraden,
Door wortels, felsaem kruyt, door onbekende saden,
Of ander vreemt geheym, een flauwen minne-brant
Te brengen tot de kracht van haren eersten stant ?
Hier op een kleyn bericht  na vlytigh on dersoecken,
En van den ouden ti j t en van de nieuwe boecken,
En wort ick niet gewaer, dat loof of selsaem gras
Oyt oorsaeck tot begin van rechte lief de was
Veel, die in waren ernst van desen handel schrijven,
'Verachten dit bejagh als klap van oude wijven,
En seggen dat het moes, dat menigh vryer brouwt,
Geen lief de baren kan, geen haet en wederhout .
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Een ander wil het kruyt, dat minne kan verwecken,
Begraven in der nacht, en voor de menschen decken,
Gel i j ck men voor het vol ck van geen verb i f en schri j f t,
Dat kleyne kinders doot, en uytte moeder drij ft 
Wie heeft sich immermeer voor desen onderwonden,
Te trecken soete min uyt dese loose vonden,
Die na een korten ti j t geen klachten beef t gedaen,
Een sake vol gevaer to hebben onderstaen ?
De v isch, die gif tigh aes heef t in het li j f gescgen,
Wort naer men wil gefoolt, en daer men wil getogen 
Maer als men desen vangh aen gist of vrienden biet,
Soo dientse voor den mont, of voor de mage niet .
Als iemant is vergift door loose minne-drancken,
Hy schi j nt gemaeckt to s i j n tot enckel Venus- j ancken 
Maer veeltij ds f eylt de geest, soo dat by niet en kan
Vervullen, daer het dient, de plichten van den man .
Al die met open keel zich geven om to drancken
Wat sotte lief de menght, wat Circe plagh to schincken,
Sijn dof, en sonder geest, gelijck een deusigh swijn,
Soo datse totten buyck a l leen genegen si j n .

Een van het geestigh volck, die met geleerde dichten
G ingh cieren si j nen ti j t, en in het duyster i ichten,
Verviel in dwepery, om dat si j n jonge vrou
Hem door een minne-dranck tot minne trecken wou
Hier door is (soo men bout) Caligul a bedorven,
Lucullus uytgeteert, Silvanus mal gestorven,
Hier door heeft menigh wij f , al scheen de lief de groot,
Door onbedachte sucht een lieven man gedoot
Dies is'er op-gevolght, dat alle goede wetten
Haer tegen dit bedrogh met harde straf f en setten,
Soo dat het jonghste recht, met al den ouden tijt,
Geen lief de-rancken dult, geen minne-drancken lijt
Soo stelt dan liever vast, dat onder echte Iuyden
Een soet en heus gelaet is boven alle kruyden 
En dat'er niet een gras in bosch of heyde vast,
Dat beter opte trou, als reyne lief de past 
IHet recht laet yeder toe, door soet en aerdigh jocken,
Door minne, door gedult, malkander aen to l ocken 
Maer gunst to wecken op door naere spokery,
En staet geen echte volck, geen jonge luyden vry .
Wie kan eens menschen hert door kruyt of drancken buygen ?
Wie kan'er soete min uyt harde wortels suygen ?
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Pl uckt, stoot, menght on der een, al wat j e mengen kont,
De beste minne-dranck, dat is een heusche mont .
Philips, de Griecksche vorst, was op een tijt bevangen
Met lust, en minne-brant, met duysent herte-prangen,
Niet om een groote vrou, voor prinssen opgevoedt 
Het is een slechte maeght, die hem de pijne doet 
HHi j dicht op Karen naern, by sent haer move dingen,
Hy doet meest alle nacht voor hare vensters singen,
Hy sit op haer en loert bynaest den ganschen dagh,
In 't korte mal genoegh, gelijck een vryer plagh .
Het hof is hem een walgh, en al de groote mouwen,
Hy wil een slechte kap, by wil een engen bouwen 
Hy pri jst niet, als by pl agh, een vast, een hoofs gelaet,
Om dat het sedigh oogh de maeghden beter staet .
Dit beef t de koningin geweldigh seer gespeten,
Te meer omdat het stuck was over al geweten 
Geen slaep en komt haer aen, geen honger, geen vermaeck,
Soo gants is haer de borst gesw,ollen van de wraeck
En, nademael de f aem liet over al verluyden,
Dat hem de lief de quam uyt vreeinde toover-kruyden,
Soo beef tse door beleyt haer lagen soo gestelt,
Dat sy haer vyandin eens kreegh in haer gewelt .
De gramme koningin, met yver aengesteken,
Is uytermaten graegh om haer to mogen wreken 
Sy laet haer sinnen gaen door alderhande pijn,
Die fel, en boven al oock leelick moghten sijn 
Sy is to mael verwoet en op de maeght gebeten,
En schijnt, oock in gepeys, haer op to sullen eten 
Sy wrockt in haren geest, sy vraeght'et overal,
Hoe sy de jonge maeght ten vollen plagen sal 
Nu wenschtse, soo het schijnt, haer ooghen uyt to plucken,
Haer ooren, haren neus, haer wangen of to rucken,
Haer lippen met gewelt to scheuren van den mont,
En al wat eenighsins haer wel en aerdigh stont 
Dan schijntse gants het vel haer of to willen stroopen,
En met gesmolten loot daer op to laten droopen 
Sy wenst haer wel de doot, maer, uyt een wreede spijt,
Soo wilse mette doot haer houden in den tijt 
By wijlen gaetse sacht, en, sonder haer to schenden,
Meynt dat het beter is haer uyt het lant to senden 
Of wel to sluyten op in eenigh diep gebou,
Daer nimmer guide son of mane schijnen sou 
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Na menigh wreet gepeys, sy laetse voor haer setten,
En gaet in grooten ernst op haer gedaente letten,
Sy spreeckt haer bitter aen, en vraeght haer alle dingh,
Van waer, en wiese was, en wat er omme-ging
De maeght b-ericht mevrou met soo bequame reden,
Met soo een soet gelaet, vol aengename se(' .~n,
Met soo een sedigh oogh, dat, op den staenden v- 'et,
De koningin betoomt haer ongetoomden moet .
Ick sie nu wat'er sy van dese malle rancken,
Van nare spokery, van vijse minne-drancken 
Ick vinde, seyt me-vrou, ick vinde metter daet,
D at al de lie f de-gift is enckel kinder-praet 
Ten is geen slim bedrogh, geen kunste van besweeren,
Dat u, beleef de maeght, van prinsen doet begeeren,
IIier is geen toover-kracht, Been list, of boose vont,
Al wat den koninck treckt, dat is uw soete mont .
Hier was'et dat de loop van hare gramschap stilde,
De maeght ging uyt'et hof, en reysde daerse wilde,
En niemant doet haer leet  en siet, na dese saeck
Soo liet de koningin den koninck sijn vermaeck .
Laet drancken, jonge vrou, laet alle rancken varen,
En, sooje middel soeckt om recht to mogen paren
In vast-gegronde sucht, gaet beter wegen in
Koopt gunst met uwe gunst, en min om enckel min 
Soo doende, sul je best uw weder-paer belesen
De rechte minne-dranck dat is een eerbaer wesen,
Een onderdanigh hert, een soet, cen reyn gelaet 
Geen kruyt, dat in de min de Min to boven gaet .
Hier dient noch, echte man, betracht in rechter maten
Ret redelijck gebruyck van uwe reyne vaten 
Wat dwaelt'er menigh mensch, oock in den echten bant,
Uyt waen, en losse pract, uyt enckel onverstant !
Wy mogen (seyt het volck) ons oogen elders werpen,
En op een vreemde steen de stompe lusten scherpen,
Niet tot begeerens toe (begeeren dient geschout),
Maer dat ons eygen velt to beter sy gebout
Wy mogen (seyt het volck) ons messen elders wetten,
Soo wy to huys alleen de tafel laten setten
Maer 't is een slimme vont, die aen een reyn gemoet
Gewisse nepen geef t, en innigh hinder doet
De lust to laten gaen en met het oogh to dolen
Si j n voncken aen den geest, sijn even heete kolen 
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Hoe, siet men niet de mugh haer branden in de vlam,
Die maer om enckel spel ontrent den f ackel quam ?
Wie van een hoogen bergh sich laet ter neder vallen,
O f door een ydel oogh wil in het wil de mal len,
En meynt op sijn gemack to konnen stillestaen,
Die struykelt voor gewis door onbedachte waen 
De sond' is even soo gelijck de gladde slangen 
Al waerse met den kop sal v eten in to prangen,
D aer komtse met het l i j f . Vermi j t een q uaet begin,
Het kwaet wint alle ti j t, en kanckert dapper in .
Veel woorden dienen niet  de geesten om to roeren,
En, door een ydel oogh, de tochten aen to voeren,
En is de rechte streeck van echte trouwe niet 
Daer is een beter wegh, die ons de tucht gebiedt !
Siet, ais uyt eygen sucht de geesten nedersijgen,
En, sonder vreemt behulp, een hart bewegen krijgen,
Dan magh een wettigh paer gacn soecken onderstant,
En door _bet echte bed verkoelen Karen brant 
Fet ander is bedrogh en niet als slimme wegen,
Die ley den tot gevaer, en buyten alien segen 
Ghy daerom, deftigh man, bepaelt uw soe te vreught,
En noemt uw bed-genoot een haven uwer jeught .
Noch moet ick, tot besluyt, een vasten regel wijsen,
Hoe langh het echte werck is in den man to prijsen 
Ghy, neemt dan dit bericht, en dat van goeder hant,
Het kan uw baken sijn oock midden in den brant

Soo langh ghy door het bed wort hooger aengedreven,
Om God voor dese gunst een meerder lof to geven,
Soo is uw leger . reyn . Wie desen regel houdt,
Die bi ij f t dan even m aeght, oock als by is getrout .

Wel hem, die sijnen God, en Godes hooge wercken,
Kan door het echte bed to beter overmercken

Wel hem, die uyt de trouw en door de vrouw besluyt
Des Heeren soete gun st ontrent si j n weerde bruyt !
Maer schoon ghy tot den Heer hebt menighmael gebeden,

En tot den man genaeckt met uwe teere leden,
Noch blijckt aen uw gelaet, dat uwe siele queelt,
Om dat er niet een kint om uwen heert en speelt 
Ghy seght het aen het volck, ghy kl aeght aen al le si j den,
Uw man, uw beste vrient, die heef t'er om to lij den 
Die wort dan ongesint uyt enckel onverdult,
OM dat by draeght alleen mischien u beider schult,
Jacob Cats 24.
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Vriedinne, niet alsoo  of schoon uw groene j aren
Doen snellick haren gangh, oock sonder eens to barer,
Siet, dat u dit geval niet al to seer en queft,
En tegen uwen man in ongenuchte stelt 
Ghy weet, dat Jacob sel f s si j n Rachel heef t bekeven,
Om datse, wat to seer door kinder-sucht gedreven,
Quam klagen even-staegh, quarn eyschen aen den man,
Dat niemant, buyten God, den mensche geven kan .
Maer seght eens, jonge vrou, waerom den geest gequollen,
Om dat uw lichaem rust, en niet en is geswollen 
Gaet, denckt eens wat het is, en leert, dat moeder sijn
Is dickmael sonder vreught, en selden sonder pijn .
Daer is'er in het lant, die niet ter weerelt hindert,
Als dat haer vruchtbaer lij f beef t al to veel gekindert 
Ach ! dickmael dat de mensch uit ganscher herten soeckt,
Wort dickmael, dat de mensch uyt ganscher herten vloeckt .
Ick hebbe menighmael de vrouwen hooren klagen,
Dat sy haer mans to veel ontrent de kinders sagen 
Indien ghy kinders hadt, ghy quaemt misschien to kort,
Nu wort si j n vol le sucht op u al Teen gestort .
Ghy roept des niet to min  ick wil de weerelt stercken 
Maer hoort, de weerelt sel f s en sat het geensins mercken 
Een diert je ses of acht, dat van u komen magh,
En wort niet eens gevoelt in soo een grout beslagh 
Of iemant, tot een oogst van hondert duysent ploegen,
Een enckel stroot jen bracht, een graent jen wil de voegen 
Of iemant tot een wout, vol alderhande groen,
Een bies, een kl aver-bl at, een gras jen quame doen 
Of iemant tot een meyr van bondert Duytsche mylen,
Een enckel traent jen goot, een drop jen wil de quylen,
Ey doch, wat soud'et sijn ? in waerheyt, enckel spot 
Ick bidde, weest gerust, en siet op uwen God!
Betoomt uw kinder-sucht, en stelt uw gansche saecken
Aen Hem, die oock het quaet ten besten weet to maecken 
Hy kent, wat u ontbreeckt . Wat is de mensch beschroomt ?
't Is goet, wat van den Heer den goeden over-koomt .
Doch soo het eens gebeurt, dat, na een diep verlangen,
Ghy voelt een teere vrucht in u to sijn ontvangen,
Soo neemt met al le vl i j t uw swacke leden waer,
En doet niet alle dingh gel ck als voor en naer .
Een vrouw die swanger is, die moet haer leeren mijden
Van ongeregelt spel, van rotsen en van rij den,
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Van al to swaren pack, van al to rassen ganck,
Van al to goeden reuck, van al to vuylen stanck 
Van alle mal geraes, van alle dertel springen,
Van door een vreemt gebaer de leden om to wringen,
Van over al het oogh to willen laten gaen,
Van angst en alle schrick, van onbedachte waen
Een vrouw die swanger is, moet even dan gedencken,
Door praem van enge dracht haer niet to laten krencken 
Geen dingh soo onbequaem ontrent een teere vrucht,
Dan als een jonge vrou in nauwe kleeren sucht 
Een vrou die swanger is, moet haer geduerig wachten .
Van nare dwepery, van alle droeve nachten,
Van door een grammen sin to worden omgevoert,
J a, van een groote vreught to werden aengeroert 
Want als het swanger lij f is besigh met de tochten,
Soo komt de swacke geest in veelderhande bochten 
En wat ontrent de vrucht sijn kracht besteden moet,
Vergeet sich in de gal, en aen het vinnigh bloet 
Ghy, maeckt u daerom sterck om uit to mogen jagen
Schrick, wrevel, gramme sucht, en alle quade vlagen 
Gewent u tot gedult, en wacht u van de spijt,
Schoon datje licht to paert, en wonder haestigh zijt .
Wanneer het jeughdig hout met vruchten is beladen,
Een vlytigh hovenier die vint terstont geraden,
Met alderley behulp, den boom en yder tack
Te sti j ven tegen wint, en ander ongemack
Want als by dat versuymt, soo kan het licht gebeuren,
Dat van den eersten storm de tacken sullen scheuren 
Siet daer een jonge stam en al het teer gewas
Geslingert op het velt, gedommelt in het gras !
Een vrou, die swanger is, moet boven al betrachten,
Geduerigh tot den Heer to senden haer gedachten .,
Geduerigh tot den Heer to geven haer gemoet,
En soecken haren troost in Christi weerde bloet
D aer is geen beter raet in al le wi j se boecken,
Als ruste van den geest in God alleen to soecken,
Daer is geen nutter dingh, dat meerder vrede maeckt,
Als dat een reyne siel tot haren Schepper naeckt 
Dat is de beste vont om leet to konnen dragen,
Dat is de rechte wegh tot alle goede dagen 
Gaet, kuyst dan uw gemoet van al het aerdsche draf,
En snijt tot aen de gront uw quade rancken of !
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Een vrou die swanger is, en naerdert om to baren 
Een schipper, nu gereet om over zee to varen 
Een krijghsman, in het welt nu veerdigh,om to slaen 
Die hout men alle drie in eenen graet to staen
Hoe lichte wort de mensch na Phlegeton gesonden,
Die met een holle planck wort in de zee bevonden !
Hoe lichte wort de mensch geslagen in het velt,
Die voor soo menigh loot den boesem open stelt !
Hoe lichte, nietigh mensch, kan u de geest begeven,
Wanneer een ander mensch in u begint to leven !
Wel, bid clan, jonge vrouw ! met onvermoeyde vlijt,
Uw levendagen langh, doch meest om desen tijt .
Daer is een vreemde plaegh, die in het kinder-dragen
De vrouwen menighmael koomt aen het herte knagen,
Die al de sinnen terght tot ick en weet niet wat,
Schoon dat'et niet en is to krijgen in de stadt
De gronden van het quaet sijn koude vochtigheden,
Die om de derde maent ontspringen in de leden,
Waervan de swaecke maegh is boven al geplaeght,
Wanneer het swanger lij f een vrouweschepsel draeght .
Siet, wat een wonder dingh ! de gansche sinnen haecken
Naer ongesonde spijs, die niet en plagh to smaecken,
Naer sant en asschen selfs, naer vleys en rauwe vis,
Naer alle vuyl be j agh, dat geensins eetbaer is
Een ander wederom, die Beef t haer om to suchten
Naer iet, dat beter smaeckt, naer alle nieuwe vruchten,
Na kriecken in de Mey, na wijn en vroege most,
Naer druyven voor den herf st, en ander vreemde kost 
Sy raest als van de lust, en is to mael verbolgen,
Indien men haren wil niet in en soeckt to volgen,
Sy leyt'er op en maelt als mette gansche kracht,
Oock midden in den droom, en in de midder-nacht
Wat raet in dit geval ? de wijse medecijnen
Versoecken aen de vrou haer geest to willen pijnen 
De tochten van de maeght to houden in den bant,
Bysonder als de lust naer vuyle dingen brant .
Doch soo des niet to min de sinnen hef tigh dringen,
Gelijck men hier de Just niet schijnt to konnen dwingen .,
Soo laet de kunste toe, ten goede van de dracht,
Dat wat de maegh begeert haer werde toe-gebracht .
De lust in tijts geboet, de lust doet menigh-werven
Een ingewortelt quaet, een oude sieckte sterven 
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Ire lust heeft menighmael, door ongesonde kost,

Gesontheyt aengebracht, en van de doot verlost 
Voor reden wort geseyt, dat, als de binne-krachten
Bekomen op het lest daer op de sinnen wachten,
De geest zich dan verblijt en krachtigh open doet,
Soo dat oock taaye slijrri in haeste wijcken moet 
Wel aen dan, gunstigh man, weest heus in uw manieren,
Leert hier, een swanger lijf en swac`ke sinnen vieren 
Een die in dit geval een quaden slag begaet,
Doet leet aen twee gelijck, doet ja, een dubbel quaet .
De Keyser gingh to strengh en tegens alle reden,
Die, van een jonge vrouw met tranen aengebeden,
Haer of ter geen gehoor in haer versoeck en gaf,
Maer sloegh al watse bad met harde woorden of
Hoe, was een Keyserin niet weert to sijn gevonden
In seker kleyn vertreck, daer niet als boecken stonden ?
Waer toe soo vysen aert ? ey lieve, weygert niet
Ten sy dat even God het tegendeel gebiet .
Weest over al beleef t, en leert uw harde vlagen,
Ter eeren van de vrucht en van de moeder dragen 
Al isse somtijts dwers, en ick en weet niet hoe,
Schrij f t dat haer innigh leet, en niet haer wesen toe .
De Hont is wat to honts, vermits sijn harde wetten
Den ingangh van den hof een swanger wij f beletten,
Hy wil niet dat'er knop of bloeme sy gepluckt,

Al is een jonge vrou met lusten onderdruckt 
Maer is'er oyt gewas in eenigh hof gesproten,
Dat voor een swanger lij f is weert to sijn gesloten ?
Kan iemant, die een vrou voor moeder heef t r-ecroet,
De lusten van de vrou hier laten ongeboet ?
Voor my, ick segge neen  to meer, vermits de bloemen
De vrouwen sijn geloof t als eygen toe to koemen 
Ick segge, dat'er niet soo wel en is besteet,
Als dat een jonge vrou in hare lusten eet.
Ick segge, dat de man niet weert en is to trouwen,
Die midden in de dracht iet weygert aen de vrouwen 
Ick segge, dat de man is vils en onbeleef t,
Die aen de teere vrucht haer bede niet en geeft .
Maer, Hondi, lieve vrient ! ick wil het u vergeven,
Ten was u niet bekent, hoe dat'et is to leven
Met een, die haren man gewenschte kinders baert,
En tot de siele toe met haer geselschap paert 
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IDoch- , om een grage keel niet in de lust to stercken,
Soo is voor onse vrou hier noodigh aen to mercken,
D at haer de voile mac t van snoepen wort gej ont,
Ten goede van de vrucht, en niet voor haren mont
taer sijn'er vry genoegh, die, sonder kint to dragen,
Haer stellen voor een wit de lusten na to jagen 
Daer sijn'er in het lant geduerigh even sat
Van koeck of suycker-werck, en ick en weet niet wat 
Daer sijn'er al to veel, die hare gansche sacken
Vol ooft van deze kust, vol Spaensche fruyten packen 
Die, van der jeuget aen tot snoepen aengewent,
Gaen kouwen door het buys en eten sonder end
Daer sijn'er in de stad, die, even als de mannen,
Ten goede van het huys de gansche sinnen spannen,
Sijn besigh aen den heert met enckel snoep-bejagh,
En bieden aen den mont al wat de keele magh 
Wanneer dan opte noen den man komt aengetreden,
En noodigh voetsel eyscht tot sijn vermoeyde leden,
Soo vint by menighmael, ten dienste van den weert,
Noch pot ontrent het vuer, noch ketel aen den heert 
Of is'er iet bereyt, het wij f, dat van to voren
Den lust tot goede spij s door snoepen beef t verloren,
Sit, ick en weet niet hoe, en f ymelt aen den mont,
Als of haer teere maegh geen spijse lijden kond
Dit is een vuyl gebrek, dat niet en dient geleden,
Maer voor een echte wij f is noodigh a f gesneden 
Ten koomt haer geensins toe, ten is haer eygen niet,
Al watse buytens tijts aen hare lusten biet .
Ghy, wacht u, jonge vrou, besijden of to snoepen,
Maer wilt uw bed-genoot tot uwe tafel roepen 
Want als het echte paer heeft alle dingh gemeen,
Dan menght haer jonstigh hert to beter onder een 
Als man en echte wijf, gelijck gepaerde schapen,
Te samen sonder twist op eene leger slapen,
Te samen na de kerk, of elders henen gaen,
D at wij st een vasten bant van hare vrientschap aen 
Als man en echte wij f , aen eenen disch geseten,
Met eene kost gedient, uyt eene schotel eten,
Dat is voor al het huys een aengenaem gesicht 
Ghy, maeckt dit oock een deel van uwe vrouwe-plicht,
't Is hier de pijne weert wat breeder of to spreken,
En even aen de mans to wijsen haer gebreken,
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dat oock onder hen gewisse snoepers sijn,
Niet van het groene fruyt, maer van den rijpen wijn .
Wat is'er menigh lurck tot brassen soo genegen,
Dat by niet anders soeckt, als lust to mogen plegen !
Dat by niet liever eet, als dat een vreemde weert,
Vry totte meeste kost, bereyt aen sijnen heert !
Waer eenigh nieu gewas koomt uytter aerden rijsen,
Waer dat'er iemant weet asperges aen to wijsen,
Waer iemant vint to koop een vroegen abrikock,
Of dat'er iemant pluckt den eersten artisock,
Waer iemant jonck patrijs of quackels heeft bekomen,
Waer iemant nieuwen most heeft opte kay vernomen,
Waer dat men oesters roept, of versche schelle-vis,
Daer voeght het lecker volck de buycken aen den dis 
En al maer buytens buys
 daer sijn de beste brocken,
Daer is de rechte plaets om uytte borst to jocken 
De vrouw beef t onder dies alleen den vuylen stanck,
Of van de voile maegh, of van den heeten dranck .
Wat is'er menig man, die by de drinck-gesellen
Sich weet, in sijn gelaet, soo kluchtigh aen to stellen,
Dat yder die het siet, uyt luyder kelen lacht,
En hanght hem aen den mont tot in de midder-nacht !
Maer als men wij f en kint by wij ien sal vermaecken,
Dan sit daer onse nurck met opgeschorte kaecken,
Dwers, korsel, ongesint, berooft van alle soet,
Gelijck een leelick spoock, dat sielen pijnen moet .
Ghy, tracht, o gunstigh man ! dit slim gebreck to laten,
En doet gelijck de bien, die niet als honigh-raten
En brengen in den korf  het is een slimme daet,
Indien een echte man sijn vreughde buyten laet .
Als nu de milde God u kinders beef t gegeven,
En dat uw beyder jeught in haer begint to leven,
Siet daer een soete vreught, een wettigh tijt-verdrij f ,
Ten goede van den man, en van het echte wij f .
Hier is de juyste stont, dat alle moeders poogen
Het nieu-geboren kint met eygen bloet to soogen,
't Is onrecht dat het wij f ontrent een teere vrucht
Niet gunstigh stelt to werck de ware moeder-sucht .
Gebruyckt, o jonge vrou, gebruickt uw weerde gaven,
Gebruyckt het edel soch um uwe vrucht to laven
Niet dat een eerlijck man ter werelt liever siet,
Als dat een lieve vrou haer kint den tepel biet .
Cam
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De boesems dieje draeght, soo geestigh opgeswollen,
Soo kunstigh uytgewrocht, gel ij ck yvoire bol len,
En dienen niet alleen tot ciersel van het lij f ,
En minder totte pronck van eenigh dertel wij f 
Gewis die weerde schat, die lie f f e l ij cke bergen,
Die knoppen van de roos is ander dienst to vergen,
Als ick en weet niet wat, als hand en oogelust
De dorst van uwe vrucht die dient'er mee geblust 
Dat is haer eygen wit . Eylaes ! de kleyne dieren
En vinden geen vermaeck noch in die sware bieren,
Noch in de Rynsche druyf, noch in de malvesey 
Alleen uw reyne melck kan stillen haer geschrey .
Siet alle dieren aen, die in de diepe kuylen,
Die in het woeste bosch, of in de rotsen schuylen,
Niet een van al den hoop soo vinnigh of verwoet,,
D at niet met eygen borst sij n kleyne jongen voet .
Hoort noch, o weeligh volck ! men kan u vogels wijsen,
Die boven menigh wij f hier over sijn to prijsen
Let op den vleder-muys, 't is waer, een selsaem beest,
Maer van beleef den aert, en van een sachten geest 
Die vogel is alleen van al de snelle dieren,
Die met een lichte viucht ontrent den hemel swieren,
Die vogel is alleen die soch en mammen beef t,
En uyt een voile borst sijn jongh to suygen geeft 
Die vogel (soo het schijnt) koomt by de menschen leven,
Om menigh dertel wij f haer les to mogen geven,
Ghy, die een vleder-muys bout voor een leelick dier,
Verachtse waerje wilt, maer prijst haer immers bier .
Waer sal ik vorder gaen ? de planten aen de heyden,
Het koren op het velt, de kruyden in de weyden,
De boomen in het bosch, de bloemen in den hof,
Vol-queecken haer gewas tot haren grooten lof
Siet, hoe de boomgert-man verf oeyt de snoode tacken,
Die haer gewassen f ruyt ter aerden laten sacken,
Eer dat'et is gespeent  geen boom en ie'er goet
Die niet si j n teere vrucht tot - vol le ri j pte voedt .
Het was u groote vreught, eens binnen u to dragen
Iet ick en weet niet wat, dat noyt de menschen sagen 
O ! nu het u besiet en op sign moeder lacht,
Soo ]act uw moeder-sucht vernieuwen hare kracht 
Wilt uwes eygen vleys en uwer vrucht erbermen,
Nadien het teer gewas tot u begint to kermen,
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Tot u sijn handen reyckt, en klopt aen uwe borst,
Om daer, gelijck het dient, to laven sijnen dorst .
't Is vry een wi j t verschil als eyge moeders so ,ogen,
En met een open borst een gunstigh hert betoogen,
Als dat een vreemde min het kint to voeden beef t,
En dickmael ongesint gestoorde borsten geef t 
Sy, die een teere vrucht laet cyge borsten suygen,
Sal tot de soete plicht haer leden willigh buygen,
En schoon het doet haer wee, sy acht de pi j ne niet,
Maer voelt een stage vreught, als sy haer maecksel siet 
Als maer de kl eyne mont nu wat begint to quelen,
Te gapen naar de mem, en mette borst to spelen,
D at maeckt een geestigh sogh, al was'et eerst beswaert,
Gel i j ck de guide son een droeven hemel kl aert .
Gebruyckt dan, jonge vrou, gebruyckt die reyne f lessen 
Om aen uw teere vrucht sijn dorst to mogen lessen 
Een die haer kinders baert, is moeder voor een deel,
Maer die haer kinders sooght, is moeder in 't geheel .
Een van de Roonische jeught beef t dese leer geweten,
Heef t dit geheele stuck met reden of gemeten 
Hy, met een ri j cken buyt, was op een seker tij t
Gekomen in de stadt, gekomen uytten stri j t 
De moedei van den belt gingh haren soon gemoeten,
En die si j n voester was quam oock den ridder groeten 

