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? 1 - % LOF DER GELDSUCHT, OFTE VERVOLG Der Rijm-oeffeningen VAN J. de T> ? C ? ? Ry Verdeelt in TWEE BOEKEN, Behelfcnde Gedichten van verfcheyde ßoffe. t'AMSTELDAM, By Willem Lamsvelt, en Willem de Coup, caPhilip Verbeek , Boekverkopers. Anno 170».

? EERSTE BOEK ^es 'Verfolgs DER Rijm-oeffeningen ? ? ? ]. de Deck ? r. Vervattende den L ? F GELDSÜCHT.

? ! ·1 D'UYTGEVER Acn den L ? ? S ? R. 3 HLofäirGeldfucht^ Lefer, isby 't leven van fijnen jiutenrJeremias de Deckeral ter Druck-peiffe verwefengewecft i maer eenigeverhin-deringen in den wege komen-de, Wierde de Druck des fel-ven voor fckeren tijd uytge-ftelt; ondermflchenisdie feer geleerde en bovenallen uyiftekende Dichter door den verwoedenaenval van eenefeer heftige koortfein weynige da-gen uy t defe Wereld wechgeruckt, tot geen klee-ne fchade der ? eerduy tfche Dicht-kunfte, welkehy aireede tot in^^top verheven en op haren hoogftentrap doen klimmen hadde, tot groot genoegenvan vele Liefhebberen der felve j cn op dat deTulc-ke niet lange in 'l verlangen fouden blijven ^ heb ickde Druckperfle gedurig aen 'tgaen gehouden, ver-fekert zijnde, dat de D ? c ? ? r s Vervolg derRijm - oeffmingen u

levendige proeven fal geveji vaniijn doorluchtig verftand en oordeel, en,dat*etderhalven u niet min vruchts en genuchts opdif-fchen, ja ruym foo vriendelijck toelachen jial,als eenigc fijner voorgaende Gedichten oyt heb- ben

? d^Vytgever aen den Lefer. ben mogen doen: ja'tvolgende Werck, Leferifal u als eenen held£;ren fpicgel helder en klaervoorsd'oogen ftellen fijne Iter grondige kenniiTein alle Gpddelijcke ennienfchelijcke faken, uyt-geftort in eencn dierbaren fchat van uytgelefeVacrfen. Maer wie fouds ook iet anders verwach-ten van eenen die fèlfs noch een kind fijnde eenpieer als kinderlijck, een mannelijk oordeel blijc-ken liet ? die in fijne jongelingfchap deLarijnfcheen naderhand de Franfche, Italiaenfche en En-gelfche talen &quot;fonder iemänds hulp of onderwijsalleen door de boccken uyt fich felven grondigiiecfü geleert? die vele fijner rijm-oeiFeningengemaeckt heeft all wandelende in fijne eenfaem-heyd fonder veel arbeyds of moeyte? die dood-vyand fijnde van vuyle en ongefoute redenen,noyt'eenig onnut woord uyt fijnen

mond lietgaen? endelijck die foooprecht van inborft, infij-nen|omnicgang foO iêdig en nederig in fijnenhandel en wandel· foo godvruchtig is gewecil ?JVIaer wacr loop ick henen! lek meende ilechs ineen woord of twee U E. fijn overlijden bekent temaken, e.n foude foo voortgaende vry meer pa-^piets vereyfchen. De verwonderings-waerdigegaven fijnesgeeites bewogen my iet wat tot fijnenlottefeggcn , hoewel 'tbclachli|ckfchijntdcSon-né met een Jiaerfe re willen toelichten ; hoor nuden Auteur fel vefpreken, in fijne voor-reden, en' vaer wel. Ó'AV'

? d'A ? ? ? ? R Tot den LESER. F. ? Tij t elf Lefer, dejes R^mwercks fult ??bviyten t wijffel wat vreemt vinden, en u lichts-Hjck aen den dorpel van dit myngebouw karnente ßooten ofte ßooren, want indien oyt gebrek &quot;fziel evelfoo in deUoddeltjcke Bladeren,ah in de Schrif-ti ? der oude Philofofen en Poeten , 'ja ook in de gemeenewandelinge, en f üp by degens die meeß fie· kgaan aan ?/ehe, dapper gefmaed is geworden en word^t is het genedat wj hierfchijnen tewillenprijfm. Doch eerghj oor-deelt ofrny veroordeelt) tree binnen,pjo ? u belieft^ en door-kljck mtjne tirnmeyagie van boven tot beneden, van ach»teren tot voren\,ghyfult wel haeß eenen Silenus^ wel haeßwat beiers vinden als ghj weende \ of ten minßen bevin-den, dat nevelen binnenwcrck^ tijtel emnhoud ('/ welk^wat feldfaems fchijnt) niet weynig en

verfchillen , en datickbïer geene l'aradoxen of iVonderfpreucken en fchrij^ve, noch atnhope tegens 'i gemeen gevoelen, vtaer metgeen ander inßcht de Geldfucht love, offichfelven doe /0-ven, ab om de Geldfuchtige te laken : en op dat gy ditwel 'uat, en niet en vervalt tot een ander uyterße, en myaentijgt dat tk te ßrengit'algemeen en fonder cnderfcheydiike . enalteblindelingdenklippelin'thonderdwerpCffoo dient geweten, wat geld fichttge wy hier meenen, na -meWjCkdelHlckeßechs, die 'talte vieriglijck,al t'onma-telijck^zijn , die ßaeg hunne buydelen vol floppen , nooythunne begeerhjckheyd, die Ugeld al te hitßg uat rächten , »4 al

? altehefüg.beftnnen'^ op ^t geld alhmherteßellen ^ alkhunne hope bouwen; van ? geld hm hoogße goed, van 'tgoud hunnen God maken \ om't geldeere ^ deugde jaal-len plicht tegens God en hunnen n-aeflen verwaerl oefenenals met voeten treden j het dan om wet den gdde hmne^htj]&n, kißtn en kofferen op te vullenJonder op anderbruj/k of eynde teßen , U Weickede rechte tn volmaek}^gierigheydis'^ofwelomin den gelde doffe er langen omoverdaed, hrajprye en proncker'^e te plegen sfjlaende tehouden: defe z.ijndegeldfugtigedie hier werden gemeentedaerji^yh hierop hebben y en die e)gemlijck onder defiDantegehooren: djtghy em van deje, Lezer, (oo weetdatghy in dit Werck kier en daer niet ßrengelijckgegcel·feit, rnaer jlechs van ter%ijden enmet dwerfcheßaegs-kem een TVeynig wordgequifpelt, en dat noch in 'i

heymt-Itjkoffonder wwennamete melden, niemand genaemt,niemand gchl^zmx.^ endienvolgemniet tot uwefchandeen als vuyl z.ijnde, maer tot uwebeieringe, en op datghyaßaetvuyl tèztjn : dcch fooghy u fuyver kent van defefmette, foo en is defe roede voor uwtn rugge niet 5 alle ditgerabbelengaet u dan in 't minlie met aen, en hebt'eruniet een tittelvan aentetrecken^t zy van wat (laetybe-roepofgelgentheydghyoockmeifgt z^tjn y of wat 00 ck defeKlappeye komt ujttefnorken of mt te bulderen ; diewyvan alle ßaten enfoorten van lieden moe ? en do en [pre-ken , orff dat onder meeß alle daten en fiorten van lieden( och of dit weer ßoutelijc\ als waerachteUjckgefeyt wier ·de)nietweynigvan[uicke vuyle giervogelen nedelen:endoor dien wy haer fnoevende ten pleyt-ofPraet-floele voe-ren en fich felven prüfende, foomoeße

fjnaderfmeve- rm

? ren wijfe hyperhoUjerm, hreed opgeven, ßch êem hehyd-per roemen van alles, en alles onder haer trachten te treC'hn, oQck dingen die geenfins onder haer en gehooren:want alle fucht voorwaer of begeerte tot den gelde en isgeenegierigheyd,, en is niet verwerpelijckfelfs niet alle be-geertetüt r^kdont.(z) Nonqu£elibet(inquit Ameüus)divitiarum concupifccntia avaritia eil. fa tot eent&quot;Wettige en matige natrachtinge van nooddruftiggeld is ie-der ten hooghßen verplichten verbonden, (b) Is 'r dac ie-mand fijn' huysgenooten niet en verforgt, die iserger dan een ongeloovige, fegt d' ^pojiel '.derhaUven dat ? foo hier, foo daer. envoornaemhjck ontrent dekmßen en handwercken, ookeenig z.ins onder haer gebiedfchijntte jpillen vervangen de gene die door wettelijckeniveg en eerelijcke middelen 'tgeldnatrachten, riet om