Hy boot si j n moeder aen een riem, een kleyn juweel,
Maer aen het voedster-wij f al vry een grooter deel 
De moeder ongesint, en met beschaemde wangen,
legon in grooten ernst haer reden aen to vangen
,,Hoe, Gracche ! weet je niet dat ick uw moeder ben,
En gecn in dit geval beneven my en ken?
Ick was die u ontf ingh, ick bracht u in het leven,
Waerom mijn eere dan een ander wegh gegeven ?
Ghy dwaelt door onverstant, of doet het recht gewelt,
Om dat een vreemde min is b,oven my gestelt ."
,,Al sacht jens, moeder, sacht, g ingh bier de ridder seggen,
Wat vo, or u schi j nt to doen is licht to wederleggen
't Is waer, ick ben de vrucht in uwe jeught geteelt,
Maer dickmael wort een kint, oock als de moeder speelt .
Ghy droeght my, 't is bekent, na dat ick was ontf angen,
En legit om mijnent wil niet weynigh herte-prangen 
Ghy hebt my binnen u een ruymen ti j t gevoedt,
Maer 't is geen ware gunst al wat geschieden moet 
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Uw daet enn haer gevolg, die niet en is to prijsen,
Kan door een vaste peyl uw swacke lief de wijsen 
Ghy waert als geenen tijt gescheyden van de vrucht,
En siet, terstont verdween uw gantsche moeder-sucht !
Soo haest ghy beter mocht, al was'et tegen reden,
Soo lietje dese vrou in uwe plaetse treden 
Die beef t my jaren langh met hare borst gelaef t,
Terwij 1 ghy aen de jeught den lossen breydel gaef t 
Die heeft sich niet ontsien haer plichten uyt to voeren,
Schoon oock aen alle kant haer rauwe tepels swoeren 
Die beef t niet eens gevreest, oock met een harde borst,
Te l aven mi j nen brant, to lessen mi j nen dorst 
Die heeft tot aller tijt, oock in de koude nachten,
Mijn swackheyt by geweest, mijn schreyen willen achten,
Mijn leden, schoon besmet, met handen aengetast,
En staegh op mijnen dienst in alle vlijt gepast .
Ey, laet u mi j n beleyt niet buyten reden dencken,
Of schoon ick boven u haer eere met geschencken,
Ick ben van u ('t is waer) maer oock van haer gevoet,
Van haer met reyne melck, van u met enckel bloet 
't Is licht in dit geval uw plichten of to scheyden,
Daet is een wijt verschil to vinden tusschen beyden,
Sy droegh my opten hals, en ghy in uwen schoot,
Sy met een vryen wil, maer ghy uyt enckel _noot ."
Daer gingh de moeder heen met tranen op de wangen,
Met droef heyt in den geest en felle spi j t bevangen,
Vermits sy in 't gedingh haer wille niet en had,
Daer juyst haer eygen soon alleen als rechter sat .
Leert dit, bescheyde vrou, met reden overleggen,
Sri weeght in uwen geest wat voedster is to seggen 
Weet, dat uw goede naem van haren glans verliest,
Indien uw weerde vrient een tweede moeder kiest .
Wanneer een def tigh man laet vreemde minnen hueren,
Tat schijnt to sijn geseyt  het wij f beef t malle kueren,
O f al to vysen kop, o f al to stegen neck 
Wat beef t een teere vrucht to suygen haer gebreck ?
Let sal in tegendeel uw goeden aert betuygen,
Indien men kinders siet aen uwe tepels suygen,
't Is eere voor de vrou, wanneer de man gedo-oght,
Dat sy een aerdigh kint uyt haren boesem sooght .
Maeckt hier geen onderscheyt, laet alle frissche vrouwen,
Hoedanigh datse sijn, haer eyge vruchten houwen,
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Ea soo daer eenigh mensch van adel maeckt gewagh,
Maeckt, dat het voedsel selfs cock edel wesen magh
desen onverlet, ick vinde menigh-werven,
3 d t oock een eygen kint magh uwen boesem derven 
Want, sijt ge geyl of boos, of met de kop gequelt,
Soo kiest een ander min, die beter is gestelt .
't Is dienstig aengemerckt, al s jonge vrouwen soogen,
Dat sy niet aen het volck haer naeckte borsten toogen,
Voor al niet, als de jeught, to voren haer bekent,
Sit by, sit over haer, of immers daer ontrent 
Sy doen een eerbaer werck, die hier den boesem decken,
O f uyt de kamer gaen, o f elders haer vertrecken 
Weet, dat een dertel wicht, tot vuyle lust geint,
Geen aengenamer dingh, als naeckte leden vint .
Is 't niet een selsaem stuck, dat, oock in onse dagen,
De grooten van het lant den boesem open dragen,
En toonen alle man dat voor een weerden vrient
Versegelt, toegedaen, en opgesloten dient ?
Hoe plagh een ydel oogh hier op to komen loeren,
En door een stil gepeys de lusten om to roeren
Tot aen het diepste mergh ! hoe menigh der tel quant
Ontfanght uyt dit gesicht een ongetoomden brant !
Ten is met geenen mont ten vollen uyt to drucken,
Waer toe het los gesicht de siele weet to rucken 
Hoe verre dat het vyer door al de leden schiet,
Wanneer de losse jeught een naeckten boesem siet 
Dat Paris van de lust soo diep is ingenomen,
Is by Helene self s ten deele by gekomen,
Si j n l icht-ontsteken hert ont f ingh een snel le vlam,
Om datse wat to bloot uyt hare kamer quam 
Als Strato by geval een naeckte maeght beloerde,
Hy viel in - heeten brant, die hem de sinnen roerde 
Ey siet, de jonge wulp en si j n geminde sterf,
Eer dat by eenigh lief van hare gunst verwerf
Dat Caracalla viel (gmis to sijner schande),
En door een hittigh bloet in vuylen lusten brande,
Nam bier sijn oorsprongh uyt  een schoon, maer listigh wijf
Verlockte sijn gesicht ontrent haer naeckte lij f .
Wat poem ick weerelts volck ? ach ! David is gevallen
Niet totte lust alleen, maer tot een dadigh mallen,
En siet, dat in den man de boose lusten blies,
Dat was een schoone vrou, die hare leden wies .
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Ick achte, dat de geest van schilders en poeten
Dit oock in ouden tijt ten vollen heeft geweten 
Want om to beelden uyt de rancken van de min,
Soo voerd' het geestigh volck een naeckten jongen in .
Acton wort een hart, en vraegje naer de reden ?
Hy sagh de jacht-godin en hare bloote leden,
Een heft, een dapper man, een prins van hoogen geest,
Siet maer een naeckte vrou, en is terstont een beest 
Een beest vol geyle lust, gelijck het wort beschreven 
Een beest door hittigh bloet tot lusten aengedreven,
Een beest dat grilligh is, en tracht to sijn gepaert,
En buyten sijn geslacht en tegen sijnen aert .
Wilt u dan, jonge vrou, voor dese klippen hoeden,
En laet uw sch .oone borst geen vuyle tochten voeden 
Maeckt, dat je voor het volck uw teere leden deckt,
Op dat je geenen mensch in beeste-lusten treckt .
Doch, soo daer iemant is, die, na een anghstig poogen,
De vrucht van hare jeught geen macht en heeft to soogen,
Als 't immers wesen moet, soo let, vriendinne, let,
Wie datj' in uwe plaets als tweede moeder set 
Laet iemant eenigh lam een geyten-elder suygen,
Het kri j ght een geyten aert  de wol le sal 't getuygen
Want schoon sijn eerste bont was uytermaten sacht,
Het krijght door geyte-melck een harde geyte-vacht .
Men leest van seker kint, in bosschen opgetogen,
Dat uyt een vuyle seugh sijn voetsel had gesogen,
En als het grooter wert en hooger was bej aert,
Soo had'et in der daet een rechte seugen-aert 
Ten was niet uytten dreck, uyt modder niet to keeren,
Het rolde in het slick, oock mette beste kleeren 
Het vont sijn besten dranck ontrent een vuylen plas,
En niet en acht'et schoon, als dat'er leelick was .
Het is een Frans gebruyck een geytjen uyt to kiesen,
Wanneer de voedster-wij f s haer eerst sogh verliesen,
En dan soo koomt het kint, so dickmael als het dorst,
En voeght sijn teere mont ontrent de geyte-borst 
Het wicht aldus gevoet, heef t wondervreemde grillen,
Heef t, ick en weet niet wat, dat niet en is to stillen
Het trippelt alle tijt, en staegh een nieuwen spronck,
En hee f t zich over al gel ij ck een geyte- j onck .
Treet vorder, mijn vernuf t, om yeder een to toogen,
Hoe veel het gansche lant leyt aen het kinder-soogen 
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Koomt hier, o j onge vrou, en hoort een vreemt geval,
D at u het krachtigh sogh voor oogen stellen sal
Veel adels uyt het hof, veel ridderlicke mannen,
Veel herders uyt het wout, to samen aengespannen,
Gaen jagen opten wolf, die met een f el len tant
Verscheurde wat hij vont in al het platte lant 
De tocht gaet dapper aen  een deel verwoede dieren,
Gedreven uyt het bosch, door roepen en door tieren,
Vervallen op een hoeck, daer menigh warre-net
Staet listigh uytgebreydt, en na de kunst geset
Hier staen de jagers vast om dit gebroet to quellen,
Hier seit men menigh beest ter aerden neder vellen,
Een wreede wollevin, wel van de grootste slagh,
Vocht daer een langen tijt, tot datse neder lagh 
Hy, die het monster treft, vint sich in haest besprongen
Niet van een ander beest, maer van een naeckten jongen,
Out, soo het schijnen mocht, ontrent de seven jaer,
Die huylde door het bosch, en maeckte vreemt gebaer 
Hy was van bruine verw, en toond' een selsaem wesen,
Sijn hayr door al het lij f als borstels op-geresen,
Sijn negels wonder lanck, sijn stemme bijster wreet,
Men hoord' een luide galm, maer echter geen bescheet .
De jagers, die het kint in dit gewoel vernamen,
Sign dapper in de weer l en voegen hen to samen,
D aer staet de jongen vast, daer wort by opgevat,
En van de rouwe jeught gedragen in de stadt 
Maer siet, het mensch kint wil geene menschen kennen,
Noch by de menschen sijn, noch by de menschen wennen 
Ten spreekt geen menschen tael, maer eenigh dom geraes,
Ten wil geen menschespijs, maer niet als bloedigh aes 
Het schopt de pap-pot om, het bijt die hem genaecken,
En wat de keucken schaft en kan hem niet vermaecken 
Sign wesen is verwoet, en buster onbevreest,
Het beelt gelijck een mensch, de reste maer een beest 
Met vasten niet to min, tot op gesette tij den,
En weder, als het dient, hem eten voor to snij den,
Soo wert het selsaem kint ten leste noch getemt,
Sijn wilde sucht verjaeght, sijn harden aert gedemt .
Hier dient voor al bemerckt en waer to sijn genomen,
Hoe dat een mensche-vrucht is in het bosch gekomen,
En door wat ongeval een redelicke siel
Tot bloet en rauwe spijs, tot beestelusten viel 
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Eens als de koude lucht haer rijm begon to worp  i~
Soo was er schame.1 volck uit veelderhande dorpcn
Getogen in het bosch, gevallen in het wout,
En kapte daer het viel, sijn noodigh winter-hout 
De wachters, die de sorgh van alle groene dreven,
Van boomen, van het wilt, van haegen is gegeven,
Sijn dapper in de weer, om even dit gewelt
Te weeren van het bosch, to drij ven uyt'et velt 
Soo haest sy mette stem maer aen het wout genaecken,
Soo kraemt een ieder op, en pooght hem wegh to maecken . 
Een deel laet in het bosch al wat'er is gekapt,
Een deel laet bylen sel f s, om niet to sijn betrapt .
Een vrou, die met haer kint was -tot den houw gekomen,
Door onverwachten schrick ten hoogsten ingenomen,
Geef t sich met al het volck soo jachtigh opte vlucht,
Dat sy door grooten haest daer laet een teere vrucht
Sy gaet in desen angst een - ruyme wij le dwalen,
Tot nae een lange wij 1 de son begon to dalen, .
Doen keertse wederom, maer sy (eylaes) en vint
Noch haer vergeten tuygh, noch haer verlaten kint .
Strax hier op naer het dorp, om vrienden, buren, magen,
Om ieder these kent naer dit verlies to vragen 
Sy roept'et door het bosch, sy klaeght'et alle man,
Sy spreekt de wachters zelfs, maer niemant weet'er van
Hier over is de vrouw in groot verdriet geslagen,
Haer man is ongesint, de rechter laetse dagen,
En doet een hoogen eysch, en maeckt het wij f verdacht
Haer kint met eygen wil to hebben omgebracht
Sy, van een kleyn beleyt, en kleynder van vermogen,
Is met haer droeven man in stilte wegh-getogen,
En sedert haer vertreck en heeft men noyt verstaen,
Waer dit verdrietigh paer to samen is gegaen
Dan, wat het kint belanght, men hout, op vaste grondeii,
Dat, als het van den wolf was in het bosch gevonden,
Het, na dier beesten aert en aengeboren kracht,
Is in het duyster hol sijn jongen toegebracht .
(Veel schrijven dat het beest sijn vreesselijcke tanden
Kan voegen na den roof, gelijck als menschen-handen,
En dat het schapen zel f s kan dragen in den mont,
En evenwel het vee kan laten ongewont],
Sijn jongen, soo het schijnt, to voren sat gegeten,
En hebben op het kint niet happigh aen gebeten,
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Maer, door het voorigh aes ontsteken van den dorst,
Sijn met een grooter lust gevallen aen de borst 
Hier meynt men dat het kint, als onder hen gelegen,
De sp ,nen van den wolf heeft in de mont gekregen,
En dat bier uyt het beest, verweckt tot beter sucht,
Het kint beef t aengeveert, gelijck een eygen vrucht .
't is menighmael gesien, gelijck men kan betuygen,
Wanneer daer eenigh beest komt vreemde borsten suygen,
D at strax het voetster-dier het suygelingh benlint,
Niet als cen vreemt gebroet, maer als een eygen kint 
Siet, wat de borst vermagh ! misschien om dese reden,
Soo beef t de f el le wolf het menschen-kint geleden 
Doch hoe het wesen magh, of water is geschiet,
Men twij felt aan de saeck en hare waerheyt niet 
't Is ja het eygen kint, dat, in het bosch gebleven,
Had by de seven j aer in 't wilde moeten leven,
D it blij ckt eerst uytten tij t, die op den jongen past,
Maer dit bewij s alleen en ware niet to vast 
Men weet op beter gront de saecke na to sporen,
Om dat men aen het kint, juyst als het was geboren .
Een selsaem overschot van kleyne leden vant,
Ses teenen aen de voet, ses vingers aen der hant 
Dies als de gansche buert quam, met een grout verlangen,
Het vreemde maecksel sien, wanneer het was gevangen 
Soo wert er vast gestelt, dat by de jongen was,
Wel eer door ongeval verloren in het gras .
Het kint, door goet beleyt van wreetheyt of geweken,
Begon op d'achtste maent naar menschen aert to -spreken,
Ontdeckt voor al het volck, hoe dat by was gevoet
Met vlees van eenigh beest, of met geronnen bloet 
Seyt mede, dat de wolf en alle wilde dieren
Hem plegen over al to streelen en to vieren 
En dat'er nimmermeer een schaap en was gevat,
Of dat by met'et beest oock van de bouten at .
Ten lesten, als het kint vergat sijn vinnigh woeden,
Soo woonde'et in het orp, en leerde schapen hoeden 
't Is neerstigh om de kost, en veerdigh over ai,
En vlytigh in de weer, en yder lief-getal .
iVfaer hoort een selsaem dingh  noyt schapen hem bevolen
En worden aangeranst, of van het wilt gestolen,
Geen beir, geen loose vos, Been dier van al het wout,
En beet aen eenigh vee, den a ongen toe-betrout 
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Al wat by metter hant maer eens en quam to raken,
D at sagh men nimmermeer Dy eenigh dier genaken 
Men hout, dat om de kracht van sijnen wilden aert,
De kudde was bevrijt en voor het wilt bewaert
Dit bracht hem groote wirist, want als de lieden saaen
Dat oock sijn speecksel sel f s was machtigh wegh to jagen
De klauwen van den wolf, soo bracht hem ieder gelt,
En kocht van sijner hant de vrydom van het velt 
Dit bleef den jongen by geheele seven jaren,
En doen is dese kracht allenxen wegh gevaren,
Soo dat voortaen de wolf sijn ouden vrient vergat,
En sonder onderscheyt van alle schapen at .
Leert hier, o jonge vrou, wat onbekende vlecken
Uw kinders uyt de melck van vreemde borsten trecken 
Leert bier, o jonge vrou, gelijck de daet betuyght,
Dat iemant beestigh wort wanneer by beesten suyght .
Hoe menigh eerbaer wi j f heef t dochters opgetogen,
Die buyten al le tucht en in het wil de vl ogen !
Men wist niet hoe het quam, maer die het ondersocht,
Vont dat haer voester-wi j f niet veel en had gedocht .
Hoe menigh aerdig kint, gesont en wel geboren,
Heeft door een snoode min sijn eygen aert verloren !
Het is een goede leer, het is een oude vont 
De visch aert na de zee, de plante na den grout .
Wie goede kinders heeft, en niet en wil verliesen,
Die leere met bescheyt een goede voester kiesen,
En dat op dese peyl  let op een handigh wijf,
Van leden wel gemaeckt, en van een vleesigh lij f ,
Van aengename verw, en suyver aen de tanden,
Geboren in den ringh van onse Nederlanden,
N iet root ontren t de neus, niet elders ong esont,
En die Been vuyle stanck en aessemt uytten mont,
Niet al to buster schrael, niet al to seer geswollen,
Met brassen niet gewoon haer leden op to vollen,
Niet in haer eerste jeught, niet al to seer bejaert,
En die voor dese mael een soont jen heef t gebaert 
Die niet en is gewoon, door spi j t en hevigh kyven,
Of door een mallen angst haer vruchten of to dryven,
Niet treurigh uytter aert, of die geduerigh klaeght,
Of die een verssen rouw in haren boesem draeght 
Niet tot ongure lust, tot snoepen niet genegen,
Die voor een dertei wicrnt net bloot en heef t gelegen ,
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Die in onkuysche jock haer vreugh de niet en raept,
Die niet to veel en drinckt, en niet to vast en slaept .
Haer tepels root en gaef, haer borsten blau-geadert,
En van een vaste stof, en ront in een vergadert 
Haer sogh van soete geur, niet schrael, en niet to vet,
Maer dat sick om een hayr, of op een nagel bet .
Siet daer een rechte min, gel i j ck'er n aer het leven,
By lieden van de kunst is" geestigh af-geschreven 
Doch s.oo ghv deese slagh niet byder hant en vont,
Ten minsten brenght het stuck soo na ghv immer kont 
De snel le jaren gaen, uw teere spruyten ri j sen,
Dus nooghtse van der jeught haer plichten aen to wiisen .
't Is goet, dat iemant komt uyt eenigh soet geslacht,
Maer 't is al nutter dingh wel op to sijn gebracht
Hoort, moeder, hoort uw les  't is niet genoeg to baren,
Het kint is uw besl agh tot aen de seven jaren 
Het kriecken van den dagh, sijn jeught, en eerste gront,
Bestaet in uw beleyt, en hanght aen uwen mont
Ghy moet het rouwe lant als totte vrucht bereyden,
Besnitten, open doen, met grepnen onderscheyden,
Net nnkruyt roeven uyt, pock van den eersten dagh,
On dat uw weerde man daer namaels saeyen magh .
Wat is'er menigh wijf, dat niet en nla.gh to passen
Op dit gewichtig stuck, maer laet de kin ders wa ssen
Woest, dertel, ciuastigh, rau, vol bochten, onbesnoeyt,
Gel i i ck het wil de ri j s in dichte bossen groeyt
Wat is'er men igh wi j f , dat liever beef t to praten,
Die liever beef t to gaen l aveven a chter straten,
Als met een stillen geest haer kint to wii~en aen
Wat nu, wat naderhant is nut to sijn gedaen !
Wat is'er menisRh man, die mette gansche sinnen,
Die met den l i j ve woel t, om Pzoet to mo gen winners,
En l act sun weerde kint, sun al derbeste sch at,
Onvruchtbaer henen gaen, al s ick en weet niet wat !
Daer sijn'er in het lant, die honden leeren springen,
Die quackels leeren slaen, die vincken leeren singen 
En laten onder dies haer bloet, haer eygen vrucht,
En sonder goede leer en buyten alle tucht 
Is 't niet een selsaem dingh, in kleyne beusel-saecken
Te wroeten alle daegh, om greet beslagh to maecken,
En in dat edel werck, daer op de werelt rust,
Te wesen buyten sorgh, to leven sender lust?
Jacob Cats 2.
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Voorwaer, die sijn gesin laet in het wilde groeyen,
En niet als met gewin en is gewoon to moeyen,
Die is gelijck een mensch, die na de schoenen siet,
En acht de voeten selfs sijn eyge leden niet
Ghy, let -op dese plicht  't is eene van de saecken,
Die u, en uw geslacht, en al de weerelt raecken,
O vrienden, weeght het stuck ! ghy queeckt in dit geval
De hope van den tijt, die namaels komen sal .
Leert( jonge moeder, leert, oock van de minste dieren,
Het kinder onverstant naer goede seder stieren 
Niet dat'er eenigh man in vrouwen hooger prijst,
Als dat haer rijpe sorgh de kinders onderwijst .
Doet als de nachtegael, die leert haer teere jongen
Hoe dat'er dient geneurt, of uytter burst gesongen,
Hoe na de kunst gequeelt, en grof en weder fijn,
En hoe de laege stem moet opgetogen sijn 
Maer soeckt den hemel eerst, en leert de jonge sinnen
God vreesen, eere doen, en boven al beminnen 
Leert, hoe dat alle dingh is onder sijn gebiet,
En dat sijn wacker oogh oock in het duyster siet 
Leert, dat sijn vader-sorgh een middel heeft gevonden,
Om ons door sijnen geest to trecken uytte sonden 
Leert, dat sijn eeuwig Woort, het onbevleckte Lam,
Ten goede van den mensch hier in de weerelt quam,
Hier in de weerelt stierf, en, weder opgeresen,
Sal by den grooten God, sal in den hemel wesen,
Tot by eens, op het lest, en hier en overal,
Op al dat immer was een vonnis uytten sal 
Noch dient hier by gevoeght, hoe, in de leste tijden,
De goeden sijn verheught, de quaden sullen lijden 
De goeden sijn getraost, als Gode lief-getal,
De quaden sijn geplaeght met eeuwigh ongeval .
Leert vorder uwe jeught de rechte waerheyt spreken,
En door een soeten aert haer stege sinnen breken 
Het liegen is voor eerst een bijster vuyl gebreck,
Het ander, dat ick haet, dat is een harde neck .
Maer weest doch hier besorght, dat uwe goede seden
Haer schicken na de maet van uwe goede reden 
Ghy, die een ander leert, gaet eerst in deughden voor,
Dat is hun, die het sien, voor al het beste spoor 
Leyt soo de jonckheyt aen, oock van haer eerste dagen,
Op datse vierigh sijn het beste na to jagen 
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Prijst veel de ware deught, en spreeckt'er dickmael van
En let op veder kint, hoe veel het dragen kan .
Laet vorder uwe jeught bequame kunsten leeren,
Dat sal haer groenen tij t en grij se jaren eeren 
Dat is de beste schat die t'huys en over-al
Haer teer-gelt, haer vermaeck, haer steunsel wesen sal 
Dat is de beste schat, die mede wort gedragen
Uyt brant en krijghs-gevaer, uyt alle quade slagen,
Die met sijn meester swemt tot aen de naeste ree,
Oock daer het gansch kraem moet blijven in de zee 
Dat is de beste schat, die niet en wort gestolen,
Al moet een vluchtigh man in vreemde landen dolen,
Geen rijck soo onbewust, geen weerelt soo verwoet,
Die niet een geestigh breyn en goede kunsten voet .
Die wesen aen het kint als wader heeft gegeven,
Behoort'er by to doen het middel om to leven 
Hy pleeght geen ware sucht, geen rechte vader-gunst,
Die kinders heeft geteelt, en laetse sonder kunst .
En, om met goet beleyt hier dieper in to treden,
Soo proeft uw jonck gewas, en sijn genegentheden,
Hebt acht met alle vlijt, en dat van eersten aen,
Waer op de siele speelt, en hoe de sinnen gaen 
Het is om niet gepooght, door ongetijdigh kijven,
Een kint van goeden aert geduerigh aen to drijven 
Al waer het innigh hert is tegen aen gekant,
D at wort to geener ti j t de menschen ingep l ant .
Wie is sijn leven oyt tot hoogen lof gekomen,
Die tegen sijn vernuf t beef t saken aengenomen ?
Wie beef t'er oyt beroep ter eeren uyt-gestaen,
Die tegen sijnen aert heeft dingen ondergaen?
Hier dient uw rijpe sorgh wat verder in to dalen,,
Des heb ick dese prent bier onder laten malen 
Ick wou, dat door het oogh u moghte sijn bekent,
Hoe vast dat eygen aert is in de borst geprent
Aensiet dit sinne-beelt, het sal u mogen leeren,
Dat aengeboren sucht is qualick of to keeren 
Aensiet dit enden-ey, by hinnen uytgebroet,
Het wijst, als metter hant, wat vrou nature doet 
De hinne wenst het jongh tot haer to mogen trecken,
Sy wil het mette borst of mette vleugels decken,
Sy klaeght als Karen noot, maer of ter geen gehoir
Het dier heef t geenen lust als in het groene woir 
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En schoon het aen de kant by wijlen is gedreven,
Noch heef t'et geenen sin om daer to bl ij ven levee 
Want als het wederom of slick of water siet,
Soo vint'et sijn vermaeck, de moeder haer verdriet,
Wie, sander opten aert van alle dingh to mercken,
Veel in si j n hersens smeet, en meynt'et uyt to wercken,
Die mist si j n gansche wit, of, wint by somti j is wat,
Het gaet al wederom den ouden karre-pad .
Het is een soete wont, en weerdigh -om to pri j sen,
De jeught door enckel spel to konnen onderwij sen 
Want als'er eenigh mensch op dese plichten past,
Soo wort de jonckheyt kloeck, en nimmer overlast
Ick weet een achtbaer man die, sonder eenigh kijven,
Alleen uyt soete jock sijn kinders leerde schrijven,
Hy gaf hem opte vloer, daer sat by in het sant,
En wees een A een B to stellen metter hant 
Al scheen het gansch beslagh tot spel alleen to strecken,
Soo leerde doch de jeught bequame letters trecken 
Siet, eer de schrij ver wist, wat schrij ven was geseyt,
Soo was'er in de kunst een vaste gront geleyt .
Dit pleeghde dese vrient in veelderhande dingen,
En tot uytheemsche tael, en om to leeren singen 
Siet, wat een wijs beleyt ! de jeught by hem geteelt
Heeft alle tijt geleert, en niet to min gespeelt .
Het is de pijne weert hier naerder op to soecken,
Hoe dat men talen leert, oock buiten alle boecken,
Oock in het vaderlant, en sonder ongemack,
Oock buyten alle sorgh, en sonder harde plack
Hoe moet, eylaes ! de jeught van onse tijden dolen
Of in een ander lant, of in de vreemde scholen,
Eer datse talen leert, en slechts alleen bevroet,
Dat maer de voorste deur der kunsten open doet
Besiet eens Griecken-lant, besiet het oude Romen,
Daer vloeyden konsten uyt als met geheele stroomen 
Vraeght iemant, waerom dat ? haer kinders altemael
Die sogen uytte borst de rijcke moeder-tael 
Men leerde'er in de wiegh en midden in de lueren,
Dat hier een geestigh kint met pijne moet besueren 
Men leerd'er in het spel, en met den eersten tijt,
D aer in dat onse jeught haer beste jaren s l ij t .
Maer iemant sal misschien hier over komen vragen,
Of niet een geestigh kint, oock nu in onse dagen,
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Door eenigh kloeck beleyt kan worden bygestaen,
En leeren vreemde tael oock sonder schole gaen 
Voor my, ick stelle vast, dat al le jonge sinnen
Sijn heden oock bequam om tijt to mogen winnen,
Gy, seght ons, mijn vernuft ! wat dienstigh is c edaen,
Ghy vaders, koomt'er by, en hoort de reden aen 
Gaet, kiest een eerlick man, in talen wel bedreven,
En laet hem van der jeught met uwe kinders leven,
Met last om niet een woort to spreken als Latijn,
Soo sal de Roomsche spraeck haer eerste tale sijn
De jeught aldus gevoet, sal, midden in de noten,
En alsse besigh is met hoepen ende koten,
Met bollen op het velt, met toppen opte sael,
Verrijcken hare tongh met alderhande tael .
Het kint aldus geleyt sal gansche dagen spelen,
En desen onverlet geleerde woorden quelen,
En als het grooter wort en rijper in verstant,
Soo leert het tijts genoegh de tale van het lant .
Wy sien meest overal de kinders van de Walen
Ten voile onder-recht in tweederhande talen
Sy spreecken Duyts en Wals, en bey gelijcke wel,
Haer moeder leert het een, het tweede 't kinderspel 
't Is vreemt dat over al by lieden van vermogen
De jeught naer desen voet niet op en wort getogen,
Waerom uw teer gewas gequelt met plack en boeck ?
Het wort dus sonder school, en ongevoelick kloeck .
Het is een quade greep, de jeught to willen dwingen,
En als met enckel kracht het leeren op to drngen 
Het kint, dat harde tucht en droeve slagen vreest
Krij ght do f heyt aen het breyn, en domheyt in den geest 
Hoe menigh edel kint, tot kunst alleen geboren,
Heef t door een strenge school de boecken of gesworen !
Heeft, door een wrangen nurck of om een harde plack,
De leer-sucht afgeleyt, gelijck een lastigh pack !
Voor slaven stuer gebaer, en slagen voor de beesten,
De reden is genoegh voor wel-geboren geesten 
D aer is geen ander vrucht to trecken uytten dwangh,
Als dat een vrye siel neemt elders haren gangh
't Is best de frissche jeught door eersucht op to wecken,
En, door gevreef de smaet, van luyheyt of to trecken 
Men stelle wat men wil de jonge sinnen voor,
Dit is de beste toom, en dat de beste spoor .
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Ghy moet des niet to min, wanneerse qualick willen,
Beletten haer bej agh, en alle boose grillen 
Wie streelt en f lickef loyt, of boven reden mint,
En krijght maer enckel leet, oock van een aerdigh kint
Dat Eli sonder tucht liet sijne sonen blijven,
En sachse met gedult haer snoode rancken drijven,
Gaf oorsaeck, dat de man was haestigh uyter tijt,
En wort noch evenwel sijn beyde sonen quijt
Die met een sachten mont haer kinders lif felaf fen,
En, schoon het qualick gaet, geen quaet en willen straf fen,
Sijn aen een jonge stam gelijck het veyleklim,
Sijn aen haer eygen vrucht gelijck een dwase sim
De Klim omvanght den boom, omvlechtse menighwerven,
Maer doet in korten tijt sijn beste tacken sterven 
De Sim omhelst haer jongh, maer haer onwijse min
Die perst het teere dier de gansche leden in .
De moeder dient haer jeught niet alle tijt to vleyen,
Het is de kinders goet, indiense matigh schreyen 
Want (naer de kunste leert) als iemant tranen krijt,
Soo wort het vochtigh breyn sijn quade dampen quijt 
De maege wort verwermt, en al de taye f luymen
Die worden even dan gedwongen om to ruymen,
De milte doet haer op, al isse schoon verstopt 
Ghy, maeckt dan dat het kint geen tranen op en kropt .
Maer draeght oock goede sorgh, door ongestuymigh kyven,
De snede van de tongh niet vinnigh aen to drijven 
Hier dient to sijn gewacht voor al to diepen straem,
Hier dient to sijn gewacht voor al to langen praem
Voor al en dient de tucht niet aen to sijn gevangen,
Als spijt en heete gal aen uwen boesem prangen 
Want daer een korsel hoof t is bezigh mette tucht,
Daer wort een heyligh werk geoef fent sonder vrucht .
Als Plato sijnen knecht, door wel-verdiende slagen,
Eens wilde totte deucht en van den wrevel jagen,
En dat by wert gewaer, eer by den lincker sloegh,
Dat hem een vinnigh bloet door al de leden joegh 
,Pseusippe (sprak de man), ontneem mij deze roeden,
En doet dat bier behoort  want ick begin to woeden
Geen mensch en is'er nut to straf f en eenigh quaet,
Indien sijn eygen siel haer ampt to buyten gaet .
Een die de roede voert, met gramschap aengesteken,
Pleeght geene rechte tucht, en schijnt hem eer to wreken 
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Ghy, die een dertel kint wilt straf fen met gewin,
En gaet niet tot het werck als met een koelen sin .
Waer toe in dit geval soo bijster ongebonden ?
Een die sijn kinders straft, kastijt sijn eygen sonden 
Waer toe in dit geval to swellen van den spijt ?
Bedenckt in uw gemoet, dat ghy de moeder sijt 
Bedenckt, al eerje slaet, dat alle boose streken,
Die van der jeughet aen in uwe kinders steken,
Ontspringen uytten gront van uwen eygen aert,
Die niet als enckel vleesch en quade rancken baert
Weeght dit in uwen geest, het sal uw gramme sinnen
Betoomen, nederslaen, en krachtigh overwinnen 
Als iemant in het quaet sijn eygen f eylen siet,
De straf fe die by pleeght en is soo vinnigh niet .
Maer hier dient yder mensch den juysten tijt to weten,
Wanneer dit heyligh werck is nut to sijn gequeten 
Hoort reden, jonge vrou, ten goede van de jeught,
En leert den eersten stont, wanneerje straf fen meught
Een man van wij s beleyt, en grondigh hier bedreven,
Die beef t op dit geval my desen peyl gegeven
Hebt, seyd' hy, staegh het oogh ontrent uw weerde kint,
Als ghy het door het huys met spelen besigh vint 
En soo het dan misschien sijn poppe dreyght to billen,
En soeckt, gelijck het schijnt, met slagen haer to stillen,
Siet daer een vast gemerck, dat uwe teere vrucht
Nu in den geest begrijpt de krachten van de tucht
Begin na desen u met haer bedrij f to moeyen,
En laetse naderhant niet in het wilde groeyen,
Maer leytse totte deught  een jongh, een geestigh dier
Neemt alle dingen aen gelijck een wit papier .
Draeght hierom goede sorgh, en wilt geduerigh letten,
Dat noyt uw teere spruyt en trecke vreemde smetten
Van eenigh dertel wicht  het is geweldigh quaet,
Wanneer een sedigh kint met guyten ommegaet .
Ontucht set dapper voort  een schaep vol boose sweeren
Sal, eer het iemant merckt, een gansche kudde deeren
Een oogh, dat vierigh is, schiet ick en weet niet wat,
Waer door van stonden aen een ander wort gevat 
Als maer een appel rot, gewis de gansche mande
Wort dracht en vuyle stanck, en niet als enckel schande 
Een druy f , cen kleyne druy f , in eenigh deel besmet,
Deelt aen een gansche tros haer quade rampen met 
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Een, die met krepel volck wil gaen en wederkeeren,
Daer is geen twijfel aen, by sal het hincken leeren 
Gebuerschap met het quaet baert menigh ongeval,
Maer aen het jonge bloet noch verre boven al .
Wat dient'er noch geseyt ? de sieckte kan beklijven
Door een die koortsigh is aen tien gesonde lij ven 
Thien van gesonden aert en hadden noyt de kracht,
Dat een die koortsigh is to rechte was gebracht .
Hoort noch een huys-gebod, bier mede nut geweten
En maeckt noyt eenigh kint nau-keurigh in het eten,
Niet lecker in de spijs, niet dertel in den dranck 
Het blijft hun anders by haer levendagen lanck 
Siet, als men wort genoot in rouwer lieden huysen,
Daer sal uw teere jeught ellendigh sitten pluysen 
Een mont van kieschen aert dat is een lastigh pack,
En voor haer eygen selfs een droevigh ongemack .
Noch moet ick voor een les de moeders bier belasten,
Geen kinders nimmermeer to setten by de gasten 
Want onder dit gewoel gebeurt niet selden wat,
D at by de teere jeught niet op en dient gevat
Het kint in desen stant gaet buyten alle palen,
Het laet een greetigh oogh op alle schotels dwalen,
Het eyst, een yder geef t, en dit en weder dat,
En hier of wort de maegh tot aen de keele sat 
Dit hindert, jonge vrou, dit hindert aen de leden,
Dit hindert aen den geest, dit hindert aen de seden 
Ey ! streelt niet al to seer, al is de lief de groot,
Doet kinaers uytfe weegh, wanneer men gasten noot .
Daer is een vreemt bedrij f in rnenigh buys to vinden,
Bequaem, gelijck men acht, om kinders in to binden,
Om kinders, soo bet schi j nt, to houden in den bant,
En 't is (naer mijn begrip) een enckel onverstant
Soo haest men in het buys een kint begeert to stillen,
Soo brenght men aen den dagh een deel versierde grillen,
Een spoock, een bulleman- een lyve-loosen geest,
Of eenigh vreemt gespuys, of eenigh selsaem beest,
Dit wort soo vast gedruckt in alle teere sinnen,
Dat niemant machtigh is die weder in to winnen 
Ja, dat er koude schrick door al de leden schiet,
Al roert'er maer blat, al ruyst'er maer een riet 
Al wie van desen anghst is eenmael ingenomen,
Sal ick en weet niet wat, sal alle dingen schromen,
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En sien dat niet en is, en, uyt yen dwase waen,
Niet onder in het buys, niet boven willen gaen 
De jeught in tegendeel vrypostigh opgetogen,
En die uyt dit bedrogh geen vrees en heeft gesogen,
Gaet midden in der nacht, gaet vlytigh over al,
En schroomt geen ydel spoock of ander ongeval 
Ick bidde, jonge vrou, bier op to willen achten,
De schrick van desen aert verbastert alle krachten,
Verwijft een edel pert, soo dat'et niet en rijst
Daer deught en vrye sucht, of daer de reden wijst
En laet geen meyssen toe, met enckel vysevasen,
Een ongesouten anghst de kinders in to blasen 
Noyt wort'er eenigh mensch van desen waen geraeckt,
Dan als er sotte klap de sinnen gaende maeckt .
Verhoet met alle vlijt, dat aen de teere spruyten
Geen breyn en sy vervoert, geen ooren mogen tuyten
Door iet dat Faustus doet, of Wagenaer verhaelt 
Niet dat'er aen de jeught meer in de sinnen maelt .
Ghy, wilt geen tijt-verdrij f aen uwe jonckheyt soecken
In eenigh spoockgeschrif t, of diergelijcke boecken,
Maer doet een soet verhael, dat, schoon in jock geseyt,
De sinnen evenwel tot goede saecken leyt .
Leert, vaders 1 tot besluyt, leert, vooghden 1 uwe weesen
Den God van hemelrijck, en niet den Duyvel, vreesen 
Die met een reyn gemoet is aen den Hemel vast,
En schrickt to geener tijt, schoon Hell' en Duyvel bast .
D aer is een ander quaet, waer uyt de jonge sielen
Wel eer, en heden noch, in sware klachten vielen 
En dit wort veel gespeurt, als 't een of 't ander kint
Wort naest de borst geleyt, en boven al bemint 
Ghy, die geen lust en hebt in twist en huys-krakeelen,
Pooght uwe moeder-sucht eenparigh uyt to deelen 
En maeckt geen lief ste kint, maer bout de soete jeught
Gelijck in alle dingh, soo na ghy immer meught 
Ghy stet met wat een haet is Joseph overvallen
Alleen op desen gront, vermits by boven alien
Wert in sijns vaders huys, wert over al geviert,
En met een bonten rock wat moyer opgeciert .
Een arent wort genoemt een vogel sonder reden
Hy broet het eene jongh als met de gansche leden,
Het ancier drij f t by wegh, en j aeght'et uytten nest 
Ghy, draeght gelij cke jonst  dat voeght een moeder best .

394
De swaluw' als se broet, die kan u beter leeren,
Wat hier de reden eyst  sy gaet by rechte keeren,
By rechte beurten om, als sy haer jongen voet,
En geef t hun even veel, en yder even goet 
Ick heb op haer beleyt by wylen acht genomen,
Wanneerse met het aes plagh in den nest to komen 
Ick sagh, hoe dat het dier, als in een ronden ringh,
Voor yder even schoon, eenparigh ommegingh .
Ghy, bout gelijcken voet in 't kleeden ende spijsen,
Of, als'er iemant trout, in renten aen to wijsen 
Het huys wort opte maet en na den eysch gebout,
Wanneer men over al gel i j cke gronden hout .
Maer schoon uw geestigh kint is konstigh onderwesen,
Soo dat'et voor den tijt kan alle boecken lesen,
Soo dat'et gronden heef t tot alle goede leer,
Ghy des al niet to min, verheft u nimmermeer !
Daer syn'er onder u die hare kinders prijsen,
En poogen al het yolk haer deughden aen to wijsen
Ghy, wijse moeder, swijght, of spreekt er weynigh van,
Maer hout die soete vreught voor u en uwen man 
Al wat in dit *geval de jonge vrouwen roemen,
Dat wort tot haren smaet niet selden opgenoemen
Een die sijn eygen prijst, en maeckt'et al to bont,
Spreekt uyt een ydel hert, of uyt een lossen mont .
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De strenge winter naeckt, de rijm hanght aen de boomen,
De vorst verslint het groen, en bint de snelle stroomen 
Men siet, gelijck het schijnt, geen leven in het kruyt,
Daer koomt nochtans een dagh, wanneer het weder spruyt .
Siet bier den ouden tijt, de koude winter-dagen,
Verscheyden van de jeught, en van de somer-vlagen
Hier is geen ander raet, als dat de binne-kracht
Een beter lente-tijt, een nieuwen somer wacht .
De guide sonne daelt  ick sie de groene jaren,
Ick sie de f risse jeught al lengskens henen varen,
Ick sie 'k en weet niet wat, ick sie in uw gelaet
Dat niet geiijck het sou, en als to voren, staet .
Wat is van onse jeught, en van het gansche leven !
Het is gelijck een stroom, in haesten wegh gedreven,
Het is gelijck een boom, die neder is gevelt,
Het is gelijck een Broom, die krancke sinnen quelt
Van alle weerelts vreught, van alle blij de nachten
En blij f t niet aen den mensch, als droeve na-gedachten
Het eenigh, dat de siel in dit geval verblij dt,
D at is een soet gepeys van wel-besteden tij t .
Al wat het wacker oogh bereyckt aen alle sij den,
Dat wijst de menschen aen, wart eenmael staet to lijden 
God laet ons alle daegh, als in het kleyne, sien,
Wat eens to signer tilt de werelt sal geschien .
De bloemen in den hof en alle groene kruyden
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Sijn boecken voor het volck, sijn lessen aen de luyden
Soo haest de winter naeckt, en velden worden bloot,
Men siet in alle dingh gelijck een voile doot
Wat in den groenen Mey de bossen plaght to cieren,
Dat siet men in den herfst met alle winden swieren
Het loof rijst van het hout, de groente van den dijck,
Een rose wort een rif, een boom een staende lijck
Het licht, des werelts oogh, daft wy de sonne noemen,
De vader van het kruyt, de voeder van de bloemen,
Soo haest den avont naeckt, bereyt sich totten val,
En wij st ons al le daegh, wat eens gebeuren sal .
Besiet ons eygen selfs  na tweemael negen uuren,
En kan dit kranck gestel niet sonder slapen dueren,
De mensch die waer een block, een steep, een houten beelt,
Ten waer een kleyne lucht, die in de neuse speelt 
Het lij f de sware klomp, is in het bed gelegen,
Geen oogh, geen ander lid, en siet men dan bewegen,
Het loopen heef t gedaen, het woelen is gestilt,
Siet, wat de bleecke doot van uwen slaep verschilt
Al dit toont aen het volck, dat alle dingen hellen,
En van den eersten of sich om to vallen stellen,
Dat alle werelts glans is uytermaten kort,
Ja, dat de weerelt selfs ten lesten nederstort
Daer woont een stil bederf in alle frisse leden,
In alle schoon gebouw, in alle vaste steden,
In alle rijcken self s  de doot besluyt'et al,
Dat was, dat heden is, dat eenmael komen sal
Het moet ten ondergangh, het moet ten eynde komen,
Al wat to sijner tilt beginsel heeft genomen,
Een maeght, een jonge vrou, en alle schoon gewas,
Gaet even sijnen gangh, gelijck het nietigh gras
Wat kan de snelle tij t niet eenmael over-heeren,
En door een stil geknaegh ten lesten omme-keeren ?
Hy gaet een staegen tret, en, sonder groot geluyt,
Eet door het vinnigh stael en holt de rotsen uyt 
Hy druckt een harders stel, by ruckt palleysen onder,
Hy toont in sijn beleyt meer krachten als een donder,
Meer als het selsaem vyer, dat uyt den hemel berst,
Wanneer een strij digh vocht is tegen een geperst
Want als de blixem raest met sign getackte stralen,
H y treft een harde rots, en niet de sachte daleil 
Al wat maer eenighsins betoont een sretnt~ 9-0,
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D at is voor desen brant en hare kracht bewaert 
Maer siet, de rouwe tijt vertreet oock teere rosen,
Die in de steden sijn, die opte velden blosen
Ach ! f risse maeghden self s  eylaes ! het monster eet
Het schoonste dat men vint, het beste dat men weet !
Helene voor een tij t de peerel van de Griecken,
In wit gelijck de sneeuw, in blos gelijck de kriecken,
Gingh eenmael, nu bedaeght, ontrent een spiegel staen,
En sprack haer eygen selfs met droeve klachten aen
Eyl aes ! wie ben ick nu ? en wie, eylaes ! to voren ?
Al wat ick eenmael was, dat is in my verloren 
Ick soecke wat ick magh, ick soecke met verdriet,
Maer dat ick ben geweest, en vind' ick echter niet
Ick sie mijn eygen beelt hier in de kamer hangen,
Met schoon gekrinckelt haer, en met gebloosde wangen,
Een beelt dat mijne jeught ten nausten eens geleeck,
Eer Paris over zee naer onse kusten weeck
Maer als ick mijn gelaet nu eenmael gae bekijcken,
En wil het met'et beelt in allen vergelijcken,
Soo word ick ongesint, en dat van enckel , spijt, . .
Het schijnt dat my een sweert tot in de stele snit .
Is 't niet een seldsaem dingh ! daer is een ruimer leven
Aen menigh dom gewas, aen menigh beest gegeven
Besiet den harden Pijn, den Ceder ende Mast,
Besiet den Qualster-boom die sander eynde wast,
Besiet den wilden Olm, ten hooghsten opgedreven,
Besiet den steylen Esch tot aen den hemel sweven,
Besiet hoe Dennen-hout tot in de lucht belent,
Treet vorder in het wout, en let op alle dieren,
Die f ris en onvermoeyt ontrent de bossen swieren
De Krayen in de lucfit, de Harten op het velt,
Die hebben menighmael tot hondert jaer getelt
Den Raven, leelijck deer, en hare swarte veeren
En konnen boven dat geen duysent jaren deeren 
De Phoenix, soo het schijnt, heeft noch een vaster stant,
Ja, leef t tot dat by self s sij n eygen leden brant .
Wat gaet de Goden aen ? waerom de beste gaven
Geschoncken aen het hout, of aen den swarten raven?
Waerom een harden pijn bewaert tot onse spijt ?
Waerom het vluchtigh hart niet vluchtigh uytter tijt ?
Waerom een schoone vrou, waerom de kloecke mannen
Soo haestigh in het graf, en uytter tijt gebannen ?
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Waerom doch is de mensch soo veerdigh uyt-gebloeyt,
Daer ick en weet niet wat soo lange jaren groeyt ?
Waerom een frisse maeght, het ciersel aller saecken
Van dat'er eertijts was, of dat'er is to maecken,
Waerom haer blij de verw, haer oogh en roode mont,
Geen langer dagh verleent, geen meerder tijt gejont ?
Ick ben noch heden tot geen tachtigh jaer gekomen,
En my is alle glans alreede wegh-genomen 
Siet, wat een kleyne tijt mijn krachten heeft gevelt,
Mijn geesten uyt-geteert, mijn luyster af-gepelt !
Ben ick, ellendigh wij f ! soo menighmael gepresen,
En voor de schoonste vrouw met vingers aengewesen ?
Ben ick het, die het volck als voor een wonder sagh,
Soo haest ick buyten quam, of in de venster lagh ?
Ach ! is om dese romp soo menigh sweert geslepen ?
Soo menigh schicht gewet ? soo menigh hondert schepen
Gedreven over zee? soo menigh dapper helt
Gevallen in den krijgh, geslagen in het velt ?
Is om dit snoode lij f soo lange tijt van j aren
Gesmoort in enckel bloet ? soo menigh duysent scharen
Verslonden door het stael ? is om dit snoode lij f
De werelt tegen een gevallen in gekij f ?
Ben ick, vergeten mensch, tot twee verscheyde reysen,
Ben ick ontschaeckt geweest ? wie sou het konnen peysen ?
Ben ick'er oorsaeck van, dat Xanthus is bevleckt,
Dat Xanthus over al met dooden is bedeckt ?
Is Troy' om mijnent wil, met al haer gulde salen,
Is Troy' om mijnent wil, met al de naeste palen,
Is Troy' om mijnent wil gewonnen door het peert ?
Is Troy' om mijnent wil gevallen door het sweert ?
Ach ! waer is dan de glans, die hondert duysent menschen,
Die al wat oogen had mijn lief de dede wenschen ?
Ach ! waer is nu ter tijt, ach ! waer is nu de glans,
Een vreught en herte-lust van alle frisse mans?
Ach ! waer is nu ter tijt, ach ! waer is nu de mont,
Die prinssen beef t bekoort, en Goden beef t gewont ?
Waer is mijn helder wit? waer is mijn aerdigh blosen ?
Waer sijn to deser uer, waer sijn die schoone rosen,
Te voren om en om mijn roode mont gesaeyt ?
Ay my ! de snelle tijt die heeft'et al gemaeyt !
Mien boesem, die wel eer plagh geestigh op to swellen,
Hanght nu daer been gesackt, gelijck als dorre vellen
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Mijn mont en beef t voortaen niet eenen gaven tart,
Maer staet gelijck een dorp voor desen of gebrant
Mijn wangen sijn geploeght met hondert duysent veuren,
Mijn voorhooft ongesien door rimpels en door scheuren,
Mijn hant, mijn wanckel hooft, mijn gantse lichaem beeft,
Ick hebbe (wat een druck !) mijn krachten overleef t .
Mijn hayr, dat my het lij f plagh over al to decken 
Dat laet my nu alleen een hoof t vol kale plecken 
Wat dient'er noch geklaeght ? mijn leden sijn (eylaes!)
Als tacken sonder loof, en fruyten sonder waes .
Ach ! daer een yder mensch voor desen vont behagen,
Dat geef t my nu alleen maer reden om to klagen 
Ach ! waerom noch gesien in dit verdrietigh glas ?
'k En wil niet, soo ick ben  'k en kan niet, soo ick was ."
Dus moght het grilligh wij f, en diergelijcke vrouwen,
Haer ongerusten geest met klagen onderhouwen,
Als sy den kalen herf st van haren ouden dagh
Met enckel herten-leet in haren spiegel sagh
Maer ghy, o Christen siel, die in uytwendigheden
Van uwe broose jeught, van uwe swacke leden
Geen troost of hope stelt, maer soeckt een beter goet,
Dat u tot meerder vreught den hemel open doet 
Ghy, in het tegendeel, of schoon de grijse jaren
Met swackheyt in het vlees haer konnen openbaren,
En noemt dat geen verdriet  waer toe hier droef getreur ?
Uw troost is by der hant, uw ruste voor de deur .
Men bout, wanneer de swaen haer krachten nu begeven,
En datse seker stelt niet meer to konnen leven,
Dat sy dan neder-sijght ontrent het dichte riet,
En singht daer, eerse sterf t, een geestigh vreughde-liet,
Die om een kleynen loon moet gansche dagen hijgen,
Siet met een vrolick hert de sonne neder-sijgen 
Een ackerman verheught, als by het rij pe graen
Heef t uyt het open velt en in de schuer gedaen 
Een vrouw, die swanger gaet, en kan haer niet bedaren,
Tot dat de tiende maent haer vordert om to baren 
Wie grooten handel drij f t aen Bees' of genen hoeck,
Die wenst voor alle dingh to sluyten sijnen boeck
Wanneer de schipper naeckt sijn vaderlantsche kusten,
Hy spoet hem des to meer, om eens to mogen rusten 
De veerman is geneyght sijn peerden uyt to slaen 
De moede looper hij ght naer 't eynde van de baen
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Wat wil ons ydel hert geduerigh blijven varen,
En swieren in den draey van dese woeste baren ?
Wat baet'et dat de mensch tot oude dagen koomt,
Wanneer sijn bange siel voor oude dagen schroomt ?
Het is een droeve saeck, dat of geleef de menschen
Om jonckheyt, nieuwen tij t, en versche leden wenschen 
Wie met benautheyt sucht om sijn voorleden jeught,
Die mist noch in den geest de gronden van de deught .
Ick bidde, wat ick magh  gewent u niet to klagen
Noch van den korten tijt, noch van de snelle dagen,
Noch van dat u het hayr is wit gelijck het vlas,
Maer sucht, dat u het lijf eens jonck en dertel was .
Al wort uw lichaem swack, krom, mager, ingetogen,
Bouvalligh, ongesien ter aerden neer-gebogen,
Al sign uw voeten traegh, uw kele sonder smaeck,
Uw beenen sonder mergh, uw tonge sonder spraeck,
Uw wangen sonder blos, uw kibben sonder tanden,
Uw voorhooft diep-geploeght, als nieu-gebraeckte landen,
Uw kloecke maege, swack, uw blijde sinnen, vijs,
Uw roode lippen, blau, uw blonde vlechten, grijs .
O ! daer het innigh deel bevonden is to wassen,
Daer is men niet gewoon op dit verlies to passen 
Ghy, acht het lichaem niet, ais maer de siele groeyt 
Ghy acht geen koude sucht, als maer de lief de gloeyt .
De geest, door Godes hant de menschen ingeschreven,
Wort uyt de swackheyt sel f s ten hemel opgedreven 
0 gunste van den Heer ! o krachtigh wonder-werck !
Wanneer het lichaem swackt, dan wort de siele sterck .
't Is waer, dat beesten sel f s de menschen over-leven,
En met een langer jeught in alle velden sweven 
't Is waer, dat in het wout veel oude boomen staen,
Maer als haer val genaeckt, dan is het al gedaen 
Dan is haer wesen uyt, en die soo lustigh schenen,
Verdwijnen uyt het oogh, gaen in het duyster henen,
En liggen alle tijt begraven in der nacht,
Soo dat haer lange jeught niet eens en wort gedacht .
Maer schoon dat aen den mensch is korte tijt gegeven,
Hy sal geduerigh sijn, en sonder eynde leven 
Want als het aerdsche deel genaeckt sijn eerste stof,
Soo bloeyt de reyne siel in Godes eeuwigh hof 
Dan is 't dat eerst de vreught, die noyt en is begrepen,
Na druck en tegenspoet, na duysent harde nepen,
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Haer glans en hooghsten wensch, haer voile maet bekoomt,
Wat dient, o Christen hert, wat dient'er dan geschroomt ?
Gaet, treckt dan uw gemoet van aertsche beusel-saecken,
Die noyt gerusten geest en sullen konnen maken 
Het is maer enckel schijn al wat het vlees besit,
Ghy kept een beter vreught, en hebt een ander wit .
Die in het stil geheym, de moeder van de vrouwen,
Vcrmochte met het oogh ten vollen aen to schouwen
De vrucht daer in gevormt, en dat by even daer
En handen aen het kint en voeten wert gewaer,
Hy soude metter daet uyt dit gesicht besluyten,
En op een vasten gront het vonnis moken uyten,
D at soo een edel dingh is voor een ruymer locht,
En geensins uyt-gerust )m daer to sijn gebocht 
Hy tast, als metter hant, dat eenmael dese leden
En verder sullen gaen en wij der sullen treden 
Hy beelt hem seker in, dat soo een konstigh werck
Heeft vry een ander wit, een ander oogh-gemerck .
Wie in sijn herte treet, en weeght sijn binne-krachten,
Sijn deftigh voor-gepeys, sijn hooge na-gedachten,
En vint daer, hoe de geest by wijlen sprongen doet
Tot in den hemel sel f s, tot aen het hooghste goet,
En siet daer, hoe de siel oneyndigh sonder palen,
Kan swieren in de lucht, en om de weerelt dwalen,
Kan swemmen over zee, en uytter-maten ras
Keert weder daerse woont, en neder daerse was,
Die kan van stonden aen uyt dese snelle veeren
Besluyten met bescheyt, en in der daet beweeren,
D at soo een geestigh dingh, en soo een snel bedrij f
Niet eeuwigh wesen sal voor dit ellendigh lij f ,
Niet voor een leemen huys of diergelijcke saecken,
Die yder is gewoon met handen aen to raecken,
Niet voor de weerelt self s, die hare palen kent,
Maer voor een grooter sael, een ruymte sonder ent 
Hy weet, dat sijn vernuft eens hooger opgeresen,
Sal door geswinde drift hem dienstigh konnen wesen,
Sal eens to sijner tijt gaen stijgen uytte waen,
En met een vollen loop gaen sitten opte maen 
Sal boven in de lucht, en boven alle wolcken,
En boven alle vleesch, en boven alle volcken,
Ontf angen tot een loon het voor-recht van de stad,
Die in der menschen breyn noyt recht en is gevat 
Jacob' Cats 26.
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Dat is een diepe troost, die sielen kan vermaken,
Als iemant wort gewaer sijn ingevallen kaken,
S ij n ongeva l l i gh l ij f  ey ! waerom doch gesucht ?
Beswijckt het aerdsche deel, wy stygen in de lucht
Wilt ons de snelle tijt in eenigh deel begeven,
Het is een kleyn verlies, daer is een beter leven,
Daer is een eeuwigh heyl  o eeuwigh, hooge saeck !
Hoe wijt is uw begrijp ! hoe wonder uw vermaeck !
O eeuwigh ! diepe kolck, die niet en is to gronden
Noch by een kloecke pen, noch by geleerde monden,
Noch by een geestigh breyn, o eeuwigh groot beslagh,
Dat noyt een wacker oogh ten vollen oversagh 
Schoon gansch de werelt-kloot bestont in water-baren,
En dat'er eenigh mensch, na hondert duysent jaren,
Tot soo een ruyme zee eens toegetreden quam,
En uyt het woeste diep maer eenen druppel nam 
Het sou noch evenwel, na menigh duysent eeuwen,
Het swemmen metter tijt benemen aen de meeuwen 
Het sou noch evenwel de gronden van den kolck
Ontblooten voor het oogh, en toonen aen het volck .
Maer Eeuwigh is een vack, een afgront sonder palen,
Oneyndigh van begrijp, daer in de sinnen dwalen,
Daer in verloren valt, en niet ter werelt gelt,
Schoon iemant hondert jaer, of hondert duysent telt .
O leert, mijn siele ! leert geduerigh overleggen
Wat eeuwigh wel to sijn, wat eeuwigh is to seggen,
Wat eeuwigh al bevanght, wat eeuwigh al bedeckt,
Wat eeuwigh, eeuwigh is, waer eeuwigh henen streckt
Bedenckt eens wat'et sy by God to mogen wesen,
Van alle blijdschap vol, van alle pijn genesen,
Met alle goet begaef t, van alle quaet bevrijt,
Ontslagen van geklap, en boven alle nijt 
Geen sieckte, geen gevaer, geen vreese, Been gebreken,
Geen leugen, geen bedrogh, geen slimme tonge-steken,
Geen doot, geen ongemack, geen honger, geen gequel,
Maer staegh, in alle dingh en sonder eynde, wel
En schoonheyt voor het oogh, en volheyt in de reden,
En lief de sonder haet, en onvermoeyde jeught,
En God to mogen sien, de volheyt aller vreught
Al wat de rijcke zee, al wat de soete stroomen,
Al wat het lustigh velt, al wat de groene boomen,