Vgeld, maer zjifipeli/ckomdenoodwendighedendie vooratgeld werden verkregen, Julcx doetfe {woet ^hy denken)ais eene ßofßcr engrootfpreekßer, die iich aenmeet^ ? ^e-nehaer in geenen deele toe en komt y ofals eene diefelveniet deugende meent dat oock alle andere niet en deugen :doch word op die plaetfen 'tgefpreck^dfoo gewatigt ^ datieder lichtelijck rieken dat' et al daerniet en werdgemeent, endat/èzich aldaervertaflcfmiftafi^ en haerbeßeck te buyten ???. Dit moeß ick u fegten, Le(cr,eergh) voortgingt: treedfe nu -vry / oe de vuyle Poppe, enlees of hoor rnet oor deel {ivant Ie fers of hoorders van oordeelz,tjn hier voor al van mode (ghy en (uli fe ) meene ick.) foovuylnict vinden ^offjenfalu noch wel %vat fchyons doen * 5· horen fa) Lib.deCaCConfc. (b; i.Tim.5.8.

? koor en ^ en hmeve»s genueht oock &quot;vrucht toehrengenidochfeofij't hier ofdaer wat te vuyl of te grof mochte maken,gedenek alfyd datfy 't is die fpreekt, en datmen haerwoorden m den mond legden moe (ie ^ die haer hetaemden^offoofe nu en dan onder haer dwcrsdrijven, morren mkip. ? wat f' uytfporiggaet -weyden, of wM tefeerfcham-perjockt, en mtt hare fchijven fpeelt endertelt, fbo weetdal dit maer eene ( * ) oeffeningedes verßmds, maer[pelis en tijdverdr^f. De daelderm en ducatons en klinkennoch en rammelen w^y met feer in buydel ofkaffe, derh^l-fuen moe ? ickfe eenweynigdoen rammelen enkUnckendoor mijne Gedichten ; niemandenfalmy {^hopeick)'t 'vermaekjjan eene foo onnooßle of liever ellendige ram-melinge mtsgunne»^ Een Rotte)dammer heeft weleer denLof der Sotheyd gefongen, een

Hagenaer den f dven inNcerduytfchen R^m nagefongen, en beyde tot uw ver-maeck en weige-vuilen j derhalve» en laet^et u niet misha-gen dat hutj nage huur, dat (figkk) een DortsmandenLof(peek van hareSufier of tenmmßen van hare Speel-genoot e , nadien oock d'onmatige Geldjucht de w^ße nieten is van hare magen^ cften minfien eene Kontnginne derfatten is, oock naer 'i qe'uygenijfe van den ouden Satyriß,wanneer hy {egt : (^) Danda eft elleborimuko parsmaximaavaris. En dracx daerna : Quidavarui.^ilultus & iniiinus. Maerdeßiorckßer flapt te ßoele,fy he^int te gap en't is tijddat kk^afbreke. Luy ßnvlytelijck, oordeel wijßelyckjn vaer wel. {*) Declamatio. (c) Horat. Scrin.Lib. i.Sat. j. Op

? Op het VERVOL GH Der RYM-OEFFENINGEN Van Wijlen den E. JEREMIAS de T>ECKER> Nac des fclfs overlijden OrTGEGEVEN Door fijn BroederD. de DECKER. ? dat de D ? c ? ? R was dees wereld ???????·-den En iijne hand met hem ging ruften in het ^raf,iDicuyt eennetie pen, daerRijm in ftack civreden, Doe hy in 't leven was ons veel Gedichten gaf,So diende na zijn dood niet in de nacht te fmoorcn Wat hy des achter liet: dies vond lijn Broer geraenWat uyt die heriTcnen noch verder was geboorenEn noy t het licht en zagh ter pers te laten gaeu,Gelijckalshy nu hier'i Fervolghder OeffemngeaZijns Broeders door den druck doet koomen voordendagh Dat ick den levenden endcnnaekoomelingenNietaen teprijien fchroom Icho'önick 't noch niet en2agh, Die

? Die noyt yct van die pew, wanneer hy wouw beklimmen Apulloos Helicon of toppen van Parnas,Geiien heb, dat de Ni)d uyt fpi)t niet moftbegrimmcn En alle lof en eer nictdubdeld waerdigh was,O onvcrfocubre Dood, die deftige verftanden Niet mcervcri'choonen wik als 'c grove bóeren-bloed,En Koningenzowel alsHuys luy aanderftranden En Spaeen Scepter treed inet een gelijke voet,Gy hebt ? boog ^c lofl; en hem de fchoot gegeven Die niemand kan ontdaan: maar evenwel zalhyAl hebtgy hem gevelt in aller monden levenDie rechte keudersiyn van edle Poëxy. J. Weßerbaen. op de LOF der GELDSUCHT, En vervolg der R^m - Oeffeningen j ? Doordeubeioemden Dichter JEREMIAS de DECKER» In fijn leven befchreeven, en na fijnoverlijden uytgegceven. Dignum laude virum Muß vetat mm. ? iöveel hc

riTen werk , na foo O effeningenIn't loflijk RijmperckisdeD ec ? ? r eindelijkGcfcheyden van de aard na 't hooge Hemelrijk,Dnarfch trercnd Crillal bedekt deioldcringen .D-ier blinkkeiid Starre goud , daerleenig Feerle-Daer vlainiiietid Diamani geiaeit is langs dc vloer. (moer, Wat

? Wat fcheelt dat Iceven van uw keven hier op aerde, ^Wel-faal'ge Decke r ! daaruwftem nugaetterfecftMetfooveelChcrubijns by allergeeiien Geeft, ^ ByChriftus, onfeGod, die't eeuwig heil ons baerdejWiens ^Wi^e f^^yi/«^ gy foo hei lig onderhieldToen gy met li) fcn fiel laagt voor fijn kruis geknielt. Dat Lot benijd ik u, mijn vriend, ingeene deeléi. Waer aan ik , wen God roept, oock deel te hebben hoop^Maar ik beklaag de rei, die door Apolloos knoopMet u verbonden fich gewond fiet fonder heelen ;Om dat uw duytfe Tong , die eerft flocg d' oppermaat,Nu, door de dood verkleumt geen Rijm gcluit meer flaati De fchelle Cyter van God Phaebus leit gewondenIn 't kronkkeligc floers. Het Sufters negentalVerlaat baer Pindas door uw droevig noodgeval,ïn Cirrhaas filvre ftroom toont fijn verdroogde oronHen.So was

uw Sangkunft by al 't Godendom geacht.So waartghy daar al lang tot Burger ingewacht. Schoon uw fnee -witte fiel ten Heemel is verheeven,Endaar Choor-iangen galmt, foblijftuwoudenaam^Geeft-volle D ? g ? ? ?, tot ons laatite leevens aam,Doch om uw vaarfe-puik en vroomheid by ons leeven.Een waardig Dichter met den Heemel wordgeloont.Wiens naam word nimmer met vergeetelheid gehoont. Eer u de doodfchichttrof gaaft gy daartoe uw proeven,En't geen daar aan ontbrakfou'sleevens nawerk fijn;Die Sangfter treed nu uit, en fchenkt, ter kim toe, wij» ïAls 't nat van Helikon geperft door herflen fchroeven. i Üit een verachte kern plant gy een wijngaard voort jDoet yeder hooren, noyt voor dceien meer gehoott» •I De GeU'Jucht fo veracht cn fo vervloekt by allen Stelt gy op 't Lof.tooneel, doch dekt

haer fchande nietVriend Decker , even als een die veel eer geniet»ï-aat gy haar tegen keur van dk u welgevallen,

? 10 Niet uit een GeU-fueht ,maar teft teekkeri, dat uw fchachtDc Geldfftcht had van nie t tot wörelds iet gebragt. Die opgefmukte Pop word achtervolgt van Rij men ;Schei-pendig , kort, en lang, blygeeftig of bedrukt.Na 't voorwerp van de Menlch, vcrheeven of gebukt»In fchaaw der Parkken of op 't ramlend fpel van Hymen,Nu op's Lands Helden, dan op ander, danopmy.Uw breyn den Teugel voert van Duitfche Poeiy. Maar ick verdwaal ind'eervanuwe SanggodinneDicick eerbiedig met liefhebbend inborfteer ,Gun my dan faaT'ge Ziel, datik weer rugwaarts keer ,En tre van 't outer van uw Ri jm-ftof my te binne ,Gy van Heer Brmdtpijk, My en U een oude Vriend,En Dichter boven my, word waerdiger gedient. Dit ieg ik noch, dat gy Vriend D ? ? ? ? r in uw leevenEn na uw leeven troft het rechte

Tempel-fpitsDerduytfeDichtkonft, die, ichoonudenijdisbits,ü lbo veel hooger ee;r heeft boven ons gegeeven,/Is sy nu hooger iit, en, oi^derons vollecft,Godu daar hooger plaats, aJs ons op d'aarde, geeft. Meditando. JOJN BLASIUS. Advt. Op

? op *t j4f-fterven Van den Roemwaerdigen DICHTER JEREMIAS de DECKER. J oeg ook dc Doodbaar ichicht door Dekkers ingewanD?? ilaas! zoo wort eenfchatvan Vaarfen , groot van waerd ? ,R echt lekker , en vol geeft, met hem bedekt in 't zan D ;En, ach I wy miiïen 't brein dat eed'le vruchten baard E.:Maar dubbel leeft hy nu ; dat 's in het HemelnjK,I ? eeuwig heil , en in zijn Schriften te gelij K.Al wie hem zien wjl , lees hetgeen hy voor ons fpaerd ? :S choon hem geficht verloor, 't oog hoort.raen ziet door 't oo R. OP ? YN AFBEELDING,Gefchildert dooc /^EA^BRyiN^ vm RHTNy Aan den zelyeui. ORcmirand, fchoon uw vlijt de Dekkf heeft gemielt,Soo künftig dat de ziel als uit het aanfchijn ftraalt;'t Is maar een (chadu w van de fchors, die hem bedekte :Zijn pen was maeti^erdanart pinceel

bedrijf:Zy fchildcrt zelfziju geeft, dielangei voor het lijfTe groot viel, wworaooktijmeiiten Hemel ttiekte. J. V.PETERSOM,Op

? Op 1. de D ? C ? ? R S LOF der GELDSUCHT Aen de Geldfuchtige. Hy diefoo vierig weit m uyt fpant all* utt>' krachtenSlechs om ut»^ k'ß^&quot;· &quot;^ol te ßapelen met geld,?? fcboon tot berfiens toe uW baydeldeckt en fwelt»Nochtans niet naer en laet na meergemw te trachten,Per halven noyt enfend ten Hemeluvo' gedachten,Veel min verändert oyt Gods wonderen vertelt,Maer hene, fiel en fin met dingen houdverfeli >T)ie voor iet kmderlyc\s doorluchteßelen achten: Komt, leert van Decker hter, hoeflaeffchghyfijtenfottjilsghy ( 0 rafery j) 'tgoud maeckt tot uwen God,En al uw' heyldaer in en wélvaeyd acht te vpoonen,Sooghy de Geld/ucht ßechs in 't lefenfchort e« fiaekt >'k Mccnghy foo levendig u voelenfidt geraeki,rAls hare hmten fith hier levendig vertoonevn Op fijn Conterfeytfel. Ooghy i/ff D ? c ? ? R

noyt en faegt in fijnen tijd,Siit hem hter afgebeelt met meefierlijc^ ßreken·,Dochßoghy met dees' verVn' noch niet te Vreden fijt»?? nevem 't fien beluß om hem te hoor en fpreken;Soo lees de wreken deur vm dien door luchten getß.In fijn' Gedichten leeft <ieDECKEK allerme^. D. D, J.de /Z-

? Pag, i; J.deDEKKERS LOF DER GELDSUCHT J ? L ? Y D I ? G ?. |E Geldfiicht, clic wel eer op hoonen , finaalcn,'fchelden, Heel luttel heeft gepaft , en alle fchamperwoord Op 't klinckklaer rammelen afkaetfte van haer' gelden. Scheen onlangs dapperlijck verbolgen en geftoort:5y quam uyt Plutoos rijck al morrend opgevaren. En trad met een ontftelt en vlammende gelaet,Dwers door een'dichten drang van fterffelijcke ichatca Van allerley beroep , van allerhanden ftaet,Den hoogen pleyt-ftoel op, en ftclde iich totfpreken; Elckfweeg, elck hoorde toe, foo wacker als hy koft :En nadatfyden hoop eens ftreng had overkeken,fca drymaelhadgchemt, heeft fy aldus begoft. ? Ge-

? LOF DER Geipreck der Geldfuchü. Aer'tdatick mijnen lof mijn daaden vond gelijck,I En mijnen roem fbo vérr faeg reyken als mijn rijckjOnnoodig waet 't geweefl; my her. wacrts aen te itiellen ,Onnoodig waer't den vcet op defen ftoel teftellen,Onnoodig tot uw oor te lenden ditgcfpieck: Maeraengefien men myalom voorfnood gebreck,Ja C 't welck onlijd'lijck is ) voor fnoodftc der gebrekenUytfchrecuwt, foo voel ick my gcnooddruckt om te fpreken ,En eens my van den laß der laHeren t'ontflaen ,Waer met mijn' fchouderen t' ontrdiuldig zijn veriaën ;En klaetlijck te doen fien, dat ick geen borte prye ,Geen'boofebroeyflei: ben van alleichelmerye,Geen' brouiler ben van ramp, van ongeval en druck,Maer een in tegendeel de bron van uw geluckDe grond ben van uw' eer, vernoegingen en

vreugden-jDerkunftehvindfterbeii,^ de voediter ben der deugden ,Ja C 't wekk noch hooger klinkt} een' groote Koningin,Jaeen'Godinneben, ja d'opperfte Godin.Ea om dit wel te doen, en fal ickin de boeckenDer oude Redenaers geen' keur van woorden ioeken ;Geen'bloemen laf van geur, geen windig School gewas ,Veel min de Sufteren af roepen van Pariias.Neen , neen, de ipijt en hoon , dien ick my fie gefchieden ySpijt, dieray'thertebloed rechtvaerdelijckdoet fieden ,Sal my thans» voeren doen een' mannelijcken kout,En aendoen mijn Geipreck met Zenuwen en zout:Sulcx dat ick my voor u van all' de vuyle fcyten,Waer met men my beklad, wel fuy ver meen te plej ten ,· ^ 'oor-