Al wat de gansche lucht eens gaf aen onsen noot,
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Al wat de hemel selfs oyt Boot in onsen schoot .
Dat sal de milde God in onsen geest vervullen,
Als wy in Hem alleen daer boven leven sullen 
Hy, geeft van onsen geest, hy, onse ware kroon,
Hy, siel van onse siel, hy, onse groote loon !
Bedenckt een schoone stad, die niet als helle stralen
Laet uyt het rijck gebouw van hare poorten dalen,
Een stad, een heerlick werck, gelijck'er noyt en was,
Een stad van enckel gout, gelijck een suyver glas,
Een stad, een schoon juweel, daer klare beken vloeyen
Tot heyl van al het volck  daer nutte vruchten groeyen
Ten goede van de siel  een stad, een reyne stad,
Die in een 's menschen hert noyt recht en is gevat 
Daer is een belle son, die noyt en laet to schijnen,
Daer is een wonder licht, dat niet en sal verdwijnen,
Daer is des Heeren Bruyt, daer is de ware min,
Geen quaet en raeckt'er aen, gees vuyl en komt'er in .
O nieuw Jerusalem! hoe klaer sijn uwe straten !
Hoe reyn uw borgery ! hoe suyver alle vaten !
Hoe sijn uw gronden selfs met alle glans bekroont,
D a .er God in voile daet sijn eygen wesen toont !
Daer God in onsen geest sal eeuwigh blijven leven !
Daer God met onsen geest sal in der hooghten sweven !
Daer God ons spiegel is, ons klare sonne-schijn !
Daer God in ware daet sal al in allen sijn !
Cch, of ick stijgen mocht uyt dese lage poelen,
Soo dat ick in den geest geduerigh mochte voelen
Den voor-smaeck van het heyl, dat boven is bereyt 
Een voor-smaeck, die de siel in ware vreughden leyt !
Och, of ick alle tijt, met yver aengesteken,
Moght eeuwigh, lieve God! van uwe daden spreken,
Moght spreken alle tijt, niet als een nietigh mensch,
Niet soo ick spreken kan, maer als ick heden wensch !
Och, of ick spreken mocht met hondert duysent tongen,
Die met geen aertschen draf en waren ingedrongen !
Och of ick spreken mocht, gelijck het u betaemt,
Die Held, die Vrede-vorst, en Wonder sijt genaemt
Och, of ick spreken mocht gelijck de reyne scharen,
Die met een belle stem, en met de gulde snaren,
Verhe f f en uwen roem en mel den uwen to f ,
En roepen heyligh God, en laten nimmer of!
Waer ben ick, mijn gemoet ? mijn hert begint to vonckern
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Door ongewonen brant, mijn sinnen worden droncken
Mijn geest is opte loop, mijn losse reden bolt,
Mien breyn dat borrelt uyt, m ijn siele suysebolt
Wie sal my, lieve God ! van dese banden slaecken,
Op dat ick even nu mijn Schepper mocht genaecken ?
Wie sal mijn vluchtigh hert verhef fen in de locht,
Op dat ick heden noch den hemel raecken mocht,
Ick scheyde van het vleesch en dese swacke leden 
Ick klimme tot het buys van alle eeuwigheden,
Ick reycke naer het licht en naer den hellen dagh,
Daer noyt de bleecke doot haer pijle schieten magh
Ick vliege buyten my ick vliege van der aerden,
Ick stijge naer de locht met ongetoomde paerden,
Ick sie beneden my, al wat de werelt doet,
Ick sie, hoe dat het volck bier in der aerden wroet,
Ick sie de nieuwe stad en hare poorten blincken,
Ick hoore door de lucht de reyne stemmen klincken,
Isk sie een klare beeck, een krystallijnen stroom,
Ick sie het eeuwigh loof, den waren Levens-boom 
Ick boor' een groote schaer des Heeren daden singen,
Waer henen ? mijn vernuft ! o wonder soete dingen !
Ick sie het reyne Lam en sijn Geminde staen,
O moght ick, lieve God, o moght ick vorder gaen !
Mijn siel is Noachs duy f , die niet en weet to rusten,
Die noyt en beef t de macht to setten hare lusten
Tot datse wederkeert, van daerse voortijts quam,
Van daerse was gereyst en haer beginsel nam .
Van bier dan, weerelts vreught, die niet als boose smetten
En brenght ontrent de siel, die alle vreught beletten,
Of is'er iemant bly, en dat in reyne tucht,
Noch tijt het los vermaeck in haesten opte vlucht 
Wat boor ick menighmael de blijde gasten klagen
Hoe veerdigh is de tijt ! hoe vliegen onse dagen !
Het schijnt dat cenigh spoock ons uytte werelt drij f t,
't Is al maer water-verw wat niet geduerigh blij f t .
Schoon iemant met een vrient sijn herte wil vermeyden,
Daer komt in korter stont, daer komt een bitter scheyden,
En hoe men blij der was en soeter beef t gemalt,
Hoe dat het droef vertreck de vrienden swaerder valt.
Assuerus beef t het volck veel gunste toe gedragen
Hy gaf een groote f eest van hondert tagtigh dagen
Die mael* evenwel ., die blijdschap is gegaen,
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Al wat de weerelt prij st, en is maer enckel waen
Maer in des Heeren huys, daer soo veel duysent scharen
Te samen sullen sijn, to samen sullen paren,
D aer is het bitter woort, het scheyden niet bekent,
Daer blij f t een eeuwigh heyl, een vreugde sonder ent .
Schoon iemant vrolick is door spel of lustigh singen,
Door wijn en rijcke spijs en duysent schoone dingen,
Indien by evenwel syn innigh herte vraeght,
Noch is'er eenigh -leet dat hem de siele knaeght
Maer die in Christi bloet den Hemel beef t verworven,
Die voelt een reyne vreught, die niet en is bedorven,
Die niet en is gemenght met ick en weet niet wat 
Ma, t is in hooge lust ten vollen opgevat .
Laet iemant sijn gesicht by wylen henen dwalen
Ontrent een schoon gebouw, daer hondert gulde sAen
Sijn prachtigh uytgerust met alle rijcke steen,
Met alle schoon geveet, dat niet en is gemeen,
Het sal hem (soo het schijnt) tot aen de siele raecken 
Maer dit noch evenwel sijn kleyne beusel-saecken,
Sijn bij des Heeren huys gelijck een swaluw-nest,
D at, ick en weet niet hoe, is aen de muer gevest
Als iemant baggen siet, geciert aen alle kanten
Met cesters reyn gewas, met f ijne diamanten
Met alle flicker-spel, het dunckt hem wonder f ijn,
Maer dit noch altemael en is maer enckel schijn,
Het wort doch menighmael aen dese toe-gelaten,
Die Gode vyant sijn en goede seden haten,
Ghy, als 't u wedervaert, soo denckt uyt dit geval,
Wat God sijn eygen volck hier namaels geven sal 
Als iemant tuynen siet vol alderhande bloemen,
Vol alle schoon gewas, daer op de menschen roemen,
Vol aerdigh haege-werck, en, in het koelste deel,
Een kunstigh boom-verwelf, of antler hof-prieel,
Sign herte wort verheught, en schijnt als op to springen,
En d .°_~c evenwel en sijn maer slechte dingen,
Die aen gevangens self s, oock midden in den smaet,
Als tot een kleyn vermaeck de milde Schepper laet .
Wat sal de goede God sijn there kinders geven,
Die na dit jammerdal voor eeuwigh sullen leven?
Wat sal sijn hoogste gunst hun storten in den schoot,
Die, eer de weerelt stont, tot vreughde sijn genoot ?
Wanneer de schoone son met haere guide stralen
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lCoomt, als een bruydegom, uyt hare kamer daleri,
Of day de klaere maen, en al het sterre-licht,
Vertoonen aen het volck een aengenaem gesicht 
Ons siele wort to recht met vreughden overgoten,
En si°t, 't is maer de kas, waer binnen is gesloten
Dat over-schoon juweel, dat God versegelt hout,
Tot eens de reyne bruyt met haren schepper trout .
Wel aen dan, Christen hert, en laet u niet vertsagen
Noch door uw kranck gestel, noch van uw leste dagen 
U dient noch wacker oogh, noch oore toegestopt,
Schoon dat de bleecke doot voor uwe deuren klopt 
let schricken is vergeef s, het suchten is verloren,
Ghy sij t'er toe gemaeckt, ghy sij t'er toe geboren,
Het moet al in het graf, al in het duyster gaen
Wat bier beneden wort beschenen van de maen 
De doot, die u bestoockt, en kan u geensins krencken,
Maer is gelijck een dwaes, die vissen wil verdrencken 
Sy, die u wonder dreyght met leet en ongeval,
Is 't die aen uwe siel haer leven brengen sal .
De doot is maer een s1A -'p, sy leyt het lichaem neder,
Maer geef t het niettemin aen sijnen Schepper weder,
De doot is maer een veer, dat van een harde strant
Ons met den vinger wijst het ware vaderlant 
De doot is aen den mensch gelijck Elias wagen
Sy kan, als door het vyer, ons naer den Hemel dragen 
De doot is maer een wee, die ras en metter vaert
Del) Hemel open doet, en ons het leven baert .
O weerden ouderdom ! o schole van de seden !
O sleutel van de rust ! o woonplaets van de reden !
O winckel van beraet ! o haven van de deught !
O tucht-huys van de lust, en breydel van de -eught !
Ick prij s' u, grij se vorst 1 schoon u de menscheri l aken,
Ghy doet ons metten geest als aen den Hemel raecken,
Ghy doet ons dertel vleesch, ons tochten in den ban,
Daer ons de geyle jeught niet voor bevrij den kan 
Ghy leert ons uytte daet hoe al le menschen dolen .
Dat niet en wort geleert oock in de beste scholen 
Ghy maeckt ons van het vleesch en van het leven sat,
En baent ons totte deught gelijck een rechte pat 
Ghy me,sckt uns door den tijt, en rijpt ons groene basten
Ghy koelt het vierig breyn van alle rouwe gasten,
Ghy maeckt dat onsen geest een nieuwe weerelt siet
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Uyt dat van langer hant voor desen is geschiett 
Ghy sift als voor een God by wijlen aengebeden,
Maer dat is vlyers werck, en tegen alle reden,
Hoort uyt een waren mont een woort tot uwer eer
Ghy kont ons metter hant geleyden tot den Heer .
Ontf arght dan, reyne siel, ontf anght uw leste dagen
Als Godes soete gunst, en niet als droeve plagen 
Ghy kont oock even dan believen uwen vrient,
Indien ghy van den tijt u na behooren dient .
Die uyt een domme lust in echte plach to treden,
Vergaept hem meestendeel ontrent de schoone leden,
Ontrent een f ieren gangh, ontrent Pen rooden mont,
En daer is menighmael het gansche trou-verbont 
De liefde van de jeught bestaet in malle rancken,
In ongesoute jock, in enkel Venus- j ancken,
In ick en weet niet wat  uw lief de staet geset,
Indiense na den eysch op alle saecken let
De tochten van het vleesch, de lusten om to baren,
Verdwijnen metter tijt, en breken met de jaren 
Ghy, als de dwase min uw wesen niet en past,
Soo maeckt dat uw gemoet in ware lief de wast !
Ghy moet nu desen tijt, als van de jeught genesen,
In plaetse van de vrouw, een lieve suster wesen 
Schoon of het lichaem rust, als maer de siele paert,
Soo weet, dat echte trouw haer voile krachten baert
Ghy staet als op den trap om haest to sijn verheven,
Daer vrouwen sonder man, daer mannen sullen leven
En sonder echte wij f en sonder echte schult,
Dus weest van heden of gelijckje worden suit .
De Phoenix, nu bedaeght, vlieght naer het heete Suyden,
En raept aen alle kant den beck vol soete kruyden,
Vol balsem en kaneel, en bouwt een rijcken nest,
En, als de doot genaeckt, soo rieckt by alder-best
Al is de schoone roos, door hitte van der sonnen,
Verslendert, of geteert, door rimpels ingewonnen,
Berooft van alle glans en van haer jeughdigh nat,
Noch blijft haer soete geur oock in het dorre blat
Uw heyligh trouw-verbont, bevestight mette jaren,
Beproef t door soet en suer u dickmael wedervaren,
Versegelt boven then door menigh aerdigh kint,
Dat is een vaste knoop die reyne sielen bint 
Het paren van de jeught, en dat wy trouwen noemen,
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En kan niet overal van ware trouwe roemen,
Ach 1 daer is maer de schors, en hier de rechte keest
Hier trouwen onder een de siele metten geest
Als man en echte wij f op haren leger spreken,
Hoe door een sachten aert de tochten of to breken,
Hoe sander heerschappy to ' heerschen over al,
En hoe men voor een vloeck een segen geven sal 
Als man en echte wij f to samen over-wegen,
Hoe dat een Christen hert de lief de dient to plegen,
En hoe men gasten noodt in daet en sonder schijn,
En hoe men gasten noodt om niet genoodt to sijn 
Als man en echte wij f to samen overpeysen
Wat teer-gelt dat men hoef t om uyter tijt to reysen,
En hoe een bange siel kan lessen haren dorst
In Christus diepe straem en f ijn bebloede borst 
Als man en echte wij f to samen over-mercken
Hoe dat men rijcke wort in alle goede wercken,
En wat een soeten geur dat uyt den Hemel daelt,
Wanneer een heyligh vyer in haren boesem straelt 
Als man en echte wij f vermengen haer gebeden,
Vermengen haer gepeys, en rusten mette leden,
Dat is een soet geheim, dat vry al dieper gaet,
Als ick en weet niet wat, en sotte minne-praet,
Vriendinnen ! andermael  of schoon de wachters beven,
De maen en guide son haer schijnsel niet en geven,
De mulders ledigh staen, blij f t of ter ongemoeyt,
Als maer de nieuwe mensch van binnen jeugdigh groeyt .
Al vint de gladde slangh haer eerste jeught versleten,
En gansch het buyte-vel aen alle kant gereten,
Noch is haer dat verlies geen schade, noch verdriet,
Om datse binnen liaer een nieuwe jonckheyt siet
Sy weet haer buygsaem lij f door enghten in to dringen,
En door een kleyne scheur haer weder uyt to wringer 
Sy wraeckt met alle macht, en worstelt lange tijt,
Tot dat haer opper-huyt van al de leden glijt 
Sy weet haer eerste kleet, haer oude rimpel-vellen,
Haer yacht, die niet en deught, ten nausten of to pellen,
En siet, na dit bedrij f soo koomtse voor den dagh

Vry schoonder alsse was, en gladder alsse plach .
Ey, wat ick bidden magh, gaet even dese gangen,
En doet in dit geval gelijck de wijse slangen
Daer is geen beter raet, wanneerje buyten slijt,
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Als wel to nemen acht, hoe datj e binnen sij t .
Indien uw lichaem swackt, laet dat uw baken wesen,
Wilt uyt uw holier. tant of uyt een rimpel lesen
Hoe dat een kranck gestel, uw swacke saecken staen,
En leert op desen peyl tot uwen schepper gaen
Wat schaet het, dat de mensch uyt dit verdrietigh leven
Wort met een snellen stroom in haesten weg-gedreven ?
Wat schaet het, dat de mensch door al de leden voelt .
D at hem een stil bederf in al de leden woelt ?
Wanneer het kranck gestel is dickmael aengestreden
Met kortheyt opte borst, met swackheyt aen de leden,
Soo spreekt des Heeren mont, als door het ongeval
'k En wit niet dat het vlees u langer smaecken sal .
Wie blij f t'er in een schans met onder-grave wal len ?
Wie vlught niet uyt het huys, wanneer de mueren vallen ?
Wie soeckt geen ander kleet, indien het hem gebeurt,
Dat sijn versletel rock en hier en ginder scheurt ?
Of schoon een weeligh mensch tot leven is genegen,
Het wort hem metter tijt door siecke dagen tegen 
Veel qualen aen het lij f , en dickmael swaer gepeys,
Verwecken aen de siel een weer-sin in het vleys
Besiet, en letter op, hoe ieder sijne tanden
Ten naeusten gade slaet, en noemtse weerde panden,
En, soo een ander mensch hem daer eens hinder doet,
Hoe dat hij strax iontsteeckt, en krijght een hevigh bloet 
Maer soo nochtans de worm doer in begint to knagen,
Hy sal haest sijnen noot aen alle menschen klagen
En als het langer duert, by koopt'er iemant toe,
Die flux het quelligh been hem uytten monde doe
Soo plagh de wijse God by wij len trage menschen,
Die niet als langer tijt hier opter aerde wenschen,
Te trecken uyt'et vleys, en die den doot ontsagh,
Haeckt, onder dit behulp, naer sijnen lesten dagh .
Dan is 't hier niet genoegh op uw vertreck to peysen,
Weet datje teer-gelt hoeft, aleer to mogen reysen
Die met een lege beurs in vreemde landen gaet,
Klaeght dickmael sijnen noot wanneer het is to laet .
Maeckt dit Been kleyn beslagh in uwe diepste sorgen,
Vernieut uw Christen hert, vernieut'et alle morgen,
Gaet, sift u eygen selfs, en dat met alle vlijt,
Tot datje metten geest in goeden vrede sijt
Het oude slange-vel to stroopen van de leden,
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En nieu to mogen sijn van boven tot beneden,
Is vry een wichtigh stuck  de gansche binne-kracht
Is noodigh tot het werck, en dient'er by gebracht
Doch, schoon ghy smerten lijt, geen moet en dient verloren,
Waer wort'er eenigh kint, als met verdriet, geboren ?
En siet, de nieuwe mensch verweckt een diep geklagh,
Vermits by langer tijt in droeve banden lagh .
Indien uw koude maegh geen voetsel kan bewercken,
Wilt dan het innigh deel met beter spijse stercken 
Indien het vochtigh breyn verduystert uw gesicht,
Soo stijght de sinnen op tot in het eeuwigh licht
Sluyt u de moeder toe, ghy siet den Hemel open,
Dat is uw rechte wit, daer wortje toe geropen
Soo u de jeught beswijckt, en niet en hindert meer,
Ghy wort een eygen kint, een dochter van den Heer,
Doet u het killigh bloet of koude winter kermen,
Laet u het vierigh hert, laet u de lief de wermen,
De lief de, niet van eer, of van het aerdsche goet,
Maer, die een naeckten kleet, een hollen buycken voet
Wort u het wankel hooft mismaeckt door kale plecken,
Ghy, wilt maer des to meer uw naeckte siele decken 
Wort u het lij f ontzet door gicht of f lerecijn,
Seght  mijn verlossingh naeckt, dan sal het beter sijn 
Heef t niemant schier vermaeck in uwe dorre leden,
Maeckt, datje troosten kont door uwe soete reden 
Is uwe glans voortaen de weerelt onbekent,
Siet, dat ghy uwen lof tot in den Hemel sent 
Kan u het soet geluyt van spel of konstigh sin .gen
Niet in het deusigh breyn of door het oore dringen,
Bevlijtiglit alle daegh, dat ghy de soete vreught
Van Godes eeuwigh heyl oock bier gevoelen meught
Leyt uw onrustigh breyn en maelt geheele nachten,
Soo dat geen soete rust en daelt in uw gedachten,
Hebt oock in dit geval een kleynen ti j t gedult,
Het uyr is voor de deur, wanneer j e rusten sult
Wort u het lij f gekromt, en naer het graf gebogen,
De siel, uw beste deel, dient op to sijn getogen 
Het vlees is voor den worm, de geest, uw beste pant,
Gaet naer den Hemel toe, daer is het vaderlant
Hoewel het wanckel hoof t, en krom-gebochte leden
U trecken naer het graf, en wijsen naer beneden,
Uw hayr, to voren swart, of blont, of gout gelijck,
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Wijst, door sijn witte verw, u naer het Hemel-rijck .
?Vat staet den ouden mensch doch vorder na to jagen,
A is God een reyne siel to mogen over-dragen ?
Schier niet een eenigh vrient en is met hem gepast,
Hy valt een ander swaer, en is sijn eygen last.
Daer is geen kleynen tijt voor desen wegh-gevaren,
N u in een sware dracht, dan in het kinder-baren,
Oock heb j e menighmael een gansche nacht gesucht,
Of om een quaede borst, of by een siecke vrucht
Dat pack is nu gelost  ghy mooght de gansche leden
Na. descen in den dienst van uwen God besteden,
Ghy mooght nu trecken in, als met een vollen mont,
Den troost, die ons het Woort hier opter aerden jont,
Ghy moogt nu, sonder schroom, een siecken mensch besoecken,
Een schamel kinder-bed versien van linnen-doecken,
Van dranck, van nutte spij s, en van een winter-kleet,
In 't korte, milde sijn in alderhande leet
Ghy kont oock even dan uw weder-paer gerieven,
In swackheyt dienstigh sijn, in sieckten hem believers 
En als een heeter brant ontstelt sijn innigh bloet,
Hem wijsen opten Heer, en troosten sijn gemoet
Ghy, toen by in der jeught by wijlen plagh to peysen
Oin naer een ander lant een verren wegh to reysen,
Ghy bracht tot sijn behoef en kost en goeden dranck,
En wat hem dienen moght de gansche reyse lanck 
Draeght hier guen minder sorgh, en als de felle vlagen
Het diepste leven-vocht nu schijnen uyt to jagen,
Soo dat sijn reyse naeckt  ghy, brenght dan aldermeest
En spijse voor de siel en v,)etsel aen den geest 
Ontbiet een weerdigh man, die mette beste gaven
Sijn aengevochten hert mach uyt den Woorde laven,
Die met een staegh gebet hem stelle voor den Heer,
Tot dat'er wort geseyt  daer is geen adem meer .
Maer boven dat de mensch sijn leden voelt bederven,
Sco siet by menighmael sijn naeste magen sterven ,
H y, siet hoe Godes hant hem in den boesem tast,
Ely, siet hoe sijn verdriet geduerigh hooger wast 
Hy siet -een schoone jeught, in plaetse van to spelen,
Gaen treuren door het buys, of aen den viere quelen 
Hy siet een weerden vrient bevochten door den doot 
Hy siet een aerdigh kint hem trecken uytten schoot
Wat sal in dit gevaer, en diergelijcke saecken,
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Een lieve moeder doen, een weerde vader maecken ?
Sal ieder als een rots, en sonder droeve traen,
Sal ieder met gewelt sijn lief de wederstaen ?
Neen, droeve moeder, weent  daer is een wettigh treuren,
En meest, wanneer de doot ontgrendelt uwe deuren
God wil niet, dat de siel in druck en sware pijn
Sal hart, gelijck een steen, of ongevoelick sijn
Hier dient alleen besorght, dat vele droeve tranen
Uw wangen niet to diep, geli j ck een acker, banen 
Wie tot een stagen rou de sinnen overgeef t,
Gelijckt een weerelts kint, dat sander hope leef t .
Ghy, 1aet u niet to seer van treuren overheeren,
Uw kint is in de rust, het kan niet wederkeeren 
't Is nutter, dat het oogh om eygen sonden schreyt,
Als om een dooden vrient, die in der aerden leyt .
Ghy, weest doch niet to droef, en niet to seer verbolgen,
Maer stelt u liever aen, om wel to mogen volgen 
Waerom to seer beklaeght een voorigh ongeval ?
Hebt liever voor het oogh een vreught, die komen sal
Ghy, die een lieven vrient siet in der aerden sijgen,
Wilt met uw droeven geest tot in den Hemel stijgen 
Soeckt troost aen uwen God in alle tegenspoet,
En onder dit beslagh, soo spreekt in uw gemoet
„Ick was aen dese kant gewortelt in der eerden,
En hielt een nietigh mensch in al to grooten weerden,
Maer God, die mijn gemoet en stille feylen kent,
Heeft, van dat ydel was, mijn sinnen aengewent,
Heeft mijn aelwaerdigh hert tot in het stof gebogen,
En even door het graf ten Hemel opgetogen 
Hy, die my dese vrucht uyt enckel lief de gaf,
Koomt, uyt gelijcke gunst, en snijtse weder af .
Mijn herte was gekleef t aen al to broose dingen,
Die als een lastig pack my aen den boesem hingen,
Des ben ick los gemaeckt, ten eynde mijn gemoet
Eens hooger ri j sen moght tot aen het ware goet . "
Noyt is'er nutter tijt, om feylen of to snijden,
Dan als het ydel hert moet droeve slagen lijden 
Want als de siele treurt, of wortelt met de noot,
Dan is het vleys gedempt, dan is de sonde doot .
Laet ons bier, mijn vernuft, een weynigh overwegen,
Wat feylen dat'er sijn, die oude lieden plegen 
Laet ons hun raden of al wat'er qualick staet
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Noyt weet'er kint to vroegh, noyt leert'er man to laet .
Men siet het menighmael dat tweederley gebreken
Gemeenlyck in het breyn van oude vrouwen steken,
Het eerste bortelt uyt door al to lossen praet,
Het tweede dat'er schort, is sporen boven maet 
Van beyde dient gemij dt  de klap van oude wijven
(Gelijck van over langh de beste lieden schrijven)
Is by het gansche volck meest over al geschat
Voor droomen, voor geral, en ick en weet niet wat 
O schande, vrou-geslacht, voor uwe grijse jaren!
Hoe, kon j e gelt en goet, en niet uw tonge, sparen ?
Of sal de lange tijt, die rijpe sinnen baert,
Verstompen al het scherp van uwen snegen aert ?
Sal u het kranck gestel in allen leden quelen ?
En sal de tongh alleen haer rolle blijven spelen ?
Dat voeght, mijns oordeels, niet  dus waer ghy neder sit,
Leght daer een harde praem omtrent dat gladde lid
Een, die haer mij den wil voor alle snoode vlecken,
Moet niet alleen haer lij f, maer oock haer reden decken 
Moet proeven in den geest al wat de tonge spreekt,
Eer dat'er eenigh woort haer uytten monde breeckt .
Ghy, leert dan lanx hoe meer uw lossen mont besnoeyen,
Om eens dit leelick woort ten vollen uyt to roeyen 
Siet, dat j e nimmermeer uw tonghe besigh bout
Met woorden sonder slot, of reden sonder sout
Draeght vorder goede sorgh de spaer-sucht uyt to bannen,
Een piage voor het buys, een grouwel voor de mannen 
Waerom doch wort de mensch ontrent den ouden dagh
Vry schaarser als het dient, en vrecker als by plagh ?
Is 't niet een selsaem werck ? doer alle sonden wijcken,
De lust haer brant ontgaet, de krachten u beswijcken,
D aer oock het oordeel sel f s is swacker in den geest,
Dat haer de giere sucht dan wackert aldermeest !
Wat magh uw quelligh hert soo grooten voor-raet wenschen ?
Ghy ryest in korten ti j t den wegh van alle menschen,
Ghy staet in uwen loop om haest to sijn gestilt,
Wat is 't dat uw gemoet noch teer-gelt hebben wilt?
Wat is er (segh een reys) was is'er aen gelegen,
O f uyt een voile zee of uyt een kleynen regen,
Te lessen uwen dorst, to nemes uw gerij f ?
Een weynigh is genoegh ten dienste van het tij f
Die in de koortse woelt en sal niet beter wesexn
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Al drinckt by wonder veel  maer die hem wil genesen
Behoort het innigh quaet to nemen by der hant,
En weeren uy tte borst den aengesteken brant
Het gelt sal aen het volck geen ander herte geven,
Niet leyden totte deught of eenig beter leven 
Ghy, die naer vrede tracht, en wenscht to sijn gerust,
En soeckt geen meerder goet, maer bit om minder lust .
Een weynigh aerd' alleen kan ons den kost verstrekken,
Een weinigh aerd' alleen kan ons de leden decken 
Een weynigh is genoegh, en dient aen onsen noot
En midden in der jeught en midden in de doot.
Hoe inoog je soo benaut en soo bekrompen leven ?
Ghv sult'et al misschien haest over moeten geven
Aen ick en weet niet wie, een al to bi j ster mal,
En then het goet alleen ten quade dienen sal 
Men siet'et menighmael, dat, na een gierigh sparen,
Het goet, gel i j ck een mist, p l agh haestigh wegh to varen,
Het is een oude plaegh, dat al to grooten vreck
Gemeenlijck wort gevoight van al to grooten geck 
Het soude menigh kint oock dickmael mogen baten,
Indien hem niet to veel en ware nagel aten 
Ick kenner heden noch, die quamen in verdriet,
Om dat haer ouders sorgh hun schatten achter liet .
Geloof t'et, ydel mensch ! goet, heyl, en ware segen
Is niet in uw bed agh,
, maer in den Heer gelegen
Hy stort op al het lant een uytgeschudde maet,
Wanneer sijn milde gunst maer eeninael open gaet 
Siet Agars eenigh kint  het ware j ae gestorven,
Indien het van den Heer geen troost en had verworven,
De moeder gaf het op, en dede vorder niet,
Als datse door het wont gingh klagen haer verdriet .
Al wat een vader doet, wat ouders oyt vermogen,
Is buyten God, eylaes ! in haesten weghgevlogen 
Lant, renten, alle goet, dat kinders is gemaeckt,
Wort strax een lege fles, als God den segen staeckt .
Ghy, die met vaster erf uw kinders wilt belaten,
Gaet, leertse van der jeught het boose wesen haten 
Gewentse totte tucht, dat is gesegent broot,
Noyt wort'er reyne siel verlaten in den noot .
Siet, als de domme struys syn eyers beef t verloren,
Noch wort'er evenwel een vogel uyt geboren 
En als de wilde raef haer jongen niet en voet,
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Dan is'et dat'et God, ons aller Vader, doct .
Ghy, nut dan met gemack de-, Heeren milden segen,
Niet uyt een karig hert, inaer naer het is gelegen 
Biet gunst en doet getes, voor al aen uwen man,
Het val le Soo het magh, de nootdruf t moet'er van !
Maer draeght oock goede sorgh to deelen aen den armen,
Niet slechts die alle daegh voor uwe deuren karmen,
En roepen om behulp  maer aen de lieden meest,
Die eerlick schaemel zijn, en met een stillen geest .
Te geven sonder hoop' om wederom to kri j gen
En, eer het iemant eyst, si j n gunst to l aten si j gen
In stilte, sonder roem, en met een bly gelaet,
Dat is een soete reuck, die naer den Hemel gaet .
De gelt-sucht boven al en dient u niet to plagen,
Wanneer uw weerden man met sieckten is geslagen,
Wanneer by leyt en hijght, en met verlangen wacht
Dat hem de leste wee sal werden aengebracht
Ghy mooght in dit geval hem geensins liggen quellen,
Om eenigh testament dan in to willen stel len 
Gewis, zoodanigh werck vereyst een eygen stont,
Vereyst een vryen geest, en geen benauden mont 
't Is nosh een slimmer greep by hem to sitten kraecken,
Om ick en weet niet wat tot uwen nut to maecken 
Geschenken, die men noemt ter saken van de doot,
En dienen niet geverght als buyten alle noot .
Ghy, die met alle vlyt hem dan behoort to stillen,
En moet in tegendeel hem geensins komen villen,
En mooght in dit geval niet quellen uwen vrient,
Terwij 1 hem soet gepeys, en niet als ruste, dient
Wanneer uw bed-genoot heeft sijn gesonde leden,
Soo tast hem in de borst met lief de, reyne zeden,
Met al wat herten treckt, en niet voor eenen gangh,
Maer, van den eersten aen, uw gansche dagen langh
Het wij f magh haren man, de man sijn vrouwe streelen
Om, als'er iemant sterf t, het goet to mogen deelen 
Dat staen de rechten toe, op dat de soete trou
Te beter overhant in lief de wassen sou .
Maer door een hart gepragh geduerigh aen to dringen
Cock op een krancken sel f s, dat poem ick enckel dwingen,
Waer oyt een hatigh wij f een swacke siele quelt,
Al schijnt het datse bidt, voorwaer het is gewelt .
Doch waerom dit gebreck de vrouwen toegeschreven 
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Ten dient haer niet alleen to worden aengewreven,
Gewis, niet alle mans en sijn hier buyten schult,
Daer wort'er menigh rijck door vrouwen ongedult
Daer sijn'er in het lant, die haer geselschap plagen
Met woorden, met gekij f , met ongesonde slagen,
Geen ruste, Been verdragh, tot eens de penne schrij f t,
Dat Jan, mijn lieve man, alleen de meester blij f t 
Maer tegen dit bedrogh sijn weder loose streken 
De vrouwen dus geperst die weten haer to wreken,
Sy sluypen uytten huys, als tijt en plaetse dient,
En maecken al het goet aen eenigh ander vrient 
't Is eenmael hier gebeurt, en elders menigh-werven,
Dat soo een lincker scheen van spijt to sullen sterven 
Want, daer by maer alleen als heir en was bekent,
D aer bracht een liever vrient een jonger testament 
Daer stont toen onse nurck met twee beschaemde wangen,
En liet, gelijck een brack, sijn ooren neder-hangen 
Des heeft by (maer to laet) uyt dit geval bedacht,
Dat jonste dient gelockt, en niet to sijn verkracht .
Ghy, schouwt dan dit bej agh, en alle slimme grepen,
Die niet als enckel twist met haer en konnen slepen 
De vont, die ware gunst in echte lieden stelt,
Is trouwe, geen bedrogh  is lief de, geen gewelt .
Maer ghy, die sijt geneyght uw kinders voor to schrijven,
Waer dat uw lant, uw gelt, uw renten sullen blijven,
Gaet hier met rij pe sorgh, en doet uw saecken of,
Eer u de doot bestoockt en toont een open graf 
Die eerst wanneer het schip is veerdigh of to steken,
Gaet hier en weder daer om vrienden aen to spreken,
Of oock in dat gewoel met packen besigh sit 
Mist licht of sijn gemack of wel sijn gansche wit
Eerst op sijn lesten wit en om de doot to peysen,
Wanneer het bleecke spoock u vordert om to reysen,
Dat is een dwaes beleyt  ghy, stelt uw dingen vast,
Eer u een heete koorts met smerten overlast 
Het is de beste voet uw saken uyt to wercken,
Wanneerje sijt bequaem op alle dingh to mercken 
Of anders, feylt'er let ontrent uw lesten wil,
Ghy, brenght aen alle kant de vrienden in geschil .
Daer sijn in dit beslagh by wijlen vyse streken,
Waer door de lieden selfs haer eygen maecksel breken
Sy stellen wonder veel, en dickmael vreemde tael,
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En sift, een enckel woort verbrot het altemael !
Daer sijii'er in het lant, die niet als banden schrijven,
Als of haer laste wil bier eeuwigh moeste blijven
Sy maecken buys en hof, en dickmael al het goet,
Van 't een op 't ander kint tot aen het leste bloet 
Sy poogen met beleyt haer dingen vast to maecken,
En dat is veel de wegh, waerdoor se los geraecken 
Want die hun voor de doot niet eens quam in den zin r
Die valt'er menighmael met al de leden in
Daer sijn'er boven al die even jonge vrouwen,
Door krachten van de pen, in vaste banden houwen,
Soo dat een jeugdigh wij f moet leven sonder man,
Of schoon hy, die het wilt, des niet genieten kan .
Ghy, weegt dit gants beslagh in sijn geheele leden,
En tij t bier noyt to werck als met bedachte reden,
Spreeckt niet als door een wolck, maer klaer en uytten mont,
En schrij f t uw moeders tael, soo gaen uw saecken ront
En wilt u niet to ras of haestigh ondervinden
Uw na to laten goet met schri j ven in to binden 
Waer toe soo langen sorgh ? ey lieve, laet het goet
Bestieren by den raet van die het hebben moet .
Wat bier de vrouwen raeckt  en laet u niet gelusten,
Terwij 1 uw doode romp sal in der aerden rusten,
Haer door een hart gebodt to stellen in den dwangh,
Te leven sonder man haer gansche dagen langh
't Is buyten alle recht de vrouwen aen to drijven,
Om in een ruyme koets al leen to moeten b l ij ven 
Het is een oude wet, dat Acheron verslint
Al wat een echte wij f aen haer geselschap bint
De man is door de trou geen hooger macht gegeven,
Als met een echte wig f sijn dagen of to leven,
Daer hout sijn voor-recht op  het graf, het open graf
Dat bit, soo haest het gaept, de vaste banden of
De doot ontbint den knoop, die niet en was to breken,
De doot verset de pael, die noyt en is geweken,
De doot scheyt alle dingh, de doot, de bleecke doot
Stelt alle vrouwen los van haren bed-genoot 
Waer toe een jeugdigh l ij f , door al to strenge wetten,
Om ick en weet niet wat, in desen praem to setten ?
Of wil je dat de vrou sal blijven sonder man,
Oock schoonse niet en wil of datse niet en kan ?
Ey, wegh met desen dwangh  die uyt de werelt scheyden
Jacob Cats 27.
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Die moeten haren geest tot hooger dinghen leyden 
Ghy, die in vreughde gaet, en laet geen jonge vrou
Geduerigh in den druck, geduerigh in den rou
Misschien, indien j e mocht eens uytten grave rij sen,
Ghy sout het echte bed haer soecken aen to prijsen 
Denckt wat men heden siet, en wat men eertijts sagh
Men wil maer des to meer, wanneer men niet en magh
Plagh niet een billick mensch een ieder toe te- laten
Dat hem geen hinder doet, en elders moghte baten ?
U dient geen vrouwe meer, noyt siele wort de bruy, t, .
Want daer geen doot en is, daer heef t het trouwen uyt .
Hoort vrienden, hoort een woort  wanneerje komt to sterven
Ghy suit uw vrouwen sien, maer echte plichten derven
't Is waer, de siele mint, oock na dit nietigh lijf,
Maer kiest dan evenwel geen man of echte wij f .
Daer is een ander quaet bynaest in alle steden
Dat met sijn eygen deel nau mensch en is to vreden
Waer oyt het echte paer een lesten wille sluyt, .,
Daer is meest al het volck op . eygen voordeel uyt
O f wel een vruchtbaer wij f , door Godes milden segen,
Veel sonen heef t gebaert, veel dochters heef t gekregen,
En dat bier op de doot het echte bedde scheyt,
Noch wort het minste deel den weesen toegeleyt 
Die langhst in leven blij f t treckt huyss en hals-j uweelen,
En koomt des niettemin de meeste baten deeien 
Men set de kinders uyt met ick en weet niet wat,
Al sijnse menighmael de beste van de stadt 
Dit sie ick in het lant, en 't is my bijster tegen,
Des bidd' ick, echte volck, dit niet to willen plegen 
Het koomt des kinders toe- al wat'er is gespaert .
Ghy sijt een eenigh hooft en kont genoeghsaem leven,
Uw weesen jonck en veel  ey ! waerom niet gegeven
Dat hun des lants gebruyck, jarecht en reden, jont?
Waer toe uw gunst geschort tot aen den lesten stout?
Soo ghy het al beslaet, en wilt'et soo bewaren,
Hoe kan dan eenigh kint naer rechte weerde paren ?
Soo ghy het al begraeyt, uw leven-dagen lanck,
Soo heeft de doot alleen, ghy, wader ! geenen danck.
Niet dat ick raden wil uw kleeders of to leggen,,
Eer dat men slapen gaet (gelijck de Fransen seggen) 
Neen, dat is niet gemeynt  bet is verdrietigh goet,
Wanneer een moeder self s van kinders haren moet 

419
Ick weet, hoe suer het valt, dat ouders moeten vleyerf,
Dat ouders om behulp aen hare 'kinders schreyen 
Het is een oude spreuck  haeckt iemant naer het &f j
't Is reden dat by wacht tot eerst de meester sterf .
Mijn raet is maer alleen to schif ten tusschen beyden,
En van het kinder-goet behoorlick of to scheyden 
Ghy, weest dan niet to schaers, maer quijt uw vaderplicht
Het is de beste keers, die voren henen licht .
Maer 't wij 1 wy met gemack van desen handel spreken,
Soo schijnt aen uwen man het leven of to breken 
Ick hoore, naer my dunckt, ick hoore sijn geklagh,
Hy spreeckt, gelijck het schijnt, nu f lauwer als . by plagh
,,Ick, die in mij nen tij t, met uytgestreckte leden,
Quam recht, gelijck een keers, en def tigh aengetreden,
Ben nu to deser uyr, vermits den ouden dagh,
N iet die ick eertij is was, o f van to voren pl agh
Mijn vet is uytgeteert, mijn vyer is sonder luyster,
Mijn licht heef t geenen glans, mijn oogen worden duyster,
Mijn schenckels bijster swack, mijn beenen wonder kranc ,
Mijn adem, voortijts soet, is niet als enckel stanck,t .
Mijn leden al gelijck (o krachten van de jaren!)
Sijn niet alleen verslimt, maer kleynder alsse waren,
Mijn hoof t dat schudde-bolt, mijn lenden hangen lijp,,
En, met een woort geseyt, de keers brandt in de poij.p.
Ick hebbe veel besocht, en, tot verscheyde stonden,
Veel moeyten uytgestaen, veel dingen ondervonden,
Ick hebbe menighmael en lief en leet gehad, .
Nu is'et uytgekoot, ick ben de werelt sat
It Is tijt, o weerde siel, op uw vertreck to peysen,
Maeckt pack en sack gereet om haest to mo~,ren reysen-,
Die jonck is, kan misschien de bare noch ontgaen,.
Maer ick, en mijns gelijck, gewis die moet'er aen
Veel leven in gevaer, die, met een schijn van reden,
Noch hopen op verdragh en stellen hen to vreden 
Al is'er iemant sieck, of totte doot gewont,
Hy denckt  de kranckste mensch wort menighm l gem
Al stet een strijtbaer held sign beste rot geslagen,
Hy roept noch evenwel  de kans is noch to wagon 
Al swemt een schippers gast to midden in de zee,
Hy peyst  hoe menigh wrack komt drijven aen de t+eer 
Al leyt een schu,ldigh mensch in- eenigh kot gevangen, .
Daer padden onder een haer mengen mette slangett,
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En dat hem even daer de doot wort aengeseyt,
Noch is'er eenigh dingh, dat hem de sinnen vleyt 
Maer als de stage tijdt het leven heeft bekropen,
Dan beef t'et geen bescheyt noch iet to willen hopen
Hoe kan een kranck gestel de sieckten wederstaen ?
Hoe kan een trage voet de snelle doot ontgaen ?
Voor my, ick heb genoegh  ick soeck een ander leven,
Ick wil met grooten danck en willigh overgeven
Mijn hooft, mijn swacke maegh, en dit ellendigh been,
En, lieve, waerom niet ? ick had'et maer to leen
Ick hebbe langen tijt, ick hebbe menigh-werven,
Ick hebbe van der jeught geduerigh leeren sterven,
De bare, met het graf, en wat'er is ontrent,
Is my van langer hant ten vollen aengewent .
Die, als een machtigh heyr koomt dapper aengevallen,
En pooght de vendels sel f s to planten opte wal len,
Die (segh ick) eerstmael dan een noodigh wapen smeet,
Toont, dat sijn slap beleyt niet van den krijgh en weet .
Ick sagh een stage doot ontrent de menschen dwalen,
Ick sagh aen al le kant haer pij len nederdalen
Hier wort een jongh-gesel, en daer een man geraeckt,
En elders had een maeght het bitter nat gesmaeckt 
Nu wordt voorby mijn huys een eenigh kint gedragen,
Dan was'er door het sweert een gansche stad geslagen 
Is 't vreemt, dat eens de schicht my in de leden kleeft,
Die voor en om mijn lij f soo dickmael beef t -esweef t ?
Dit seyd' ick menighmael, dit was mijn stage reden,
Wanneer ick met een vrient ten grave was gebeden 
Ick had'et in den sin, ick droegh het in den mont,
Waer dat ick voor een deur of stroo of bare vont 
Ick dacht, wanneer ick sach den koelen avont komen
Dit stuk is wederom mijn leven of genomen 
Ick dacht, wanneer de son haer nieuwe f ackel bracht
Ons tijt en sluymert niet, oock in de midder-nacht 
Ick dacht, wanneer ick sagh de dorre bladers rijsen
Dit kan oock mijnen val als metten vinger wijsen 
Ick dacht, wanneer ick schreef op eenigh parkement
I-Iier heeft de doot alreets haer segel op geprent 
In 't korte, wat ick sagh of waer ick moghte reysen,
Ick vont geduerigh stof om opte doot to peysen
Het bont in mijn gewaet, de schoen aen mijnen voet,
Die druckten alle daegh de doot in mijn gemoet 
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Schoon my dan overkwam, en dat to deser ueren,
De sl agh die al l e vleesch ten lesten moet besueren,
't En waer oock heden sel f s my geensins onverwacht,
Ick heb'er menighmael to voren op gedacht .
Die lust tot slapen heeft, laet sijn gordijnen schuyven,
Streckt al de leden uyt, en geef t hem om to snuyven,
Schort sijn gedachten op, bout al de sinnen stil,
En schickt hem t'eenemael, gelijck by rusten wil 
De slaepert dient gemaeckt, al eer men dient to slapen,
Oock in den langen slaep, die meesters ende knapen
Gelijck to bedde stout  al wat men voor-bereyt,
D at bee f t een goet begin om wel to sijn beleyt 
Hier wort geen feyl gedult  de Boot is van de saecken,
Die na een quaden slagh niet recht en sijn to maecken 
Want die in dit geval maer eens en springht to kort,
Wort in een grousaem diep voor eeuwigh of gestort .
Dit lagh my vander jeught geduerigh in de sinnen,
Om iet, door langh gepeys, op mijn gemoet to winnen,
En stet, al was ick eens niet weynigh bier bevreest,
Ick kreegh uyt dit behulp een onvertsaeghde geest 
Nit boor ick, buyten anghst, dat maden, slangen, pieren .
M v -,-ti 1 len door het hoo f t en in den hemel swieren,
J) sl "cke mette worm, en al het gra f -geva e'T-z nF 't mien eygen bloet, mijn eygen suster w2 r
Jck kan Hat hol le vack, daer eerstmael oogen stonden .
Donr-kiirken sonder schrick tot aen de diepste gronden,
Yet r f en sun gevolgh, met al het dorre been,
1 . iuy en in den geest en aen het oogh gemeen .
En waerom doch geschrickt ? de tijt sal eenmael komen,
Dat oock dit eygen vleesch sal worden opgenomen,
Sal paren mette siel, en schoon het is verrot,
Sal klaer en open sien den onbegrepen God .
Ach ! soo de swacke mensch op menschen moeste bouwen,
Hoe sou het bangh gemoet de wanhoop weder-houwen ?
Hoe sou het anghstigh hert de prangen wederstaen,
Die in den lesten noot tot aen de siele gaen ?
AZaer God is onsen troost, die ons heeft uytgekoren,
En vrede toegeseyt, en eeuwigh hell gesworen,
Om Christus bloet alleen  daer staet de siele vast,
Of schoon de wreede doot met open kele bast
Dat eerst vergiftigh was, dat kan het quaet vernielen,
Dat is het leven self s aen alle reyne sielen 
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W aerom, o treurigh hert, voor doot o f hel gebee f t ?
Ick weet, en hen gewis dat mijn Verlosser leef t 
Ick weet, by hee f t de macht om my to konnen stercken,
Om my het eeuwigh heyl met krachten uyt to wercken,
Ick weet wien ick geloof  mijn siele, weest gerust,
De vloeck is door het Lam voor eeuwigh uytgeblust .
Maer lieve bed-genoot, waer toe soo dichte tranen,
Die u van alien kant de droeve wangen banen ?
Waer toe uw diep gesucht, dat my in 't herte snijt ?
Wy sijn gepaert geweest, nu is het scheydens tijt 
Wy hebben, weerde lief, wy hebben niet to klagen
Noch van to korten tij t, noch van to weynigh dagen 
Noch van to rassen lijck, noch van to snellen reys,
Wij gaen to rechter uur den wegh van alle vleys
God heeft ons menigh jaer in vrede laten leven,
God beef t ons menigh kint tot onsen troost gegeven
God beef t ons veel ge j ont, oock boven onsen wensch,
Meer ais'er is geschiedt aen menigh ander mensch
Wy hebben onse jeught to samen afgesleten,
Te samen langen tijt in rust ons broot gegeten 
Nu gaen wy naer het graf met leden sonder kracht,
Gel ij ck een rij pen oegst wort in de schuer gebracht .
Ey ! laet ons danckbaer sijn voor Godes milden segen,
En nemen alle dingh gelijck het is gelegen 
God kent wat ons ontbreeckt, by voelt, als metter handt .,
Wanneer het menschen-kint moet elders sijn geplant .
Gy weet, dat eerst het graen moet in der aerden sterven,
Eer dat'et wederom kan nieuwe jeught verwerven 
Ghy weet, dat alle vlees wort eerstmael nietigh stof,
Eer dat'et wassen magh in Godes eeuwigh hof
Schoon of het lijf vergaet, wat is'er aen verloren ?
Het wort to sijner tijt van nieuwen aen geboren 
Die hier den Heere sterf t, en als to niete gaet,
Verandert maer alleen, en krijght een beter staet
Ghy suit my weder sien, en vry in beter wesen,
Ghy suit dan mijn gemoet en binne-krachten lesen,
Ghy suit oock met'et oogh doorgronden mijnen sin,
En sien in desen geest een onbevleckte min
Gaet stelt u dart gerust  ey, waerom soo verbolgen ?
Ghy staet op goede maet om haest to mogen volgen,
Ghy kont niet lange sijn in druck en ongeval,
Nadien uw leven selfs niet lange dueren sal 
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Dit bid ick tot een pant der vrientschap onser beyden
En wilt u na de doot van my niet laten scheyden 
Maer, alsje voelen suit dat uwe tijt genaeckt,
En dat de lieve God uw droeve banden slaeckt,
Soo doet benevens my uw koude leden strecken,
En laet gelijcke stof ons in den grave decken,
Ten eynde Godes heyr, oock aen den jonghsten dagh,
Ons even in het graf to samen vinden magh .
Ten lesten tot besluyt (eer my de sinnen dolen),
De vruchten onser jeught die laet ick u bevolen,
Doet, wat een moeder voegh't  en, voor de beste leer,
Soo prent hen in de borst de vreese van den Heer.
Vriendinne, 't is genoegh  hoe kan ick langer spreken ?
Mijn tonge die verstij f t, mijn woorden blijven steken,
De koude doot genaeckt  vriendinne, weest gegroet
Tot eens des Heeren stem de graven open doet
Nu koomt eens, weerde lief, koomt naerder aengetreden,
En neemt het leste pant van mijn genegentheden,
Neemt van mijn koude mont een kus voor immermeer.,
En vaert voor eeuwigh wel, en troost u in den Beer .
En ghy, mijn lieve jeught, van Gode my gegeven,
Hebt op uw moeder acht, en wilt in vrede leven,
Weest eenigh onder een, en yder lief-getal 
D at is, dat u het buys met segen vollen sal
Laet u geen ydel hert of sotte waen besmetten,
En, watje neemt ter hant, wilt op het eynde letten 
Weest sedigh in gebaer, en hens in uw gespreck,
Weest buyghsaem van gemoet., en haet een stegen neck 
Weest trouw in uw beroep, en schout de kromme gangen.,
Weest slecht gelijck een duyf, en wijs gelijck de slangen 
Weest nuchter, haest vernoeght, gelatigh •n aer den tijt,
Weest vyant van de wraeck, en meester van de nijt 
Weest traegh tot hevigh bloet, maer laet u ras erbarmen,
Weest schaers in uwen lust, doch milde voor den armen 
Eert God in reynen geest, en dat voor alle werck,
Weest vrienden van den staet, en leden van de kerck .
Nu wilt, om mijnent wil, nosh ditmael neder knielen,
En roepen tot den Heer als met geheelder sielen,
Op dat ick in 't geloof magh onbewogen staen,
En met een stillen geest tot mijnen Schepper gaen
Siet nu uw schepsel aen, o Schepper aller saecken,
En laet doch mijn gemoet uw heyl en lief de smaecken 
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Ick hebbe mijnen loop en uwen raet vervult,
O laet my, lieve God, verhuysen met gedult !
Onweerdigh ben ick, Heer, onweerdigh aller wegen,
Onweerdigh, sondigh mensch, van uwen hoogsten segen,
Onweerdigh van der jeught, en oock to deser tijt,
Het is Uw gust alleen, dat ghy ons vader sijt 
Het is uw gunst alleen, dat Christus is gekomen,
Dat Christus onsen last heeft willigh aengenomen,
Dat Christus voor den mensch bier in de werelt sterf,
Dat Christus voor den mensch het eeuwigh heyl verwerf 
Mijn steunsel is het Woort uyt uwen mont gesproken,
Dat noyt en hee f t ge f ey l t, noyt trouw en hee f t gebroken,
M ij n steunsel is het Woort, oock in den hooghsten noot,
Mijn steunsel is voor al de dooder van de doot 
Hoort voor de lestemaei, o Vader, mijn gebeden,
En wilt met uwen knecht niet in het oordeel treden,
'k En weet geen ander hulp voor mijn bedruckt gemoet,
Als uwen Soon alleen, en sijn vergoten bloet 
Laet my, wanneer de siel sal uyt den lijve scheyden .
Laet my tot uwen Throon, laet my behouden leyden,
Daer niemant 's Duyvels list of ander hinder vreest 
U Jesu, ware God! beveel ick mijnen geest ."
Daer is de man gereyst, daer is het leven henen,
Daer is het l ij f een romp, daer is de geest verdwenen,
Daer is de siel verhuyst, daer is'et al gegaen
Hy gaf een kleynen snick, en siet, het is gedaen .
Gelijck een rijpe peer door eenigh kleyn bewegen
Koomt druypen van den tack, en uytten boom gesegen,
Of juyst gelijck het vyer in d'asschen sich besluyt,
En neemt al lenxen of, en gaet ten lesten uvt 
Soo staet het met den mensch, die, van den tijt gesleten,
T en lesten neder-sackt, en is terstont verbeten 
Een swijm, een damp, een hick, een wint, een kleyne stoot,
Iet, ick en weet niet wat, dat geef t hem aen de doot
Daer leyt het moedigh dier, met tranen ingekomen,
Met tranen wederom in haesten wegh-genomen,
Ach ! wat is alle vleesch, en al sijn ydel saet,
Indien het voor de doot niet uyt het vleesch en gaet ?
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Uw lieve bedgenot is uytter tijt gescheyden,
Dus wilt in uw gemoet den rouwe toebereyden 
Geef t tranen, echte wij f , gelijck het heden dient,
Geef t tranen aen het lijck van uwen weerden vrient 
Moest immtr droevigh nat van uwe wangen vlieten,
't Is tijt in dit geval uw tranen uyt to gieten 
Als iemant eenigh dingh tot sijnen troost verkiest,
't Is reden dat by treurt, wanneer by dat verliest 
't Is recht dat u het oogh tot tranen sy bewogen,
Nadien uw weder-hel f t is heden weghgetogen 
Wie aen een dooden man geen heete tranen Beef t,
En beef t hem noyt bemint, oock toen by beef t geleef t .
Ghy, laet noch evenwel geen druck uw sinnen krencken,
Maer wilt, oock in het leet, aen goede seden dencken 