? GEL D S Ü C ? ?. 5 Vooral indien ghy my foodanige óoren leent,Nictals ghy nu en dan den predikftoel verleentMaei- als ghy naer uw' Scheéps-uW' Zee-én water-marèH >Nac'r't9p en nedergaen der wiiTelen en vviarenOpBorfe, BrugenMercktgewoon te wenden zijt.Doch eer ickweitk begin, lartnoodig zijn vrat vlijtEu woorden aèngewend om u te laten hoofen,Van v/aer ick ben , en wie, en uyt wat bloed geboren:Wantrchoonghyklaerkondfienaenallwatmyverrelt,· ^Aen mijnen weytfchenileep&quot;, mijn'itockbors ftijfvsngeld» ,Aen mijnen gordelriem die wonder kart bedrijven ,En niet van fchakelenaen een hangt, maèr van iehijvén,Aen mijnen filv'ren rock met soude müntdeurvvracht,Dat ick niet flechts èu ben noen oock vaii flecht geflacht:Soo moet ick u nochtans, op dat ghy op foud letteii,ïn nefFens d'ooren 't

hert fchrap na mijnTeggen iëtteii > &quot;My felven bet do^n fien, en u wat meer befcheyd, , Toehoorders, hooren doen van mijn'gelegentheyd.Wel aen dan luyftert toe : ten eerften fult ghy weten,DatmijnvrouMoederisvrou (i) Overvloedgéheeten jDefe heeft my niet alleen ontfangen en gebaert,Mae; (als eeri' Moeder voegt van moederlijcken aerd )Oock naerftelijck gefoogt meteygen {og en fpenen,En met haer groeyen (2) groey geibnden door mijn' beeilen:Hoewel ick fomtijts oock vaii Prafel-fucht trots van moed >Ooek fomtijds met wat brijs van (3 ) Brasf^cluben gevoed.Mijn Moeder hebt ghy wech. Mijns Vaders tiaem te noemenStaet my wat duy fter voor ('k en w>l het niet verbloemen)Dan menig moeders kind heeft dat niet ffly gemeen;Den (4) Ouder niettemin (foo ick nietïnisen meèn ; Al, (1) Dc vrjy, cc n'eft

psrla difettc, c'eft pluftoft l'abonda'nccqjiproduitl'avaticc. MONvTAIG.( 2) Crcfcitamornumml, quantum ipfapecunia ctefcit.Et minushancoptat, quinenhabet. ]UVE.N. SÄT.I4.(5J Inavaritiatn piacepsluxuriacft. SEN. Epift. 9?. ^ (4j Hoe vitiumadfert Scneftashominit>us; , Atteniiores fumusadremomncs^ quam^fai cft. TER» %? OEI,. ACT. j..

? 4 L O F D ? R Meer van voorfithtigheyd als krielheyd aengedreven Doet iets, heelt iets gcdaen aJs Vader tot mijn leven. Voorts foo ghy weten wilt, waer ick eerft trad in 't licht > Aen een' geboorteplaets en ben ick niet verplicht: Men fcgt dat Bacchus eerft te Nijfen heeft gekreten» God Mars ia Thraciè'ii, God Jupiter in Creten : Maer waer fich , Hoprderen, mijn' moeder d' Overvloed (f) Neerfet, word ick geteelt. geboren en gevoed. Soo oock door ouderdom wat aenfiens is te winnen, 'K en wijck in ouderdom fchier geene der Godinnen, ?? C'twelck wat feldfaemsis ) mijn kracht en groenen moed Houd ick (fpijt ouderdom ) al even groot en goed. Kan oock d' onfteiflijckheyd cicraed en luyfter geven, 'K ei;i heb geen' ftervensnood . foo langd'cr menfchen leven. Indienmen oock een' Vorft oi machtig' man waerdeert

Naer't heerlijck Hofgevolg 't welck onder hem verkeert, Of daer hy fich van dient foo hebt ghy licht te fpeurcn Aen mijnen JofFerfleep, waer voor ïck ben te keuren. Voor al cn boven al aen dees' vermaerde dry, Dic, waer ick henen ga, geduuriggacn metmy'· Maer weet ghy wiffc zijn ? d' eerft t die met dorre kaken Mynailapt , is d e Sorg; de tweede'tbefig Waken j De derde, die daerdraelt al hijgende en befweet> Heet WoeUucht, alle dry tot mijnen dienftgereet, All volcxken knap ter hand, en rap van breynenfinncSj All wackerafgerechtop rapen , fchrapen, winnen. AVat diinckt u r kond ghy nu niet eenigfins geraén Wat Godheyd da tick zy? ofmoet ick klaerder gaen ? Wel aen , ick ben bereyd my naekteraf te malen, En u oock rondelijck een trecxken te verhalen y.in mijnen droogen aerd j de goud-en filvcr- dorft Ligt

my foo peperit^, foo brandig op de borft, Pat ick daar aen ( helaes! ) geen leilchcti fie, ge«n layen. Al hadickindcn balgall wat Peru kan graven, (j) Vidcïlutarch. dcAviriih.

? GELDSUCHT. 5 Al goot ick over 't hert all 't goud fmd van den [ijTaeg,Al wat Paftolus fchuurt, noch bleefick even graég jDe vloed van Hermus fou met al fijn goudc plaiTenWijn'fuypfucht nicfverilaan . yerflaen? ja eei doen vvaflèn.Pan dit 'seen' gulfigheyd, dieick my nieten fchaam,?viaardie heel aerdig fluyt op rnijnen braven naem ,Dienick, Toehoorderen, unuwillatenhooren.En in twee fiiben flechs uytwcrpen in uw'ooren.IckheeteG Ei. D S U C HTdan, oianders, S'^rhttot Geld,Geld. 'twelkby my, byu, by all de wereld geld ,Geld , 't vi'clk in fïch 't hefit vervat vr.ii alle dingen ,{lek fieu op dit woord aireede nader dringen' ' * Aireede met meervlijts opfteken hoofd en hals )En als een Proteus fich verandert in van all's,Geld, 't welk rondom in 't rond hcfel kundig uytgeilagenHet merk van iet volmaeckts, iet eeuwigs (aiijnt te

dragen,En 't welk noch boven dien niet fijnen minften lof,Treckt uytde duurfaemheyd cn dierte fijner ftof,Stof, die in edelheyd voorby ftreeftalle ftofFen,Stof, daar Schrifture felfgewoon isop te ftofien 1Want fchoonick niet en ly, datghy aen h^rc blaênVeel tijdsof vlijts verfpilt, foo hebt ghy wel verftaenTen minflen by geval, hoe trots haar' pen de flratenVan &quot;c nieuw jérufalem plaveyt met goude platen ,En hoe s' oprechte liefde en ware leer verlijckt 21. By filver en fijn goud , 't welck voor geen vier en wijckt;Stof , daer uw' Koningen hunne achtbaarheyt met fterc-ken: Want hoe ? fijn iiafen kroon geen* teekenen. geen' mercjicnVan K.oninglijck gefag. van majefteyt en macht,ïn bey diemercken niet uyt^del goud gewracht ?En werpen oock niet dik degeeilen, de Poëten ,Dieaerdignafijnaerdelckdingtenoemenweten , ?

j Den < [1] Fluaibosami ïxplcticalonllc ne^uit. CLAUD. in RUF.

? L ? F D ? R Den Bynaem van (i) vcrgvild by all wat nut en gosd ,Byallwatheerlijck, Tchoon, wat lieflijck is en foet ?Soo doenfe jeugd en deugd den naem van goude diagen j,Soo.heeten Venus , Son, ioQ dageraed en dagenBy hen naer't helder goud. Maerfacht, nietal tegrof:Wantick en komehiei- niet, Toehoord'ien om den lof 'Vanfilver, van rood goud ofdiergelijckedingen,Maerommijn'eygen ??? eens ruflig op te fingen, ,Als die iulcx bet verdien : want waerlijck fonder my,&quot;V/aer filver en rood goud van magere waerdy.Oock is 't my noode oosmy veel den kop te breken,Om tot dat rijck metael veel trecks u in te preken ;Nadien &quot;t doch word by u gelieft uytall'uw kracht,Ja verre meer als eer, als wijsheyt word geacht,Als deugde word geviert, ja meer by u verhevenAlsuw'gefondheydword, ja meer oock

als uw'(i) leven.Wat feght ghy ? is 't niet foo j maer, mannen , dat ghy my »My uw' Godinne icheld voor een' verachte pry,My ( feg ick) door wiens hulp ghy foo doorluchte goedenBetracht, bejaegt, befit, fulcxdoetmyfchierverwoeden?Schier fpringén uyt mijn vel: want al ifl &quot;t Iievte mijn,De lippen ( na my dunckt) bchooren 't oock te zijn ,En niet foo finadeüjck mijn lofkrans te befmetten.Om lippen dan en hert op eenen toon te fetten,En my voortaen te flen eerbiedelijck begroet >Set ick (als is gefegt J op defen floel den voet;En falunuvooreerflgaenfteilen onder d'oogeii f,Met redenen van wicht.. met termen vanyermpgen,Hoe veel gelucks en heyis mijn' meer als menfchen macht?? toebrengt, en in u all' tmenfchelijck gcilacht. . Soo (?) Aureus axis erat, temo aureus, aurea fumroi?.Curvatura rotx. OVID.

decutiuSolis.Quod Optimum videri volui« feculura, aurcura appellant.SF. ?- Epiit. iij. ^ (2)Quisaudec / Argentopixfcrrccafut, lebufque ftlutem ? JÜ,V EN. Sat, 12.

? GELDSUCHT. 7 Soo dom en zijt ghy niet in menichelijcke faken t Dt Geld- Ofghy en weet welliaet en rekening te maken, ficht Hoe nut en heylfaem iy den menfchen in 't gemeen, \eeßert Dat menfchen fich alom verfamelcn byeen, deint'^' En welck' een' kroon van lof zy wacrd zijn by den vroedcn, 'I^JÜ'Die die veriamingen meeft vorderen en voeden : gtfellk- Nu dat ick die ben, ick, die met een facht geweld» . ^eyd, t»Door mijnen penning-klanck, mijn lieflijcklockaes'tgeld,De mcnichen t'famenlocke, en door dien band van goude dien vtl-Hen vriendelijk t'famenknoope, en muurvaft t'famen houdej^eniSalickunudoenficn, enomditklaertedoen,De fake ftuck voor ftuck af-hand'lenmet fatfoen. De grondfleen{'ditftaetvafl:)vanalleMaetfchapijen I Is't wettig Houwelijck; dit by gevolg van tijen Ho«w/- Heeft huyfen, dorpen

, fteên ja ftaren voortgebracht. lücken ? Wat nut, watheyl, wat trooftairtmenfchclijck geflachtUyt eerlijck trouwen treckt, uyt kuyfch en wettig parenBlijcktby dOrakel fpreukGods mond voor foo veel jarenOntvloQyt:'t En is niet goet dat menfchesLyalleerJ. Gen.z. Oock by des Wijfen fpreuk ; V Is beter tWee dan een. EuL 4. Hier door ( foo Paulus fegt) word hoerdóms fmet gemeden, i. Ccr.j.Hier door de vrêgebout, hier doordetwitt vertreden,Hier door de lekerheyd der kinderen behoed,Hier door de breuke beft der fterflijckheyd geboet,En menfch alom hier door vereeuwigt in fijn' neven, (ven ?Maerhoe?waer loopt mijn' tonghvaer \yordik heengedrc.Ick toone met een'kaers den vollen middag gloed,En wachte vaft dees' vraegtehooren mét dien bloed.Die al te diep in 't lot van Hercules geraeckte ,Klappey, waertoe

gelooft, ietdatnoytlipcnlaéckte:Ick trê dan tot mijn wit, en fegge ja beweer,Datnaeft vrouTeelfucht, ickC vvant in eens anders eetOf ampt (ie feyn te ilaen en fou my niet betamen)Soo heylfaem een verbond , foo falig.cen verfamegiVoort lette boven al, en dat'er , uytgefegtDe Grond-echt op den grondvan Eden yail gehecht, A4 (Want <..

? s L ? F D ? R ( Want doen was ick noch ver te foecken, fooick meenc)Heel weynig Hijlicken (ick mocht wel feggen. geene )Te famea fijn geknoopt, voltoyten afgedaen,Daev ick niet ovcr heb geadcmt en gegaen ,Oock hedendaegs noch geene en kleven of en klemmen,Daer ick niet ovei'ila , ? niet over koom te ftemmen jSulcx datdetijtelprael van Houwelijck-godinJVly beterpaflèni<jjualsJovis Gemalin,Die daerom (gifle ick) d'Echt gefegt v/ord voor te drijvenOm dataen haei' 't bewint geftelt word van mijn' fchijven:Want fegt eens , Hoorderen, is't bloed, is't goed gerucht,Is 't wijsheyd, wetenfchap, is 't felye deugd en tucht,Waer op de minnaers thans hunn' vryeryen fmeden,Wae rep ghy bid en mint, gemint word en gebeden,Waeropghyhoutentrout? bymijnen l'lutus! neen:Vron Geidfucht is 't,

ick ben 't, die twee thans fmelt tot een.En of ghy fchoon dit ilnck wat verwen wilt of helen ,Ghy iult voormy nochtans den kreupelen niet fpelen ,Die in de krenpelflraet veel eeuwen heb verkeert jGelooft my. Mannen broers, ick weet wel, wacr'tii deertj't Gelaet en flreckt voor my geen masker der gepeynfen jIck rucke 't momtuych af, doorboor den miil van 't veynfen,Sie neder tot in 't hert, en les't my bloot en fchoon;Is't wonder? 't is het hert, waer in ick vvaereenwoon.Ick feggedan noch eens, datghyiiw'Trou-verbondenGewoon zijt op'tfoet geld , niet op de deugd te gronden;En dat ghy door den bant den voet van 't bruylots-bedOp [ IJ goude fchijven meer, als goede feden fet.Wanneer ghy by de Trou wat munts wectop te fteken,Al komt'ct fchoon verfeit met vuyle zielgebreken,Met

fedenfondertucht, metherffensfonderfout,Met fchandelijck gerucht, 't heet dan al wel getrout; _ ^En waeiom foud^et niet ? want, Mannen broérs, hiijn'fch'j-Sijn 't, die de lendenen des nieuwen huys-ftaetsflijven Ufi tO^i^o''&quot;&quot;' cenfum, de mcïibus ultima fie^GL^citio, J UV. Sar.

? GELDSUCHT. ^ Die kelder en fchappra van droog verfien en vocht;'? is 'tgeld, 'tgeld is 't waer voor de. boter werd gekocht jGaeteensvan eere, deiigd en wetenfchapwateten.Irs 't vreemd dan dachet volck op Pinduskruyn gefet^nDe minn aevs van Apoll en fijn' beroyde fchaer,Hunn'fchenenmenigvnaelaen dorpelsftooten, daerMijn' Mutus kinderen met hunne verckens-fedenEn efels-heriienen facht over binnen treden ?Want als ghy flechs aen rijck en wel gegeid geflacht'Tuwkopp'lenmeugtdoorecht, ghy flaetdanweynigacht.Aen wat voor fwageren uw' dochteren geraken ,0( wat voor wangebroed van neven fy u maken:Daerghy nochtans op 't lijf fel fs van uw menj-paerdNoyt elcl lleyg'ren laeit ot hengfl: van eiels aerd,Sciioonhynoyt anders had als guldefaêl gedragen iSchoon hy met goud

getnomt, met filver waer beflagen >Van forge dat ghy flechs een vuyg en traeggefpuysSoud vorderen in 't licht tot ondienft van u vsr huys:Sulcxdat^rhy, Mannen, fchijnttenaenfiendeferfakea*^ Meer wercks van uwen ftal als uwen ftani te maken.Wie van u allen doch gaet thans aen 't evel fieckW.ier aen die wi jfe ging of liever vy fe * Grieck, * Die fijiie dochteren v^eeï liever aen fag fpannen c7co'iBe Mer mannen fonder munte, als munteTonder manaenïO, die my iulcken een'thans wilt te wijièn aen,'k Wees hem een' witte rave of fchoorfteen fwerie fwaen.Jupijn en foude felf thans nergens ingeraken,Tenwacrhyquameinft) goud gedruppeU door de daken.De geldeloofe deugd mag iomtijds by geval,En na veel fweets en pijns by 't fobere getalVan harekenneren wat (3) ydellofsgewinnen :Maar ,

mannen, dat is't all: ontrent het ftuk van mmnenGold oy'tmvn geld by elk, noyt geldeloofe deugd.Enwatoffciiooneverw belangd, ofh:iflche)epgd> A^ f Pi« (i) Aureconciliatyramor. ovid.(3) Vittusfliudïtui&algct.