Daer is een seker maet, oock voor een echte vrou,
En midden in de vreught en midden in den rou .
Men vint'er in het lant, die met een grilligh krijten,
Die met een harde vuyst sich opte borsten smij ten,
En woelen door het buys, als of het vreemt gebaer,
Een seker onderpant van rechte lief de waer
Ghy, stelt u sedigh aen, en laet, oock in het treuren,
U voor een wij se vrou by wij se luyden keuren 
Het is van outs gemerckt, dat selsaem ongelaet
Is veel maer enckel schijn, en selden ware daet .
Een wij f kan vaster peyl van echte lief de geven,
Indiense metten man in vrede pooght to leven,
Als datse bijster huylt, en sonder mate schreyt,
Wanneer de bleecke Boot hem in den grave leyt .
Soeckt troost, in dit geval, veel eer in uw gedachten,
Als in een vreemt behulp, of ander lieden klachten 
Al wat u stillen kan in druck en tegensnoet,
En komt niet van het volck, maer woont in uw gemoet .
Bedenckt, dat noyt de doot of door een bitter schreyen,
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Of door een soet gespreck of door een listigh vleyen,
O f door een laugh getreur, beef t iemant yr- gestelt,
Die eens was uytter tijt en onder haer gewelt
Bedenckt, dat yder mensch heef t sijn gesette stonden,
En dat bier alle vleesch is aen den tijt gebonden,
Een tijt, by God bestemt, die niemant eenen dagh
O f l anger recken kan o f korter setten magh .
Bedenckt, dat droef heyt self s en al le strenge dagen,
Sijn dienstigh aen den geest, om sonden uyt to jagcn 
Druck voor een weeck alleen die leert de siele meer,
Als seven maenden vreught, en seven jaren eer
Bedenckt, dat yder mensch hier in den Heer gestorven
Is troost en waste rust, is eeuwigh heyl verworven 
Bedenckt, dat even God ons uytte werelt treckt,
Wanneer het aen de siel ten meesten nutte streckt 
Bedenckt, dat uwen vrient u weder sal gemoeten,
U sal to rechter tijt in beter wesen groeten 
Bedenckt dit altemael, en lijt'et met gedult,
Dewij l ghy desen wegh haest mede treden suit .
Gebruyckt nu dese stof, en diergelijcke reden,
En stelt uw treurigh hert in uwen God to vreden 
Draeght in een stillen geest uw droevigh ongeval,
Tot u een beter uur ten vollen troosten sal .
Al is een bange siel met smerten overladen,
Noch is'er groot behulp tot alle groote quaden,
Al wat een kloeck gemoet door reden niet en slijt,
Dat wort noch evenwel begraven in den tijt .
Maer onder dit beslagh, soo laet u niet gelusten,
Den rouw en sijn gevvolgh opsichtigh uyt to rusten 
God roept u tot verdriet, en tot een lagen stant,
Waerom doch mette pracht hier tegen aen gekant ?
Wilt liever schamel volck met bay en laken decken,
Als met een groot beslagh uw mueren over-trecken,
Maeckt voor behoef tigh volck een huys van slechten steep ,
Eer als een rijck gebouw van ongevoelick been
Laet Heydens met het graf, en mette dooden pronken,
Die sijri van enckel waen en van de werelt droncken,
Die meynen, dat de siel vry beter dagen heeft,
Wanneer men aen het lij f gecierde graven geef t .
Ghy, beter onderrecht, hebt, op gesette gronden,
Hebt, uyt des Heeren woort, ten vollen ondervonden,
D at, waer het l ichaem reyst, o f waer het henen drij f t,
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De sidle niettemin in hare ruste blij ft .
Begraef t dan uwen vrient, en dat naer" rechter weerden,
En geeft het nietigh stof den boesem van der eerden 
D aer leyt'et in de rust tot aen den jonghsten dagh,
En tot het met de siel eens weder paren magh .
Maer hoort den vremder streeck  men vint'er menigh werven
Die sien haer weder-helft, haer lief geselschap sterven,
Die sien haer krancken man en sijn benautheyt aen,
En blij ven lijckewel met drooge wangen staen 
Niet dat soodanigh volck, of van de Griecksche Wijsen,
De doot en haer gevolgh oyt beef t geleert to prijsen,
O f dat soodanigh wij f , geroert door hooger kracht,
Het leven elders zoeckt, en beter dingen wacht 
Neen, daer is ander sucht uyt haer bedrij f to lesen,
Sy telt het voor gemack ontlast to mogen wesen,
Sy toont, dat haer de geest ten vollen is verblijt,
Om datse van het jock ten lesten is bevrijt
Sy vint het wonder soet naer eygen sin to leven,
En met een ruyme vlucht geduerigh uyt to sweven,
Te drillen over al, en, door een losse praet,
Te slepen over hoop al wat'er omme-gaet
Het is haer eerste vreught de leden op to proncken,
En met een weligh oogh op alle man to loncken,
Sy vint haer met vermaeck oock daer de jonckheyt malt,
En geef t haer by het volck, al daer het maer en valt .
Juyst soo het water rolt, wanneer de swacke dijcken
Staen open voor de zee, en voor de stroomen wijcken,
Soo is het ydel mensch gansch los, en sonder wet,
Om dat'er niemant is, die haer een regel set 
Jonckvrouwen, eerbaer volck, let beter opte reden,
Let beter opten gront van uwe reyne seden,
Let beter opte tucht van al het huysgesin,
De wet van uw beroep beef t ander wesen in .
Vriendinnen, in de praem van uwen druck geseten,
Is yemant onder u genegen om to weten,
Hoe dat men naer de kunst een vrouwe toonen kan,
Wanneer de bleecke doot haer sondert van den man
Stelt u een bloemtjen voor, dat, van de steel gesneden,
Heef t door het vinnigh mes sijn eerste doot geleden,
Dat even metter daet, na dat het is gevelt,
Wort in een enge f les, wort in het nat gestelt 
Daer staet het teer gewas, daer staet het in gesloten,
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Daer staet het in en queelt, met tranen overgoten 
Daer staet het treurigh heen, daer staet het in gebocht,
Sijn troost, ja leven sel f s, dat is een droevigh vocht .
Ten komt niet in den hof, daer alle frissche kruyden
Ontf angen met vermaeck een regen uytten Zuyden 
Ten komt niet in de lucht of in het open velt,
Daer groen met groent j en speelt, en roos na roos j e helt 
Het toont in sijn gelaet gelijck een diep verlangen,
En laet sijn aerdigh loof ter aerden neder-hangen,
Ten doet sich nimmer op, gelijck het eertijts plagh,
Soo dat geen soeten dauw sijn bladers vullen magh,
Waer toe een langh verhael ? men kan ten vollen lesen,
En uyt sijn bleecke verw en uyt sijn treurigh wesen,
Hoe dat'et staet en quijnt, om dat'et niet en heef t,
Waer op het heef t gesteunt, waer in het heef t geleef t .
Siet daer, o sedigh yolk, siet daer een eygen wapen,
Voor die onthylickt sijn, en sonder hoeder slapen,
Voor die van haren man sijn haestigh of geruckt,
Gelijck men van de steel een aerdigh bloemtjen pluckt .
Ghy, sweef t niet achter straet noch in de ruyme dalen,
Ghy, zijt niet sneer geneight om in het groen to dwalen,
Ghy, kiest een kleyn vertreck, daer uw bedruckt gemoet
Met treuren sich vermaeckt, door schreyen wort gevoet .
U past in dit beroep geen spel of dertel mallen,
Indien je niet en wilt in open schande vallen,
U past geen woest geloop, Been jock of sotte vreught,
Of by het dertel volck of mette losse jeught 
Ghy riioogt noyt sonder schrick, noyt sonder angstig schromen
In f eesten opte marckt of by de menschen komen,
Denckt staegh in uw gemoet  daer schuylt een listigh net,
Alwaer een jonge weeuw haer teere voeten set .
Een hert, dat sich verquickt in Godes boeck to lesen,
Een oogh, dat sich vermaeckt met tranen nat to wesen,
Een siel van stillen aert, die sich der werelt schaemt,
Dat is de beste stant die uws gelijck betaemt .
Een die haer wederpaer heef t in der jeught verloren,
Schijnt totte schimp gemaeckt en totte spot ge oren,
Waer sy een mis-slagh doet of uytten regel gaet,
Dat wort van stonden aen geroepen achter straet
Sy is een open velt van alle quade tongen,
Sy is een eygen wit van alle kromme sprongen 
Hoe luttel dat'er feylt, hoe weynigh dat'er schort,
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Sy wort'er of be'klat, en komt'er aen to kort .
Heef t oyt een echte wijf een leelick stuck bedreven,
Het wort oock voor een deel den manne toegeschreven 
O f soo daer eenigh goet by vrouwen is gedaen,
De lof sal menighmael oock opte mannen gaen 
Macr als een weduw-vrouw, door onvoorsichtigh mallen,
Is in een boos gerucht of vuyle daet gevallen,
O f dat haer wi j s beleyt ten goede name staet,
Voor haer is al de prijs, voor haer de gansche smaet
Bestaet oyt jonge vrou cen dertel kleet to dragen,
Men seyt noch evenwel, het moet haer man behagen 
Maer siet men uws gelijck in ongewone pracht,
Haer wort de gansche schult als eygen toegebracht .
De man beschut het wijf, de vooghden hare weesen,
Alleen dit eensacm dier heeft overal to vreesen 
Ilet is als buy ten scherm, en sonder toeverlaet,
Gelijck een treurigh schaep dat eenigh dolen gaet .
Al was uw vrient gewoon sijn dingen uyt to rechten
Met dienst van manne-volck, en sleep van groote knechten,
Ghy, schaft dien omm-slagh in alle haesten af,
Met dat uw weerde man is in het duyster graf 
O f soo uw prachtig buys of hooge staten eyssen
Door knechts to sijn gedient, en niet door eenigh meyssen,
Soo kiest een eerbaer man, nu hoogh aan si j nen dagh,
Die al het huys-bedrijf in order houden magh,
Laet hem het buyte-werck, laet hem de sware lasten,
Laet hem voor al de sorgh van uwe rouwe gasten 
Ghy, maeckt u niet gemeen, en laet oock boven dien
Laet niemant oyt alleen in uw geselschap sien 
Een knecht van gladder huyt als sijne metgesellen,
Sal by een schamper mensch uw naem in twij f el stellen 
Bysonder als het volck in eenigh deel verspiedt,
Dat ghy hem moyer kleet, of meerder gunste biedt .
Hoe teer is vrouwen eer ! een woort in haest gesproken,
Een lack besi j den of onti j digh uyt-gebroken,
Een wenckjen met'et oogh, een knickjen met'et hooft,
Heef t menigh eerbaer wijf van alle glans beroof t 
0 wacht u, lieve ! wacht voor dese gladde klippen,
Van waer een swacke voet haest soude konnen gl ippen,
Gelooft het, jonge weeuw ! de schijn, de bloote schijn,
Die kan u in den na am een eeuwigh hinder si j n
Ghy, om to sijn bevrijt van alle vuyle smetten,
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Moet op het minste dingh, op alle saken letten,
Soo haest u eenigh quaet in eenigh deel bevecht,
Gaet, kant'er tegen aen, en stelt het weder recht .
Koomt oyt in uw gemoet verkeerde lust to rijsen,
Soo speent u van den dranck, en soeckt u niet to spijsen,
De krevel wort gestilt, wanneer de maege bast,
De siele wort gespi j st, wanner het lichaem vast 
Indien u weelde quelt, gact veerdigh naer den armen,
Gaet daer benautheyt is, en daer de siecken karmen,
Gaet daer men niet en hoort als druck en tegenspoet,
Of daer een bange siel de laetste reyse doet .
Feel suchten onder een, die aen het herte klemmen,
Sijn beter aen den mensch, als wel-gepaerde stemmen,
Als spel en bly gesangh  alwaer men droefheyt Sid,
Daer woont de geyle min, de guile weelde niet .
Laet ick en weet niet wie in hare lusten swemmen,
Ghy moet uw weeligh hert, uw domme sinnen temmen,
Uw tochten wederstaen  al leef je sonder man,
Oock daer is eenigh dingh, dat voordeel geven kan
Wie tot het echte bed is eenmael in getreden,
Die is gel i j ck verdeelt en overmits gesneden,
God beef t'er even selfs maer sijn gedeelte van,
De reste wort gewi j dt ten dienste van den man
Maer die bet droevigh l i j ck van haren vrient beklagen,
Die mogen sich geheel den Hemel overdragen,
Die vinden geen belet to woonen in de kerk 
God is in dit geval haer eenigh oogh-gemerck .
Maer laet ons vorder gaen, en komen tot de vrouwen,
Die met een grooten spoet haer snellen om to trouwen 
Men bout dat menig wi j f , oock dickmael aen de baer,
Nu smeedt in haer gemoet een ander wederpaer 
Men siet' et menighmael in onsen ti j t gebeuren,
Het eynde van den man dat is onmatigh treuren 
Het eynde van den druck en van den korten rouw,
Is strax een ander man en f lux een nieuwe trouw
Gewis een vreemt bedri j f, dat niet en is to plegen,
Voor die in ware tucht haer plichten over-w-egen 
Geen wij f en is gestelt gelijck de reden eyst,
lie met een luchten sin aen nieuwe lief de peyst .
Wie maer een vlijtigh oogh wil op de dieren keeren,
Die kan van beesten sel f s veel nutte dingen leeren 
God heeft dit wonder al soo konstigh toebereyt,
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Dat ons al . water is tot goede seder leyt
De spinne leert de mans . en alle jonge vrouwen,
Ten goede van het hays haer plichten onderhouwen 
De bie geef t niet alleen den soeten honigh-raet,
Maer wij st aen prinsen sel f s de gronden van den staet 
De swaluw beef t de kunst van kinders op to voeden,
De snege crocodil ontdeckt de water-vloeden 
De vos, die weet de greep, en toont den rechten voet,
Hoe dat een swanger wij f haer leden vieren moet 
De miere kan een spoor aen luye menschen geven,
Tot voorraet in der ti j t en tot een suynigh leven 
De kleyne tortelduyf, die stelt de jonge vrou
En regels voor het bed en wetten in den rou
Gaet, let eens op het dier, ghy sult'et vinden treuren,
Indien si j n wederpaer hem niet en magh gebeuren,
Ten beef t geen spelens lust, maer sucht den ganschen dagh,
Om dat het si j ne gay niet meer genieten magh
Ten sit in dit geval niet aen de klare stroomen,
Niet in het jeughdigh gras, of opte groene boomen 
Het sni j t ten vol len a f de tochten van de jeught,
En leyt na desen tijt een leven sonder vreught .
Ghy, leert bier, eerbaer wij f ! oock van de wilde dieren,
Na tijt en reden eyst, uw jeught en lief de stieren 
't Is meer als beestigh volck, dat voile reden beef t,
En des al niettemin naer reden niet en leef t .
'k En wil noch evenwel geen menschen wederhouwen 
Van weder, als het dient, of andermael to trouwen 
Al wat bier tegen wrockt is oude ketters werck,
Dat noyt en heeft behaeght aen Godes ware kerck .
Hoort, jonge vrouwen, hoort, indien uw guile , jaren
U dringen aen de borst, u dwingen om to paren,
Gaet weder, soeckt behulp ontrent den echten bant,
't Is beter datje trouwt als in de lusten brandt
Maer wilt geen tweeden man uw leden overgeven,
Als door een hoogen root van binnen aengedreven 
Het is van outs gel oo f t, dat veelti j is nieuwe trop
Gedijt tot nieuwen twist, of tot een nieuwen rou .
Daer sijn des niettemin, daer sijn gesette stonden,
Waer aen het echte bed in desenn is gebonden 
O f schoon al eenigh ding naer reden mag bestaenj,
Het dient noch evenwel to si j ner ti j t gedaen .
Men vint'er overal', die, mits een haestigh trouwen . .
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Iet, ick en weet niet wat, een selsaem mengsel brouwen 
Soo dat men menighmael, niet sonder schande, vint
Een vaderloose dracht, een twi j f elachtigh kint .
Ghy, die uw saken recht ten goede van de seden,
Biet eere door den ti j d aen uwen overleden,
Koomt niet als met bescheyt ontrent het tweede bed
Een jaer is voor de rouw, dat is .een oude wet
Ghy mooght na desen tijt (of immers na de keuren,
Die yder lantschap heef t als eygen om to treuren)
Gaen strecken uw gebet, op dat de wijse Godt
Mach stieren uw gemoet in dit onseker lot .
Doch schoon ghy wort versocht, gevleyt, en aengebeden,
Om voor de tweedemael in echten staet to treden,
En stelt u geensins aen, gelijck een vrijster doet,
-Die met een ydel breyn haer eerste lief de broet
En hout geen mal gevry, een pleeght geen minnestreken,
En laet niet door de stadt van uwen handel spreken 
Weest stil in uw bedrij f, en deckt uw gansch beleyt,
Tot dat het in de kerck voor yeder wort geseyt .
Ghy moet in dit beslagh ten naeusten overleggen,
En wat'er is to doen en wat'er is to seggen,
Maeckt dat u niet een mensch in woorden achterhaelt,
't Is beter dat de voet, als dat de tonge dwaelt .
En laet geen nieuwen vrient aen uwen sin behagen,
Of pleeght al voren raet, oock met de naeste magen
Van uwen eersten man  dat is een soete vont,
Die nieuwe banden maeckt, en stij f t het oude bont
Doet niet in dit geval door eygen-zinnigheden,
Hou vrientschap daerje plaght, dat eyschen goede seden
Al ben je van den man en sijnen wil gevrijt,
Weet datje niet-te-min noch aen de vrienden sijt .
Men hoort den ouden tijt van jonge weeuwen klagen,
Om datse veel bestaen en of ter weynigh vragen,
Of, schoon sij plegen raet, ten is maer enckel schijn,
Sy willen evenwel niet afgeraden sijn .
Hoe dwalen overal, hoe dolen jonge vrouwen,
Die voor de tweedemael haer snellen om to trouwen 
't Is wonder wat men hoort, en wat men dickmael siet,
Wanneer de krevel-sucht haer in de leden schiet !
Dees trout een vreemden haen, om dat by weet to singen,
En geen' een lichte-voet om dat by weet to springen,
De derd' een jongen wulp van onbesuysden aert,
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Of om een kroese kop of om een krullen baert .
Ghy, gaet met alle sorgh op uwe saecken letters,
Eer sick in eenigh deel uw sinnen nedersetten 
Noyt wort'er goet beleyt in eenigh dingh gepleeght,
Als daer men eerst het stuck met gave sinnen weeght .
Indien j e vryers hebt, die aen het herte raecken,
En dat j e wort versocht • uw keus to wil len maeckeii,
Soo wacht u door het vleys to worden of geleyt,
Maer wickt in uw gemoet, wat u de reden seyt .
En kiest geen jongen laf, in weelden uytgelaten,
Die voor een lanterf ant gaet proncken achter straten,
En kies geen vremdelingh, die, moytjens opgeset,
Loert om een vetten ael to locken in het net
En soo de f risse jeught van uwe groene jaren
Is totte vrucht bequaem, en lustigh om to baren,
Soo kiest noch grijsen baert, noch tandeloose mont,
Al wort sijn goet begroot op menigh duysent pont .
En kiest u boven al, indienje sijt to raden,
En kiest u geenen man met kinders overladen 
En, soo j e niet en wilt versmachten in verdriet,
En kiest in dit geval, -en kiest uw jonger niet .
Wat van het eerste rot  een deel van dese gasten
En heeft geen ander wit, als in het goet to tasten,
Geen ander oogh-gemerck, als wel en lustigh sijn,
En slechts tot uwen kost to sitten in den wijn
En als soodanigh volck ontrent de vreemde menschen,
Heef t in het spel gebracht, al wat de lusten wenschen,
Soo komt het treurigh t'huys, en sit gelijck een block,
Een ander heef t de vreught, en ghy alleen de wrock
Wat moog j e, jonge vrou, wat moog j e doch verlarrgen ?
De vreught van dieje wacht blijft aen de klopper hangen,
Wat geest of leven had, is buyten al gequist,
Voor u en rest'er niet, als slechts alleen de gist .
Nu tot het tweede deel  een ouden man to trouwen
Is enckel herten-leet voor alle jonge vrouwen,
Geloof t het, wat j e doet, of hoe de saecken gaen,
Ghy sijt, in dit geval, ghy sijt'er qualick aen
Indienje lieve-koost, een yeder sal gelooven,
Dat uw beveynsde gunst sijn kasse wit berooven 
Indien je def tigh sijt, soo roept de gansche stadt,
Dat ja uw guile jeught een jonger liever had
Indienje lief de pleeght, ghy sult'et al verkerven,
Jacob Cats 28 .
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Want jonge lieden vreught doet oude lieden sterven 
Of sooje machtigh sijt to leven sonder man,
Wie is 't die aen bet volck de monden stoppen kan ?
Dit maeckt dan over al een angstigh mis-vertrouwen,
Een pijn-banck voor den man, een belle voor de vrouwen 
Ach ! 't is een vinnigh mensch, en hart gelijck een steep,
Die doot en levend vlees wil binders over een .
Koomt tot bet derde stuck  veel kinders sonder baren
Sijn niet als enckel leet ontrent de f risse jaren,
En stiefmoer is een woort, dat al to vinnigh luyt,
Ondienstigh boven al ontrent een jonge bruyt
Men noemt ons seker lant, daer, op besette reden,
Noyt in den breeden raet een man en wert geleden
Die lieve kinders had, soo veel hem dienen mocht,
En of ter in bet buys een tweede moeder brocht
Een jongen, die een hont eens dapper wilde tref fen,
Vermits by voor bet buys niet of en liet to kef fen,
Rocht juyst sijns vaders wij f , en, met dat by bet wist,
Soo riep by tot bet volck  bet is niet al gemist .
Siet, wat een bitter leet, en wat een hatigh wesen
Is in den harden naem van dit beroep to lesen
Ghy, die een steunsel soeckt voor uwen swacken aert,
Trout daerje moeder wort, en eygen kinders baert .
Ten lesten, jonge vrou, wat sij n'er sware k l achten,
Wat sijn'er over al, wat sijn'er droeve nachten
Te vinden by bet volck, alleen op desen gront,
Om dat haer koetse scheef, en niet gelijck en stont ?
Die groen en lustigh is, als uwe dagen korten,
Die meynt, bet staet hem vry in lusten uyt to storten,
En dat sijn frisse jeught, oock op den vollen dagh
Een schoonder nevens u, of jonger hebben magh .
Vriendinnen, om verdriet en alle twist to schouwen,
O tracht met uws gelijck, en anders niet, to trouwen 
O f soo j e niet en kont bereycken dese wet,
Ten minsten bout den voet, die elders is geset
Indienje veertigh telt, soo dienje niet to paren
Met een, die niet en komt tot vij f -en-dertigh jaren 
En soo daer eenigh man de t'sestigh overleeft,
Hem dient geen jonge vrou, die min als dertigh heeft .
Siet daer een rechte peyl, die, soo het mochte wesen,
Wel diende voor een wet to worden afgelesen 
Ghy, soeckt gelijck to sijn met uwen bed-gesel
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Twee ossen niet gelijck en ploegen nimmer wel .
En laet bier uw gemoet niet wilt en dertel swieren,
Maer stelt u voor een wit besetheyt van manieren 
En trout niet voor het oogh, maer kiest een sedigh man,
Die met een soet beleyt uw sinnen buygen kan
't Is vry een groot behulp een man to mogen krijgen,
Die, 1 aegh in sij nen geest, om hooge weet to stij gen 
Die met een stille siel, en met een reyn gemoet
Als uyt den Hemel siet wat stof en aerde doet .
Die kan u in geluck van alle waen bevrij den,
Die sal u guile pracht in weelde leeren mijden,
Die sal uw steunsel sijn, wanneer het qualick gaet,
En houden over al de rechte middel-maet .
Indien j e sijt geneyght uw tochten of to breken,
Die noch van ouden tijt in uwen boesem steken,
Hy sal u wijsen aen, hoe dat'er dient gewracht,
En hoe het ydel breyn n~oei onder sijn gebracht
Indienje raet begeert, oock in bckaeyde saecken,
Om weder recht to gaen, en uytten neer to raecken,
Hy sal uw leytr sujn, en bicr .gen aen den dagh
Al wat u in An geest t-m gc ede dienen magh
In 't korte, wat'er is of dienstigh aen de leden
Of nut voor uw bedrij f of noodigh in de seden
Of heylsaem voor de siel, oock in den laetsten noot,
Hy sal uw steunsel sijn tot in de bleecke doot .
Er_ past u nimmermeer de bruyt to laten maecken,
Of (sooje kinders hebt) vereffent alle saecken 
Geef t hun dat reden is, aleer een tweede man
Uw gunste tegenstaen of wederhouden kan 
Wat uyt het tegendeel voor ongemacken rij sen,
Is even uyt de daet aen yder aen to wijsen 
Ick weet een jonge weeuw, van alle man beklaeght,
Die in haer leden self s hier van noch teyckens draegt 
Sy, uyt een luchten sin met trou-sucht aengedreven,
Had aen een jongh-gesel haer rechterhant gegeven
Als pant van haer gemoet, en toen het was to laet,
Ontdecktse wat'er schuylt, en vordert goeden raet 
Waer toe bier groot misbaer ? of schoon de vrienden kijven,
De knoop is vast geleyt, en moet geduerigh blijven 
Een neef des niet-to-min beweeght de jonge vrou,
Dat sy haer eenigh kint wat naerder goeden sou 
De voorslagh wort gevolght en in der haest beschreven,

43 6
Verleden naer den eysch, en aen den vooght gegeven
Ten stirsten dat men kan  daer trout de blip de bruyt,
Maer siet, eer langen tijt de saecken komen uyt
Stracx wort'er beet geschil hier over aengesteken,
De man wil door het recht den ganschen handel breken,
Hy noemt'et slim beleyt, als sonder hem gedaen,
Hy noemt'et quaet bedrock, dat niet en kan bestaen 
De vooght drij f t even seer, dat ja, verloof de vrouwen
Sijn machtigh hares goets tot aen het wettigh trouwen 
Daer, na den rechter toe'! het buys leyt over hoop,
Het wij f sit in den druck, de man is opte loop
Het stuck wort onder dies door al het lant geweten,
En noch en is de wrock op heden niet gesleten,
Maer wast geduerigh aen  en, waerom meer geseyt ?
Een gants verloren buys alleen uyt quaet beleyt !
Vriendinnen, sedigh volck ! wilt dese klippen mijden,
En u ter rechter stont van alle lasten vrijden 
Doet oude schulden af, maeckt alle slommer quijt,
Uw feeste dient to sijn gelijck een nieuwen tijt
't Is dickmaels aengemerckt, dat, na het tweede paren,
En twist en buys-geschil haer felder openbaren,
En vry al wranger sijn, als in het eersfe bedt,
Daer eenigh jeugdigh paer to samen is geset 
De reden is bekent  twee herten sonder bochten
Van eersten aen gevoeght, en in der jeught gevlochten,
Sijn onder een gepaert en over een geleyt,
Gelijckmen mandewerck van swacke teenen breydt 
Maer als er eenigh volck to samen is gekomen,
Dat in een voorigh bedt sijn ployen beef t genomen,
Wat is daer ongemack, eer dat het eerste krom
Kan buygen naer den eysch, en keeren anders om !
Ghy, die genegen sij t om noch eenmael to trouwen,
Leert, naer de tijt vereyst, in nieuwe bochten vouwen
Hier dient al meerder kunst, en vry al grooter kracht,
Als die uw swacke jeught hee f t aen den man gebracht
Wilt voor een nutte les in dit beginsel leeren,
Hoe van den eersten man uw sinnen of to keeren,
Hoe in het tegendeel de tweede dient gekent,
En hoe uw gants bedrijf naer hem to sijn gewent
Veel op een vorigh man in desen staet to roemen,
Hem dan oock eere doen, en over al to noemen,
Is geensins na den ti j t  't is beter dat je viert
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De son, de nieuwe son, die nu den hemel ciert .
Wat dient een eerste man van u to sijn gepresen ?
't En kan hem, daer by is, doch geensins dienstigh wesen 
En hy, die maer alleen nu dient to sijn bemint,
Wort over dit verhael ten hooghsten ongesint 
Hy beelt hem seker in, dat uw ontijdigh prijsen
Hem pooght als metter hant sijn feylen aen to wijsen 
En, schoon ghy niet to scherp, of niet to schamper sijt,
Hy duyt'et evenwel alleen tot enckel spijt .
Veel dingen sijn gewoon ons soeter in to komen
Om datse van het oogh alreede sijn genomen,
Maer 't is bekayde lust die niemant blussen kan,
Ghy, voeght u na den ti j t en eert nu desen man
Eert hem die met u leef t, en laet den dooden rusten,
Dat niet in wesen is, en moet u niet gelusten
Na dat uw rechterhant haer tweede trouwe gaf,
Soo dient het eerste bont gelaten in het graf,
Doe bier gelijck de by, die mijt de dorre rosen,
En set haer op de bloem, die eerst begint to blosen 
Vriendinne ! tot besluyt  ghy die den tweeden trout,
Siet, datje 't in der daet oock metten tweeden bout .
't En is niet lof s genoegh, a1 wort een wij f gespresen
Van tucht, en eerbaer root, of van een def tigh wesen,
Sy moet genoeghsaem sijn, en heulen met den man,
Al eers' haer echten plicht ten vollen tref f en kan .
'k En wil nosh evenwel geen vrouwen gaende maken,
Om by haer tweeden vrient den eersten oyt to laken,
Neen, beter niet geseyt  ghy spreeckj a goet of quaet,
't Is tegen uw beroep, en buyten onsen raet .
Een weduw heeft gelijck van haren man to spreken,
En tot desselven lof by wij len uit to breken 
Maer alsse weder trout, en nieu geselschap krijght,
Dan isse wel bedacht, indiense stifle swijght .
Een woort bier totten man  ghy, die gesint, to trouwen,
Verkiest tot uw behulp een van de droeve vrouwen,
Een die met innigh leet haer dooden vrient beklaeght,
Verwacht bier ander werck als by een jonge maeght .
Siet, die een nieuwen schoen alleen voor weynigh dagen
Heef t staegh, om sijn gemack, aen eenen voet gedragen,
Soo by die naderhant eens anders schicken wilt,
Let, hoe het maecksel staet, en wat'et hem verschilt
En weest toch niet to gram, en niet to ras verbolgen,
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Al weet de nieuwe vrou uw sinnen niet to volgen,
Sy is gel i j ck een schoen, die n a den tweeden voet
Haer ployen, haer begrijp, haer bochten schicken moet 
Sy moet haer niet alleen tot uwe seden keeren,
Sy moet oock boven dat eerst trachten of to leeren,
Al wat uyt eyger aert in hare sinnen bleef,
En wat haer eerste man in hare sinnen schreef .
Dat met een vasten bant twee jonge l ieden paren,
Ri j st uyt een eygen aert van hare groene jaren 
De daet die wijst'et aen  't is ver het soetste soet,
Dat iemant in der jeught aen jonge vrouwen doet.
De jonckheyt heeft de macht, om veelderhande saecken
Bevalligh aen het oogh en lustig uyt to maecken,
Oock wel door enckel schijn  de jeught, de soete jeught,
Die vint in alle dingn of maeckt haer eygen vreught .
Men siet het eerste groen, men siet de lente-peeren,
Men siet den nieuwen most van alle man begeeren,
Men siet meest al le dingh voor goet to si j n beroemt .
S l echts om den ti j t a l Teen, en dat'et vroeger koemt .
Bedenckt dit, gunstigh man, en leert'et overwegen,
Waer toe in desen stant de vrouwen zi j n genegen 
Wie tot een nieu beroep de sinnen henen wendt,
Dien is'et wonder nut, dat by de gronden kent.
Ghy vrouwen wederom  gaet, betert uw gebreken
Die van den ouden ti j t in uwen boesem steken 
Sni j t waen en eygen sin, sni j t al het wesen a f ,
Dat eertijts uwen man tot onlust reden gaf
Ick hoop uw rouwe jeught, die in uw voorigh leven
Was in het vrouwen-ampt niet weynigh onbedreven,
Heef t nu ter tijt geleert en wat de lief de scheyt
En wat de gramschap stilt en als to slapen leyt
Stelt dat hier nu to werck, en leert de stege sinnen
Ten lesten (magh het sijn) met krachten overwinnen .
Vooral, doet mal le pracht, doet hooghmoet uytten geest 
Die stoort het rustigh huys, en breeckt den vrede meest .
't Is over langh gemerckt, dat dryderhande saecken
De vrouwen boven al vol dwase bobbels maecken
Haer trotsheyt wort gegront of op het meerder goet,
Of op haer schoone verw of op een hooger bloet 
Van yeder wat geseyt  't is vast dat alle vrouwen
Sijn eygen aen de mans soo veerdigh alsse trouwen
God beef t'et soo gewilt  oo& weet uw ri j p gemoet
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Dat ja uw frisse jeught is beter als het goet
Wat gront dan is'er doch om hier to si j n verbolgen ?
Een die het meerder heef t moet oock het minder volgen 
Ghy siet u by den man en onder hem gestelt,
Wat reden kan'er sun to morren om het gelt ?
Te roepen, dat het si j n uw schi j ven die'er kl appen,
Is met een stouten voet op uwen hoeder trappen,
Is tegen echte trou en tegens uwen eet,
Vermi j t dan, jonge vrou ! vermi j t dit schamper leet .
Wat hier de schoonheyt raeckt, laet maer de reden wercken,
Al dat in uw gemoet verweckt het bol geswel,
Is maer een dunne schors, een nietigh buyten-vel 
Al wat daer onder schuylt (waer toe uw moedigh roemen ?)
Is ick en weet niet wat, dat niet en is to noemen,
Dat niet als met verlof en dient to sijn geseyt,
Ach ! 't is een enckel vlies, dat schoon en leelick scheyt .
Geen lis en kan'er eer van heete lucht verschijnen,
Als dese teere bloem sal in der haest verdwijnen,
Een buyl, een kleyne bluts, een koorts, een kinder-bed,
Het minste seeet j e schaet, het kleynste puys j e let .
Gaet nu, gaet, ydel volck, met hooghmoet opgeblasen,
En steeckt de borsten uyt om dese vysevasen,
't Is seker, dat de mensch in schande komen moet,
Die om een nietigh dingh een moedigh herte voet .
De glans van edel bloet, waer op de menschen swellen,
Om datse menigh helt in hare boomen tellen,
Is maer geleende deught, die niemant beter maeckt,
Indien by naderhant de vrome daden staeckt 
Of is'er eenigh dingh in dit beslagh to prijsen
D at moet een echte wi j f van haren hoeder ri j sen
Naem, adel, hooge staet, en alderhande glans,
Koomt alle vrouwen aen by middel van de mans .
Besiet daer, sedigh hert, de gronden wegh genoemen,
Waer op meest over al de jonge vrouwen roemen 
Ghy, pooght met uwen vrient to leven sonder pracht 
Door ootmoet wort het buys de vrede toegebracht .
Tot hier toe van het volck, dat mits bequame jaren
Kan woonen by den man, en lieve kinders baren,
Maer als de grijse tijt u metten rimpel ploeght,
Soo weet, dat nieuwe trouw u niet to wel en voeght 
Indien hier reden gelt, indienje sijt to raden,
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Vilt dan Been ander jock op uwen halse laden,
Ten is uw's wesens niet om meer to sijn gevrijt,
Al quam'er oock een man gel i j ck met uwen ti j t .
Wanneer een jeughdigh paer, in echte trou geseten,
Heeft in gemeene lust sijn eerste kracht versleten,
Soo kan een billick mensch vertroosten sijn gemoet,
Oock schoon het laetste deel verliest sijn eerste soet .
Als iemant beef t gepluckt, en metter daet genoten
De bloem van uwe jeught, met lusten overgoten,
't Is reden dat by draeght, en sander morren lijt,
Wat dor en delluw wort ontrent den winter-tijt 
Maer die geen ander soet, als kuch, to samen brengen,
En in het echte bed maer siecke leden mengen,
En konnen nimmermeer to rechte sijn gepaert,
Sy vryen buytens ti j t, en trouwen tegen aert 
Wie dorre tacken int, en dat op oude boomen,
Diens hoop is enckel spot, en niet als vijse droomen,
Daer is geen levens-sap, geen jeught, geen edel vocht,
Daer van men immer vrucht of sucht verwachten mocht 
Sy konnen nimmermeer, sy konnen niet verheelen,
Sy blijven ongevoeght tot aen de minste deelen,
Sy leven ongepaert en hebben niet gemeen,
Als dat haer asch misschien sal mengen onder een .
Twee herten sonder troost die moeten eeuwigh kermen,
Twee lyven even koel en konnen niet verwermen,
Twee swacken sonder hulp en warden noyt gesticht,
Twee keerssen sonder vlam en geven nimmer licht
Ghy waert voor desen nut, om naer den man to buygen,
Als u het eerste root quam van de jeught getuygen,
En by was even toen gelijck een jeughdig rijs,
Maer siet, nu sijtje stram, en beyde wonder veijs .
Het lijm van uwe jeught, dat herten plach to binden,
En is na desen tijt niet meer in u to vinden 
Uw boom, we] eer gebloeyt, is maer een kale stock,
En dat eens vruchten droegh, is maer een dorren block .
Het wit van uwen h als, het root van uwe wangen,
'Het klaer van uw gesicht, het f ier van uwe gangen,
En wat'er eenigsins de sinnen locken mocht,
Is al, gelijck een mist, verdwenen in de locht
De sinnen, die het lij f in sijn gestalte volgen,
Sijn quelligh, sonder vreught, en in der haest verbolgen,
In 't korte, wat' er rest en is maer enckel gist,
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Soo dat het echte bedt sijn gansche steunsel mist .
Waerom dan noch getrout ? ghy siet uw leste palen
Waerom een wool gerecht, daer niet en is to malen ?
Ey lieve, weest gerust, en blij f t gelij ck je sij t,
Want als uw beecke drooght, soo dient'er niet gevrijt .
Ghy roept hier tegen aen  wat sal ick dan beginnen ?
Wie sal mijn saecken doen ? wie mijne schulden innen ?
wie salder voor de wet of voor den rechter staen ?
Wie salder op het lant mijn dingen gade slaen ?
Waer is een wij f bequaem om kinders op to trecken ?
Om sonen, door ontsach, tot deugden op to wecken ?
Waer is een wij f bequaem, om al het onverstant
Dat knecht of meyssen pleeght, to houden in den bant ?
Eylaes ! geen vrouwen hooft en is'er toe geboren,
Ach ! waer een man ontbreeckt, daer gaet'et al verloren 
Men segge wat men wil, al sijn wy vrouwen out,
't Is noch de beste voet oock dan to sijn getrout .
Maer waerom doch gebruyckt so veel verbloemde reden ?
Men kent uw 'loos beleyt van over langh geleden,
Het is een oude spreuck  sy broet een geylen aert,
Die, als de moeder sluyt, noch wenst to sijn gepaert
Ick weet dat uw bedri j f dient waer to sijn genomen,
Maer konje niet een vrient in dit geval bekomen ?
Of is'er in het lant niet een gedienstigh man,
Die om een eerlijck loon uw saecken redden kan ?
Ey, soeckt geen f utsel-boeck  daer sijn bequame lieden,
Die u ten dienste staen, en dieje mooght gebieden 
Indien u dat al leers ten wederhuwen drij f t,
Soo raed' ick datje noch in uwe vryheyt blij f t .
Wat nu de kinders raeckt  waer staet het dock geschreven,
Dat hun uw tweede man sal eenigh voordeel geven ?
Ick sie, wanneer het volck betreet het tweede bedt,
Dat ieder maer alleen op eygen bate let
Om kinders dient het wij f een echte man to trouwen,
Om kinders wederom haer lust to wederhouwen 
Om kinders, jonge vrouw, soo quaem j e tot den man,
En om der kinders wil, soo blij f t'er weder van .
Men hoort den ouden tijt met oude vrouwen gecken,
Die op het echte bedt haer koude leden strecken 
Een bruyt die rimpels heef t is weert to sijn bespot,
Men houtse bijster geil of uytter-maten sot .
Ghy sijt voortaen bequaem om beter dienst to plegen,
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Om yeder by to sijn, na dat'et is gelegen,
Siet, wat een schamel mensch in druck en siekte maeckt,
En l aet't aen de jeught al wat de kamer raeckt 
Stil, eensaem, treurigh sijn, en, met een soet verlangen,
Veel tranen evenstaegh to rollen op de wangen,
Te storten voor den Heer, dat is een reyn gelaet,
Dat u ten besten voeght, en past op uwen staet
Veel troosten in der noot, veel bidden, milde deelen,
Dat sijn voor uwen hals de beste bruyts-juweelen 
Niet dat de leden ciert, maer dat de siele bout,
Is dienstigh aen het volck, dat niet en is getrout .
Doch soo ghy niet-te-min, oock in de boose dagen,
Die ongewisse kans noch eens begeert to wagen,
Soo koomt dan tot het werck gewapent met verdragh,
Niet met een luchten sin, gelijck de jonckheyt plagh 
En wacht geen malle vreught ontrent uw dorre leden,
Maer tracht slechts in het bed to mengen uw gebeuen 
En wacht geen dertel spel of rancken van de jeught,
Die ghy in dit geval niet meer gedencken meught
Als hoest, of f elle gicht u lief geselschap quellen,
Of dat hem van de sucht de gansche leden swellen,
Of eenigh siltigh nat hem pijnight aen het been,
Gaet, stort dan over hant uw tranen onder een 
Hebt deel in sijn verdriet door gunstigh medelij den,
En doet hem sijn gemack, oock sonder u to mijden,
En onder dit gewoel, soo spreeckt in uw gepeys
Ey, wat is van den mensch en van het nietigh vleys !
Maer soo in tegendeel de sRecken soo gebeuren,
Dat uw ellendigh lij f, dat uwe geesten treuren,
Dat u een heete koorts geduerigh even straf
Wil leyden metter hant, en leggen in het graf 
En wilt in dit geval uw sinnen niet bemoeyen
Met dingen sonder slot, die uytten hoogmoet vloeyen,
Te weten, wie den rouw sal hebben voor en naer,
En wat men voor een kleet sal leggen opte baer,
En of men door het huys de glasen sal bedecken,
En met een baeyen kleet de kamers overtrecken,
En wat men voor een vout sal maecken in de kerck,
En wat men voor een schrif t sal malen op de serck 
Laet varen dit beslagh  het lij f behoort der eerden,
Treet in tot uw gemoet, dat is van meerder weerden 
Denckt wat u nu betaemt en wat de reden eyst,
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Denckt waer het lichaem rust, en waer de siele reyst 
Denckt vry dat uw gemoet nu reden beef t to geven
En van uw losse jeught, en van uw gansche leven,
En van uw woorden sel f s  denckt vry, dat uw gemoet
Behoeft voor alle dingh des Heeren weerde bloet .
Denckt met een treurigh hert op uw voorleden sonden,
Maer troost u niet-te-min in Christus diepe wonden 
Denckt, hoe een bange siel moet laven haren dorst,
En vinden eeuwigh heyl in sijn bebloede borst.
Wanneer de bleecke doot bereyt haer leste vlagen,
Ontbiet daer uw gesin, uw vrinden en uw magen,
Uw kinders van gelijck, voor al doch uwen man,
En neemt'er in 't gemeen den laetsten oorlof van,
Geef t yeder sijn bericht, na dat'et is gelegen,
Betuyght des Heeren straf, en weder sijnen segen,
Betuyght, dat alle vlees is niet als enckel gras,
Een bloem van eenen dagh, een bijster teer gewas 
Betuyght, hoe buyten God geen rust en is to vinden,
En dat al 's werelts glans is lichter als de winden,
En broser als een glas  betuyght, met alle kracht,
Dat niet als Godes werck is weert to sijn betracht .
Het is een noodigh werck ontrent de laetste tranen,
Een kint, of wie het sy, tot deugden op de manen,
't Is seker dat'et treft, jae door het herte breeckt,
Wanneer een bleecke mont haer laetste reden spreeckt .
Indien voor desen oyt, nu sijn'er voile reden,
Geduerigh tot den Heer to senden uw gebeden,
Te stijgen in de lucht, en tot soo grooten werck
Te roepen t'uwer hulp een hoeder van de kerck 
Te roepen uwen vrint, die aen uw vorigh leven
Tot vreught, tot onderstant, tot hoeder is gegeven .
Gebruyckt dit altemael, en watje vorder kont 
Maer stelt uw troost alleen in Godt en sijn verbont .
En wilt in dit geval niet angstigh liggen vreesen
Noch voor een ouden man, noch voor uw jonge weesen,
Beveelt Hem alle dingh, die alle dingen geeft
O f schoon de moeder steaf t, der weesen V a der leef t .
Maeckt alle banden los die u de siele prangen,
En laet geen aerdschen draf aen uwe sinnen hangen,
Laet van het goet de sorgh hem die het goet be-erf t,
En snijt uw leven of oock eer het lichaem sterft.
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Als Karel met gewelt de Gotten had verdreven,
En nu als werelt-vorst in pays vermocht to leven,
Stont gansch het leger stil, en al de Fransche jeught
En socht maer tijt-verdrijf, en niet als losse vreught
Men siet geen swaerden meer, men siet Been schilden blincken
.
Men hoort geen hel trumpet ontrent de grensen klincken,
Men vint geen adelborst die lans of spiese drilt,
En al dat wapen hiet en is niet meer gewilt .
Maer Venus kint alleen behielt sijn guide pi .jlen,
Die gingh het dertel wicht wel happigh Bitten vijlen,
Begaf rich in het Hof, en quetste menigh Helt,
Die noyt in al den Krij-h ter aerden was Bevel t .
Wat magh hem, seyt het wicht, den Keyser taten dencken,
Dat ick Been macht en heb om hem to mogen krencken?
En dat by maer alleen geheele Rijcken wint?
En dat men sijns gelijck oock elders niet en vint?
Gewis by is verdoolt . Ick kan oock wapens voeren,
En Vorsten nederslaen, en Landen omme-roeren 
Ick wil oock aen het volck gaen toonen wat ick kan,
En dat ick beter schiet als eenigh wacker man .
Wel Vorst, die uwen naem doet in de werelt klincken,
Weet dat uw los geswel in haest sal moeten slincken 
Weet dat ick boven my geen hooger macht en ken,
Maer dat ick nevens u een werelt-dwinger ben .
Ghy wiert my veel to los, en van to grooten weelde,
Indien ick in het Hof mijn rolle niet en speelde 
Nu leert oock van een kint hoe's werelts saken gaen 
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Geluck en groote vreught en kan niet lange staen .
Dit seyt het dertel wioht, en stelt hem om to vliegen,
En soeckt door al het Hof wie dat'et sal bedriegen,
En wat het voor een greep sal brengen aen den dagh,
Daer van de groote Vorst de smerte voelen magh .
Een wacker Edel-man die geestigh wilt to schrijven,
En n a de rechte maet de penne kon de dri j ven,
Kreegh in het Frans gebiet, by middel van de kunst,
Een naem by al het volck, en by den Koningh gunst .
Sijn penne wert gebruyckt in alle groote saken,
En waer een def tigh schrif t by Vorsten was to maken
Al wat by neder-stelt beef t pit en groote kracht,
Soo dat om sijn geschrift hem al de werelt acht .
Het Ri j ck was doen ter ti j t in lusten uyt-gel aten,
Geneyght tot alle spel, en dertel boven maten,
Soo dat'er nacht-geloop en vreemde mommerien
Zijn in het weeligh Hof en over al to sien .
De Vorst schiep even-self s een wonder groot vermaken
In vrouwen, in gedans, en diergelijcke saken .
Siet daer een geyle tijt . Al wat de Koningh doet,
Dat vint het Hof-gesin en al de werelt goet .
Dit wijst de stage daet, ' dit leert de wijse reden 
Als 't hooft niet wel en is, soo quelen al de leden 
Het was een out gebruyck, het is een nieuwe vont
Gelijck de Juffer is, soo is oock haren hont.
't Geviel om desen tijt, dat twintigh Edel-lieden
Bestaen een nieu gedans den Koningh aen to bieden 
Sy komen in het Hof, als Harders uyt-gereet,
Maer geestigh even-wel en wonder net gekleet .
Men sagh het geestigh volck met twintigh Harderinnen,
In 's Koninghs ruyme zael, een nieuwe rey beginnen .
De leyder van den dans dat is bocx-voet Pan,
Die alderhande spel en harders deuntjens kan .
Daer siet men vremt geswier en duysent nieuwe sprongen,
Dan los, gelijck het scieen, dan weder in-gedrongen 
Dan is het gansche rot gemengelt onder een,
Dan toont de maeghden-rey haer wederom alleen .
De Ridder Eginart is eene van de gasten,
Die op dit Harders spel en op de mate pasten 
Men s agh aen sijn, gel aet to m i d den i n den d ans,
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Dat by een ciersel is van alle jonge mans .
Hier quam doen Venus soon hem by de reyers voegen,
Soo kluchtigh in gebaer dat al de Juffers loegen .
Hy sprongh, by liep, by vloogh, by maeckt' een bly gesanck,
Maer dede soo by plagh, en scheyde met een stank .
De dochter van den Prins,_ die met de groote vrouwen
De sprongen van de jeught is besich aen to schouwen,
Die wert door hem geraeckt en in de borst gewont,
Eer dat'er eenigh mensch de reden ondervont .
Sy let op Eginart en sijn volmaeckte leden,
En hoe by op de zael quam geestigh aen-getreden,
En hoe by boven al den ganschen Rey vereert 
En stracx is haer gesicht op hem alleen gekeert .
Het reyen beef t gedaen, de mommers gaen vertrecken,
Maer sy voelt des to meer het vyer in haer verwecken,
En schoon sy is alleen, sy voelt een aerdigh beelt,
Dat haer ontrent het oogh en door de sinnen speelt .
Sy weet nu wie by is, en hoe in 't Hof gekomen 
Dat had het vrouwelijn al in der haest vernomen,
En schoon of by bemerckt haer ongelijcken staet,
Noch voeltse dat het vyer allencxen hooger gaet 
Noch voeltse dat een brant, in haesten op-geresen,
Verweckt in haer gemoet een wonder selsaem wesen .
Wat raet in dit gevaer ? Sy leeft in stage pijn,
Sy kan niet by het volck noch in haer kamer zijn 
Gelijck een vluchtigh hart, dat, van een weymans jongen
Getrof fen met een schicht, begint met losse sprongen
Te rennen door het wout, en dwaelt een l ange wi j 1,
Maer voelt staegh in de borst een diep geschoten pijl .
Wat baet het aen het beest, wat baet sijn vaerdigh loopen,
Het moet'et met verdriet en met de doot bekoopen 
Sijn pijn blij ft waer het gaet, het smelt in heeten d ,orst,
En staegh soo vaert het stael hem dieper in de borst .
Dus leef t de jonge maeght vol ongewone kuren,
Sy kan op eene plaets als geenen tijt geduren,
Haer breyn is op de loop, haer gansche ziele maelt,
Het schijnt haer geest die rust, wanneer haer lichaem dwaelt .
Sy weet tot dit gewoel geen stil vertreck to vinden,
Want sy en heef t geen macht haer tochten in to binden 
E n t' wi j l in desen angst haer gansche leden sl aen,
Soo spreeckts' op dese wijs haer eyge sinnen aen
,,Ick was voor desen bly dus h,oogh to zijn geboren,
Jacob Cats 29.
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Maer nu heb ick de lust van dese waen verl-oren,
Ick ben mijn edel bloet en groote vaders gram,
Ick wensch een lager huys, en vry een minder stam 
Ick wouw, indien ick mocht, van minder Adel wesen,
Of wensch dat Eginart mocht hooger zij n geresen 
Want soo ick minder waer, of by een meerder Vorst,
Soo sagh ick heden kans to lessen mijnen dorst .
Maer nu ons saken staen op ongelijcke gronden,
Soo wort'er geen behulp, geen troost voor my gevondeni,
Ick moet van heden of versmelten in den druck 
Want hoogh en machtigh zi j n, dat is mi j n ongeluck .
Maer wat is dit geseyt ? waer gaen mi j n domme sinnen ?
Sal ick door een gesicht my laten overwinnen ?
Sal ick een slecht gesel ontf angen in de ziel,
Die ick van alle brant tot heden suyver
hiel ?
r
Ey, wat ick bidden magh, laet dese grillen varen,
En biet geen lossen toom aen uwe guile jaren 
Snijt af, brant uyt het quaet, dat in uw leden sit,
Eer dat het u de borst en al het lij f verhit .
Ghy voelt een stiff vergif door uwe leden rillen,
En tracht dit nieu gewoel in uw gemoet to stillen
Vergeet uw goeden naem, uw reyne plichten niet 
Een vonck dient uytgeblust voor die een vlam ontsiet .
De sieckte dient ver j aeght als die begint to komen,
Al-eer door haer gewelt het bloet is in-genomen 
Het onkruyt dient verdelght en uyt to zijn geruckt,
Eer dat het wortels krijght en beter kruyt verdruckt .
Wie is Loch Eginart, dat ick my sal ontstellen ?
Dat ick om si j nent wil mi j n ziel behoef to quel len ?
Al wat hem achten doet, dat is alleen de pen,
Daer ick, in voile daet, een Keysers dochter ben .
Daer ick in korten stont kan hondert Vorsten trecken,
En met een gunstigh oogh haer gunst tot my verwecken,
Het ware f loiren werck soo los hier in to gaen,
En hem to willen doen dat Prinssen dient gedaen .
Hoe wouw in dat geval, hoe sou de werelt spreken !
Hoe sou my al het volck met feile tongen steken !
Hoe sou het schamper Hof my vallen op het lijf,
En spel len mi j nen naem tot enckel ti j t-verdri j f !
Wat sou mijn Vader doen, als by begon to mercken
D at op soo lagen sto f mi j n hooge sinnen wercken ?
D at ick een schry ver ga f , een schri j ver on derstont,
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Dat niet als aen een Vorst of Keyser dient gejont ?
Maer swaer-hoof t als ick ben, wat is'er aen gelegen
D at ick in mijn gemoet tot vryen ben genegen ?
Dat ick wat lies verkies, daer in mijn hert verblijt ? --'t Is jonge lieden werck, en dat van -ouden tijt .
De Ridder Eginart is geestigh in de zeden,
En niemant sijns gelijck in al de naeste steden 
Schoon ick hem gunstig ben, wat leyt'er iemant aen ?
Dat ick op heden doe, is langh voor my gedaen .
Wat sal my doch de pracht, wat sal de grootheyt baten ?
'k En wil om dit bejagh mijn liefde niet verlaten,
'k En wil geen slave zijn, maer doen wat my bevalt 
Geen eer en beef t ontsagh, wanneer de jonckheyt malt" .
De nacht komt onder dies het gansche l ant bedecken,
En met een duyster kleet den Hemel over-trecken,
De sl aep si j ght op het volck, en y der is gerust,
Maer sy noch even-wel en heeft geen slapens lust .
Sy geef t haer op het bed, maer gaet daer leggen malen,
En laet, 'k en weet niet waer, haer sinnen henen dwalen 
Doch vint noch efter niet, hoe sy in dit geval
Met glimp en goet beleyt haer saken redden sal .
Ten lesten koomt de vaeck haer de oogen overwinnen 
Maer sy malt lijcke-wel met haer verdwaelde sinnen,
Sy droomt 'k en weet niet wat, sy droomt en is beschaemt
Om dat soo geylen droom geen jonge maeght betaemt .
(Al is de wey-man stil en geef t hem om to rusten,
Noch keert si j n woel igh hert tot sij n bekende lusten,
Hem dunckt dat by een haes of vluchtigh harte siet,
Oock als by in het bed een vollen slaep geniet . )
Sy, als het schemer-licht nu aen begon to breken,
Bevont haer brandigh hert maer des to meer ontsteken .
Sy meynt, dat sy voor al moet spreken haren vrient,
En dat haer sijn gesicht alleen tot ruste dient .
Hier toe wert sy gestaegh en krachtigh aen-gedreven,
En beef t daer op een brief aen Eginart geschreven,
En seyt hem door de pen, dat hy, in aIle spoet,
Daer in het vrouwen-hof en by haer komen moet .
Sy gaet na dit geschrif t ten naeusten over-leggen,
Wat hem, wanneer by komt, is dienstigh aen to seggen 
Nu kiestse dit gesprek, en dan een ander tael,
En watse spreken wil dat proef tse menighmael .
De Ridder, na den brief to hebben over-lesen,
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En laet niet in der haest in 't vrouwen huys to wesen,
H y klopt voor haer vertreck  een maeght die hem verwacht
Ontsluyt terstont de deur, en beef t hem in-gebracht .
Maer Emma wert van anghst ten hooghsten ingenomen,
Soo haest als Eginart tot haer begon to komen,
Sy beef t, sy suysebolt, sy stont gelijck bekaeyt 
IHet schijnt, dat gansch het Hof en al de kamer draeyt .
Haer voorstel, haer ontwerp, en watse meynt to spreken
Was in de lucht gegaen, en uyt haer breyn geweken 
Nu vinghs' een reden aen, dan lietse weder of,
Soo dats' aen Eginart een vreemt bedencken gaf .
Maer als, na dit gewoel, haer geesten weder quamen,
En na den rechten eysch haer eerste plaetse namen,
Doen schiep sy weder moet, bedenckt een nieuwe vont,
En opent met bescheyt al dus haer rooden mont
,Ick heb een langen tijt mijn sinnen onderhouwen,
Met priem- en naelde-werck, een hantspel van de vrouwen,
En daer in vond' ick lust, en docht my wonder net,
'Fe steken aerdigh tuygh van sijd' of van sayet,
Van gout en paerels selfs . Maer diergelijcke saken
En konnen nu voortaen mijn sinnen niet vermaken .
Wat nieus verheught den geest, gelijck ick heden merck,
Dies soeckt mijn nieusgier hert geduerigh ander werck .
Ick hebbe tot de pen een grooten lust gekregen,
En daer is mijn gemoet nu wonder toe genegen,
Orn dat ick lestmael sagh een schrift van uwe hant,
Daer in ick groote kunst en soete streken vant .
Ghv, wilt, tot mij n gerief, een voorschrif t toe-berey den,
Ick sal na uw ontwerp mijn penne sien to leyden 
Maer als ghy door den dagh niet al to besigh zij t,
Soo jont my doch een deel van uwen vryen tijt .
Koomt, siet hoe ick het maeck, en betert mijn gebrekern,
Ick wil het naelde-werck een wijle laten steken,
En spelen met de pen . Dat stel ik heden vast,
Ick weet dat ledigh zijn geen jonge maeght en past" .
H ier sweegh het Vr,ouwel i j n, en even na het spreken
Zoo is haer gansch gel aet gelijck een vyer ontsteken .
Maer siet ! dien eygen stont haer aerdigh blos je weeck,
En sy wert lely-wit, die eerst een roos geleeck 
En dat gingh overhant tot drie verscheyde reysen,
Dies wert de Jongelingh onseker wat to peysen,
Onseker wat to doen. Hy voelt van stonden aen
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Al med' een grilligh bloet hem in de leden slaen
H y voelt een vremt gewoel, een wonder hart bewegen,
Dat quam hem door het oogh tot in het hert gesegen 
Hy voelt een selsaem vyer, een nieu ontsteken brant,
Die by in sijn gemoet voor desen niet en vant .
Hy t,ij t daer op to werck, en heef t een dicht geschreven,
Daer, achter, midden, voor, haer naem is in-geweven 
't Was Emma waer men sagh, en des al niet-te-min
't En bracht geen ongemack, geen hinder aen den sin,
Geen na-deel aen het vaers  dat bleef al even vluchtigii,
En was by wylen soot, by wylen wonder kluchtigh,
By wylen al to geyl  maer wat de Juf f er las,
Het scheen dat al het werck haer niet als honigh was .
De letters even-self s van al de loose dichten
Zijn beelden, in den schijn van kleyne Venus-wichten,
En diergelijcke stof  soo dat, al waer men sagh,
Men sporen tot de lust in alien vinden magh .
Al wat de Joncker dicht, daer leyt by slimme gronden,
Daer leyt by angels in, en al met nieuwe vonden,
De letter had een staert gelijck een schorpioen,
Soo dat haer leste deel kan innigh hinder doen .
Hy schreef een ABC, met wonder vreemde trecken,
Bequaem een killigh hert tot lusten op to wecken 
Hy schreef, en wat by schreef dat ketelt haer gemoet,
En 't leste dat by schreef, dat gingh op desen voet
A Adem mijner ziel,
B Bloem van onse steden,
C Ciersel van het Rij ck,
D Dal vol soetigheden,
• Eer van onsen tijt,
F Fackel van de jeught,
• Glans van al het lant,
H Hof van alle vreught .
I Iont my dat ick wensch,
K Komt tot my genaken,
1, Laeft mijn dorre ziel,
M Mint tot ons vermaken,
• Neemt mijn smerte wegh,
0 Oeffent minne-strijt
P Proeft wat gunst vermagh,
Q Quist geen nutten tijt,
R Roosje noyt gepluckt,
S Schoonste van den lande,
V Vonck voor wien ick brande,
T Troost van mijn gemoet,
W Wellust van mijn hert,
Y Yder eens vermaeck,
Z Zee van honigh-raet 
Ach, had ick eens de smaeck!
Hier staet mijn penne stil, ick laet het dichten blijven 
Daer zijn geen letters meer, hoe kan ick vorder schrijven ?
Princesse 't is genoegh, mij n ABC is uyt,
Ghy jont my voor het lest een kus j e tot besluyt 
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Een kusje, waerde maeght, dat noyt en is gegeven,
Als daer het innigh hert to pande was gebleven 
Een dusje duysentmael, en duysentmael gekust,
Dat staegh het vyer ontsteckt, en nimmer uyt en blust .
Als Emma dit geschrif t met aendacht had gelesen,
Sy kreegh een vrolick hert, sy kreegh een lustigh wesen,
S y prees het geestigh dicht, sy prees den nieuwen vont,
En bracht het aerdigh vaers aen Karen rooden mont .
Sy kust'et duysentmael  doch haer geduerigh kussen
En had niet machts genoegh om haren brant to blussen,
Sy voelt noch grooter vyer en staegh een heeter dorst 
Dies ley sy 't aerdigh werck ontrent haer witte borst,
Juyst daer het herte speelt, en daer de geesten woelen,
En meynde voor gewis het sou haer brant verkoelen 
Maer sy bleef even-wel gedurigh ongerust,
En onder dit gewoel soo kreeghse dichtens lust .
Siet, wat een selsaem werck ! de lief de maeckt Poeten
Oock hen, die van de kunst de gronden niet en weten
De lief de geef t verstant, en wijst de menschen aen
Wat dienstigh is geseyt, en noodigh is gedaen .
Vooreerst, soo let de maeght hoe dat de woorden loopen,
En hoe een aerdigh vers to samen is to knoopen
Sy kri j ght het vyer in 't hoof t, en op den eygen trant
Soo wast, dat sy het werck al dus to samen bant
A Aes van mijne jeught .
B Blust mijn vierigh minnen,
C Cust haer die u lieft,
• Drenckt mijn dorre sinnen,
• Edel uyter aert,
F Frissche jongelingh,
G Geest van mijnen geest,
H Heus in alle dingh,
J Jeught van mijne jeught,
• Kroon van alle staten,
L Lof van onsen tijt,
M Mont vol honigh-raten,
• Noyt genoegh gelooft,
0 Offert aen de min,
• Puyck van alle mans,
Q Quelt noyt uwen sin,
R Roem van al het Rij ck,
S Schat van schoone leden,
T Tuyn van alle vreught,
V Vloet van soete reden,
W Wensch van mijn gemoet,
Y Yemant slae mijn doot,
Z Zeer geminde vrient
Laet ghy my in den noot .
Maer denckt niet, jongelingh, al heb ick dat geschr,,ven,
Dat irk min beste ant u ben gesint to geven 
Neen, vrient, en denckt'et niet, ick ben van Keysers bloet,
Ick weet dat ick mijn jeught voor Prinssen sparen moet .
Ick lijde datje speelt, ick wil oock kluchtigh schrijven 
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Maer des al niet-te-min soo wit ick eerbaer blij ven .
Ghy draeght dan eere toe haer die u gunste biet
Jockt, dat is u gejont  maer, Ridder, hooger niet .
Een kus je li j cke-wel, ontrent mijn teere wangen,
D at sal ick om de kunst en t' uwer eer ontf angen 
Maer laet het eerbaer zijn, en van soo reynen aert,
Of ghy mijn naeste bloet, een nicht of suster, waert
Want antlers soo de soen wert harder aen-gedreven,
Ick sal u voor gewis uw kus je weder geven 
Op dat geen slim fenijn, uyt uwen mont ontstaen,
My kan tot in het bloet of aen mijn herte gaen .
Wel leert dan, zijt ghy wijs, een Keysers dochter mijden,
Of anders (hout'et vast) ghy suit de straf fe lijden,
De straf fe nu geseyt  en sooj' 'et weder doet,
Soo weet dat pock mij n wraeck al hooger rij sen moet .
Ick sal in voile maet, ick sal u laten smaken,
Wat spel het iemant maeckt een vrouwelijn to raken 
Ick sal u, maer het is my beter dat ick swijgh .
Tot ick eens nieuwe stof tot gramme sinnen krijgh .
'k En wil niet voor den tijt mijn stille ziel verstooren,
Hier door beef t menigh hert si j n soetste vreught verlooren .
Nu, Ridder Eginart, ick wensch u goeden dagh,
Doet hier en over-al gelijck een Ridder plagh .
Daer stont een lessenaer die, na den eysch gebogen,
Was met een groen f luweel ten vollen overtogen 
Hier op schreef Eginart, als by daer binnen quam,
En van haer soete mont een kus to pande nam .
Hier leyt de maeght haer vaers wel netjens uyt-geschreven,
Soo dat'er niet een lack of klat en was gebleven 
En siet, then eygen tijt soo quam de Joncker daer,
En wert van stonden aen het aerdigh schrif t gewaer .
Hy nam het vaerdigh op, by gingh'et over-lesen,
En 't scheen hem als een droom, een selsaem dingh to we .3en,
Een wonder stuck to zijn, dat sy, een teere maeght,
Soo hoogh gesweef den geest in haren boesem draeght .
Hier op ontbrant sign hert, b y kan niet langer wachten,
Hy grijpt haer in den arm als met geheele krachten,
Hy druckt haer aen den mont met soo een gullen soen,
Dat sy daer uyt verstont wat hyse wenscht to doen .
Dus speelt het weeligh volck met vrye minne-streken,
Tot dat de reyne tucht allencxen is geweken .
De penne met den inckt, geschri f t en geestigh boeck,
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Vervallen op het lest, en leggen in den hoeck
Want op den loosen gront van wel to leeren schri j ven,
Soo gingh men naderhant een vremden handel drijven 
Want onder desen schijn, door middel van de kunst,
Soo dringht de Joncker in tot aen haer diepste gunst .
Hy komt de jonge maeght schier even-staegh besoecken,
Hy brenght haer nieu gedicht, en alle soete boecken .
Hy brenght haer alle dingh, oock midden op den dagh,
En wat haer guile jeught tot vreughde dienen magh .
Hy sprack een vreemde tael, vol ongewone streken,
Die maeghden hinder doen, en herten konnen breken .
Hy schreef een minne-brief, by dicht een aerdigh liet,
Daer in men slim beleyt en Hoof sche rancken siet .
Hy doet al wat by kan om haer to mogen trecken,
Om haer tot si j ne gunst - en vrientschap op to wecken 
Al wat sijn inckt, sijn pen, sijn hant, sijn hooft vermagh,
Dat brenght de loose gast to samen aen den dagh .
Sy, die tot heden toe in net geschreven boecken,
Haer lust en tijt-verdrij f maer is gewoon to soecken,
Staet eerst geheel verstelt, als haer de schrijver geeft
Een schrift dat wilder gaet, en gulle streken heeft .
De sprongen van de pen, en al de vreemde swieren,
Daer met dat Eginart sijn letter wist to cieren,
Verleyden haer het oogh, en des al niete-te-min
Sy vint in korten tijt en weet den rechten sin .
D aer is geen beter vont om schrift to mogen lesen,
Als door een vryers hant veel aen-gesocht to wesen .
Een duyf, een slechte duyf, (geeft haer een soete lief) --Die noyt geen schrift en las, die leest een minne-brief .
Sy weet het eygen wit van dat'er is geschreven,
Hoe weeligh sijne pen haer sprongen heeft gedreven,
Hoe geyl sy heeft gespeelt . Siet, jonge-lieden, siet,
Wat doet de stage vli j t, wat doet de l ie f de niet !
Maer schoon dat aen de maeght de letters wel bevallen,
Hy die de letters maeckt behaeght haer boven allen .
Sy let niet op het schrift, maer sagh den schrijver aen,
D aer is dat haer gemoet en al de sinnen gaen .
-Sy dede menighmael al willens quade streken,
Om hem, die somtij is sweegh, to mogen hooren spreken .
Sy schreef haer voorschrif t na, en mits sy dickmael schreef,
Soo is 't dat haer de gif als ingewortelt bleef .
Sy drinckt met groot vermaeck, en als met vollen monde,
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D at haer tot aen het mergh de gansche ziel doorwonde.
Een dertel minne-dicht, en dan een snege pen,
D at is het slimste gi f dat ick op aerden ken 
Dit beef t haer teer gemoet soo verre wegh-getogen,
Dat sy van heden of is buyten haer vermogen .
Sy geef t hem nu voortaen geen naem van Eginart 
Sy noemt hem even-staegh haer ziel en eygen hart .
Maer onder dit gewoel (hoe kan het anders wesen ?)
Begon haer dese gast een ander boeck to lesen
Hy is een dertel quant, en sy to bij ster schoon,
En by en wil voortaen niet dienen sonder loon .
Soo haest sy na de kunst een letter heeft geschreven,
Hy seyt dat hem voor al een kusje dient gegeven 
Hy seyt dat hem terstont sijn school-gelt dient betaelt,
Vermits haer teere pen soo schoone letters maelt .
Hy seyt haer wonder veel, by seyt haer vremde grepen 
Ach ! een die danssen wil is haest genoegh gepepen .
't Is waer, de jonge maeght die weygert menighmael,
Doch al met heus gelaet, en met een soete tael .
Haer neen is sonder ergh, en schijnt hem maer to tergen,
Om, ick en weet niet wat, hem op een nieu to vergen 
En dit gingh metter tijt soo verre buyten schreef,
D at by daer menighmael tot in het duyster bleef .
De losse vryheyt wast, de schaemte wort verdreven,
De maeghdom, langh geterght, begon het op to geven,
De nichte van Pepijn vergat haer edel bloet,
Soo dat sy haren lust en syn begeerte doet .
De jeught, de min, de nacht, zijn drie verscheyde saken,
Die, als een snelle wint, de lusten gaende maken 
Ach ! waer men desen hoop by een vergadert siet,
D aer gaet 'et over kant, en wat gebeurt'er niet !
Eens Keysers eygen kint, verruckt door losse sinnen,
Liet door eens schrijvers pen soo veel op haer gewinnen,
Dat by door slim beleyt tot in haer bedde Guam,
En daer haer besten schat voor hem to pande nam .
Sy had 'k en weet niet wat, door af-gerechte vonden,
Haer maeghden wijs gemaeckt en uyt het hof gesonden 
Soo dat het grilligh paer, al uyt een volle lust,
Haer geyle minne-plicht en gragen honger blust .
Maer t'wij l op haer gemack de jonge lieden mallen,
Soo is'er uyt de lucht een dichte snee gevallen,
Een snee die al het lant met hare vlocken deckt,
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En met een winter-kleet de velden over-treckt .
Maer Emma, staegh besorght, gaet onder dies bemercken,
Hoe snel de stille nacht beweeght haer swarte vlercken,
,,Op, seytse, 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 Jonckers ooren,
Hy magh van geen vertreck, en niet van scheyden hooren 
Het bed is saght en warm, 't geselschap wonder goet,
En 't onderlingh onthael is uytermaten soet .
Hy soeckt haer, soo by kan, met woorden om to leyden .
Twee lieven eens gesint, hoe nood' is 't datse scheyden !
Sy weder  „Ridder op ! ick boor den hane kraeyt,
Wis, soo ghy langer blij f t, soo is'et al bekaeyt .
Ick ducht dat in het Hof licht iemant sal ontwaken,
En die sal hier een deur of venster hooren kraken .
Ghy, rij st dan, Joncker, rij st ! en maeckt u op de reys,
Daer sijght in mijn gemoet een wonder swaer gepeys .
Ick boor 'k en weet niet wat, ick hoor sich iemant roeren,
Ick vreese dat gewis ons iemant sal beloeren,
En al het stuk verspien  en soo ons dat geschiet,
Soo is uw leven, vrient, en mijnen roem to niet ."
De Ridder is bedroef t, en stelt hem om to klagen,
Dat hem de snelle tijt quam uyt het bedde jagen 
Hy schelt den dageraet, dat by to vaerdigh rent,
Hy schelt den blinden nacht, dat by geen lief d' en kent 
Hy schelt den vroegen haen, dat by bestont to kraeyen,
Hy schelt den Hemel self s, vermits sijn wacker draeyen 
Hy schelt al wat'er is, en, soo by mocht begaen,
Hy liet een stage nacht op al de werelt staen .
Maer als het wesen moest, doen gingh de j oncker rijsen,
Doch by en laet niet of haer vrientschap aen to wijsen
Dan maeckt by droef gesucht, en dan een soet gevley,
En dan eens wederom een soentjen tusschen bey .
Maer als het Vrouwelijn haer deure gingh ontsluyten,
En dat de Ridder volght en trat ten lesten buyten,
Soo wert het lieve paer in haer gemoet ontstelt,
Vermits een dicke snee bedeckt het gansche velt .
,,Eylaes ! dit seyt de Maeght, nu is'et al verloren,
Men sal ons voor gewis hier weten na to sporen 
Men sal hier in de snee ontdecken uwen voet,
Gelijck men uyt het spoor de wilde dieren doet .
Het Hof is bijster slim, en hondert loose gasten
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Die sullen tot den gront ons saken ondertasten,
Die sullen al het stuck ten vollen open doen 
Want die den draet ontdeckt die vint wel haest het kloen .
Soo ghy hier door de snee gaet uyt de kamer treden,
Soo moet'er ongemack en schande zijn geleden 
Want als men hier verneemt den gangh van eenigh man,
't Is domheyt, soo men niet de reste dencken kan ."
Wat raet hier Eginart ? Daer staet de man verslagen,
Hy weet ter werelt niet als sijn verdriet to klagen 
Sijn geest is uyter her door soo een vreemt geval,
Hy weet niet wat by doen, of wat by laten sal .
Hy vouw tot syn behulp geswinde veeren wenschen,
Erg sweven in de locht, en boven al le menschen 
Hy wouw, indien by kon, gelijck een wilde swaen
Gaen maken door het swerck een onbekende baen .
Hy wouw, indien by kon, met twee getoomde draken,
Voorby de bleecke maen een snelle reyse maken,
Tot in een ander Rijck  by wouw, indien by kon,
Gaen mennen door de locht de wagen van de son .
En schoon by namaels viel tot in de soute baren,
Gelijck als Icarus to voren is gevaren,
't En waer hem geen verdriet, waer by maer uyt den noot 
En (waerom meer geseyt ?) by wenst de bleke doot .
't En is geen suchtens tijt, hier dient in korte , stonden,
En op den staenden voet een middel uyt-gevonden
,,Een middel, seyt de maeght, om niet to zijn beklapt,
Of even op de daet bier niet to zijn betrapt .
Tsa, sit my op het lij f , ick sal met stil le schreden,
Van bier tot in het Hof, tot aen de poorte treden
Al ben ick niet gewoon to dragen eenigh pack,
Ick sal het echter doen oock sonder ongemack ."
,,Prinsses, seyt Eginart, suit ghy dit lichaem dragen,
D at ick tot in de doot voor u behoor to wagen ?
Hoe sal ick dat bestaen ?" , Ey lieve, seyt de maeght,
,,De noot is sonder wet, de kanse dient -ewaeght .
Sit op, en weest gerust ." De vrient laet hem geseggen,
En gingh sijn weeligh lij f haer op de schouders leggen 
Maer wenst in sijn gemoet, en met een stil beklagh,
Dat by van minder last en lichter worden magh .
Maer Emma draeght het pack, en gaet met stille schreden,
En door de koude snee, en door het water treden 
Doch voelt geen ongemack . Siet lief des selsaem werck !
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Sy maeckt de blode stout, sy maeckt de swacke sterck .
De maen was eerstmael dof, en sonder guide stralen,
Maer liet then eygen stont haer oogen neder dalen,
Sagh op het prachtigh Hof en op het lieve paer 
En stracx op dit gesicht soo wert den hemel klaer .
Diana nam vermaeck in datse sagh gebeuren,
En hiet daerom de lucht en al den nevel scheuren,
En maeckt het duyster swerck gelijck een hellen dagh,
Soo datmen al het spel in voile leden sagh .
't Geviel om desen tijt dat veelderhande sorgen,
(Die in der Prinssen hert gedurigh zijn verborgen)
Den Koningh hinder doen, en prangen aen de ziel,
Soo dat geen soeten slaep op sijn gewrichten viel
Hy keert hem dickmael om, by kan niet stille wesen,
En is na langh gewoel ten lesten op-geresen 
Maer, siet, hem dunckt by hoort (doch weet niet wat) geluyt,
Hy gaf hem van het bed, en keeck to venster uyt .
D aer siet by door de snee een Juffer komen kneden,
En, siet, een Jongelingh die sit haer op de leden 
Hy siet haer ongekleet en lucht daer henen gaen,
En 't scheen sy had alleen haer onder-zieltjen aen .
Dit vont de Keyser vreemt, en gaet daer over peysen,
Waer heen dit jonge paer genegen is to reysen 
Hy weet niet hoe het komt, dat soo een jonge maeght
Een rappen Jongeiingh op hare schouders draeght .
Het stuck dient onder-tast . Hy sent de rouwe gasten
Die even in der nacht op sijne diensten pasten,
Die roepen  ,vrijster sta, wie ghy oock wesen meught !
Wy komen tot behulp van uwe teere jeught .
Geef t ons dit wichtigh pack, dat ghy bestaet to dragen,
Ghy dient hier in de kouw uw leden niet to wagen ."
De Juffer kreegh een schrick in haer benauwde ziel,
Soo dat haer waerden vrient ter aerden neder viel,
Te midden in de snee . Hy wert terstont gevangen 
Maer sy bleef niet-te-min hem aen de leden hangen .
Daer wert het jonge paer den Koningh toe-gebracht,
Die met een nieusgier hert de jonge lieden wacht .
En mits sy binnen zijn, en hem wat naerder komen,
Soo heef t sij n wacker oogh op alles acht genomen
Maer by wort stracx gestoort en dapper ongesint,
Vermits by in het spel sijn eygen dochter vint,
Sijn dochter, die by meynt een stille maeght to wesen,
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En die by menighmael hier over had gepresen 
Ach ! dese siet de Prins in schande voor hem staen,
En haer vermeynden roem verkeert in enckel waen .
Hy, die haer heeft gesien een jongen Ridder dragen,
En hoef t geen saken meer hier op to komen vragen 
Het weynigh dat de Vorst van desen handel siet,
Getuyght hem klaer genoegh al wat'er is geschiet .
Sijn ongestuymigh breyn begon hem om to loopen,
Dies raemt by nietter daet wie dat'et sal bekoopen,
Hy sag den schrijver aen, en hielt'et voor gewis,
Dat by van al het werck den gront en vinder is .
Hy snelt hem tot de wraeck, en doet hem daer bewaren,
Tot dat by sijnen wil sat naerder openbaren 
D aer mede treet de Vorst in seker ander zael,
En met een grammen sin beg-on by dese tael 
, ,Ach ! hier licht nu mi j n gl ans, om dit oneerlick mal len,
Hier licht mijn hooge f aem ter aerden neer-gevallen
Mijn dochter is onteert, hier stae ick nu verstelt,
Vermits haer vuyl bej agh mij n eere neder velt .
Ick hadde nu een Vorst begonnen op to sporen,
Die groot, die machtigh is, en wonder hoogh geboren
Dat waer een dingh geweest dat my en haer betaemt,
Maer siet, ellendigh mensch, nu sta ick hier beschaemt !
Het stuck dat is verbrot, mijn luyster weggenomen,
't Is schande, 't is verdriet, dat my is over-komen 
Het is een leelick werck, een schendigh ongeval,
Dat my, door enckel leet, ten grave brengen sal .
Wat is een Koningh zijn , en al het Lant gebieden,
Nadien oock spot en spit t een Koningh kan geschieden
Men seyt oock menighmael dat wy als Goden zijn 
Maer al die groote gl ans en is maer enckel schi j n .
Wy moeten even-se l f s ver driet en h ar de s l agen,
Soo wel als menigh mensch, in onsen boesem dragen 
Hier is geen onderscheyt van slecht of edel bloet,
Als dat een hooger stam to lager vallen moet .
Wat heb ick buytens Lants al swarigheyt to lij den !
Wat heb ick binnens Rid cks al ongemacx to mid den !
Wat heb ick binnens huys dat my gedurigh quelt,
En dat mien droeve ziel in vreemde bochten stelt !
De schri j ver, die ick heb met al le mi j n vermogen
Gevordert, groot gemaeckt, en uyt den dreck getogen,
Die beef t my voor een loon gebracht in dese smaet,
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Soo dat het leven self s my heden tegen staet .
Ick wil den slimmen guyt tot hutspot laten kappen,
Soo kan by mijn verdriet niet elders loopen klappen,
Ick wil hem gansch het lij f to pletter laten slaen,
Soo dier sal desen boef den loosen handel staen.
Ick wil hem boven lien tot asse doen verbranden,
En stroyen 't vuyle stof door al de Fransche landen .
Hoe kander pijns genoegh hem werden aengebracht,
Die niet als voor een sloir een Keysers dochter acht !
Maer holla, mijn gemoet, eer ick to seer ontbrande,
Weet dat ick Rechter ben, en Prinsse van -den lande 
Gaet hier in met bescheyt, en niet door ongedult .
Dit onheyl is misschien uw eygen dochters schult .
De Jonghman dient gehoort, by is van kloecke sinnen,
Hy is van heus gelaet  wie sou hem niet beminnen ?
't Kan zijn dat Emma selfs tot liefd' hem heeft versocht,
En met haer soete gunst tot weder-gunst gebrocht .
Sy heef t den Jongelingh op haren hall gedragen,
En dat zijn voor gewis al soete minne-vlagen 
Daer moet vry lief de zijn die al wat verre gaet,
Dat soo een teere maeght then handel onder-staet .
En is'et haer bedrij f, wat sal ick konnen seggen ?
Wat straf is Eginart van iemant op to leggen,
Waer is'er in het Lant soo in getogen man
Die in soo geylen tijt een Joseph wesen kan ?
Ghy most in dit geval uw eygen dochter straf fen,
Vermits sy door gevley een man gingh lif felaf fen 
Sy heef t in dit bedrij f een harden doot verdient,
En geensins Eginart, haer uyt-gekoren vrient .
Maer, neemt al wederom, het wort alsoo bevonaen,
D at jae uw dochter self s geleyt heef t dese gronden,
Is dit oock straf fens waert, dat sy, een frissche roos,
Een rustigh edelman tot haren dienst verkoos ?
Naer ick het stuck begrijp, daer zijn verscneyde saken,
Die voor uw dochter zijn, en haer onschuldigh maken 
Weeght alles na de daet, en geensins na den schijn,
Ghy suit niet ongesint op Emma konnen zijn .
Een vrijster van de stadt en alle slechte Vrouwen,
Die hebben ruyme stof om wel to mogen trouwen 
Sy vinden haer partuur, en hebben vrye keur
Door al het Koninghrijck, je gansch de werelt deur .
Maer hoogh en edel bloet is wonder nauw besneden,
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Wie kan een Prinssen kint na rechten eysch besteden ?
In al het gansche Lant en is nauw eenigh man,
Die haer versoecken der f t, o f haer genaken kan.
Het moet een Prinsse zijn die met haer dient to paren,
En die is menighmael van onbequame jaren,
Of van een dom verstant, of van een selsaem lij f ,
Of uyter aert geneyght tot ander tijt-verdrij f
En is'er dan een maeght genegen om to trouwen,
En die onmachtigh is haer jeught to weder-houwen,
Heef t die terstont verdient dat sy het lij f verlief t,
Om dats' op eygen raet een man voor haer verkiest ?
Voor my, ick segge neen, cock moet ick -overleggen,
D at op mi j n leven sel f s al vry wat is to seggen 
Ick soecke mi j n vermaeck al waer ick henen ga,
En jage nachten langh mijn geyle lusten na .
Is Emma nu misschien tot jock en spel genegen,
Soo gaetse regel-recht haers vaders eyge wegen .
En waerom doch soo fel ontrent uw naeste bloet,
In saken die ghy sel f s met al de leden doet ?
Ey, leert met sachter aert uw korsel hoof t bestieren,
En door een suet gedult de swacke menschen vieren .
't Is schande wreet to zijn ontrent een eygen kint,
In iet, daer in men selfs sich niet onschuldigh vint !'
De Vorst, na dit gepeys, laet in het Hof ontbieden
Een deel van sijnen Raet en best vertroude lieden,
Die seyt by dit geval gelijck het is geschiet 
Maer wie de l ieven zijn, en seyt de Keyser niet .
De manne (na het stuck to hebben overwogen,
En langh genoegh bedacht al watse dencken mogen)
Verklaren al gelijck de misdaet lijdigh groot,
En waert to zijn gestraft oock met een wreede doot .
Daer op soo laet de Vorst de twee gelieven halen,
En steltse voor den Raet to midden op der zalen 
„Siet bier het lieve paer, waer van ick heb geseyt,
En die ghy tot haer straf de doot hebt op-geleyt .
Wat hoef je, seyt de Vorst, bier langer van to spreken r
Tsa, laetse door een beul den kop aen stucken breken 
Maer segh my niet-te-min, 6 booswicht als ghy zijt,
En die nu maer en leeft alleen tot mijnen spij L,
Wie heeft den gront geleyt van dese slimme streken,
En wie is alder-eerst tot vuyle lust geweken ?
Spreeckt ront, gelijck het client, en seght de ware daet,
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Nadien dat u de doot als nu voor oogen staet ."
Hier op seyt Eginart  , Ey, wilt niet vorder vragen,
Groot-machtigh Werelt-vorst, ick moet de straf fe dragen .
Komt, wie dat maer en wil, vergiet dit schuidigh bloet,
Ick ben het die den doot en wil, en lyden moet ."
Maer Emma knield' en riep  ,ey, laet den Ridder leven,
Ick sal my tot de doot gewilligh overgeven,
Oock nu to deser uur, vermits ick schuldigh ben,
En desen edelman gansch vry en suyver ken ."
De Jonckheer wederom  , ,Ick ben gereet to sterven,
Laet slechts dit edel pant uw soete gunst verwerven,
Breckt 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 quam voor hem getreden
En toont haer blooten hals, en bood haer teere leden,
En sprack den Switsaert aen  ,brenght hier uw vinnigh
Ick heb , den loot verdient, ick ben de straf fe waert, (swaert,
Ick ben hier oorsaeck van . Ick sweere by der Sonnen,
En by den hoogsten God, ick heb het stuck begonnen,
Ick heb een schuldigh hert, en by een reyn gemoet 
Onthout u, wreeden hoop, van sijn onschuldigh bloet,
En kapt in desen hals ." De Ridder daer-en-tegen
Quam voor den Keyser staen, en trock sijn eygen degen,
En gaf het vinnigh stael een f luxen lij f-trawant,
Die by daer op de zael ontrent den Rechter vant 
„Ick bid u, waerde vrient, bemint ghy jonge vrouwen,
Soo wilt my desen romp in duysent stucken houwen .
Ghy maer, o schoone bloem, Beef t my den lesten soen,
En laet aen my den beul sijn bloedigh ambacht doen .
Ick f al met vreugde self s, ick wil den slagh verwachten,
Een kus van uwen mont die kan het al versachten 
Een kus, en 't is genoegh ." Hy knielt daer op de zael - ,
En doet een kort gebedt, en wacht het vinnigh stael .
Maer Emma, die het swaert nu sagh ontrent hem blincken,
En kon niet langer staen, maer liet haer neder sincken 
Haer roode mont versterf t, haer wacker ooge sluyt,
En, naer het schijnen magh, haer ziel die wilder uyt .
De Prins is gansch verbaest, als by de jonge lieden
Siet aen een wreeden beul haer teere leden bieden 
Bysonder als by merckt, dat oock het Vrouwelijn
Is willigh tot de doot, en duldigh in -de pijn 
Dat oock een jonge spruyt is vaerdigh om to lij den,
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En stelt haer in den stant om geen verdriet to mij den .
Hy blijft op desen strijt een wijl onseker staen,
En siet met diep gepeys den vreemden handel aen .
Hy voelt si j n innigh mergh geheel to zijn bewogen,
En door een sachten aert van wreetheyt af-getogen 
Hy voelt dat hem de geest tot beter sinnen leyt,
Dies heeft by Eginart sijn les dus aen-geseyt
,,Gewis ghy hadt verdient ter doot te* zijn gesonden,
Vermits ghy Prinssen bloet onwaerdigh tiebt geschonden,
Vermits ghy hebt bestaen to kl immen op het bed,
Dat u, een slecht gesel, was buyten reyck geset .
En ghy, onwijsc maeght, hebt stofs genoegh gegeven,
Om in dit edel Hof niet meer to mogen leven,
Vermits uw domme jeught uyt lust een man verkoor,
En uyt een malle drift haer eerste gl ans verloor .
Ick heb den tijt gesien, waer my dit overkomen,
[ck had u bey gelijck het leven af-genomen,
Ick had u voor gewis met voeten doot getrapt,
Of dit met eygen swaert in stucken wegh-gekapt .
Maer nu, 'k en weet hoe, mijn gramschap is verwonnen,
Ick wil genadigh zijn, en uw mijn lief de jonnen 
Ick voel in,dit geval een wonder selsaem werck,
Vermits een sachter geest, als uyt de lucht gesegen,
Tot aen het innigh mergh mijn ziele komt bewegen .
Nu koomt hier, Eginart, en neemt dit waerde pant,
En ghy, verlief de maeght, geef t hem uw rechterhant,
En weest na desen een  ick heb het u vergeven 
Ghy, leyt van nu voortaen een soet en eerbaer leven
En schoon ghy hebt verdient de doot of swaerder pijn,
Ick sal u niet-te-min een gunstigh Vader zijn ."
t Scheen dat een helle son met haer vergulde stralen,
't Scheen dat het leven selfs quam uit den Hemel dalen,
't Scheen dat het droeve paer als van de' doot verrees,
Al s hun de g oede Vorst si j n gun st al dus bewees .
Sy vallen bev gel i ick hem vaerdigh aen de voeten,
Die sy met grooten danck, met duysent kussen groeten .
De Keyser, nu versoent, gebiet haer op to staen,
En hietse wederom in hare kamer gaen .
Daer wort hun even doen een Priester toe-gesonden,
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 geluckig lot .
Jacob Cats 30 .
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Daer is een selsaem volck genegen om to dwalen,
Gedurigh om-gevoert in alle vreemde palen,
Dat (soo het schijnen magh) als in het wilde leef t,
Maer des al niet-te-min sijn vaste wetten beef t .
Het laet sich over-al den naem van Heydens geven,
En leyt, al waer het koomt, een wonder selsaem leven 
Het roemt sich, dat'et weet uyt yders hant to sien,
Wat iemant voor geluck of onheyl sal geschien .
Majombe was het hooft van dese rouwe gasten,
Die staegh op haer bevel en op haer diensten pasten 
Sy was loos, vals, doortrapt, en slim in haer bej agh,
Soo veel als eenigh wij f op aerden wesen magh 
Sy quam veel tot Madrid of in de naeste steden,
Want mitse kluchtigh was, soo wertse daer geleden .
Sy had in haer gevolgh al menigh gaeu verstant,
Soo datse gunst en hulp by al de jonckheyt vant .
Sy stal eens seker kint to midden opter straten,
Dat uyt een edel huys daer eensaem was gelaten 
Het was een aerdigh dier, maer jongh en wonder teer,
En 't is maer twee jaer out of slechts een weynigh meer .
De meyt, wiens ampt het was hier op den dienst to passen,
Die gaf de buert een praet, en liet het wicht verrassen
Majombe was verblijt, niet om het geestigh kint,
Maer datse rijck gewaet ontrent sijn leden vint .
Sy geef t haer metten buyt in onbekende vlecken,
En waer het onguer heir genegen is to trecken
Doch wat de moeder socht, en waer de vader schreef,
Men hoort niet hoe 't haer gingh, of waer het meisje bleef .
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Hoe nau daer wort gevraeght, hoe nau daer wort vernomen,
Men weet niet wat geval het kint is overkomen
Waer dat men immer sont, of waer men vragen kan,
't Is al om niet gepooght, geen mensch en weet'er van .
Ma j ombe liet het kint verscheyde dingen leeren,
Waer mede dat het mocht sijn teere jeught vereeren 
Eerst singen na de kunst, oock springen op de maet,
En wat na 's lands gebruyck een vrijster geestigh staet .
Het kint wast onderwij 1 en leerde vreemde zaken,
En grepen na de kunst, en veelderhande spraken,
En selsaem hant-gespel, en ick en weet niet wat,
Waer van schier niet een mensch de rechte gronden vat .
Het was van schoone verw en vrolick in het wesen,
D aer i s cen diep vernu f in s i j n gel aet to lesen
Het had een wacker oogh, en swart gelljck een git,
Sign aensicht even-wel is uyter maten wit .
Het kon sijn frissche jeught, sijn wel-gemaeckte leden
Tot alderley gedans en alle spel besteden 
In voegen dat het volck, en wie het maer en sagh,
Sich van het aerdigh dier als niet versaden magh .
Noch kan de jonge maeght geen kleyne lust verwecken,
Als sy met haer gesangh de sinnen weet to trecken
Men vint dat hare stem een yders harte steelt,
Wanneerse maer een reys een aerdigh deuntjen queelt .
Maer des al niet-te-min, sy wil geen vuyle dingen,
Sy wil geen dertel jock, geen slimme rancken singen 
Haer mont is wonder heus, haer oir en sinnen teer,
Al wat oneerlick luyt en singtse nimmermeer .
Des beef tse by haer volck soo veel ontsagh gekregen,
Dat sy het menighmael geleyt in beter wegen
En schoon dat hun de mont tot vuylheyt is gewent,
Men hoort geen dertel woort als sy'er is ontrent .
En of oock al het rot tot stelen is genegen,
Sy straf t het vuyl be j agh en is'er hef tigh tegen 
En mits sy wonder veel met sangh en spelen wint,
Soo is Ma j ombe sel f s tot stelen niet gesint .
Doch soo'er eenigh dingh by wij len is genomen,
Sy doet'et aen den dagh, en voor de lieden komen 
Maer al door sneegh beleyt, en met een loosen vont,
Soo dat'er niet een mensch en weet den rechten gront .
Sy riep een van den hoop, en liet hem vaerdigh draven
En liet, wat iemant stal, in eenigh velt begraven,
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En dat of by een boom, een hooght, of krommen bocht,
Ten eynde men het pant by teyckens vinden mocht .
En wertse dan gevraegt op 't gunt'er is gestolen,
En wie het beef t ontvremt, en waer het is verholen,
Soo maecktse voor het volck een wonder vremt verhael,
In woorden sonder slot in onbekende tael 
Maer seyt dan op het lest, dat under gene linden,
Of aen den naesten bergh het goet is uyt to vinden 
En als men dan het kraem daer uytter aerden track,
Soo was 't dat al het lant van hare wonders sprack .
Doch sy wist boven al haer saken aen to leggen,
Om aen de losse jeught geluck to konnen seggen 
Het schijnt dat sy den gront van alle zielen kent,
En schier wat yder mensch in sijn gedachten prent .
Sy wist al wat'er loopt op in de hant to kijcken,
En hoe dat iemants aert kan uyt het wesen blijcken,
En wat een kleyn, een groot, een puntigh hooft beduit,
En wat men uyt een oogh of ander lit besluyt
Oock uyt den neus alleen soo kanse gronden trecken,
Waer heen dat iemants lust of guile sinnen strecken 
Want isse plomp, of scherp, of hoogh, of bijster plat,
Sv heeft van stonden aen sijn aert daer uyt gevat .
Sy wist, als op een draet, na mate van de jaren,
Wat yeder over-koomt en plach to wedervaren,
En wat een teere maeght in haer gewrichte voelt,
En wat een jonge wulp ontrent den boesem woelt .
Sy weet, gelijck het schijnt, de gangen van de sterren,
Waer in het kloeckste breyn by wij len kan verwerren
Sy weet en wat de Son en wat de Mane dreyght,
En waer toe sich het jaer en al den Hemel neyght .
Een wie haer openbaert wanneer by is geboren,
Dien weetse by gevolgh sijn leven na to sporen 
Nu spreecktse wonder breet van druck en ongeval,
En of'er iemant arm of machtigh werden sal .
Sy weet den levens-streep in y ders hant to wi j sen,
Daer uyt een vremt gevolgh en groote dingen rijsen 
Want is de liny recht en sonder krommen tack,
Soo roemtse stage vreught en nimmer ongemack.
M'Taer valtse dickmael scheef en in verscheide bochten,
Soo wort by then het raeckt met droef heyt aen-gevochten .
Indiense somtijts rijst, en,dan eens neder koomt,
Soo dient'er voor gewis een swaren val geschroomt,
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Sy gaet hier bi j ster hoogh, sy kent een yders wesen,
Sy kan oock rijcken selfs uyt hant of vingers lesen
En somtijts groot verlies, en somtijts grooten schat,
En somtijts wel cen galgh, of oock een schendigh rat .
Sy wijst een vryer aen wanner hem staet to paren,
Een vrijster, of se veel of luttel beef t to baren,
En of se by den man sal wesen lief getal,
Dan of by buyten haer sijn lust gebruycken sat .
Dit meynt schier al het volck alsoo to moeten wesen,
Soo dat haer lagen naem gansch hooge was geresen,
En al vermits sy breet in desen handel weyt,
En van het naer geheym soo klare reden seyt .
Genaeckt men eenigh dorp, daer weetse f lucx to vragen
Hoe sich in haer bedrij f de meeste lieden dragen,
En wie sich daer ontgaet in lust of dertel bloet,
Doch meest wat over- al de losse jonckheyt doet .
En als sy gasten vint daer iet op valt to seggen,
Soo weetse na de kunst haer saeken aen to leggen
Sy maeckt aen yder mensch sijn feylen openbaer,
Als of uyt sijn gesicht het quaet to vinden waer .
Wat sy van iemant weet, dat veynst sy als to lesen
Of uyt het oogh alleen, of uyt het ander wesen 
En dit noch al-te-mael met soo een gauwen streeck,
Dat oock de sneeghste man verwondert stont en keeck .
Als haer een Juf fer vraeght, wat man haer staet to trouwen,
Sy kan het nieusgier volck gansch aerdigh onderhouwen 
Sy spreeckt als door een wolck en noyt met open mont,
En al haer gansch beleyt, dat heef t een loosen gront .
Hoe oyt de sake valt sy kan het al verdrayen,
Sy kan de gauste self s met schijn van reden payen 
En alsse dan een reys de rechte gronden tref t,
Dan is het, dat men haer tot in de lucht verhef t .
Men hielt dat sy gestaegh een geest met haer geleyde,
Die haer als in het oir verholen dingen syde .
En mits dit al geschiet door soo een jonge maeght,
Soo is het dat het spel hun des to meer behaeght .
't Geviel om desen tijt, dat in then eygen lande
Een jongh en aerdigh dier door jeught en lief de brande 
En by die haer het breyn en oock den geest besat,
Was even als de maeght met hare min gevat .
Maer daer en was geen raet om oyt to mogen paren,
Vermits sy niet gelijck in goet of staet en waren 
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De Juf fer is to rijck, als maer een eenigh kint,
Soo dat haer droeve vrient voor hem geen troost en vint .
Giralde lijckewel, die bleef tot hem genegen,
En is om sijnent wil als sieck to bed gelegen 
Maer seyt het niet een mensch, wat haer van binnen schort,
Soo datse menighmael veel droeve tranen stort .
Of schoon een ander lacht, sy kan geen vreughde rapen,
Sy kan haer in den nacht niet geven om to slapen,
Sy klaeght, en, soo het schijnt, sy voelt gestage pijn,
En, desen onverlet, sy wil geen medeci jn .
Haer vader niet-te-min, die liet een doctor halen,
Maer die gingh even staegh als in het wilde dwalen 
Hy weet niet wat'er schort, by weet net wat to doen,
Hy weet voor hare quad geen sap of heylsaem groen 
Hy staet als buyten spoor, en is geheel verlegen,
En al wat by begint, dat zijn bekaeyde wegen
Dies seyt hy, dat het quaet een langer tijt behoeft,
En siet, hier is het buys ten hooghsten in bedroef t .
Juyst op dien eygen tijt soo quam'er Preciose,
Op datse daer ontrent een goede plaets verkose
Voor haer en haer gevolgh, en voor het gansche rot 
Diet wortse veel gesien ontrent het naeste slot .
De vrouwe van het buys, bewust van hare saken,
Wou door het aerdigh dier haer dochter wat vermake-En daerom sents'er om, en leytse voor - het bedt,
En seyde  , , niemant weet wat dese vri j ster let 
Ghy, siet eens wat haer schort, en soo ghy weet to seggen
Hoe wy dit selsaem stuck behooren aen to leggen,
Mi j n gunste, s.oete maeght, die sal u zi j n getoont,
En ghy van mijner hant ten hooghsten zijn geloont ."
Daer vingh het geestigh dier de vrijster aen to spreken,
Met wonder soet beleyt en ongewoone streken 
feet queel t een geestigh dicht, het speelt een aerdigh liet 
Maer, wat het immer doet, ten baet de siecke niet .
Als dit Constance merckt, sy gaet sich naerder setten,
Sy gaet in meerder ernst op alle dingen letten 
Sy bid, dat al het volck wil uyt de kamer g aen,
En sprack de sieckemaeght in dese woorden aen
,,Ey lieve, segh een reys (ick dien het toch to weten),
Hebt ghy,ontijdigh fruyt of harde kost gegeten,
Of is uw swacke maegh met suycker overlast,
O f heb je by geval to langen ti j t gevast ?
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Of is u 't lijd verdraeyt van op de jacht to rijden,
Of door een haren vat gebracht in bitter lijden?
Of is uw bloet verhit door al to langen Bans,
Of hebje laet gewaeckt ontrent de maegli ,de-krans?
Of is'er iet verstopt in uwe teere leden,
Daer van ghy, die het lijt, alleen verstaet de reden
Of is'er iet verstelt in uwen teerenn schoot?
Een maeght magh aen een maeght wel seggen haren noot
Spreeckt ront, gelijck het dient, van uw verholen wesen,
Ghy suit door mijn behulp in korten zijn genesen 
Ick weet wat aen de jeught by wijlen kan geschi6n,
En schoon al ben ick jongh, ick hebben veel gesien ."
Giralde seyde neen op al haer snege vragen,
Dies gaet Constance voort, en opent nieuwe lagen 
,,Hoort, seytse, kenje niet een hops en aerdigh quant,
De schoonste van de stadt, ja van -het gansche lapt?
Hebt ghy hem menighmael niet geestigh hooren praten,
Of door een gunstigh oog tot in het hert gel aten?
Waerom doch soo geveynst, dat ghy soo langen
Hem in bedencken hout en niet to wil en zijt?
Ey lieve, sooje meent den vryer oyt to trouwen,
En wilt hem niet to langh in anghst en twij f fel houwen 
Een die sijn tan-den breeckt als, by een note kraeckt,
Diens vreught is niet to groot schoon by de keren smaeckt ."
Giralde kreegh een bios en wert geheel ontsteken,
Als sy dit geestigh dier van vryen hoorde spreken 
En schoon sy veynsen wou, haer bloet is boven haer,
Dat maeckt haer innigh hart ten vollen openbaer .
Haer geest is op de loop, haer pots begon to jagen,
En al met vreemt gewoel van ongelijcke slagen .
Constance wederom  ,Nu sie ick wat'er schort 
Ghy, wat ick bidden magh, en doet u niet to kort .
Spreeckt soo de reden eyscht, en laet uw moeder weten,
Wat voor een edel geest uw sinnen heeft beseten 
Want hoe ghy langer swijght en meer uw sieckte deckt,
Hoe dat'et uwe jeught tot grooter hinder streckt ."
De siecke vrijster sucht en al haer leden beven,
Haer sinnen even-self s die worden om-gedreven 
,,Nu sie ick, sprak de maeght, wat kunst en wijsheit doet 
Ghy weet, gels jck het blijckt, de gront van mijn gemoet .
Des w-il ick nu voortaen in geenen deel verswijgen,
Waer na to -deser uur mijn jonge sinnen hijgen 
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Wat dient'er meer geveinst ? ick ben van lief de kranck,
En dat beef t nu geduert wel seven maenden lanck .
Wilt dit nu met beleyt mijn ouders openbaren,
En raet hun acht to slaen op mijn bedroef de jaren 
Want soo ick then ick min niet haest genieten magh,
Soo is de gront geleyt van mijnen lesten dagh 
My sal geen spruyt of kruyt, geen sap of pap genesen .
Ick sal begraven zi j n, ick wil begraven wesen,
Indien ick niet en krijgh hem die mijn hert bemint,
En sander wien mijn ziel geen rust op aerden vint ."
Terstont na dit gespreck soo stortse duysent tranen,
Die met een stage voor haer teere wangen banen
Constance troost de maeght, en geef t'er goede moet,
En stremt, door soet gespreck, haer gullen tranenvloet .
Hier op is, des versocht, de moeder ingekomen,
Die had, tot haer behulp, een doctor met-genomen 
Constance gaet'er by, maer trat bezijden af,
Daer sy haer met bescheyt het stuck to kennen gaf .
Het speet de medeci j n, dat sy de rechte gron den
Van , dese maeghde-quael had kunstigh ondervonden 
Te meer, vermits by weet, dat oock de kloeckste man
Die uyt geen herte-slagh of ader voelen kan .
Maer als by in gespreck met haer begon to treden,
Doer. gingh Constance ront, en gaf hem dese reden
,,Een maeght van achtien jaer, af-keerigh van genucht,
Die veeltijts sonder slaep geheele nachten sucht 
Die, als men slechts begint van vryers iet to spreken,
Verandert in gebaer en laet haer woorden steken 
Die staegh wil eensaem zijn en nimmer uyt en gaet,
En, schoon al isse jongh, het soet geselschap haet 
Die geel en deerlick siet, en leeft als sonder eten
Wat soo een vri j ster schort, dat heb ick wel to weten
Ick segge, dat geen sal f haer oyt genesen kan,
Maer dat haer stil gebreck vereyst een rustigh man .
Hier by koomt, dat ick sic haer oogen in-gesoncken,
Maer vierigh even-wel, gelijck als belle voncken,
Haer pols gewel digh ras, haer water bi j ster root 
Hoe! kan dit antlers zijn als enckel minne-noot?
Voor my, ick stel het vast . Ghy mooght het overleggen 
Uw dochter even-sel f s sal u de waerheyt seggen,
Soo ghy haer recht bevraeght  want, na haer saken staen,
De noot, die roept om hulp, daer is geen veynsen aen ."
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De doctor laet de spijt, na dese woorden, varen,
En pri j st het ri j p verstant in soo onri j pe jaren 
Soo dat by naderhant haer niet als eer bewees,
En met een vollen mont haer snege vonden prees .
Of nu het listigh dier iet van den handel wiste,
Dan of het na de kunst en schi j n van reden giste,
En stel ick niet to vast  doch hoe het immer was
De vrijster kreegh een man, en hare koorts genas .
Soo haest de jonge maeght haer vont to zi j n genesen,
Soo wou sy metter daet beleef t en danckbaer wesen
Sy let, hoe 't Heydens volck gansch sober is ge-kleet,
En 't is haer teere jeught een innigh herten-leet .
Sy sprack haer moeder aen  „Van iemant gunst ontfangen,
Doet stracx een billick hert met alle vlijt verlangen,
Om weder-gunst to doen . Vrou moeder, 't is bekent
In wat een droeven stant mi j n ziele was belent 
Nu ben ick (Gode lof !) gesont in al de leden,
Ghy, toont een danckbaer hert, dat leert de wijse reden
Dit heir is wonder naeckt, ghy, kleet het schamel rot,
Dat sal haer dienstigh zijn, en lief aen onsen God .
Voor al en dient by ons de vrijster niet vergeten,
Die u van mijn verdriet de gronden leerde weten.
Indien ick iet vermagh, soo weest toch hier beleef t 
Al wie den naeckten kleet, ontf anght meer als by geef t ."
De moeder wederom  „D it zij n gansch rouwe menschen,
Die om geen prachtigh kleet, en min om ri j ckdom wenschen 
Sy dwalen even-staegh, dat is haer oude wet,
Het gelt dient haer tot last, een kleet maer tot belet .
Dus schoon ick haer een kleet wou om de leden hangen,
Ick houd'et voor gewis men soud'et niet ontfangen ."
, , Ke moeder, seyt de maeght, ghy zi j t my wat to taey,
Ey lieve, schencktse wat, al waer'et enckel baey .
Laet haer doch uwe gunst om mi j nent wil verwerven,
En laet my des to min, wanneer ghy komt to sterven"
De moeder loeg'er om en prees de goede ziel 
Maer soo dat van de gift of niet of weynigh viel .
Als iemant, naer een quael, bekomt sijn vorig wesen,
En dat een jonge wuip van krevel is genesen,
En dat een schippers gast sich op het drooge siet,
Dan smelt een danckbaer hert wel licht tot enckel niet .
Giralde lijckewel, nu onder echte wetten,
Beschonck het geestigh dier met hondert pistoletten,
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Een bruitstuck voor den dienst . Daer loegh het gierigh wij f,
En vont in dit verhael een aerdigh tijt-verdrij f .
Dit maeckt ,de jonge maeght vermaert in alle steden,
Mits sy de vrijsters kent tot in haer diepste leden,
En 't bracht aen 't gansche rot geen kleyne baten in 
Want daer Constance quam, daer was'et al gewin .
Majombe, die sich liet haer beste-moeder noemen,
En laet geen vremde mans ontrent haer nichte komen,
Sy neemt haer even-staegh met al de sinnen waer,
En waer de bende reyst, sy slaept benevens haer .
Daer was ontrent Madrid een buyten-hof to vinden,
Bevrijt met boom-gewas van alle sture winden,
Hier viel om desen ti j t een openbare f eest,
En daer bewees de maeght haer uyt-gelesen geest.
Daer is een prijs geset voor die, met aerdigh singen,
D aer is een pri j s geset voor die, met luchtigh springen,
Sou sweven boven al  en 't is de snege maeght
Die aen het nieusgier volck in beyde meest behaeght .
De knop jens van yvoir, die aen haer vingers waren,
Gaen boven alle spel, en boven alle snaren 
Want als s' haer soete stem en rasse vingers roert,
Soo wort al wie het hoort door lusten om-gevoert .
't En is door geen gespreck de menschen uyt to leggen,
't En is, na mijn begrijp, met woor-den niet to seggen,
Wat schoonheyt al vermagh . De kunst is lief-getal,
Maer koomt'er schoonheyt by, soo gaetse boven al .
D aer was om desen ti j t een Ri d der in den vel de,
Die meest het kleyne wilt met snege bracken quelde 
En t'wijl by in de jacht sich al to besich hout,
Soo raeckt by buyten spoor to dolen in het wont .
Hy weet geen jagers meer, by weet geen snelle winden,
Hy weet in al het bosch si j n paeg jen niet to vinden 
Maer, t'wijl by eensaem dwaelt, verneemt by nevens hem
Een wonder soeten galm, een onbekende stem .
Hy staet een weynigh stil, tot by hem is vernomen
Van waer het soet geluyt tot hem was afgekomen 
En daer op trat by voort, en, met een stillen gangh,
Soo quam by in het dal, van waer men hoort den sangh .
En mits by tot de plaets nu dichte quam genaken,
Soo gaet by door het loof een open ruynite maken,
Ten eynd' by mochte sien, wie in het naeste gras
Soo wonder aengenaem van sangh en stemme was .
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Twee vrij sters aen den bergh, die pluckten versche rosen
Die sy tot haer vermaeck uyt al de velden kosen 
En, wat ter zij den of , ontrent een groenen bocht,
Daer sat een jonger maeght die rose-kransen vlocht .
Een wij f van vreemt gelaet, geseten aen der heyden,
Dat quam, gelijck het scheen, het jonge rot geleyden 
En schoon sy mede pluckt, of rosen over-draeght,
Soo beef tse staegh het oogh ontrent de jonge maeght .
En t'wijl men besich is ontrent de versche bloemen,
Vernam Don Jan het volck, dat wy Heydinnen noemen 
En siet, de jonge spruyt, die in het groene sat,
Heef t op den staenden voet hem door het oir gevat,
Hem door het oogh verruckt . Hy siet h aer geestigh wesen,
En hoort haer soete stem, en heef t'et bey gepresen 
En t'wij l by staet en dut, en op de vrij ster siet,
Soo hief sy weder aen, en songh een ander liet
,, Schoon bloem-gewas, en edel kruyt
Van 's hemels dau gevoet,
En al wat uyter aerden spruyt,
Ghy wort van my gegroet !
Ick koom hier aen der heyden gaen,
D aer soeck ick mi j n vermaeck 
Ick ga op u mi j n oogen sl aen,
En 't schijnt dat ick ontwaeck.
Ick sie mijn beelt in uwe jeught,
Dat my eerst heden blijckt 
Ick schep mijn lust uyt uwe vreught,
Vermits ghy my gel i j ckt .
Uwe schoone glans verw en frissche glans
Verciert het gansche velt
En, naer het seggen van de mans,
Ben ick oock soo gestelt .
Maer daer is noch een ander stuck,
Dat med' ons beyde raeckt
Dat is, dat ramp en ongeluck
Gansch licht tot ons genaeckt .
Besiet, hoe ras een bloemp je sterf t,
En plat ter aerden si j ght
Besiet, hoe licht sijn glans verderf
En dorre plecken krijght !
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Besiet, hoe -dat een f rissche roos
(Ick meyn een jonge maeght),
Een die men onder duysent koos
En al de jeught behaeght 
Besiet, hoe licht een schoone blom
Verliest haer eersten glans 
Schoon sy was lief en wellekom
By alle jonge mans .
Wel, coos fens, ciersels van het velt !
Kan dit alsoo geschien,
En is 't met u alsoo gestelt,
Soo dient'er in versien .
Maer segh, wat kan u beter zijn
Als dat je wort gepluckt ?
Niet door een bock of gortigh swijn,
Om soo to zij n verdruckt 
Maer om to zijn een hupsche kroon,
Ter eeren van de jeught 
Uw plucker tot een soete loon,
En tot een stage vreught .
En of uw tijt is wonder kort,
Maeckt daerom geen getreur 
Want schoon een f rissche roos verdor
Sy hout een soeten geur.
Wel nu, wy staen in eenen graet,
O ciersel van het wout !
Koom, geef my doch van uwen raet
Die ghy voor sekerst' bout .
Moet oock mijn bl .oempje t'sijner tijt
Van iemant zijn gepluckt ? -(PAN)  Ja, vri j ster, soo j' 'et waerdigh zi j t,
En soo het u geluckt .
Daer zijnder niet dan al to veel
Die staegh ten toone staen 
Sy bieden ons een groene steel,
Maer niemant wilder aen .
.,
Daer sweeft haer blat dan met den wins
Als stof gemeenlick doet 
Ach, 't bloemp je dat geen plucker vint,
D at treet men met den voet !
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(PREcA .)  Wel hoe, wat koomt hier voor geluyt
Geresen uyt het wout ?
My dunckt, hier sit een slimme guyt
Gedoken in het bout .
Het mocht wel zijn de bocx-voet Pan,
Die woont hier in het groen 
Dat is van outs de rechte man
Om vrijsters leet to doen .
Wel lincker, wie ghy wesen meught,
Ick bid u weest gerust !
Mijn bloem, mijn roem, mijn teere jeught
Is niet voor uwen lust .
Ick wachte voor mijn beste pant,
Tot troost van mijn verdriet,
Ick wachte vry een waerder hant 
Maer u en wacht ik niet ."
Terwij 1 hem dit gebeurt met wonder groot vernoegen,
Soo komt de Nachtegael sich by de vrijster voegen,
En queelt daer uyt de borst met soo een bly geschal,
Dat haer vermenghde stem verheught het gansche dal .
De Ridder onder dies gevoelt sijn geest beroeren,
Terwijl b y op de maeght alleen heeft sitten loeren .
,, Wel, of dit Heydens kint (seyt by met vollen mont)
Eens op sijns hoofs gekleet voor ons ten toone stont,
Waer sou haer schoonheyt gaen ? van soo een aerdigh wesen
En is, gelijck ick meyn, in geenen tijt gelesen ."
Hier op soo treet by toe, en geef t hem by de maeght,
Die by na si j n gevolgh en na de jagers vraeght .
Sy, met een hens gelaet, seyt geensins iet to weten,
Waer sijn geselschap is  maer daer to sijn geseten,
Ten eynde sy een krans van groene kruyden vlocht,
Die haer dan op het feest tot ciersel dienen mocht .
Majombe, die alreeds den Ridder had vernomen,
Beg-on van stonden aen voor hare nicht to schromen 
En maeckt haer daer ontrent, op datse mocht verstaen
Wat haer de Ridder seyt, en hoe de saken gaen .
Constance was begaeft met soo een aerdigh wesen,
Dat niemant haer gelaet genoegh en heeft gepresen 
D aer vloeyt uyt Karen mont soo aengenamen lach,
Dat sy de gunste won van die haer maer en sagh 