? 10 L ? F D ? R Die fonder geld fijn oock van geen of kleeti vermogeri.De blonde Venus mag wat fnorken, pochen, boogen,Van Hijlicken gebout op enckel oogenluft:'Maer hoe veel blos en blancksverflenfcht'erongekuft,Endatalleen (ofpijtl) door 't derven mijner fchijven 1Hoe dik in tegendeel help icktweenaeckte lijvenEn onder eene fprey, en achter een gordijn,Diebeydegantsmifleeltvan hare gaven zijn,Die bey van aengeficht gerimpelten getrocken,Die beyde grijs enkael (ickmeeneflechs van locken)Die beyde flap van moed , en dor en droog van leên,Hunn goed meer als hunn bloed gaen mengen onder een!lek lache dat ick nau kan komen tot bedaren ,Soo dik als ickherdencke hoe veel verflete paren ,Ick menigmael aen een gekoppelt heb door Echt,Dat 's fachtelijck te bed of flapen

heb gelegt*SiilcxdatvrouTeelfiichtfelf, diefulckeflechsgedoogcnOf dulden wil in d'Echt, die tot haer dingen doogen,My in't bevorderen der Houlijck-maetfchappyVerracliterzeylt (foo'tfchijnt) en ick haer verrvooiby.'En als fich al een grijs ibo rijck van geld als jarenMet eenig ichamel fchoonkomt echtelijck te paren,Of (walgelijck verbond!) een fchamel jong gefelIn trou treed met een rijck , maer oud gerimpelt vel :De Cijperfche Godin moet ( fpijt haer hert) gehingen ,Dat ick in 't lof-genot van fulcke koppelingenTen minften voor de helft met fchoonheyd-komen moet.Weshalven fy met recht voor (i) goiide werd gegroet,Gemercktfyibnder'tgoud van mijn'geminde ichijven,Niet veel in 't ftuck der min gewoon is te bedrijven.En wat haerSoon' belarfgt, 't gaet noch al als van ouds,Sijn pijleu treffen beft,

wanneerfê met wat (x ) gouds Gehard (J) Nihil auio efficaclus prsfcrtim in amore, ubi Sc Cupid'»aureusnominatur& autca Venus. EVPliOR. (2) Qiiodfacitauratumeft , &cufpidcfigis acut«, OVID-MET. 1,

? G ? L D S ? C ? ?. ii Gehard zijn en gefpitft ? ja al voou vele jarenHeefthy pijlkokier, boog en pijlen laten varen:Wanthy, al is hy blind, fagweldatfulckgefchutHem langer noch rot eer en ftrecktc noch tot nut:Hy weet met tellen meer als fchieten te verrichten ,En treft metichijven 't wit veel beter als metfchichténJa om den fchrick t'ontgaen van fijnen Bytebaeii(lek meen een'blacuvveicheen J telt hyiijii'vingers blacu.Die jongen plag wel eer op 't klappen fijner yeerenTefnorkenalseen Man : de Min k^n't ? verheeren.Maerick, ick heb dien quant, hoe trots weleer en koen,Dien roem-luft lang verleert, dien pauw-ftaert dalen doen. Doch 't is my niet genoeg uwe Hylicken te bouwen, Houdß' lek kanfe oock fijn in ftand en op hunn' koten houwen j >» flund;My niet genoeg dien knoop te leggen in

datfeel,lek ftrengel hemfoovait als 't Gordiaenfch gareel.De Liefde ffegtmen) deckt veel lernten, vele vlecke«}Maer in 't bemantelen, in 't plaeft'ren, in'tbedcckenDerfeylen, die foo't lijf befwalken als den geeft,üenick veel meer bafins, als liefde oyt is geweeft.lek kan u iondcr hulp van Circes wetenfchappen»En fonder kracht van kruyd, en macht van tooveriappen >'^yt eene Baucis fmeên een' Venus hupfch en fchoon,Uyteen' mifmaecktTherfijtcen' aerdigen Adoon,lek doe den rijcken grijs, hoe ftram van gichte-pijneti,Ind 'oogen fijner Bruyd een'friiTchen Paris fchijnen»fevale, leelijcke, doch wel-gegelde queenIn't oog haers Bmydegomseen'lely-blanke Heieen.lek weet met (i) munt-vernis, met glimp van piftolcttcaEen kreuk-rijck aenfichtglad en buyten ploy te fetten,Met poeders van Peru

he'tfilverhairteritond ? Te will'len in vergald, het grijs in jeugdig blond» (3) Omniavincitgtnor.virg.iüEcloff. Datliegfte, ftgtT«^ ,unia, 8ic. C') FoimamKginapccunudonat. HOR.

? tl L O F D ? R Kortom den ouderdom met goude munt gefegcntWord viin my met meer dienfts , met meer geriefs Bejegent,Als van rtature felf: want iy hern onbequaemEnonfoetmaeckitermin, isjkioetenaengenaetn,Ja foo bekoorlijclc foet, dat hy om luft t'ontfteken,&quot;Vrou Venus niet en hoeft om haren riem te fmeeken,En, mannen, nopende de lernten van't gemoed»Hier kan ick (als 't my luft J ook aerdiglijck en foetDe Maffalijnenin Lucretien verkeeren,En Caracallen doen voor Curién paiTeren :Ghy kent het Spreekwoord wel : 'Tz-y hoere, boeve, dieftDiegeldheeftindenhkylt isachtèaer, WMrdenlief.De Liefde (iegtde text) en voed noyt quaed vermoeden,i*p. 13. j^jgj.. fy verdr3ei;t, fy duyd'etal ten goeden ^ •?· &quot;y-ickoock, ja draeg minchiendiUlieide nieten kan.lek doe de

vrou 't gebreck van haer' bedelden man,Den man fijns rijcken wijfs onrechtelijckc flagenHeel verr, ja iomtijdswel tot onder Horen dragen,Of onder Cornewal: tot tuyge kan my zijnDe goede [2] Keyfer Mare, dewelke fijn' FauftijnSijn' iuyvereFauIlijn fijn bed niet op en feydeOmdat hem 't foetbefit der morgengift vcrleyde;Sulcx dat de Bruydfchat hem ffoo -tfchijnt) veel fwaerdcrwoeg. Als 't eerloos hoornen paer't welk hy in ^t voorhoofd droeg·Die Echten hechten beft naer aller wijfen feggen,Daerdoove mannen fich by blinde vrouwen feggen jEn fulckc zijn de mijne J in mijne brengt het wijfNoytvalcks, noytarendsoogontrentdemansbedrijf:In mjjne fpeelt de man, wanneer van fpijt en toren'Twijf uytvaertdat'etklinckt, hetf^] hart met hangende 00-Waer toe veel kals gefpilt ? ick ben het, ick

alleen, (ren.Pic man en vrou in all's doe dragen over een , Die i] Siuxoiem(fcydehy)dImittimus, reddsmus&dotfm.j] De harten d'oorcnopftekende, hooien fcerfchcrpelijck;roaarzijndoof, alsfyfclatcnhangen; ftgïPlinioslib. 8, cap. 32. ?· Cer.

? G ? L D S ? C ? ?. ii Die gal voor fuyckei' leer vci-rwelgen en verdouwen,EiiHouwel^jkenmaeck, die kleven, klemmen, houwen.Gaethenennu en fcheld vrou Geldfucht uyt voorfot,Die ?00 veel Hylicken, en Hylicken niet vlot, ( prijfen,Nietwankelbaar, maerhechtjmaergocd, maerwaerdomGeboutheeft; daer nochtans de wiisheydallerwijièn( Dus fpreeckt een wijic Vorft) gefmolten onder eenN;et machtig füude zijn een eenig goed te imecn.Lcat nu hier (foo 't u luit) de Hylicken eens tegenDoor deugde, wetenichap oi wijsheyd t'faam geregen :Maer loshoofd als ick ben , wat kome ick uyt tc ilaen JWaer zijn foodanige ? men wijs' my fiilcke eens aen.En wat de geen' betreft die flechs aen fchoonheydhangcn /' Aen blanken nek, blond haer, aen blos van mond en wangen ,De(e oock zijn dun

gefseyt, en ilacn heel los en bros:Wantbovcndien(ofpijt'Jdatblanck, dat blond en blosSeer menigmael vervloeyt in't midden van fijn bloeyen, - » ]a byverloop van tijd noodwendig moetvervloeyen,,Soo heefnnen oock wel haeft lijn nieuken afgfkuft j: En dan komt dickmaels liefde of He ver minneluft.^ {Voor al als oock de bors fich ruym foo rijck van vouwenAls van ducaten vind ) foo verre te verkouwen,Dit (als het Spreekwoord fegt u allen ieer gemeen)' ? De klippel ichcyden moet, dat Venus dreef aen een. Al tijds en tonos genoeg met hijlickenverfleten. MdtH : ïcktrêtot een verdragdat Vriendfchapwordgeheeten;'^; [ 11 Verdrag · t wekk (als de Soon van ? icomachus fegt) En Steden veft en bout, en Staten t'iamenhecht; fcbZp'iN' fi]Verdrag'twelckair'tbeiitvan^elden,hoeven,hoven,