478
Haer zeden zijn beleeft, haer reden wel gebonden,
Haer spraeck is enckel geest, en niet als soete vonden 
In 't korte, watse doet en watse neemt ter pant,
Dat toont een goeden aert, en ongemeen verstant .
De Ridder onder dies, ontstelt door heete voncken,
Heef t op then eygen stont het soet vergif gedroncken 
En daerom als by wist wie dat Ma jombe was,
Soo is by nevens haer gesegen in het gras
Soo is by met het wij f in veelderhande reden,
En met Constance sel f s in langh gespreck getreden 
Ten lesten berst by uyt  ,, Uw schoonheyt, geestigh dier,
Verweckt in mijn gemoet een wonder selsaem vier .
Ick wou, indien ick mocht, uw trouwen dienaer wesen,
En soo u dat beviel, soo waer ick haest genesen 
Soo waer ick metter daet een gansch geluckigh mensch,
En had door uwe gunst mi j n vol len herte-wensch . "
Net woort is nau geseyt, de soete Preciose
Die kreegh hier op een bos gelijck een versche rose 
Haer gramschap en met een haer schaemte zijn vermenght,
Als haer beroert gemoet hem dus sijn antwoordt brenght 
,,Heer Ridder, naer ick hoor, ghy zijt vol hoofsche treken,
En hebt, naer ick vermoe, meer vri j sters uyt-gestreken 
Ick weet, als ghy een maeght om hare sch-oonheyt vleyt,
Ick weet'et, lieve vrient, al wat'er is geseyt .
Ick weet, dat eens de vos bedroogh den slechten raven,
Als by na spiise socht om hem to molten laven 
De raef had lekker aes, en droegh het in den beck,
Dit savh de lose vos, en speeld' hem desen treck
Hy seyt hem  aerdigh dier, dat geestigh weet to singen,
En ,i j t van outs geleert in al le soete din gen 
Ey, schenckt ons nu een reis een deunt jen na de kunst,
Dat sal -ons heden zijn een teycken uwer gunst .
De raef, eylaes ! verlockt met dese troetel-reden,
Die voeght sich om to doen geliick by was gebeden 
En mits dat by den beck tot singen open stelt,
Soo viel het lecker aes to midden op het velt.
Dat greep de slimme vos en, sonder langh to beyden,
Begaf by metten roof sich midden op der heyden 
Daer at en loegh het Bier, en at met vollen mont,
Terwi j 1 de mal le raef bedroef t en eensaem stont .
Ick ken, al ben ick jongh, den aert van 't listigh prijsen,
En weet wat ongemack hier uyt sou mogen rijsen 
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Ick weet het wat je soeckt, als ghy my gunste biet 
Maer schoon ghy zijt de vos, ick ben de rave niet .
Ick ben een H€ydens kint, veracht van alle menschen 
Hoe kan uw hoogh gemoet om mijn geselschap wenschen,
Als slechts op desen gront, ten eynd' uw geyle lust,
Tot oneer mijner jeught, eens mochte zijn geblust ?
Maer neen, geloof t'et vry, geen man sal my belesen,
D at ick in geyle lust hem sal ten dienste wesen .
Acht my voor die ghy wilt en dat ick wesen magh,
Ick ben een vyandin van alle vuyl bejagn 
D at sal ick eeuwigh zi j n . Wel, gaet dan elders jagen,
Voor u en is geen kans mijn eere wegh to 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 to jocken,
Gaet naer het dertel Hof en streelt de sij de rocken,
Soeckt daer bequame stof vo,or uw ongure vreught,
En laet my 't edel pant van mijne reyne jeught ."
Al s 't wi j f op desen toon de vri j ster hoorde spreken,
Heef t sy haer peck-swart hair een weynigh op-gestreken,
Als bly van dit gespreck  ,Ey, seytse, lieve vrient !
Hier is geen lichte-koy die hoofsche linckers dient ."
De Joncker, als verbaest van soo gestrenge woorden,
Die hem als door het oir tot in het herte boorden,,
Sagh OD het f ier gelaet van soo een jeughdigh dier,
En voelt to meer de kracht van siin inwendigh vier .
En nae by sonder snraeck een weynigh heeft geseten,
Soo laet by siin besluyt de strenge vrijsters weten,
En dat op desen voet  by treckt van si j ne h ant
Een ringh, een rijck juweel, een hellen diamant,
En seyt haer  , ,schoone maeght, ick sweere by mijn leven
En by het Ridderschap my van den Prins gegeven,
Ick sweere by het pant, dat ghy voor oogen siet,
D at u mijn trouwe ziel oprechte 1 ief de biet .
'k En wil u, schoone bloem ! niet als een by-sit houwen,
Ick wil u na den aert van -onse wetten trouwen,
En, tot een vast gemerck, siet daer cen eeuwigh pant,
Draeght dat tot mijnder eer aen uwe rechterhant ."
Te midden in het woort, soo biet by Preciose
Een schoonen diamant . Sy, na een lange pose
Het stuck in haer gemoet to hebben overdacht,
Heef t dus, met heus gelaet, haer antwoort ingebracht
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,, Wel joncker, na my dunckt, ghy schijnt het stuck to meenen,
Maer ghy suit uwen staet in my to seer verkleenen 
Ghy daerom, let'er op, eer dat ghy vorder gaet,
Hier dient niet in gegaen als met besetten raet .
Maer noch al boven dat, soo magh ick niet vergeten
Dat u in dit geval is dienstigh om to weten,
En dat ick noodigh acht voor al to zijn gedaen,
Eer dat wy tot besluyt in desen handel gaen
Ghy moest twee jaren l angh in ons geselschap leven,
En u aen onse wet ten vollen over-geven 
Ghy moest benevens ons gaen dolen achter lant,
By wij len sonder gelt en sonder eenigh pant 
Ghy moest uw machtigh goet en uwe groote staten,
Ghy moest uw prachtigh kleet geheelick achter laten,
Ghy moest in voile daet, en niet in loosen schijn,
Een spot, gel i j ck al s wy, van al de werelt zijn 
En dit al, goede vrient ! om wel to mogen letten,
Of nut en dienstigh is uw sin op my to seaten 
En med' aen d'ander zy, of my oock dienen sou
Met u dit vry gemoet de binden aen de trou .
Siet, dit is ons gebruvck, ick spreke sonder veynsen,
Ghv, soo het u belieft, gaet op de saken peynsen 
Dit moet de proeve zijn van uwe lief de, vrient !
Of anders stelt het vast, dat ghy my niet en dient ."
Soo haest de Ridder hoort het slot van dese reden,
Hem rilt een koude schrick door al de gansche leden 
Dies seyt by  , dit ontwerp, dat ghy hebt voortgebracht,
Gaet verre, soete maeght ! en dient to zijn bedacht .
Ick wil met ri j p beraet het stuck gaen overleggen,
En u in ron de tael mi j n antwoort komen seggen,
En dat to deser nlaets en in dit eygen dal,
Soo haest de guide son bier weder schijnen sal ."
Daer mede breeckt by af, vermits by had vernomen
D at boven van den bergh si j n jagers neder komen 
Die wenckt by metter hant, soo dat het gantsche rot
Met hem komt af-gedaelt tot aen sijn Vaders Slot .
Hier treet de Ridder in en, schoon dat al de knechten
Zijn besigh op een ry de schotels aen to rechten,
Hy -des al niet-te-min onthout hem van den dis,
Vermits hij, soo het schijnt, geheel onlustigh is .
Hy sluyt sijn kamer toe, en gaet een wijle treden,
Hy spreeckt tot si j n gemoet, en al in losse reden,
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En dus, en weder soo, al sunder vast besluyt,
En berst noch op het lest in dese woorden uyt
,,Eylaes ! wat gaet my aen aldus to liggen mallen,
En op soo lagen plaets mijn oogh to laten vallen,
Mijn oogh, mijn dertel oogh, mijn ongetoomde lust,
Die niet aen dese kant en dient to zijn geblust
Sal ick mijn edel huys, mijn staet en cere laten,
En met soo vuylen hoop gaen loopen achter straten,
Gaen loopen door het Rijck, en menigh ander lant,
Alleen maer uyt een tocht van geyle minne-brant ?
Sal ick, een Christen mensch, tot Heydens my begeven,
En leyden nevens haer een rou en beestigh leven ?
Sal ick cen macker zijn van desen vuylen hoop,
Een smaet van onsen God, en van den reynen doop ?
Sal ick mijn naeste bloet tot mijnen haet verwecken,
En door het gansche Rijck mijn voorstel doen begecken ?
Sal ick de schande doen aen mijn vermaerde stam,
Dat ick een Heydens wiij f in mijn geselschap nam
Dat ick, als tot een spijt van alle Christen-vrouwen
Met soo een vuyl gebroet genegen ben to trouwen ?
Neen, neen, o hoogh gemoet ! en doet'et nimmermeer,
Let op uws vaders huys, en op uw eygen eer .
Ghy hoeft voor u geen wij f by dit gespuys to soecken,
En maken dat het volck uw trouwen sal vervloecken .
Hier, in dees rijcke sta ,dt, en in dit machtigh Hof,
D aer is tot uw gerief al vry bequamer sto f .
Indien ghy zijt gepast met wel-gemaeckte leden,
Komt, als het u bevalt, maer uyt uw huys getreden,
D aer woont de schoonheyt self s, en dat in groot getal,
Daer uw naeu-keurigh hert vernoegen vinden sal .
Indien ghy zijt vermaeckt met wel en net to spreken,
En dat oock even self s en sat u niet ontbreken .
Indien ghy gelt begeert, of anders machtigh goet,
Ghy vint het even daer, en dan cock edel bloet 
Ghy vint'et altem ael, en wat'er is to wenschen,
Treckt maer uw gril ligh oogh van dees ongure menschen 
Gaet, kiest dat u betaemt, en trouwt met uws gelijck,
Ghy vint tot uw gerief het gansche Koninghrijck .
Maer wat magh ick, och arm ! mijn jonge sinnen quellen,
En mijn ellendigh hart in dese prangen stellen
Ick sie het klaer genoegh wat dienstigh is gedaen 
M aer wie kan in de jeught si j n tochten wederstaen ?
Jacob Cats 31.
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Ick pri j se reyne tucht en al le goede zeden 
Maer ick en kan de lust niet buygen na de reden 
Al ben ick met de jeught gedurigh in geschil,
Ick worde wegh-geruckt oock daer ick niet en wil .
Ick word', eylaes ! vervoert, en schoon ick wil het weren,
Ick rake buyten spoor oock tegen mijn begeren .
Het vleesch is wonder sterck, en 't is een deftigh man,
Die hier het vel d beh out en meester bl i j ven kan .
Ick gae dan wederom, 6 schoone Preciose !
Mijn hert vermagh het niet dat ick een ander kose 
Ick ben in dat gepeys to verre wegh geleyt,
Ick hael het weder in al wat ick heb geseyt .
Soo haest uw geestigh oogh, uw soet en aerdigh wesen
Koomt als een helle son in mij nen geest geresen 
En dat ick sic den glans van uw beleeft gelaet,
Dan is'et sonder kracht al wat u tegen gaet .
Geen mensch kan immermeer in desen my beschamen,
Als of soo slechten maeght my niet en sou betamen,
En dat mijn grilligh hert hier sonder reden malt,
Vermits mijn rouwe jeught hier in to lage valt 
Ey, draevt doch eens het oogh, en siet na d'oude jaren,
Het stuck dat sal gewis sich anders openbaren 
Wa t is'er doen ter ti j t, wat is'er al bedocht,
Om by een geestigh dier to vinden dat men socht !
Jupijn, wel eer geseyt de grootste van de Goden,
Is uyt sijn hoogen troon tot in het wout gevloden,
En beef t daer aen-gedaen het wesen van een stier,
Of van een wilde swaen of ander selsaem dier .
Heef t niet Alcmenaes soon, die monsters had verwonnen,
Den spin-rock aen-gevaert, en als een wijf gesponnen,
En vry al meer gedaen, dat noyt een deftigh man,
Bezijden dit geval, ter eeren duyden kan ?
Hoe menigh edel Vorst, een kroon gewoon to dragen,
Is in der haest verruckt door heete minne-vlagen,
Niet door een hoofsche maeght, of groote Koningin,
Maer, ick en weet niet hoe, cen f loir, een Harderin !
Daer is, men weet niet wat, in onsen geest verholen,
En doet al menighmael de wijste lieden dolen,
Het brenght hen i n den geest -een aengename pi j n,
En seyt  Dat Gode voeght, wien kan het schande zijn ?"
Sao haest het groote licht de sterren heef t verdreven,
Soo gaet de Jongelingh sich op den wegh begeven,
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Hij vint het oude wij f, hij vint de j,onge meyt
Ter plaetse daerse bleef, en daer het was geseyt .
Hy viel, terwij 1 by gaet, in veel derley gedachten,
Die hem sijns vaders huys vry hooger deden achten,
Die hem van nieuwen aen gaen brengen in den sin
Sijn vremde dwepery en noyt bekende min .
Dies valt by in beraet  of by sal weder-keezen,
Dan of by sijn gemoet sal laten overheeren 
En, siet, de reden wan, de vremde lief de weeck,
En, soo het schi j nen mocht, de vremde lust besweeck .
Maer juyst in dit gepeys doen sagh by Preciose,
En scheen in haer gelaet gelijck de versche rose,
Oock schoonder alsse plagh . Dies als by nader quam,
Soo wert van desen roock terstont een helle vlam .
Juyst soo gelijck een kaers to voren eens ontsteken,
Waer van then eigen stont het leven is geweken,
Indiense maer een reys genaeckt een hellen brant,
Is op den staenden voet in haren eersten stant
Soo vaert de Jongelingh . Hy koomt tot haer getreden,
Hy seyt haer  ,waerde maeght, ick schenck u dese leden,
Ick ben bereyt to doen what ghy bevelen suit,
En wat'er komen magh to dragen met gedult .
Ick ben van nu bereyt uw wijsen aen to vangen,
Laet my terstont een kleet van uw geselschap langen,
Ick sal om uwent wil met bliidschan onderstaen
Dat nimmer Edelman of Ridder heeft aedaen."
Dit seyt hy, en terstont becon by uyt to trecken
Al wat sijn edel li j f voor desen pl a gh to decken 
Soo dat hy, eer een uur, daer op -den velde staet,
In all's soo toe-gerust gelijck een Heyden gaet .
Stracx komt het g ansche rot den man verwel lekomen,
En by wort onder hen als brooder aen-genomen 
D aer wort sijn hoo f t gewiet to mi d den in de schaer,
Maer al met naer geheym en wonder vremt gebaer .
De naem, die hem wel cer was in den doop gegeven,
Om als een Christen-mensch voortaen to mogen leven,
Wort by hem voor het volck ten vollen of -geleyt,
Soo dat by nu voortaen Andreas wort geseyt .
Een met een gri j sen kop, die quam tot hem getreden,
En boot hem veel gelucx, en seyd' hem dese reden 
,,Ghy, die als nieuwelingh in ons geselschap treet,
't Is nu dat ghy den gront van onse rechten weet 
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Ick dan, een opperhoof t van onse meed'-gesellen,
Wil voor uw kl,ock verstant ons wetten open stellen .
Voor eerst en heeft ons volck geed dingh vooar 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 ~besmetten
Want als haer eenigh wij f hierin to buyten gaet,
Dat wort van stonden aen gelevert aen den Raet 
En die last overluyt terstont het vonnis lesen,
Dat sy  onwaerdigh is op aerden meer to wesen .
(strop,
Dies hoef t men beul, noch galgh, noch swaert, nocn engen
De jongste van den hoop die breeckt haer f lucx den kop .
Men ti j gh t ons lief ten op, en wonder sl imme streken 
Ma.er 't is niet wel geseyt, men moeste sachter spreken
Wy stellen overal gemeenschap in het goet,
En nemen ons behoef van rijcken overvloet .
Wy zijn gelijck een spoor voor haveloose menschen,
En krijgen even soo al wat wy konnen wenschen
Want die op sijn bedrij f niet vlijtigh toe en siet,
Wanneer by weder komt, soo vint by dichmael niet .
Ons tuygh wort noyt gerooft . 't Is qualick jet to stelen,