&quot;|| {Dus oordeelt Herodoot) in waerde ffijgt te boven;I L?! Verdrag {roept Cicero )'t wekkdefèn leven ilhier,I Ja fonder fchier, ioo nut als water is en vier, , Waer, oj ['] Civitatibus neceiTaiiz funt amtcitia. quia per Cis conftituun-1} tut & confetvintur. ? R l s T. Ub. 8. Ethic. c. I/ - · . I UJ Omnium poflcüionum prOiolT. eftamicitia. ? ? R O D.s _l-']Nonaqui, npnigaiplimbuslocisuttmutquam imicitU

? ?4 L ? F D ? R Waer toe hier veel gefiioeft? de rampen felve melden,Die (4 ) vyandkhapons broeyt, wat Viiendfchap hoort tegelden. Maar dat ons Cicero voorts foekt te iliaken vroed, Hoe dat'et {$) deugde zy, die Vriendfchap teelt en voed, Wat fchijnt de man hier met doch anders voor te geven , Dan dat hy inden boek van 't algemeene leven Een onbedreve gail, ecii ongeoeffent geeft, Ja grove botterik} jawee: niccisgeweeft: , Want, Vrienden, flaat dien boek roaer eeiis ten halytn open. Ghy fult'er nauwelijcx dry bhderen^deurloopen, Óf ftaendevoets foo klaer erviiiden als den dag , Dat [6) alle Vriendidiap daer, Verbond en Vre-verdrag Hoe /latigopgetoyt, hoe hoog en dier befworenj Van boven tot beneên, van achteren tot voren, Niet op den grond der deugd (als Marcus kracyten krijt)

JMaer puiirop baetfucht ftaet, op hope van profijt. En dat'et met die hoop nu lengen fal, nu korten , Nuop , nunedergaen, ja ? atin'tvoetfand Horten. Den armen iult «hy daer niet felden om 't i?enot De Vriendfchap vryen ilen van een' begelden iot, Van eenen rijken boef, den rijken noyt den armen, Hoe deugdfaam, hoe geleerd. iien om fijn' deugd om armen. GhyfuhdePrincen daar op geenen and'ren grond Sien komen tot Verdrag, fien treden in Verbond , Alsom hunn rijckin'trondtenbreedftenuyttebreyen : Ghy Tuit hun daar alom huim (i) machtiger fien vleyeri, Daar dapp're vrienden fien en vorderaers van 't (iuk Des genen, niet die 't recht te vriend heeftj maer 't geluck. (z) Dei' (4) Quant! vis amicltis: concoidiiquc fit , ex diflcnfionibuspercipipoteit. CIC. in Loei » (5) Virtusamicitiamgignu

Sccortinct. CIC. inLoe). (6) Omnes quippe amicitia; tales nunc funt, qualesiliaPli'-lippi Regis Macedonix » qui eas foia urilitate n;etitl'aïur «<&quot;' ' fide. S ? ? V ? D. (i) jMiferisautinfirmisqii'idte jungis? nrs.

? G Ë L D S ? C ? ?. (?) Denraadflag vanPhoti}n fiiltghy nu hooren lovenlen in aller Vorfte En wacker vord'ren ilen in aller Vorften hoven,En d'onderdruckte deugd by volk van allen ftaetMet voeten ilen getra pt, veripogen enverimaed;Ghy fult in tegendeel de fchelmery verhevenIn toppunt van 't geluk { fchoon hare klaeuwen klevenVan Vorften Vader-moord ) by allerhande liénGeviert, gevrijt, gekuft ja aangebeden iien:I Sulcx dat ghy grijpen fult inet oogen'en inet coren,1 Dat Vriendfchap, die uyt deiigd geteelt is en geboren j1 Die (feg ick ) niet en fteunt op lucht tot eygenbact, ( raed,I Mjarf 3 ) weeripoed ftrekt tot trooft , en voorfpoed tot cie-[ Met haer vrou moeder deugd al lang en voor veel jaren• Na Platoos ? ad of ftaet verhuyft is en vervaren.' VVeshalvenSalomonhier'twitvry nader

raeckt,: Wanneer hy fegt dat goed , datrijckdom vrienden maeckt, f&quot;*&quot;·«·Ja C4) vele vrienden maekt. Maer, Mannen, broêrs genomenDat fomtijds al uytdeugdwatvriendichaps voort mocht ko-Sulcxvaltfofeldenvoor, eniseen(aekro(5) raer, {men3( Als felve Tullius ons toeßaet rond en klaer)Daticknietfienenkanwatnut; watibet vermakenHet menfchelijck geflacht daar uyt fou können fmaken:: Want van alle eeuwen af, van aller jaren ryEn \ycetiiin' pen onsmaerecn (0) Vrienden-paer twee ,drj'.Of vier ten uyterften ten hoogden toe te tellen,WierVriendfchapnietop ietsdatbuyl of buyk doetfw.ellen, \' Maer op de deugd alleen (fijns J oordeels ftont geheyt,' t Welck noch al niet foo licht beweert word, als gefeyt: Voegt (2). AufusPompejum lethodamnalTePhotinus. LUC AN.t-ole teliccs.

mifetos fuge LUC AN. (?) SccundasresfpkndidioresfacitamiCitia, &advafaslc-Viorcs, CIC, in Lal. ' . ^ 14; Datcenrushonores.Cenfus amicitias. OVlD.^ (5) Kaïiqiiippeboni, alt Poets. .C') Ex omnibus farculis vix ïria aut quataornominaatSiip»-'li iinicorum. CIC.* in Lal.

? i<r L O F D ? R Voegt hier hu David by uy t d'ongevalfchte blarenMet ifijnen Jonathan , die maecki in all's vijf paren.Wat dunkt u ? heeft de faeck niet dapper wat om 't h'jt,Om dus verwaent hier van te fnorken en dus ftijf ?Gnet nu hier tegens eens mijn'vriendichappenbefchouwciijGhy fultfe na den voet, dien goede dingen houwen,( Die hoefe uutter zijn, hoe meer iy zijn verfpreyd )Hunn' wandeling fien doen door all de menfchlijckheyd >Ja ( als by't drijven blijckt vanuwekoopmanfchappen ;Hier woede baren fien , dacr bergen overftappen,En vrienJelijck alom de willen van dc geen',Die vvijdfl:yerfcheydenfijn, fienfchakelen aeneen.Nu dat de Vriendfchap oock by meeften en by miniteftNiet langer voet en houd, als d'hope doet der winften ,Sulcx kon de Dichter al voor ieflien eeuwen

fien,Alshy bedrucktdusfongaendOeversvanEuxien:(i) Sooläfjg 'tgeluckuäient, fultghy urijck van vrinden^Maery als uäatverlamt vanelcliverlaten vinden.Dit is, foo lang de bors u rond ftaet en wel fwelt:Want, Mannen (??? ghy weet) 'tgeluckbeftaet in't geld :Soo lang (en fegt hy niet) als deugd u by fal woonen,By wift wel waer 'turchort:want(hoemen 'twil verfchoonen)Als luck ofgeld verloopt, al houd dc deugde ftand ,Soo ftort de Vriendfchap ftracks op haren neus in't fand,Itk wift hier over wel wat ftaelkens op te halen ,Maeroch! fy zijn foo veel, ick foud'er in verdwalen ,En wat behoeft dat oock ? het Spreekwoord ielve feyt,'tWelckftaeg uw'tong ontglipt , dat Schaede Vrietjd/chu}Jcheyd, |a felfs wel Vriendfchap icheyd niet van gevonden vrinden,Maer die (2) natuur en bloed op 'tnacft aen een

verbinden. Mier (!) Donecerisfilix, multosnumerabisanjJcos:Temporafi lucrintiiubila , folusetis. OVlD, (i) Paupertas nee Ulos habet amicos, qnos natura conjunïh? IC ? SM, inadag. Felifciumofliincsconfinguinci.