Wanneer den huys-waert sel f s die rol le weet to spelen 
Al knaeght de grage slangh al vry een lange wijl,
Voor haer en is geen aes to krijgen van de vijl .
Wy leeren alle daegh de gront om wel to leven,
En wat men aen den buyck of rugh behoort to geven .
Wy hebben in der daet nu menighmael beproef t,
Hoe weynigh dat het lij f tot noodigh voedsel hoef t .
Het is een groot gemack, bekent aen weynigh menschen,
Niet in dit aertsche dal to vreesen of to wenschen
Wy vinden ,dat men eerst dan onbekommert leef t,
Wanneer men niet en , soeckt, oock als men niet en heef t .
Dies zijn wy niet besorght om goet by een to rapen,
Maer konnen onverlet en sonder vreese slapen .
Wy spitten nimmermeer, wy kennen geenen ploegh,
En des al niet-te-min wy vinden broots genoegh .
Wy presen noyt een mensch die na den ri jckdom snelde,
Wy leven van den dau, als bloemen op den velde .
Ons ziel is niet beducht om gelt of machtigh goet,
Wy rapen onsen kost gelijck een vogel doet .
Wy plucken sonder Belt de vruchten van de boomen,
Wy trecken sunder kost de vissen uyt de stroomen 
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Wy krijgen wilts genoegh en vogels uyt het wout,
De keyen geven vyer, en al de bossen hout .
Ons huysraet meestendeel bestaet in snelle bogen 
Wy koken daer het valt, wy slapen daer wy mogen 
En schoon het niet en gaet gelijck een yder lust,
Wy des al niet-te-min, wy stellen ons gerust .
Wy konnen noorden wint en alle sure vlagen,
Wy konnen harden vorst oock sonder hinder dragen,
Soo dat ons gansche lij f geen koud' of hit en kent 
Soo veel vermagh de tijt, en daer men toe gewent .
Schoon dat het gansche Rijck wou krijgh en oorlogh voeren,
't En sal ons even-wel de sinnen niet beroeren 
Want schoon of dese wint en die verliest den slagh,
Het gaet ons even-wel gelijck het eertijts plagh .
Wy saken noyt vroeger op om eenigh Heer to groeten,
Of dat wy door de Stadt een Prins geleyden moeten 
Wy streelen niet een mensch-, oock niet den grootsten Vorst i
Dat is maer voor het volck, dat na den eer-sucht dorst .
Ons geest is nimmermeer gequelt met hooge saken,
Om ons door al het lant een grooten naem to maken 
O f ons de werel d pri j st, o f ons de werel d l aeckt,
Wy zijn als buyten schoots, en werden niet geraeckt .
Al is de gansche kust van roovers ingenomen,
Noch zijn wy niet beschroomt om daer ontrent to komen 
Wy singen menighmael oock in het dichtste wout,
Daer sich een vinnigh heir van felle moorders bout .
Wy zijn niet eens beducht, schoon al de winden blasen,
Wy leven onbeschroomt hoe seer de baren rasen 
Wy vreesen geenen brant of hoogen water-vloet,
Die niet verliesen kan, wat schaet hem tegenspoet ?
Schoon dat het gansche Rijck moet tol of schattingh geven,
Wy leyden even-wel een onbekommert leven 
Geen hoo f t-gelt op het volck, geen l asten op het l ant
En warden oyt geverght aen onsen vryen stant .
Wat dient'er meer geseyt ? wy zijn geduchte lieden,
Die Been verheven Vorst, geen Prins en kan gebied-en .
Al waer de guide son de werelt open-doet
Daer gaen wy sonder schroom, als op ons eygen goet .
Wy leven over-al als Prinssen van den lande 
Niet hebben even-wel en is hier niemant schande .
Wy trecken t' onsen dienst geheel het aertsche dal,
Wy hebben niet een sier, en wy besitten 't al .
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Ick heb u, edel Helt ! ons wi j se nu beschreven,
Ghy let, of ghy begeert met ons daer in to levee,
Dan of ons strengh gebruyck is tegen uwen aert 
Want siet, het staetje vry to blijven datje waert ."
De grijse kop, die sweegh . Andreas gaet beginnen
,, Spitsbroed-ers, seyt de man, met al de gansche sinnen
Word' ick uw bont-genoot  en tot een vaste peyl,
Hier is een voile beurs, die ick u mede deyl .
Siet, als ick uyt de stadt tot u ben af-gekomen,
Soo heb ick desen bucht in voorraet met-genomen
Ontf anght dit klein geschenck en weest'er vrolick van,
En bout my voor uw vrient en voor een rustigh man .
Een dingh wil ick alleen hier in bedencken brengen,
En bidden, wat ick magh, dat ghy het wilt gehengen 
Ick treed' in dit verbont alleen om dese maeght,
Laet die voor my alleen indien het u behaeght .
Ick sal tot aller tijt, waer dat wy henen trecken,
Haer voor een trouwen vrient en voor een hoeder strecken 
Ick sal haer leyder zijn en hier en over-al,
Soo dat haer teere jeught geen hinder lijden sal ."
Een van den swarten hoop begon hier op to wrocken,
En seyde  ,Lieve vrient, soo ghy begeert to jocken
In eere, sonder boon, het wert u toe-gestaen 
Maer wat ick bidden magh en wilt niet hooger gaen
Weest heus in -uw gebaer, en wilt'er in volherden 
Of anders, hout'et vast, het sal uw beurte werden 
Wy lij den onder ons by wij len soet gelagh,
Maer ontucht nimmermeer, en geensins vuyl bejagh .
Dies soo de jonge maeght van u wert uyt-gestreken,
Wy sulen u gewis den kop aen stucken breken 
Maer sooje trouwe meent en niet als eerbaer zijt,
De maeght sal uwe zijn, en dat to rechter tijt ."
Dit nam Andreas aen ten vollen na to komen,
En beef t op dit gespreck de vrij ster aen-genomen 
Een yder riep  „geluck !" en maeckte groot gebaer,
En wederom  „geluck, geluck, geluckigh paer !"
Maer by versoeckt terstont, dat haer de gansche bende
Vertreckt uyt dat gewest, en elders henen wende,
Uyt vreese, soo by bleef of woonde daer ontrent,
D at by van eenigh mensch eens mochte zi j n bekent .
Daer gaet by metten hoop in vreemde landen dwalen,
En by en mist niet eens si j ns vaders hooge zalen 
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Hy acht geen ongemack, geen schande, geen verdriet,
Wanneer by maer een reys sijn Preciose siet .
Hy v,oelt sijn ingewant, by voelt sijn herte springen,
Als sy maer uyt de borst een deuntjen plagn to singer 
Het bitter even-self s, dat is hem suycker soet .
Ey, siet eens wat de jeught en wat de lief de doet !
Don Jan noch even-wel, oock in dit woeste leven,
En wil hem tot bedrogh of dief to niet begeven 
Maer wat dit selsaem volck of bier of elders haelt,
D at wort al menighmael by hem alleen betaelt .
Hy wil geen vuylen jock in hare praet gehengen,
Maer pooghtse met beleyt op beter wegh to brengen 
Soo dat by metter tijt haer rouwe sinnen wint,
En sich by al den hoop in grooten aensien vint .
Maer t'wijl dit selsaem volck op hare wijse leef de,
En sonder vaste plaets in alle landen sweef de,
Een maeght van Murcia die sagh den Edel-man,
En hoe by al de jeught in sch oonheyt overwan,
En hoe sijn heus gelaet en sijn beleef de zeden,
Sijn oogh, sijn hoofsche tael, sijn wel-gemaeckte leden
Zijn anders in gestel als oyt een Heyden plagh,
Of aisse daer ontrent een Heer of Ridder sagh .
Haer geest die wort bero-ert, haer sinner 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 sal de Juf fer doen ? sy weet niet wat to maken,
Sy voelt een selsaem vyer door al de leden blaken 
Dies als sy op een tijt den Ridder eensaem wont,
Soo opent sy al dus tot hem een heuschen mont
,,Bevallick Jongelingh, wat magh u doch bewegen,
D at ghy tot desen hoop soo bi j ster zi j t genegen,
Dat ghy by dit gespuys uw soete jeught verslijt ?
Ey, geef t eens beter vreught aen uwen jongen tijt 
Gebruyckt uw geestigh lij f en dose schoone leden,
D aer ghy, tot uwer eer, die nutter suit besteden,
En soo ghy zi j t geneyght to gaen met goet beleyt,
Ick weet een b,eter staet voor u alleen bereyt .
Hier zi j n veel E del-1 ien die my tot trouwen vergers 
Want ick heb over-al veel wi j ngaerts aen de Bergen,
En bossen in het wont en booma aerts in het dal,
En ossen op het welt en paerden in den stal,
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En schapen op het schor, en geyten aen der heyden,
En hinden in het perck, en koeyen in de weyden,
En knechten tot de jacht, en hon den in het kot 
En voor mijn eygen huys cen schoon en lustigh slot .
In 't korte  machtigh goet . Magh ick u maer genieten,
Ick sal in uwen schoot geheele schatten gieten,
Dit wont, dit vruchtbaer lant, soo ver uw oogen sien,
Dat sal u eygen zijn, en ick nosh boven diem .
Ick, die een dochter ben van edel bloet geboren
Heb u, door enckel gunst, voor alle mans verkoren .
Siet, dat de beste jeught voor desen beef t gesocht,
Wort u alleen gejont en in den schoot gebrocht .
Ontfanght mijn rechterhant, ontfanght mijn frissche ledenn,
Die ick in uw vermaeck na desen wil besteden,
Ontfanght mijn herte self s, en stelt my buyten pijn,
En spreeckt een eenigh woort, en ick sal uwe sijn ."
Andreas hoord'et aen, maer kon het geensins prijsen,
D at uyt haer teeren mont soo vrye woorden ri j sen,
O vri j sters, wat je doet, siet dat j'et niet en vraeght 
Want als een vrijster vrijt, dat is to veel gewaeght .
„Me-Juf frou, seyt de man, ick danck u duysent werven,
Mijn lief d' is eens geset, en daer in wil ick sterven 
Weet ,cock, dat onder ons geen mensch en wert gepaert
Als met ons eygen volck, of een van onsen aert .
Uw gunste, niet-te-min, die ghy my komt betoonen,
Die wensch ick dat u God ten vollen 'wil beloonen 
Doch, wat my raken magh, set elders uwen sin ,
Mijn hert is u ontseyt, daer woont een ander in .
G-ohanna, met den slagh van soo een,droeve reden,
Gevoelt een koude schrick haer trillen door de leden,
Gevoelt een diep verdriet  sy gaet ter zij den of,
Daer sy haer droef gemoet in dese klachten gaf
„Wat ben ick voor een sloir ? wat heb ick gaen beginners?
Kan ick geen Heyden self s bewegen om to minnen ?
Och, God! wat let my doch, dat ick geen schamel man
Met al dat ick besit tot mywaerts trecken kan ?
Ben ick dan soo mismaeckt, soo leelick aen to schouwen,
Dat my een slecht gestel ontseyt een wettigh trouwen ?
Ben ick soo vuylen slops, of wel een oude queen,
Dat ick verstooten word' en loop een blauwe scheen ?
Neen seker  'k heb terstont mijn lij f en gansche wesen,
Mijn oogh en rooden mont, mijn geestigh hair gepresen,
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Als ick ontrent den noen, en midden op den dagh,
M i j n leden overs l oegh, en in den sp iegel s agh 
Voorwaer een eerlick man die sou hem des verno ,egen,
Indien ick maer en wou tot hem mijn leden voegen
Ick ben wel kussens waert, en soo ick maer en wou,
Ick waer oock heden selfs versegelt in de trou .
Daer zijnder vry genoegh die my des komen vragen,
En die noch boven dat mijn vrienden wel behagen 
Ick ben voor rijck en schoon en eerbaer hier bekent,
En heb soo veel vers,oecx als iemant hier ontrent .
,erar dat is niet genoegh . Men kan geen lief de setter
rer pi,ietse daer men wil  want die is buyten wetten,
En gaet daer 't haer bevalt . De sin die is'et al 
En gansch de werelt dwaelt in dit ellendigh mal .
Ick ben,soo dwaes geweest, dat ick heb uytverkoren
Fen die my niet en acht . Ach, waer ick noit geboren .
0, 't is een hart gelagh, wanneer een jonge maeght
Her wil niet hebben magh, schoon sy 't haer minder vraeght .
Ach, dat 's een wrange spijt ! Ach, mocht ick heden sterven
Want ick en sal geen troost mijn leven oyt verwerven .
Hy is een selsaem hoof t, by is een rouwe gast,
Die op geen schoone verw en op geen rijckdom past .
Maer waerom ddus ontset om niet to willen leven ?
En waerom doch den moot soo vaerdigh -op-gegeven ?
Het gaet noch, als men vrijt, gelijck het eertijts plagh
Daer wort noyt eycken-boom gevelt met eenen slagh .
Ick wil eens wederom ick wil de saeck beproeven,
Hy sal niet andermael mijn teere ziel bedroeven 
Ick sal hem mijn cieraet, mijn schatten boven dien,
Ick sal hem diamant en perels laten sien .
Ick sal, gelijck een klis, hem aen de leden hangen,
E n met een soet gevley hem streelen aen de wangen,
maer, eylaes ! hoe meer een vrij ster vleyt,
Ick zal hem
Hoe datse meer verveelt, en lichter wert ontseyt .
Sijn hert is niet aen haer  het wert, eylaes ! beseten
Van eene, die ick merck by noyt en sal vergeten .
't Is dan -om niet gepooght, al woel ick bijster seer 
Want voor mijn treurigh hert en is geen hope meer
Het lieven is een dingh van wonder groot vermaken,
'k En weet op aerden niet, dat beter plagh to smaken 
Maer liefde sonder hoop van oyt gelieft to zijn,
Dat is een boose plaegh, en meer als helsche pijn .
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Dan ben ick niet gesint dit quaet in my to voeden,
Het geesselt mijn gemoet als met gestage roeden .
Gewis dit moet'er uyt, en oom hier wel to gaen,
Soo moet'er in de plaets en haet en wraeck-lust staan .
Wel, haet, ontsteeckt mi j n hert, en stelt u om to wreken,
D at zi j n, van overl angh, dat zi j n de rechte streken
Van een die qualick mint, of ongeluckigll vrijt 
Ontseyde gunst ontbrant in gal en enckel spijt .
En dat knaeght aldermeest de sinnen van de vrouwen,
Die zijn hier als verwoet, en konnen wonder brouwen .
Een wi j f is bi j ster erg, en waer men l agen smeet,
Daer is geen nicker selfs die slimmer gangen weet .
Dit moet ick heden sel f s, dit moet ick g aen beproeven,
Ick wil hem metter daet, ick sal hem gaen bedroeven
Die my de vreught -ontseyt . Sta by nu, vr,ouwen-list !
En stort in mijnen geest, dat noyt verrader wist,
Dat noyt een spoker dacht, of boose geesten vonden .
Mijn breyn is op de loop, mijn sinnen ongebonden,
Mijn kop die suysebolt, daer is geen houwen aen,
Daer moet oock desen dagh wat selsaems omme-gaen .
Ick, ick moet wrake do-en, en by si j n stra f f e dragen,
Al sou het gansche Rijck van desen handel wagen,
Al soud' ick heden self s my brengen in den noot 
Stil leven kan ick niet, ick ware liever doot !"
Hoort wat de Juf fer doet . Sy laet haer jongen letten,
Waer dat Don Jan sijn mael gewoon is in to setten 
Een mael die niet en sluyt, en slechts van ossen leir,
Want kof fers vint men noyt ontrent dit selsaem heir 
Hier van wel onderricht, s,oo laetse moye dingen,
Gout, peerels, hals-cieraet, daer in den huyse bringen,
En binden in het kleet van onsen Jongelingh,
Terwijl by in het dorp of op den velde gingh .
Andreas, wel bewust hoe dat de vrouwen woeden,
Wanneer men haer ontseyt haer lusten aen to voeden,
Ge biet, dat al het volck terstont in rassen spoet,
Oock on then eygen dagh, van daer vertrecken moet .
D it nam de Juffer waer, en al s h y meynt to reysen,
Begon sy met beleyt op haer bedrogh to peysen 
Sy stroyt door al het dorp, dat sy, uyt hare kist,
Gout, peerels, eenigh Belt, en veel juweelen mist .
Stracx zi j n op haer gekl agh de boeren aen-gekomen,
Die eyschen wederom al wat'er is genomen 
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De rackers van den Schout zijn mede daer ontrent,
Die na den vreemden roep de strenge Rechters sent .
Daer gaet men 't heydens rot ten nausten ondersoecken,
De vrouwen in haer keurs, de mannen in de broecken 
Maer, siet, de loose maeght die wees den Ridder aen,
En seyt het slim bejagh by hem to zijn begaen .
Als dit Andreas hoort, soo komt hij toe-gereden,
Hy loegh de Juf fer toe, en seyd' haef dese reden •
,,Komt soeckt, vrindinne, soeckt al wat ghy soecken meught,
By my is anders niets als trou en ware deught .
Indien ick van bedrogh hier schul digh wort bevonden,
Soo ben ick wel getroost om vast to zijn gebonden,
En soc to zijn gestraft gelijck men guyten doet,
Die soecken haer bejagh op ander luyden goet .
Ick sal noch b,oven dat u seven-mael betalen,
Wat ghy van uw sieraet hier uyt suit konnen halen
Doorsoeckt vry dese mael, en watje vorder siet
Een paert dat niet en let en vreest den ros-kam niet ."
Hier op soo gaet de Schout, en si j ne rappe gasten,
De male van den vrient wel happigh ondertasten,
En siet, van stonden aen soo komt het aen den dagh,
Al wat voor aerdigh tuygh daer in verscholen lagh .
Don Jan op dit gesicht is wonderlick verslagen,
Novt was by soo verbaest van al sijn leven-dagen 
Hy staet gelijck een steen met droefhevt overstort,
Eylaes ! de jongelingh en weet niet waer het schort .
Stracx riep de Juffer uyt  ,komt vanght ons dese boeven,
Die met haer vuyl bejagh het gansche lant bedroeven 
Maer grijpt eerst desen gast, die eerst so,o moedigh sprack,
Hy is de rechte gront van al het ongemack .
Hier v anght den Rechter aen den Ridder seer to schelden,
Hy noemt het Heydens volck een plage van de velden,
Een peste van de stadt, een schroom van yder huys,
Een schuym van boeve-jacht, en alle vuyl gespuys .
Daer stont een krijghsman by die sick des gingh bemoeyen,
„Wegh, seyt hy, met den boef, by dient to leeren roeyen !"
En even met het woort soo geeft by hem een slagh,
S,oo dapper als by kon, soo vinnigh als by magh.
Andreas suysebolt, sijn hersens zijn bewogen,
Sijn geesten al gelijck door gramschap op-getogen 
Hy denckt niet waer by is, by weet niet wat by doet,
Sij n geest die speelt al Teen ontrent sijn edel bloet .
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Hy stelt hem dan to weer, en gaet den krijghsman tegen 
Hy valt hem op het lijf, en vat sijn eygen degen,
Hy tref t hem in het hert met soo een diepen steeck,
Dat hem de levens-kracht van stonden aen besweeck .
Daer schreeuwt men overhoop . Andreas wort gebonden,
En al het Heydens rot na Murcia gesonden 
Daer is het hals-gerecht van dat geheele lant,
Soo dat men daer ontrent geen hooger rechter vant 
Terwij len dit gebeurt, Constance, gansch verslagen,
Is van den bleycken anghst als buyten haer gedragen 
Daer is een killigh sweet, dat uyt haer aders schiet,
Vermits sy haren vrient aldus gebonden siet .
?VI aer desen onverlet soo wortse mee genomen,
En is met al het rot tot in de stadt gekomen 
Daer krielt men overhoop alwaer de vrijster quam,
Vermits een yder lust in haer gesichte nam .
De fame van de maeght, aen alle kant gevlogen,
Heef t oock de Lant-vooghdin tot in het hert bewogen,
Sy maeckt haer vaerdigh op, sy gaet tot haren man,
D aer seytse voor de maeght al watse seggen kan 
Al met soo grooten ernst, dat haer wort toe-gelaten,
Het jongh, het geestigh dier to nemen van der straten,
Te brengen op het Slot . Majombe was'er by,
En was om dit geval van ganscher herten bly
Sy meynt, soo maer de vrou hoort Preciose spreken,
D at haer noch goet onthael noch gunste sal ontbreken .
En soo als sy het gist, soo was'et dat'et viel,
Me-vrou ontf ingh de maeght als met een open ziel .
Sy blijft gelijck verdwelmt in hare soete wangen,
Sy blijft aen haer gelaet met al de sinnen hangen,
Sy neemtse by der hant, sy leytse door de zael,
Sy valt haer om den hals en kustse menighmael .
Sy spreeckt Majombe toe, sy vraeght verscheyde saken,
Maer verre boven al die Preciose raken,
Sy vraeght hoe out sy was . Het wij f dat antwoort haer,
D at nu haer nichte quam ontrent de vij f tien jaer 
Hier op is in de vrouw een droeve luym geresen
, , D us out soud' even nu mi j n waerde dochter wesen,
Indien de goede God then uytgelesen sc_lat
(Dit sprack vrou Giomaer) aen ons gelaten had .
Maer, laes ! nu is het kint in sijne jonge dagen
Met listen wegh-geruckt, en uyt'et lant gedragen .
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Constance, waerje zijt, of immer komen meught,
God zy door sijnen geest ontrent uw teere jeught!"
De maeght gingh onder dies Me-vrou de handen kussen,
En bid haer even staegh haer druck to willen blussen 
En t'wij 1 vrou Giomaer vast sit op haer en sagh,
Ontsluyt het aerdigh dier aldus haer droef geklagh
,,Indien ghy, waerde vrou, hebt eenigh wel-behagen
Tn mijne teere jeught, soo hoort mijn angstigh klagen
En mi j n bedroef de stem ! De goede jongeiingh,
Die in het naeste dorp de Lant-drost heden vingh,
Dat is mijn waerde vrient, in trou aen my gebonden 
Daer wort geen beter mensch in al het lant gevonden .
Al is de krij ghsman doot, het is sijn eygen schult,
Hy bracht den vromen helt tot enckel ongedult .
Hy sloegh hem met een vuyst, dat hem de tanden bloeden,
Soo dat sijn edel hert hierom begon to woeden .
Hy is geen rouwe gast die oyt sijn leven stal ,
Gelijck men metter tijt wel ondervinden sat .
Fly is een E del-man . Laet alles overwegen,
En ondersoeckt het stuck gelijck het is gelegen 
Ghy suit met oogen sien en tasten metter hant,
Dat niemant oyt bedrogh in al sijn handel vant .
Soo dese jongelingh gedwongen is to sterven,
Soo moet ick van gelijck mijn jonge leven derven 
Mijn hert is al to weeck, mijn wesen al to teer,
Al s by sijn leven l aet, wil ick geen leven meer .
Ick bid u, waerde vrou, met al de ga nsche leden,
Om uw verheven stam, om uw beleef de zeden,
Indien oyt soete min, indien oyt reyne vlam
In uwen geest ontstack, in uwen boesem quam 
Soo sraet -een gunstigh oogh op twee soo jonge menschen,
Die geensins hoogen staet of machtigh gelt en wenschen,
Maer poogen een to zijn in vreught en ongeval,
Tot dat de bleecke loot haer eenmael scheyden sal" .
Met dat de jonge maeght haer reden beef t uitgesproken,
7 i j n haer met groot verdriet veel tranen uyt-gebroken,
Tot dat de bleecke doot haer eenmael scheyden sal" .
En aen vrou Giomaer een stage vloet geleeck .
Sy dan, mits dit geklagh, gevoelt haer gansch bewogen,
Gevoelt haer innigh hert als uyt het lij f getogen 
Daer is, 'k en weet niet wat, dat haer de sinnen roert,
En dat haer angstigh hert geweldigh omme-voert .
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Men siet in dit gepeys, men siet haer oogen vlieten,
Soo dat haer in den schoot de druppels henen schieten .
De Lant-vooghf onder dies komt treden in de zael,
Verwondert dat by sagh den druck van zijn gemael 
En hier op komt de maeght hem vallen aen de voeten,
En gaet hem insgelijcx met droeve woorden groeten 
Sy weent, en bidt, en smeekt, met soo een heuschen mon
Dat hem de goede man al med' ontsteken vont .
H y kan, met al le kracht, si j n tranen niet bedwingen,
Die hem, als tegen danck, op mont en wangen springen 
Hy staet geheel verbaest, hij staet een wijle stil,
Onseker, wat by doen, of wat by laten wil .
Majomb' hout onder dies haer sinnen op-getogen,
En woegh haer droeven stant met al haer gansch vermogen,
Sy rest ten lesten op, en seyt  , Eerwaer e vrouw,
My dunckt ick weet behulp voor desen swaren rou 
Wilt ghy een kleynen tijt hier uyt de zael vertrecken,
Ick sal u metter daet een wonder stuck ontdecken 
Hoort my een woort alleen, hoort wat ick seggen sal,
Ghy suit een eynde sien van dit bedroef t geval ."
Majombe sonder meer begaf haer uyter zalen,
En ging van stonden aen een aerdigh doosien halen 
En alsse weder Juan daer Giomara stont,
Soo knieltse vaerdigh near, en opent haren mont 
,, Vergeef t my, seyt het wi j f , dat ick eens heb bedreven,
En dat ick nu ter tijt u wil to kennen geven 
Of soo ick na de wet ben waerdigh harde straf,
Soo geeft my aen den beul en sent my naer het graf .
Ick sal, hoe dat'et gaet, de rechte waerheyt spreken,
Ghy mooght aen desen romp uw leet en droefheyt wreken 
Ick sal, tot aller stont verdragen met gedult
Wat ghy my voor verdriet hierom doen lij den suit .
Het is nu dertien jaer, of luttel min geleden,
D at ick mi j n reyse nam door al de Spaensche steden
En door het pl atte l ant, ick sochte mi j n be j agh,
Tot dat ick in Madrid een aerdigh meysjen sagh .
Een kint nau twee jaer out, behangen met juweelen,
Daer ick, na mijn verstant, behoorde van to deelen 
De voedster, soo ick sagh, die stont daer, op de straet,
Met seker kamer-maeght verwerret in d e pra.e t.
Ick greep het jonge schaep en, sonder lange dralen,
Soo reysd' ick in der haest op onbekende palen
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En als ick was ter pl aets daer ick my seker wont,
Doen leyd' ick in beraet wat my to plegen stont .
Ick had eens vast gestelt (ick wil de waerheyt seggen)
Het kint, van all's ontbloot, tot vondelingh to leggen,
Om al sijn rijck cieraet, en wat'et vorder had,
Te houden voor een roof en als mijn eygen schat .
Maer als ick recht doorsagh si jn geest n f rissche leden,
Doen vond' ick mijn gepeys to strij den met de reden 
En daer oop n am ick voor het meys j en op to voen,
Op hope dat'et ons een voordeel mochte doen .
Ick heb'et dan besorght, ick heb'et laten leeren,
Al wat to rechter ti j t haer jonckheyt mock t vereeren 
Soo dat het geestigh dier veel schoone dingen kan,
En is, mijns oordeels, waert den besten Edel-man .
Maer wat is quaet to doen ! wat heb ick droeve slagen
Om dit ondeugend' werck in mijne ziel gedragen !
Hoe was ick even staegh gepi j night in den geest !
Wat heb ick niet gesorght ! wat heb ick niet gevreest
Wat heb ick menighmael mijn herte voelen beven
En drillen, als een riet van harden wint gedreven !
Ick schroomd', oock in den sl aep, van haest to zijn beklapt,
O f door een snegen Schout alree to zijn betrapt .
Wel, ick ben des geleert, en hebbe voor-genomen,
Noyt in soo bangen praem mijn ziel to laten komen 
Ick wil aen al ons vol ck, en wid my raken magh,
Ontraden dit bedrij f , en alle vuyl bej agh .
Wel doen is rechte vreught, maer alle slimme gangen
Zijn doodelick vergif die ons de ziele prangen .
Hier is dan nu de tijt, dat ick mijn schult beken,
Vermits ick op den weg van beter leven ben .
Mi j n Heer, siet dit juweel en dese gouden keten,
Ghy sult van stonden aen den ganschen handel weten 
O f wi j st dit niet genoeg den gront van dit geval,
Soo leest eens desen brief then ick u geven sal ."
Soo haest als sy het schrif t den Lant-vooght had gegeven,
Hy siet van stonden aen al dat'er is geschreven 
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 m is, en dat ick den naem van Preciose
e even hebbe, hiet e entlick Constance, en is een eenigh kint van
Don Ferdin an d o d'Asg ved o, R i d der van Calat rava, en van vrou
Giomara di Menesez . Ick stal het selve kint in de stad van Madrid
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op Hemelvaerts-dagh, ten elf uren, in 't jaer duysent vyf hondert
vyf-ent-negentigh . Het kint hadde doen ter tijt aen dese juweeltjens
die in dit kofferken leggen . Ick hebbe korts daer na dit alsoo vernomen, en goet bevonden 't selve by memorie to stellen, misschien
of het schier of morgen to passe mochte komen .
Met dat vrou Giomaer haer man dit hoorde lesen,
Soo is in haer gemoet een nieu gevoel geresen 
Sy kent het kleyn cieraet, sy kust'et menighmael,
En sijght uyt enckel vreught in onmacht op de zael .
De Lant-vooght recht haer op, verbaest van dese saken,
En staet een lange wij 1 onseker wat to maken .
Me-vrou, nu wat verquickt hoewel noch f lau genoegh,
Vraeght stracx  , Waer is het kint, dat dese keten droegh ?"
Het wij f seyt  , Waerde vrou, die met u heef t gesproken,
Juyst doen u metter daet zi j n tranen uyt-gebroken,
Dat is het aerdigh dier in desen brief vermelt,
En dat tot heden toe uw droeve sinnen quelt .
D at is uw eigen kint, by my weleer gestolen,
En door mijn slim beleyt tot heden toe verholen.
Ick bidde twij f felt niet, maer neemt uw dochter aen,
En laet na desen tijt uw droeve klachten staen ."
Terstont vrou Giomaer, met yver aengesteken,
Is uyt het stil vertrek in al ler ij l geweken,
Sy gaet met grooten ernst en uytermaten ras,
En geef t haer na de zae4 daer Preciof e was .
Die sat daer vast omringht met al de kamer-maeghden,
Die met een treurigh hert de jonge maeght beklaegden,
Soo om het droef geval, als om haer soeten aert,
En dat haere teere jeught met Heydens is gepaert .
Me-vrou gaet sich in ernst na Preciose strecken,
G aet aen de jonge maeght den boesem open-trecken,
En siet haer witte borst . Men vont een kleyne vrat,
Die sy ter slincker-hant ontrent den tepel hadt .
En als men haer den voet ter aerden dede setten,
En met een vli j tigh oogh daer op bestont to letten,
Soo bleeck het metter daet, dat twee van hare teen
Z i j n, als een swane-poot, gewassen tegen een .
Me-vrou is buyten haer . De teyckens hier gevonden,
De vrat op hare borst, de teenen dus gebonden,
En 't gunt men uyt het schri f t met kl are woorden l a s,
Versekert haer genoegh wie Preciose was .
Sy gri j pt haer in den arm, sy kustse menigh-werven,
Sy voelt een diepe vreught, en schi j nt' er in to sterven,
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Sy gaet tot haren man, die sy van herten mint,
En seyt hem  ,Waerde vrient, siet hier uw eenigh kint 
Hier is uw waerde vrucht, die ick u heb gedragen,
Daerom ghy hebt getreurt soo veel bedroef de dagen 
Hier is het eenigh pant van onse soete jeught,
Ontf anght het nu ter tijt, en dat in rechte vreught .
De teyckens al gelijck, aen my terstont gebleken,
En l aten mi j n gemoet niet meer in twi j f f el steken .
Sy is het even-sel f s die ick u heb gebaert,
Haer lichaem wijst'et uyt, en haer gehQelen aert .
Voor al soo komt my voor, hoe dat ick was bewogen,
En ick en weet niet hoe, als buyten my getogen,
Wanneer ick eerst het kint ontrent ons desire sagh,
En hier noch onbewust in dese venster lagh ."
De man (die even soo een wonder hart bewegen
Had door sijn gansche lij f en in de ziel gekregen,
Juyst doen het aerdigh dier hem eerst voor oogen quam)
Seyt, dat by dese maeght voor si j ne dochter nam 
Seyt, dat by aen het wijf haer diefte wil vergeven,
En haer oock bystant doen, om wel to mogen leven,
Mits datse nu voortaen wil stillen haren loop,
En haer geheel ontdoen van desen vreemden hoop .
„O Heere, seyt by voorts, wie kan uw wonderwercken,
Wie kan gelijck het client, uw hooge daden merken !
Ghy hebt ons langen tijt gespijst met tranen-broot,
Ghy hebt ons af-geleyt tot aen de bleecke doot .
Ghy hebt ons eenigh kint, nu soo veel droeve jaren,
Gedurigh om-gevoert in veelderley gevaren 
Ghy hebt'et niet-te-min, ghy hebt'et noch gespaert,
Ghy hebt'et, lieve God, tot onse vreught bewaert .
Het was ons sonden schult, dat wy uw felle slagen
Dus hebben uyt-gestaen en lange moeten dragen .
Wy hadden vry al meer tot onse straf verdient 
Maer ghy zijt onse God, ons heyl en ware vrient .
't Is uwe gunst alleen, 't is uw genadigh wesen,
D at wy uyt dese doot ten lesten zi j n geresen,
Dat ghy tot onsen troost dit wonder laet geschien,
Dat wy ons waerde pant alhier in vreughde sien .
Sy was, eyl aes, gegaen, sy was gel i j ck verl oren,
Maer sy is wederom als op een nieuw geboren .
Ghy hebt ons eens gebracht tot aen het duyster graf,
Nu wast ghy wederom ons droeve tranen of .
Jacob Cats 32 .
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Wilt ons van heden aen, wilt ons nu danckbaer maken,
Op dat tot uwen dienst ons herte magh ontwaken,
Op dat wy nu vo ,ortaen in daet en in de schijn,
Uw dienaers, lieve God, uw kinders mogen zijn !"
Constances hert ontloock terwij len dit gebeurde,
H aer dacht, 't en was geen ti j t, dat sy nu langer treurde 
Haer dacht, sy vont behulp, dat Karen druck genas,
Vermits haer vader self s daer eerste Lant-vooght was .
Haer dacht in voile daet, het stuck was nu gewonnen,
Vermits haer saken staen soo wel sy immer konnen 
Maer t'wijl sy in den geest hier mede besigh sit,
Soo treet haer vader toe, en seyt haer weder dit .
,,God heef t ons grooten troost en bli j dschap toegezonden,
Om dat ghy, waerde kint, ten lesten zijt gevonden,
Om dat ghy noch gesont en in het leven zijt 
Maer daer is echter wat, dat my in 't herte snijt 
Ick sie, eylaes ! ick sie, dat uwe domme sinnen
Een heyden (wat een schand !' een rouwen heyden minnen,
Een heyden sonder Doop, die niet en heef t geleert
Hoe dat men God den Soon met reyne sinnen Bert!"
,,Met oorlo f , seit de maeght, hoort my een weinigh spreken,
Ick weet van stonden aen uw droefheyt of to breken 
De vrient, aen my vertrout, en is geen hey dens man,
Maer die in voile daet de Christenleere kan .
Hy is noch boven dat van edel bloet geborcn,
En heef t my, soo ick was, uyt enckel min gekoren 
En wat na dit geval noch vorder is geschiet,
En seyd' ick, na den eysch, den ganschen avont niet" .
Majombe nam het woort en gaet de man vertellen,
Hoe dat de jongelingh quam onder haer gesellen,
Hoe dat by si j nen staet en vaders huys verliet,
Vermits hem si j n gemoet tot Preciose riet .
Hoe dat by nevens haer alreede lange dagen
Had vorst, en heete son, en alle leet gedragen 
En dat dit al geli j ck maer was een kleyn begin,
Een proef en ondersoeck van sijn getrouwe min 
Dat by geen dertel spel de vrijster mochte vergen,
Noch met ongure jock haer teere sinnen tergen 
En dat by door de lust noyt op en was gevat 
Maer dat by sich in all's met eer gequeten had .
In 't korte, dese vrou verhaelt, in lange reden,
Al wat de jongh gesel voor desen heef t geleden 
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Soo datse voor het lest ten vollen openbaert,
Hoe dan sijn Ridders kleet by haer noch is bewaert .
Dit vat de Lant-vooght op en, sonder langh to dralen,
Laet stracx het rijck gewaet daer in de kamer halen 
Het wij f dad, gaet'er om soo vaerdigh alsse magh 
Siet, dus komt op het lest de waerheyt aen den dagh .
De Lant-vooght onder dies gaet Preciose vragen
Op al den omme-gangh van hare jonge dagen,
Op al des werelts loop, en hoe haer dit beviel,
En wat sy des gevoelt ontrent haer jonge ziel .
Sy antwoort over al met soo besette reden,
Met soo een goet bescheyt, en in soo voile leden,
Dat (soo de jonge maeght sijn dochter nict en waer)
Hy streckte voor gewis de sinnen over haer .
Hy vont sich in den geest van hare min bevangen,
En bleef aen haer verstant en hare schoonheyt bangen 
Maer nu het geestigh dier als dochter hem bestont,
Soo is by gansch verheught tot in sijns herten gront 
En t'wij l de man al lus in blij dschap is geseten,
Soo komt het oude wij f en brenght een gouden keten,
En brenght het hantcieraet, en wat den jongelingh
Te voren om den hals of aen de leden hingh .
Als dit de Landvooght siet, en hoort de Ridder noemen,
En weet van wat geslacht dat by is af-gekomen,
Gevoelt by ander-mael, dat sijn beswaerden druk
Is, door des Heeren gunst, verandert in geluck .
Hy danckt Gad andermael met al de gansche sinnen,
Dat soo een Edelman sijn dochter gingh beminnen,
En dat sijn trouwe gunst n oyt eens in hem verdween,
Schoon dat de jonge maeght een heydens dochter scheen .
D it beef t terstont de f aem ten luytsten uyttgekreten,
Sy lict het vreemt geval aen alle menschen weten,
Oock aen de vrijster self s, die aen den jongelingh
Voor desen hare ziel en gansche sinnen hingh .
Die gaet daer aen de wet ten vollen openbaren,
Dat sy, eylaes ! vervoert van hare groene jaren 
Vermits de jongh gesel haer quale niet genas,
Hem hadde na-geseyt, dat by een roover was.
En schoon het selsaem luyt dat by haer is bedreven,
Het wort haer evenwel in voile daet vergeven 
Andreas sprak'er voor, de Lant-vooght nam het aen,
Dies mochtse sonder straf en vreedsaem henen 'gaen 
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't Was al to blij den dagh, geen mensch en mochte treuren .
D aer magh niet als vermaeck en soete vreught gebeuren,
De man-slagh wort versoent, de Ridder vry gestelt,
En alle die het raeckt ontf angen machtigh gelt .
De banden, die den helt benaeuden aen de leden,
Die worden los gemaeckt of vaerdig af-gesneden 
En voor het duyster hol, dat hem gevangen hout,
Soo komt by voor den dagh geciert men enckel gout . .
Sijn vader wiert terstont daer in de stadt beschreven,
En die heeft metter daet sich op de reys begeven,
Die komt in haesten aen, verheught en wel gesint,
Vermits by sijnen soon soo wel verselschapt vint .
Daer is geen edel geest die oyt beef t leeren dichten,
Of by valt aen het werck met alle sijn gewrichten 
Al wat of spits vernuf, of kunste geven magh,
Dat koomt om desen tijt ten vollen aen den dagh .
Men hoort door al de stadt, door alle groene velden,
En door het gansche Ri j ck van desen handel mel den ,
De snelle weder-klanck die roept'et in het wont,
V,n al de werelt juyght, dat Preciose trout .

DE PRACHTIGE EN DERTELE LIEF-KOSERIE
VAN

MARCUS ANTONIUS,

VELT-OVERSTE VAN DE ROMEYNEN,
EN

CLEOPATRA,

KONINGINNE VAN EGYPTEN.

Als Brutus was gevelt, sijn beste vrient geslagen,
Sijn ruyters in het stof en doot ter aerden lagen,
En dat het vry gebiet van Romen neder-viel,
En gaf den lesten snick, als uyt een bange ziel 
Doen is hy, die het werck soo moedigh had begonnen,
Doen is by door een wijf ten vollen overwonnen 
En then een machtigh heir niet machtigh was to slaen,
Heeft door een dertel oogh to gronde moeten gaen .
Antonius verplicht aen menigh duysent knechten,
Die hem ten dienste zijn om wonder uyt to rechten,
Socht gelt aen alle kant, door hart en sneegh beleyt,
Om hun to molten doen, gel ijck'er was geseyt .
Hy voerde tollen in en stelde groote lasten,
Ten dienste van het heyr en al de grage gasten,
Hy quam in Grieckenlant, daer by de steden quelt,
En waer by immer komt, daer gaert by machtigh gelt .
Het was hem op-geleyt de rijcken aen to tasten,
Die, uyt een hoogen moet, op Romen niet en pasten 
Dies is by gansch besorght to brengen aen den dagh
Al, wat'er tot den krijgh hem noodigh wesen magh .
Hy gingh om desen tijt een leyder sijner benders,
Een kloeck, een geestigh man, na 't rijck Egypten senden
Een man die op den dienstt met grooten yver past 
Die vint sich in het hof en opent sijnen last 
Hy seyt de Koningin, als dat'et is bevonden
Hoe datse krijghs-behulp aen Brutus heeftf gesonden,
Een vyant van den Staet en van des Keysers bloet,
En datse nu ter ti jt des reden geven moet 
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Dat haer de Velt-heer daeght om of to mnoeten komen,
Op dat van haer bedrij f magh kennis zijn genomen,
En dat men nader-hant sal leggen in beraet,
Wat by den Vorst to doen, en haer to 1 i j den staet .
Cleopatra, verschrikt van dit hooghmoedigh dagen,
Staet langen tijt verstelt en in den geest verslagen 
Sy kent de Roomsche macht en haren strengen aert,
En datse menighmael geen Vorst of Koningh spaert .
Maer hy, die tot haer sprack, die quam haer angst to mercken,
En gaet met soeter tael haer swacke sinnen stercken 
Hy sagh haer wacker oogh, haer roos-gelijcken mont,
Hy sagh wat voor een geest in haer versegelt stont
,,Prinssesse, seyt de man, laet bange sinnen varen,
En neemt geen droef heyt op in uwe soete j aren
Mijn heer en is niet wreet, by kent geen vinnigh bloet,
Dan als de Roomsche Staet een veltslagh wagen moet .
Dan is by bi j ster f el  by schi j nt geli j ck to rasen,
Soo haest als in het heyr den horen plagh to blasen 
Maer als de vyant light, of sich gevangen geef t,
Dan is by wederom de soetste dieder leeft .
Uw geest, uw heus gelaet, en gansch bevallick wesen,

Dat sal van stonden aen sijn moedigh hert belesen 
Ick weet'et voor gewis, soo ghy tot hem genaeckt,
D aer is geen twi j f f el aen, uw peys die i s gemaeckt .
Hy is van blijden aert, en lieft de jonge vrouwen,
Begeeft u onder hem, 't en sal u niet berouwen
Een fris en jeugdigh lij f, dat is hem lief-getal 
Maer schoonheyt met verstant bemint by boven al .
Hier door is alle vrees uyt Karen geest geweken,
Sy laet haer sinnen gaen ontrent haer oude treken,
Sy weet, dat haer gelaet oock wijse sinnen steelt,
Sy weet, hoe sy wel eer met Caesar heef t gespeelt .
Sy weet, dat haer verstant is t'sedert aen-gewassen 
En dats' op dit gewoel niet eens en hoef t to passen .
Sy ti j t dan op de reys, versien van al le dingh,
Niet of se naer het recht, maer tot een f eeste gingh .
Sy weet aen al het werck den rechten swier to geven,
Sy komt den sachten stroom van Cydnus af-gedreven 
Haer schip is na de kunst en wonder net gebout,
Al waer het ooge valt, daer siet men enckel gout.
De wimpels zijn damast, die van de stengen viogen,
Het roey-tuygh al gelijck met silver overtogen,
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De seylen purper root, het schoonste datmen vint,
De lucht met reuck gevult, in plaetse van den wint .
De kabels sijn gekrolt soo geestigh alsse mochten,
En al het staende want van sij d' en gout gevlochten 
Het roer vol beelde-werck van groen en selsaem vee,
En Nymphen, geestigh voick, die reyen op de zee .
De roeyers zijn geciert met groene myrte-kranssen,
En doen het aerdigh schip als op het water danssen 
Want noyt en sagh men riem of op of neder gaen,
O f 't wort al na de kunst en op de maet gedaen .
Ontrent de Koningin, daer hoort men soete keelen,
Daer hoort men op de f luyt en op den horen speelen,
Daer hoort men snaren-klanck en ander soet geluyt,
Gelijck men veeltijts doet ontrent een jonge bruyt .
Haer maeghden, opgeciert met wonder schoone rocken,
Die schi j nen al s gemaeckt om herten aen to locken,
Die saten op het boort en over al verdeylt,
Terwijl de snelle jacht al sachtjens henen zeylt .
De lieden uyt het lant, die komen aen de stranden,
En krielen over-hoop en brengen of f erhanden,
En riepen wellekom, met soo een bly gerucht,
Als of'er Venus selfs quam dalen uyt de lucht .
Daer komt een sachte lucht als voren uyt-gevaren,
Daer stijght een soeten reuck to midden uyt to baren,
En vult de gansche kust, dat noyt en is geschiet 
Soo dat en oogh, en neus, en oir sijn lust geniet .
Me-vrou beef t boven al gansch heerlick laden maken
Een throon, naer eysch geciert met enckel gouden laken 
Daer sat in vollen glans, daer sat het aerdigh beelt,
Terwij1 om haren stoel een kleyn geselschap speelt
Te weten, menigh kint gekleet als Venus jongen,
Wanneer het, in de Mey, komt geestigh uyt-gesprongen
En tref t een jonge maeght . En siet, in desen stant,
Soo komt de guide bercq gevaren aen de strant,
Maer t'wijl de soete jeught en al de maeghden songen,
Soo komt het nieusgier voick in haesten aen-gedrongen,
Een yder is belust het schou-spel aen to sien,
En wieder komen magh, en wat'er sal geschien .
Geen man bleef op het hof, geen vrouwen op de straten,
Soo dat de roomsche Vorst daer eensaem wort gelaten,
Oock schoon by besich is, en in de vierschaer sat 
Soo bijster is het voick met lusten op-gevat .
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Dan by liet metter daet de nieuwe Venus weten,
Of sy met haer gevolgh by hem wou komen eten .
Sy gaet'er tegen aen, en, beter nu gemoet,
Sent f lucx een Edelman die Karen rechter groet,
Die haren rechter noot . De Vorst laet hem geseggen,
Al kan by dit bedrij f met reden weder-leggen 
Hy toont sijn heuschen aert, by wort van haer onthaelt,
Hy vint een groot beslagh, daer in het ooge dwaelt .
Want schoon sy metter haest aldaer was aengekomen,
En noch tot haer verblij f geen plaets en had genomen,
Soo is des niet-te-min haer maelti j t soo bereyt,
Dat sy niet voort en brenght als uyt een sneegh beleyt .
De lichten even-sel f s, die in de kamer hingen,
Zijn beelden na de kunst en diergelijcke dingen,
Zijn dieren uyt het wout  soo dat men in den brant
Een leeu, een crocodijl, een beyr of tijger vant .
De kost wiert aen-gedist door hondert nette knechten,
Op veel derhande wij s, en veel derley gerechten .
Al wat op tafel koomt, dat heeft een diepen sin,
En die het wel bekeeck die sagh'er wonder in
Geheel het tafel-werck bestont in gouden vaten,
Het zy dat yemant dronck of dat de lieden aten
Oock zijnder boven dat noch steenen in gewrocht,
Al geestigh af-gemaelt en wonder dier gekocht .
Antonius, verbaest van soo veel schoone dingen,
Die hens voor oogen staen en sijnen geest bev'ngen,
Seyt met een stillen mont  ,Geef t dit Egyptelant ?
't Is al maer kinder-werck wat ick to Romen vant !"
Maer al het aerdigh tuygh, waer uyt men had gedroncken
Dat beef t het prachtigh wij f haer gasten wegh-geschoncken,
Oock al het schoon tapijt en menigh ander kleet,
Al was'et net gestickt en uyter maten breet .
En op den naesten dagh, als weder al de gasten
Sich vonden aen den disch en als to voren brasten,
Soo was'er nieu cieraet dat aen de muuren hingh,
Soo was'er ander gout, soo was'er alle dingh .
D it beef tse wederom ten vol len wegh-gegeven,
Soo dat van al den hoop haer niet en is gebleven .
Sy schonck'er knechten by, en menigh edel paert
Geciert met schoon gewaet, geheele schatten waert .
En dit noch andermael tot drie verscheyde dagen,
Soo dat de roomsche jeught en al de gasten sagen,
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Dat noyt en is gesien . Maer sy en acht'et niet,
Gelijck men aen haer doen en al haer wesen siet .
Cleopatra, geleert in al de loose grepen,
Die Vorsten machtigh zijn in lusten wegh to slepen,
Onthaelt de roomsche jeught met alle leckerny,
En set'er op het lest haer eygen tonge by .
Sy had een rappe ziel en duysent loose treken
Sy kon haer sneegh gepeys in seven talen spreken
Sy had cen stil vergif en lock-aes in den mont,
Soo datmen herten-lust in hare lippen vont .
Sy konde met een wenck gestoorde sinnen breken,
Sy konde met een lonck een killigh hert ontsteken,
Sy konde met een lack, of door een soet gelaet,
Doen vl,oeyen als een beeck van enckel honigh-raet .
Hoe gaet in dit gewoel, hoe gaet de jonckheyt weyen !
Wat rijst'er voor een spel ontrent de sijde spreyen !
Geen vrijster slaept alleen, geen maeght en wort gespaert,
Het geyl Egyptenlant en Rome wort gepaert .
Sy streelt den jongen Vorst met duysent soete woorden,
Die hem tot aen het mergh, tot in de ziel bekoorden .
Sy sprack Griecx, Rooms, Hebreeus, of ander vremde
En wat's in wesen bracht dat streckte tot vermaeck . (spraeck
Sy sprack gewapent jock, sy gaf hem soete nepen,
Sy boord' hem door den neus, hoe seer by was geslepen
Wat spreuck oyt geestigh luyt, of op de lief de past,
Daer mede speelt het wijf en troetelt haren gast .
Sy trock tot haer gebruyck het puyck van alle talen,
En wat'er iemant kan uyt snege boecken halen
Geen woort is sonder zout, daer steken angels in,
Soo dat haer boesem scheen een wo-on-plaets van de min .
De Vorst die sat verbaest, sijn geest is opgetogen,
En beef t het soet fenijn allencxen in-gesogen 
Hy is niet die by was, by is sijn eygen niet,
Hy doet wat hem het vleesch en wat de lust gebiet .
Hy, die eerst Rechter was en quam om eysch to maken,
Hy koomt tot haere banck en pleyt sijn eigen saken,
Die bid met alle vlijt, dat sy het soet geschil
Uyt gunste buyten recht ten eynde brengen wil .
Siet, by die noyt besweeck voor leet en harde vlagen,
En kan geen dertel oogh, geen lust of weelde dragen 
De wijn, de stile nacht, de tochten van de jeught,
En dienen nimmermeer tot sporen van de deught .
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Hy, die een Velt-heer is die wort, eylaes ! gevangen,
Niet in een harden slagh, maer door een soet gelaet 
Niet in een fel gevecht, maer door een soet gelaet 
Niet door een machtigh heir, maer door een hoof sche praet .
Sijn echte bedgenoot, by hem wel eer gekoren,
Die heeft in sijn gemoet haer plaets alree verloren 
Sy valt hem uyt het breyn, sy gaet hem uyt den sin,
En by viert boven-al de geyle Koningin 
Die speelt hem in den geest, die sweeft in sijn gedachten,
Die kleef t hem aen het lij f oock dickmael gansche nachten 
Soo dat by sonder rust geduerigh overleyt,
Hoe datse dient gestreelt en hoe to zi j n gevleyt .
De krijgh heeft nu gedaen, sijn onverstaeghde knechten,
Hoe-wel uyt eygen aert genegen om to vechten,
Zijn al gelijck verstomt . Wanneer een Velt-heer malt,
Is 't vreemt, dat al het heir in geyle stuypen valt ?
Flucx reyst het weeligh paer naer Alexanderyen 
Daer gact het, op een nieu, al weder op een vryen,
Daer is men buyten sorgh en uyt-gelaten mal,
Alleen hier in beducht, wat lust men plegen sal .
Wat rancken, wat bejagh, wat ongewoone vonden
Ten dienste van de lust van nieus to plegen stonden,
Die werden hier gesocht en neerstigh overdacht,
Die werden hier gepleeght en in het spel ,aebracht .
De lieden soecken vreught, onseker watse willen,
En quisten riicken selfs in noyt bedachte grill-en
Geen moeyten zijn to groot, geen kost en is to veel,
Ten dienste van den buv-ck en van de guile keel .
Sy doen een groot beslagh en feesten toe-berevden,
Tot anders geen gebruyck als voor haer lieve beyden
Een yder pooght om stri j t to brengen aen den dagh,
Wat Bier en selsaem is of geestigh schijnen magh .
Sy doen waer van wel eer de menschen niet en wisten,
Sy gaen een wet-spel aen, om veel to mogen quisten 
Sy kiezen rechters uyt, sy stellen panden by,
Sy hangen prijsen op voor kost en leckerny .
Me-vrou gaet 'oven-al haer gullen hoogmoet toonen,
Sy roemt op ftnen tijt twee hondert duvsent kroonen,
En vij ftigh boven dat, wanneer het haer gevalt,
Te spillen over disch, als sy in weelde malt .
De Vorst die hoort'et aen, maer kan het niet bevinden,
Dat iemant, op een mael, een rijckdom sal verslinden 
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Maer sy stelt in het werck de kracht van haren geest,
En brenght hem voor het oogh een wonder deftigh feest .
Maer wat de keuken schaf t en scheen niet by to komen,
Al wort oock meenigsmael de tafel op-genomen 
Wat sy to voorschijn brenght of aen de gasten biet,
De Vorst blij ft onvernoeght, en by en acht'et niet .
Maer sy doet niet alleen den heeten dorst verdwijnen
Met soet en edel nat, met al de beste wi j nen,
Met al dat wij ngaert geef t  maer, des al niet-te-min,
Sy drinckt oock schatten selfs en rijcke peerels in .
Daer hingh een def tigh paer ontrent haer f rissche wangen,
Die niemant oyt en sagh als met een diep verlangen,
Sy waren bijster schoon en uytermaten groot,
Een peerel, sonder meer, een peerel woegh een loot .
Van dees' heef t syder een van haer paruyck genomen,
En f lucx een vinnigh suer op tafel laten komen 
D at goot de Koningin in seker aerd ig h gl as,
En stack toen in het vocht het edel zee-gewas .
Daer smolt het schoon juweel  en doen het was ontbonden,
En is'er anders niet als suyver nat gevonden 
Dit wert in wijn gemenght, en tot een dranck gemaeckt,
En 't glijt hun door de keel, eer dat het iemant smaeckt .
Siet daer een grooten schat uyt pracht alleen verslonden,
Hoedanigh in het lant niet meer en overt g evonden,
Hoedanigh heden self s niet een en is bekent,
Soo ver de snelle son haer gulden wagen ment .
Noch is'et niet genoeg . Sy, door verwoede sinnen,
Wil oock een tweeden dronck van nieuwen aen beginnen,
Sy tast de peerel aen die haer noch over-bleef,
Die sy oock even doen al med' haer vonnis schreef .
Sy laet al wederom een bitsigh water brengen 
Maer die haer rechters zijn en willen 't niet gehengen
En schoon gaet de Vorst in 't snillen buyten maet,
Noch prijst by efter niet soo gullen overdaet .
Hy sit gelijck verba,est van dat'er is begonnen,
Hy prijst haer moedigh hert, en geef t'et haer gewonnen 
Hy kust haer rooden mont, die meer verslinden kan
Als eenigh machtigh heir en meni .gh duvsent man .
Hy bid, en by verbid  sy laet de peerel blij ven,
Maer l act gel i j ckewel haer rancken niet to dri j ven 
Sy quist gelijck als eerst, sy gingh haer ouden gangh,
En sworn als in de lust geheele jaren langh .
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Sy kond' in alle dingh den jongen Vorst behagen
Want reed by op het wilt, sy was gesint to j agen,
Of wil by met den valck gaen vliegen in het velt,
En sy en haer gevolg, dat is'er na gestelt .
Als by ter bane rent en oef f ent soo de leden,
Sy krijght een f lucxen henghst en koomt'er by gereden
Indien by inet den bough de wilde geyten schiet,
Sy doet het eygen werck, en wijckt den Velt-heer niet .
Of toont by sich geneyght den ringh to willen steken,
Sy is met hem gesint een Tans to komen breken 
Oock dat is haer bedrij f  en al het ridder-spel
Dat voeght haer na de kunst en uytermaten wel .
Indien by mommen wil, en geef t hem om to mallen,
Sy laet het apen-spel haer mede wel gevallen
O f woelt by door d stadt in onbekent gewaet,
Me-vrou ontsiet haer niet to drillen aclater straet .
O f wil by met bescheyt van groote dingen spreken,
Sy brenght haer vonden in, en vry met gaeuwe streken
En schoon men wijsheyt pleeght to midden in den Raet,
Oock daer is niet to doen, dat haer niet wel en staet .
Of sooder oyt gesant sijn af-scheyt is to geven,
Sy toont haer geestigh breyn, en hoese weet to leven
Sy doet haer eygen woort oock in de vreemste tael,
En daer en koomt geen tolck ontrent de guide zael .
Al wat de Vorst bestaet in danssen, loopen, springen,
Sy brenght en geest en lij f bequaem tot alle dingen
Al wat by metter hant en door het breyn genaeckt,
Daer isse vaerdigh by, en schijnt'er toe gemaeckt .
Hy vont sich eens gesint, nu moede van de valcken,
Om met een hengel-roe den visch to gaen verschalcken 
Maer wat de Vorst bestont, het was gedurigh mis,
Wat aes dat by gebruyckt, by kreegh niet eenen vis .
Maer stracx, soo weet de Prins een visscher uyt to maken,
Die even in het diep sijn hangel quam genaken 
En naer een kleynen tijt, soo trock by met den hoeck
Een truyt, een kleinen steur, of wel een groten snoeck
En gingh dan wonder breet . Sy, die het qua m to merken,
Sent f lucx een duycker uyt, die wist'er op to werken,
Die wist tot aen het aes van haren vrient to gaen,
En hinck'er inder haest een droogen harinck aen .
En als de schoone vanghst wert uit den stroom getogen,
Soo loegh al 't hoofs gevolgh al wat haer keelen mogen

Maer sy genaeckt den Vorst met eenen hoof schen kus,
Na dat een yder sweegh, begon haer reden dus
„Mijn Heer, het is genoeh  ey, laet het vissen blijven,
G by kont naer mi j n begri j p al beter handel dri j ven 
Vanght Rijken, machtigh Vorst, gelijck het u betaemt,
In dat manhaftigh werck en waerje noyt beschaemt !"
Maer t'wijl het dertel volck aldus to samen speelde,
En met een lossen toom haer gaven aen de weelde,
Soo draeyt het snel geluck sijn ongestadigh rat,
D aer ri j st een groote twist to Romen, in de stadt
Sijn echte bed-genoot die was alree verdreven,
Si j n broeder even-sels, die moet hem buyten geven
De Parthen boven dat zijn dapper in het welt,
Soo dat Euphrates self s nu lach in haer gewelt .
De Vorst op dit geval, als uyt den slaep ontsprongen,
Heef t door een beter sorgh sijn tochten ingeclwongen
Hy neemt de wapens aen, verandert sijn gepeys,
Verlaet het dertel wij f , en geef t hem op de reys .
Hy voert op sijn gebiet twee hondert f luckse scnepen,
En beef t in grooten ernst de saken aen-gegrepen
Maer Fulvia die storf, en 't scheen een dienstigh lijck,
Want stracx soo was'et stil door al het machtigh rijck .
Hy wort met Caesar eens, dat maeckt den Staet geruster,
En, tot een vaster bant, by trout sijn outste suster
Octavia genaemt, een uyt-gelesen vrouw,
Een spiegel in het lant, een peerl in de trouw .
Maer schoon sy deugtsaem is, en datse tweemael kindert,
Noch wort haer echte vreught in korten tijt verhindert 
De Vorst treckt weder op, en beef t een groote macht,
En 't schijnt dat sijn gemoet na hooge dingen tracht .
Maer doen by weder quam ontrent de Griecksche palen,
Hy sent Frontejus uyt, en laet de by-sit halen 
Daer gaet'et weder aen als op den ouden kerf,
1)ewij l sy wederom haer eerste plaets verwerf .
Een kaers wel eer gevlamt, al is haer brant geweken,
Genaecktse maer het vyer, haer licht dat sal ontsteken .
Het vocht nu wat gedoyt, soo 't eens bevrosen was,
Wort met den eersten vorst soo hart gelijck een glas .
De Prins doet op een nieu aen haer sijn lief de blijcken,
Hy schenckt haer machtigh lant, ja gansche koningrijcken 
En sy baert wederom, ja twee van eender dracht,
Dat blaest haer sinnen op in ongewoone pracht .
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Sy wil al verder gaen, en vry al hooger roemen,
Sy wil het eerste kint de Sonne laten noemen,
Vermits het was een soon  het ander hiet de Maen,
Siet, dus voet haer de vrou door onbekende waen .
Noch is haer moedigh breyn al hooger op geresen,
Sy wil van nu voortaen geen Koninginne wesen 
Sy tracht door al het ri j ck, sy wenscht to zi j n gegroet,
Gel i j ck men over al de grootste Goden doet .
Sy rijst tot in de lucht, en laet haer Isis hieten,
Sy laet oock of fer-bloet op haren autaer gieten 
Godinne, roept het volck, ghy zijt ons toeverlaet,
Geef t segen op het lant, en even vruchtbaar zaet !
Doch als bier van de f aem to Romen is gekomen,
Soo is sijn vreemt bedrij f hem qualick af-genomen 
Niet een schier in den Raet aen wien het wel bevalt,
Dat by soo quistigh geef t en buyten echte malt .
Maer by wil even * wel sijn losse daet verschoonen,
En van het groot geschenck bequame reden toonen
Hy seyde, dat de glans of eere van de stadt
Niet in het gout bestont of in een groote schat 
Niet in het nemen self s van groote Koningrijcken,

Maer eer in mil de gunst aen niemant oyt to wijcken .
Hy seyde, dat een Helt of Prins van hooger aert
Niet met een wi j f al leen en dient to zi j n gepaert 
D at by sijn def tigh buys heef t wi j der uit to strecken,
Om sonen over al en dochters op to wecken 
Dat by op desen voet aen al de werelt baet,
Vermits by over al van sijne vruchten laet .
D at by soo waerden schat niet toe en magh betrouwen
Slechts aen den schoot alleen van weynigh swacke vrouwen 
Maer dat sijn hooge stam al vaster dient geset,
Door krachten van de jeught en gunste van het bedt .
Hy seide, dat de wet by Solon eens geschreven,
Waer door maer eene vrou aen iemant wert gegeven,
Is voor het slechte volck  niet voor een dapper belt,
Die boven 's werelts reyck sijn hooge daden stelt .
Hy sey, dat Hercules, van wien by is gekomen,
Heef t meer als eene maeght haer teere blom genomen 
Niet uyt ongure lust, maer om sijn edel zaet
Te planten over al, soo ver de Sonne gaet .
Dus gaet de man to werck  by wil sijn snode vlecken,
Hy wil sijn loos beleyt met schijn van reden decken 
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En schoon hem eenigh vrient tot beter dingen raet,
Het schijnt dat sijn gemoet in haer versegelt staet .
J a, schoon sijn echte vrou, van Keysers bloet geboren,
Heus, eerbaer, deughtsaem, schoon, van duysent uitgekoren,
Komt of tot haren man, en bracht hem machtigh Belt,
Om hem met nieuwen lust to brengen in het velt
Cleopatra, versien van duysent loose treken,
Kan by hem even-staegh de saken soo besteken,
D at by gel i j ck al s eerst aen haer versl ingert bl i j f t,
En niet als enckel leet aen sijn gemael en schrijft .
Hy laet haer geensins toe by hem to mogen komen,
Soo is sijn gril l igh hoo f t met tochten ingenomen,
Met listen af-geleyt, met lusten overheert 
Soo dat het deftigh wij f na Romen weder-keert,
Oock sonder hem to sien, of eens to mogen spreken 
Soo is de ware tucht hem uyt de borst geweken
Maer sy noch even-wel verlaet haer plichten niet,
Hoe-wel sy klaer genoegh den loosen handen siet .
Sy blij ft gelijckse was, sy blij f t tot hem genegen,
Sy wil haer broeder sel f s tot si j ne gunst bewegen 
Sy hout den oorlogh op, tot hem de ganschea Staet
Gelijck als vyant bout, en krachtigh tegen gaet .
Augustus, des gelast, die gingh hem vaerdigh makers,
Hy treckt in haesten op, by koomt tot hem genaken
Hy kri j ght een machtigh heir, en schepen op de ree,
Want 't is hen beyder wil to vechten op de zee.
Maer t'wij l dat Caesar werf t veel duysent kloeke mannen,
En beef t met alle kracht de sinnen in-gespannen
Om wel to mogen doen, soo jockt het dertel paer,
En niemant wort' er sorgh in haren geest gewaer .
Al wat'er boerten kan of soete lust verwecken,
Dat gaet het weeligh volck tot haer geselschap trecken,
D e gansche werel t treurt vermits den bangen ti j t 
Maer dit aelwaerdigh paer, dat is alleen verblijt .
Het schuym van al het lant, en duysent lichte gasten
Die niet en zijn gewoon als in het vet to tasten,
Die sweven daer ontrent  men hoort'er geen verdriet,
Maer staegh al nieuwe vreught en staegh een ander liet .
Maer siet, de ti j t genaeckt, dat Caesar op de baren
Quam met de gansche vloto geweldigh uyt-gevaren 
Daer bout het spelen op, daer gaet den handel aen,
Daer toont sich al het volck genegen om to slaen .
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De Koninginne sel f s en wil haer niet verschoonen,
Maer gaet oock even hier haer moedigh herte toonen 
Het scheen dat haer gemoet, gelijck in alle dingh,
In druck, in vreught, in schrick, aen haren Velt-heer hingh .
De slagh gaet dapper aen  maer t'wi j l de gasten vochten,
En dat sich onder een de groote schepen vlochten,
Ey siet, het dertel wij f ontreckt haer van den hoop,
En tijt met alle macht in haesten op de loop .
Niet met een jacht alleen, maer tsestigh groote kielen,
Gewapent na den eysch, en duysent rappe zielen,
Die sleept de by-sit met  want dit was hare vloot,
Die sy als Admirael met voile macht geboot .
De Vorst wort dit gewaer, by siet de schepen seylen,
En by en wil sijn hert niet van haer laten deylen 
Hij scheyt stracx uyt het werck, en laet den grooten slagh,
En geef t hem na de vrouw soo vaerdigh als by magh .
Wie heeft soo vremden stuck sijn leven oyt gevonden?
Hy schi j nt met sijn gemoet aen haer to zi j n gebonden
Geen swavel treckt het vyer met soo een snellen spoet,
Als sy dat moedigh hert en al sijn krachten doet .
Daer siet men metter daet de rappe maets vertragen,
Daer sietmen inder-haest de gansche vloot geslagen,
D aer is' et al bekaeyt . 0, schande voor een Vorst !
Die uyt een stri j t verloopt, en na sijn lusten dorst .
Wat kan dit moedigh hert, wat kan de veltheer seggen,
Als by dit selsaem werck gaet naerder overleggen 
Hy sit alleen en dut, by suyl-oort langen tijt,
Hy knaeght sijn innigh hert, en dat van enckel spijt .
Hy wil hem, soo het schijnt, van alle menschen scheyden,
Hy wil in eenigh wout een eensaem leven leyden .
Maer sy, die kunsten weet noch heden onbekent,
Die heeft sijn treurigh hert van droefheyt af-gewent .
Sy lockt hem weder uyt tot alderhande lusten,
Sy brenght hem uyt de zee en in haer eygen kusten 
Sy biet hem wederom het vet Egyptenlant,
En prent hem in de borst sijn ouden minnebrant .
Maer siet, Augustus volght als met de gansche leden,
Hy tast haer grensen aen, by wint haer vaste steden,
Hy treckt noch dieper in, en leyt hem voor de stadt,
Al waer het weeligh volck in lust en weelde sat .
Antonius ontwaeckt van dit uytsinnigh mallen,
Is dickmael in de weer om def tigh uyt to vallen,
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Hy toont sijn moedigh hert • maer 't is maer loss bedrij f ,
Eyl aes ! al wat by doet en hee f t niet om het l i j f .
Een siangh, aen wien de kop to morsel is getreden,
Die wispelt in het zant, die roert haer swacke leden,
En geesselt als bet stof  maer 't is met haer gedaen,
Haer vyant lacht'er om, en siet het speeltjen aen .
Soo gaet het met den Vorst . Sijn vloot en beste knechten,
Die zi j n na desen ti j t onwil l igh om to vechten 
Sy vinden hen verstelt als in den lesten noot,
Vermits by maer alleen en worstelt met de doot .
Daer gaet'et over-kant, een yder schijnt to beven,
En al wat by vermagh aen Caesar op to geven .
Ach ! 't is' er a 1 verbost, de wi j ste zi j n bekaeyt,
Soo dat het stuck verloopt en op een eynde draeyt .
Wat sal de velt-heer doen ?
si j n breyn begint to malen,
Hy valt in dwepery, sijn losse sinnen dwalen .
Siet, als een mensch vervalt in druck en tegenspoet,
Dan is'er altijd een die schuldigh wesen moet .
Hy beelt hem seker in (en 't konde wel gebeuren),
Dat Cleopatra tracht sijn vrientschap of to scheuren,
Dat sy (soo voor haer selfs, als tot haer rijcks behout)
Met Caesar slim verraet en loose rancken brout 
Dat sy hem wil den doot met schande laten smaken,
Om soo, tot si j n verderf, haer pays to konnen maken 
Hy meynt, dat by het Last en als met oogen siet,
En seyt, maer binnens monts  „wat doet een hoere niet !
Wie kan haer diepen gront, haer slimmen aert beschrijven ?
Wat kan soo loosen wij f voor rancken niet bedrijven ?
Haer geest gelijckt een koick, en geen soo wijsen man,
Die na den rechten eysch haer gronden peylen kan .
Maer hoe, onaerdigh mensch ! sal ick bet konnen dencken,
Dat sy haer besten vrient genegen is to krencken ?
Pat sy wil hinder doen aen ecn, die haer bemint,
En boven alle dingh in haer vermaken vint ?
Neen, neen, aelwaerdigh pert ! 'k en wil het niet gelooven
Dat sy haer eygen man van ecre sal berooven .
Sy heef t to grootsen hert, to grooten lief de-brant,
Haer ziel, gelijck ick weet, die is aen my verpant .
Doch hoe het wesen magh, of hoe het is gelegen,
Ick ben tot aen het mergh tot haer alleen genegen 
D at sal ick immer zi j n, het gaet gel i j ck het magh,
Schoon ick de bleecke doot oock nu voor oogen sagh" .
Jacob Cats sa
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Cleopatra, bewust wat by van haer gevoelde,
En wat'er voor cen brant in sijn gedachten woelde,
Ontrock haer uyt sijn oogh  vermits sy was bevreest
Voor sijn onstuymigh hoof t en ongerusten geest .
Sy gaf haer in een slot met weynigh kamer-maeghden,
Die haer bedroef den stant benevens haer beklaeghden,
Een slot, een deftigh werck, daer sy haer besten schat
In stilheyt op gebracht en ingesloten hadt,
Met opset (soo men hout) to branden alle dingen,
Wanneer tot haer bederf de saken qualick gingen
En onder dit bedrij f soo stroyt men over al,
Dat sy in bare stont uyt enckel ongeval .
Veel meynden even doen, en vry tot haerder schande,
Dat sy Pelusium, een sleutel van den lande,
Een haven op de zee, een ingangh van het rijck,
Aen Caesar over-gaf, maer efter sonder blijck .
D at sy in hope stont den Keyser om to setten,
En door een soet gevley tot lusten op to wetten 
Een kunst by haer gepleeght oock van der jonckheyt aen,
Gelijck als sy wel eer aen Caesar had gedaen .
Dat sy met haer gesicht wist landen om to roeren,
En rijcken neder-slaen, en oorlogh konde voeren 
Dat sy door soete tael en door een rappe tongh
Den geest en hooge macht van alle Prinsen dwongh .
Dat sy op desen voet haer saken had begonnen,
Het rijck tot haer gebracht, haer broeder overwonnen 
Dat sy op desen treck noch heden sich verliet,
En even haren poi en al het lant verriet .
Maer of se dus verstont haer dingen aen to leggen,
Dan of'et is een waen, een los, een ydel seggen,
Dat laet ick heden daer als in het duyster staen,
En wil nu tot besluyt van desen handel gaen .
Als by nu sijn bederf op hem sagh neder komen,
Si j n vrienden wegh-geruckt, sijn schepen a f -genomen
En dat'er wort gelooft, by hem en al het rijck,
Dat Cleopatra self s nu was een droevigh lijck 
Soo wort by door verdriet tot wanhoop aen-gedreven,
En stelt ten lesten vast niet meer to willen leven,
Het is hem enckel druck en niet als ziel-verdriet,
Dat by de guide son, den schooners hemel siet .
Hy spreeckt dan Eros aen  , , O, trouste mi j ner knechten
~Vet 's vyants machtigh heyr wel eer gewoon to vechten,
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Kom, treckt nu eens het swaert op my, ellendig man,
Dat is de meesten dienst die my geschieden kan .
Doorsteeckt dit treurigh hert, ick sal 't een weldaet achten,
Want ick en hey roortaen niet beter hier to wachten
Ick wensch voor al de doot, vermits sy niet en leeft,
Die al wat my vermaeckt in haer besloten heeft" .
De knecht, die staet verbaest van soo een harde reden,
Hem rift een koude schrick door al de gansche leden,
Hy spreeckt in sijn gemoet  ,ick dooden mijnen Heer I
0 Goden, Hemels-volck! gehengt net nimmermeer" .
Hy trock sijn degen uyt, en sonder iet to spreken
Heeft in sijn jonge borst met alle macht gesteken,
En valt daer op de zael  en na een droef geluyt,
Eer dat'er iemant koomt, gaet hem het levee uyt.
,,Ach, Eros! seyt de Worst, ghy toont de rechte weggen .
Ghy toont met uwe daet wat ick behoor to plegen" . Hy greep het eygen swaert, en, naer een harden steeck,
Soo is 't- dat by verf lauwt, en naer een bedde weeck .
Daer komt het droef gesin in haesten aen-geschoten,
En vint met enckel bloet de kamer overgoten .
Antonius, hoewel tot aen de doot gewont,
Die seyt haer met een sucht en met een bleycken mont 
,,Ach, vrienden! 't is gedaen  laet desen romp begraven
Daer mijn geminde rust ." Een van sijn liefste slaven
Die seyt hem wederom, dat sy noch heden leeft,
En even nu ter tijt gesonde leden heeft .
,,Wel, laet dan, seyt de Vorst, my dese gunst verwerven,
Dat ick in haren arm sal heden mogen sterven!
Dat is mijn lesten wensch ." Men doet als by gebiet,
Schoon dat het leste bloet hem uyt de leden vlie t.
Men gingh van stonden aen tot aen het slot genaken,'
Waer in het deftigh wijf haer graf had laten maken 
Men klopt daer aen de poort, men roept'er overluyt,
Maer daer en is geen mensch die hem de deur ontsluyt .
De Koningin, beducht to warden overvallen,
Hielt sich in dit gebouw als in beslote wallen 
De poorten bleven toe, oock wieder kloppen magh,
Soo dat'er noyt een mensch een open deur en sagh .
Daer was een teenen korf, met koorden vast gebonden,
Daer in soo -wort de Vorst ten lesten op-gewonden
Tot aen het hoogh verwulf  daer sagh de droeve vrouw
Hoe sich het nootlot stelt, en waer het henen wouw .
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Wat is'er nu to doen ? het gaet-er op een klagen,
Nadiense geenen troost, geen uytkomst meer en sagen 
Hy lagh daer in sijn bloet, en daer en quam van hem
Niet als een diepe sucht en als een f laeuwe stem .
D it was si j n leste woort  , ,Ick hebbe sware sl agen,
Ick hebbe mijn verderf in stilheyt konnen dragen 
Maer doen my wiert geseyt, dat ghy niet meer en waert,
Heb ick, van stonden aen, mijn leven niet gespaert 
Ick heb een vinnigh swaert in dese borst gesteken,
En siet, mijn levens-kracht die is alree geweken,
Maer dat en acht ick niet, mits ick in uwen schoot
Op heden voelen magh de prangen van de doot 
Dat ick den lesten snick van dit ellendigh leven,
Dat ick mijn herten-bloet aen u magh over-geven 
Nu slaet toch eens den arm om dit ellendigh vleys,
En geef t my noch een kus, het is de leste reys 
Want siet mijn geest verhuist ." Sy komt tot hem gesegen 
Maer t'wijl sy neder boogh, quam haer de ziele tegen,
Die vloogh hem uit den mont, en, met een bangen sucht,
Soo is si j n levens-vonck verdwenen in de lucht .
Sy viel hem om den hals, sy kust hem menigh werven,
Sy wenscht then eygen stont met hem to mogen sterven 
Maer als men om den doot van ganscher herten sucht,
Dan siet men dat het spoock veel elders henen vlucht .
Maer Caesar liet het slot aen alle kant bespieden,
Hy sent'er weynigh voicks, maer wel-vertroude lieden,
Die kregen op het lest een hoogen venster in,
En zijn terstont verspreyt door al het huisgesin .
De snege Charmion, die sagh de gasten komen,
En wort van diepen angst ten hoogsten in-genomen 
Sy roept  „O waerde vrouw, nu is'et al gedaen,
Ghy zijt in 's vyants macht, en moet na Romen gaen .
Wat baet nu dit gebouw ? Uw slot, dat is verraden,
En wy ellendigh volck met droefheyt overladen,
En eygen aen de doot !" De koningin versloegh,
Soo dat haer teere ziel en bangen adem joegh .
Sy greep een vinnigh mes om haer verdriet to wreken,
En wouw het metter i j l in haren boesem steken
Maer een van Caesars volck, een wonder rappe gast,
Die hielt haer teeren arm en swacke leden vast .
,,Wel hoe (begon de man), Prinssesse van den lande !
En vreest geen ongemack, geen leet of droeve schande,

',
En min de bleecke doot  Augustus is to soet,
Stelt hem van nu voortaen een troost in uw gemoet .
Ghy zijt to schoonen beelt om in verdriet to £terven,
Ghy suit wat u behaeght van si j ne gunst verwerven,
Gaet, stelt u maer gerust ." De Koninginne sweegh,
Maer of ter soo gestelt, dat sy ter neder seegh .
Hier op wert metter daet aen Caesar af-gesonden,
En hem wert aengedient hoe alle saken stonden
Hy snelt hem naer het slot, begroet de droeve vrou,
En bid haer menighmael, dat sy haer troosten wou .
Maer al wat Caesar spreeckt en zi jn maer hoof sche woorden
Die haer (des wel bewust) in geenen deel bekoorden 
Dies bleef haer eerste sorgh, haer ziel is ongerust,
En in een staegh gewoel, en buyten alle lust .
Of schoon de stille nacht komt over haer gesegen,
Sy wort noch even-wel tot slapen niet genegen 
Sy woelt in haer gepeys van alle vreught ontbloot,
En sy en vint geen troost als in de bleecke doot .
Sy had een lange wijl nu laten ondersoecken,
Uyt reden, uyt de raet, en uyt verscheyde boecken,
Hoe dat men aldersachts kan scheyden uyt het vleys,
Wanneer men besich is ontrent de leste reys .
Sy hadde boven dien, voor desen menigh-werven,
Veel slaven omgebracht, veel menschen laten sterven
Door adders, selsaem kruyt, of ander slim fenijn,
Om van de sachtste doot bewust to mogen zijn .
Maer schoon men iemant smoort in roock of diepe vaten,
Of tapt het leven of door bloet en ader-laten,
Daer was geen ander doot die haer bequamet dacht,
Als door een gladde slangh to werden om-gebracht .
Sy laet dan uyt het wout, of uyt de naeste dalen,
Sy laet tot haer gebruick een f el len aspick halen 
Die wert haer van een Boer, to midden door de wacht,
Die wert haer in een korf met fruyten toe-gebracht .
En of-schoon aen de man het rot bestont to vragen,
Wat aen de Koningin hem is gelast to dragen,
De vrient is niet verstelt, by toont het schoon gewas,
Gelijck het lagh bedeckt met kruyt en edel gras .
Hy toont'et niet alleen, by biet'et aen de gasten,
Maer niemant onder-neemt de f ruyten aen to tasten,
Dies gaet by ongemoeyt . Men laet den huysman in,
Die geeft hem op de zael en voor de Koningin .
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Hy doet gelijck by kan, by neyght hem met de leden,
Hy spreeckt geen hoof sche tael, maer onbeveynsde reden 
Sy tast de f ruyten aen, en roert het edel kruyt,
Maer des al niet-te-min daer quam geen adder uyt .
Sy wert geen beet gewaer  dit beef tse vremt gevonden
Vermits het seker was de slang to zijn gesonden 
Sy treet wat naerder toe, en licht een vijgen-blat,
En sagh hoe vreemt het beest daer in gedoken sat .
Het droegh vyer in het oog, een huyt met rode plecken,
Oock bobbels vol f eni j n, die hem de tanden decken,
En drilt sijn swacke tongh . Als sy den adder sagh,
Soo sprackse sonder schrick en met een soeten lagh
,,Wel bees j e, zi j t ghy daer ? Ick wachte met verl angen
Ghy moet noch heden sel f s aen desen boesem hangen 
Ghy moet to deser uur genesen mi j nen druck,
En maken een besluyt van al mijn ongeluck .
Wel aen, dan, ti j t to werck . Waerom soo stil geseten ?
Ick wensche wat ick magh, van u to zijn gebeten .
Kom, spant uw krachten in, en stort uw swart fenijn 
Al dat een ander haet, dat sal my weldaet zijn .
'k En schrick niet voor de doot, sy is mijns herten wenschen,
Sy is een zeker lot, een wegh voor alle menschen,
Sy is een vasten troost voor die in droef heyt leef t,
En hier in 't aertsche dal geen vreughde meer en beef t 
Nu steeckt in desen arm . Hy plagh hier in to rusten,
Die stof en voedsel gaf aen mijn verdwaelde lusten 
Kom, schiet bier uw vergif  kom, schiet, ey lieve schiet,
'k En soeke geen vermaeck, 'k en achte geen verdriet .
Laet dit een woonplaets zijn van uw venijnde vlecken,
D at aen den Roomschen Vorst tot vreugdhe pl agh to strecken 
Het lit, het eygen lit, dat qualick heef t gedaen,
Dat moet in dit geval de straf fe niet ontgaen .
Wel aen dan, wacker dier en spaert geen teere leden,
Ghy waert'er toe versocht en wort'er toe gebeden 
En siet geen schoonheyt aen als ghy uw swadder stort,
Maer, wat ick bidden _magh, soo maeckt de pijne kort !
Ick heb tot nu geleef t, en mi j n geswinde jaren
Die zijn gel i j ck een roock in haesten wegh-gevaren,
Mi j n ti j t is nu volent . Ick had een machtigh ri j ck,
Soo dat ick niet een Prins in volle macht en wijck,
Geluckigh waer ick noch, geluckigh boven maten,
Had my de Roomsche pracht . i n vrede konnen laten 
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Nu komt de wreede doot en sni j t mijn leven of 
Mijn loop die is volbracht, ick snelle naer het graf .
Nu kom hier, kl eine jeught, kom bier, mijn jonge schapen
D aer is voor u geen ti j t om vreught to mogen rapen .
Och, o f mijn ongeval een eynde mochte zi j n
Van uw verdrietigh leet, en onverdiende pi j n !
En denckt niet dat j e zi j t van Prinssen her-gekomen
Eylaes ! ons droef geval, dat beef t'et al genomen,
Een wonder groot beslagh, en meer als eene kroon,
Die was voor u bereyt, en stont u wonder schoon.
Nu is'et al verkeert, en kan u licht geschieden
Dat ghy geen machtigh volck, maer schapen suit gebieden,
Dat ghy suit Herders zijn, en leven in het wout,
Daer niemant als met sweet sijn leven ondefhout .
Hoe dat het wesen sal, ey, leert de felle slagen,
Ey, leert in soet gedult uw sware lasten dragen 
D aer komt oock metter ti j t een eynde van gequel .
Ach, neemt den lesten kus, en vaert voor eeuwigh wel !
En ghy, o waerde vrient ! ontfanght mijn leste klachten,
En wilt van my voortaen geen ander diensten wachten .
Hoe kan ick eere doen, die aen een Prins geschiet ?
Ick ben voortaen, eylaes ! ick ben mijn eigen niet 
Ick ben in 't Rooms gewelt, ick ben, eylaes ! gevangen,
En 't doet my na de doot maer des to meer verlangen 
M i j n l ichaem wert bewaert, mij n vryheit hee f t gedaen,
'k En magh niet op mijn borst, niet op mijn herte slaen .
'k En magh geen vlocken hayrs uyt desen schedel trecken 
Men vreest, gelijck men seyt, men vreest voor kale plecken 
Doch niet om mijnent wil, maer om de Roomsche pracht,
Daer ick, ellendigh mensch ! nu lange ben verwacht .
Men wil, o machtigh Vorst ! men wil ons heden scheyden,
Men wil my schande doen en in triumphe leyden 
Men wil my laten sien als ick en weet niet wat,
Een schouspel aen het volck, een gecksmaer in de stadt .
Men wil al wat ick heb, mijn schat, mijn ri j cke kroonen,
Men wil my tot een spot aen al de werelt toonen 
Maer dat en sal voorwaer sijn leven noyt geschien,
En my en sal geen mensch tot smaet gelevert sien .
Ick ben van edel zaet en tot de kroon geboren,
En van mijn ouders aert en heb ick niet verloren 
Ick ben van Ninus buys, ick ben van Koninghs bloet,
Ick ben van hooge stam, maer hooger van gemoet .
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Veel eer sal ick den geest uyt dese leden drucken,
Veel eer sal ick de ziel uyt desen boesem rucken,
Veel eer ten grave gaen met druck en ongeval,
Als ick het schamper volck een schou-spel wesen sal !
Ick hebbe nevens u, ick hebbe lange dagen,
Druck, kommer, tegenspoet in dese borst gedragen 
Maer 't grootste ziel-verdriet, dat ick op heden ken,
Is dat ick nu ter tijt van u gescheyden ben .
Ick liegh, ellendigh wij f ! ick hcbbt droever sinnen,
Mits ghy door achter-klap uw geest hebt laten winners 
Mits ghy van my vermoet, dat ick 't met Caesar hou,
En licht tot uw bederf mijn rancken spelen sou .
O Goden, wat een hoon ! . Sal ick mijn eygen leven,
Sal ick mijn hertsens-troost den vyant over-geven ?
0, liever sijn geweer in dese borst gedruckt,
En dit rampsaligh hert by stucken uyt-geruckt
0, liever in het wout van eenigh beest gegeten,
Of van een Crocodij1 de leden of-gegeten
0, liever af-gedaelt tot in den swarten poel,
Wiens prangen ick alree in desen boesem voel .
Wel aen, ick wil terstont mijn trouwe gunst betuygert,
D aer sal een booze sl angh aen desen boesem suygen,
En roven my de ziel, en dat op desen dagh,
Op dat ik met den geest tot u genaken magh .
Daer sal ick met bescheyt (indien men bier beneden
Noch onderlingh gebruyckt de gronden van de reden),
Daer sal ick met bescheyt u maken openbaer,
Dat ick om uwent wil my brengh in dit gevaer .
Wel, neemt dit lichaem aen  want ick begeer to sterven,
En wil benevens u een graf voor my verwerven.
Hoe gram dat Caesar is, hoe groot mijn ongeval,
Hout seker dat de doot ons heden paren sal !"
Terstont na dit gespreck gaet sy de slange tergen,
Sy gaet het vinnigh dier als kri jgh en oorlogh vergen 
Maer 't beest, dat stout bedubt en sat als in beraet,
O f oock soo witten arm het gi f to quetsen staet .
Doch als de Koningin niet of en liet to quellen,
Soo gaet het happigh dier sich als to weere stellen,
Het kromt sich in een bocht, en schiet ten lesten toe,
. En straelt haer in den arm, en niemant weet'er hoe .
Het gi f doet si j nen loop door onbekende wegen 
En 't komt, gelijck een slaep, haer om het brein gesegen 
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Sy trilt, sy suyssebolt, en in een korten stont
Soo vloogh haer met een sucht het levee uyt den mont .
Maer hoe de vrouwe storf en konde niemant weten,
Sy was maer aen den arm als van een vloo gebeten 
Men vont aen al het lij f een gaef en of fen vel,
Men vont een plecksken roots en anders geen geswel .
Sy lach daer als een beelt, haer leden niet gebogen,
Haer lippen niet verruckt, haer oogen onbewogen 
Alleen haer rijcke kroon met diamant geciert,
Die was, als sy verschiet, een weynigh omgeswiert .
En t'wijl dat Iras pooght haer kroone wat to rechten,
Soo komen op de zael een deel geswinde knechten,
Door Caesar af-gestiert  die sien den handel aen,
Maer 't is'er al bekaeyt, het speeltjen is gedaen .
De nette Charmion, een van de kamer-maeghden,
Die best van overlangh de Koningin behaeghden,
Die lagh alree gestreckt bevangen van de Boot,
En was met haer gereyst naer Charons swarten boot .
En t'wijl dat Iras spreeckt met Caesars af-gesanten,
En sich noch besich hout ontrent de diamanten,
Vernam men dat de maeght ter aerden neder viel,
En liet oock op de zael een lichaem sonder ziel .
Maer hoe dat dese twee zijn aen haer doot gekomen,
En beef t geen levend mensch tot heden oit vernomen 
Doch hoe het wesen magh, sy waren aen de vrou
Versegelt met den geest, en tot het graf getrou .
Cleopatra, gesint haer aen de doot to geven,
Die had aen Caesar selfs een korten brief geschreven,
En had daer by versocht, dat sy met haren vrient
Mocht van een eenigh graf to samen zijn gedient .
En eer bykans de Vorst haer schrift had overlesen,
Soo kreegh by stracx de maer van dit ellendigh wesen 
Hy trat dan naer het slot en sagh het schou-spel aen,
En beef t op dit gesicht haer bede toe-gestaen .
Siet daer een machtigh Vorst, en duysent groote dingen,
Die al, gelijck een roock, in haest to niete gingen 
En soo ghy d'oorsaeck vraeght  het was geschonden trou,
En dertel ongelaet ontrent een lichte vrou .
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