? G ? L D S ? C ? ?. ii Hoc dickmael héét den broer den broeder henen gaeh! -Hoe dickmael fietde ioonmet necken ooren aenDen ftam, waer uyt hy is gefproten en gewailen,Als diens of defes nood komt kloppen aenhunn'kafleniSchoon by Periclesdande Vriendfchap haergebiedTotaendenOutaerflreckt, dat'svandefeeeuweniet,'Dat's van Saturnus tijd; thans breyden fich de randenHaers Rijcks niet wijder uyt dan tot de buydelbanden.Eer ickditfluckbefluyt, moet ick ueerft den aerdV.in myne Vriendichappen, en hoe ghy 't ftelt en klaerfc 'Metuwe Vriendckens, ilechs door twee finncbeeldertKens naekt en levendig af fchild'ren en verbeelden^Met uwe vrienden dan gaet ghy den felven gang , ' 'Die;i gier of ra ve gaet met gilge ftaeck of ftang,üi dien ghy zyt gewoon te gaen met utiré paeroen

;Dc gilge ftack die isby rave en gier in waerden,En word van hun befocht, foo anghenaesverrijcktÏMaer dat ontbrekende, ilaet hy alleen en kijckt.Uw'paerdendoetghyvoén en onder dak vernachten , ' (teniSo lang ghy [ 3] nut en dienft kond trecken van hunn' krach,Maeiniec meer konnende, ftraxwiicht ghy al hunnlwcct|Tot uwen dienft en nut foo mildeiijck hefteed; Uyt uw' ondanckb'ren fin ; ghy weygert hun uw* weyden»; Ghyftoothenbuyten'sftals, jajaègthenaenderheydenOfaen eenMorren dijck. Verklaers en hoeft hiergecnj '; lek meene dat ghy vat en inneemt wat ick meen. De (chick van mijn Gefpreck roep my tot burgerijen ? ^^^^ TotRijckin, Staten, Steên, totgrootemaetfchappfien: Stauntm\ Hier ben ick oock de wind diedoor all 't pypwerck waeyt, Steden. Hierbenickoockdefpildaer'tallop

drijftendraeyt: . ß*i*fi£*ii fel ver lof alhier ten breedrten uyt te meten, . >uw gehoor misbruyckl, en tijd vergeefs verfleten:; ^antallefchriftendichtishiervanopsekyt.' Alleenlijck dient my dit met Cicero getóyt,I ? I>at i CO Amicos tinquam pecudes eos potiffimum deJigunt j exI quibus Iperant fc maxiniium fiufturo eflccaptuioj.CI C.in

? tl L O F D ? R Dathy, die't all beftiert, all heeft in fijn vermosen;Geen'aengcnamer weick befchouwt van uyt clenlboogen»Dandatdemenfchalom» als foo een dier betaamt.Sich biirgcrlijcker.wijs met fijns gelyck verfaemt.Maei' dat welfprekentheyd oi klanck van ydel klappenGrond-oorfaek foude zyn van Steen ofBurgerfchappen,Gelyck als [xj Tullius met vollen monde iegt;Sulcxluydtekinderlijck, te fpottelijck, tefledit.Dan, Hoorderen, is't vreemd dat een, die aller wegenSyn' glory in wat toys van woorden acht gelegen,[2] Die bet van 't tongenblad als van 't laurierblad roemt,[3 j Die fijn' welfprekentheyd voogdes der dingen noemt >ja haer den titel deri van gtjddelijcke geven jDat (feg ick) iulck een man wel eer heeft toegefchreyenEen' aerdïge, niaeroch! lichtvaerdige klappey,'t Geen my de ^aderen der wyfen

allebey,Alleenc(fegick)my toemeten met hunn' pennen,[4] Die ioo waerachtelijck als rondelyck bekennen,i)at nut of foet profyt de menichen niet alleenBy een lockt en veriaemt, maeroockalslymtaeneen?En waerlijck, als men 't ftuck wil infien naer behooren,Nadien de menfchen d'een om d'ander zyn geboren.Dat 's tot elckanders hulp en onderlinge baet,En defe baet en hulp voor meerendeefbeftaetIn 't geenfy onderling ftaêgd'cenaen d'ander' winnen ;Wie is 'er dan ioo vredmd, die vreemd fal können vinnen, Dat [1]Qii«!vis alia potuilaut(J\fpcrroshcminesuiium inlociitn cod-gregarc, iuta fm, ftcc. CIC. lib. I. dc OR ? T. Hxc nos urbium focietatc dc vinxit;hxc a vit» immaniSc fei'fcgregavit. Idem2. deNAT-DEOR. [2] Conccdat laureallngiii. ti]Jnm vero domina rerum Eloquendi vis quam eft prsclarjquamque difina.

CIC. lib. 2. de ? AT, D ? O R. [4] Fit utiquc dviras, ut exiftimo : quandoquidem nunusnolttumexSeipfo fufficiens eft, Icdmultoium indigct, ? L ?-? O 2. dc R ? P. Societatcm cirilcm jam ab initio utilicai concivlt & continet»ARIST.

? G ? L D S ? C ? ?. ii Dat Ty fich metter woon vervoegen nevens een,Alleen op tiefen voet, met dit ge merk alleen, ^ Om ofte wackerder te winnen, te vergaren,Ofom't vergaderde te beter te [5] bewaren ?Dit echter fta ik toe met mond en met gemoed,Dat tong en tael deii menfch feer dienftig is en goedOm de genegentheyd tot onderling verfellen,Hem ingeftortdoor my, met fchick in 'twerck te ftellcn.&quot;·En wat ? hilofophye ot School-wysheyd betreft,Die Marcus in dit ftuck oock hemelhoog [6] verheft,Diedoethiermé nietmeerals kunftvan aerdigklappen.·Want fegt eens; fchoolt ghy t'faem uyt fucht tot wetenlchap-Ofvoelt ghy utorStaet-en Stê-luchtaengeport, (peftS Op dat ghy tüchtiger, [7] geleerder, wijler word )Och, mannen, verr van daer; uw onderling verkeeren,Uw' Burgermaetfchappy en ftreckt

maer om te leeren,Niet hoe ghy 'tlooiè goud groothertigmeugtverfmaên »Maer hoe ghy beft daer met uw' kiften fult veriaën,Niet hoe 't in 's aerdrijcks fchoot geteelt wort en gebackert »Maer hoe ghy 't voegeÜ jckft fult ftouwen in uw' fackcn.??at flaet ons Flaccus oock een deelChimeren uyt:Wanneer hy feot en fingt, dat [8] lied, dat lierof luytDe domme vokkeren fteenhardenwild vanfedenVermorwt en uyt het woud gelockt heeit inde Steden ,Ja, waer'thaerbeeft gehift, by d'oorénomgevoért:Dan dat's Poëten-klap niet waerd eensaengeroert.Gelooft my, Hoorderen, ick ben op machtigfpclenliet afgerecht alleen, alsall'deGriekfche velen ; ? 2 Ick. ?j]Spe cuftodia: rerum Awrum urbiumptsefidii quäerebiBtho.&quot;minci. CIC. Offic.2. [6]Ovit2Philofophiadux , tu urbeis pepeiiili,

tudiifipatosho-'mincsinfodetatemvitxconvocaftL CIC lib.y.T V S C. QV. , [7]Homines rocicmemintcr fe communitaiemque coierc ope-&quot;ndi ciufla non tpeculandi, niagis obcommoditatem fubfidiime-5ui, quarathcorixfubtilitatem. SAAVED. [S]Sylvcfticshomincsiaccriotcrptcfqucdcarom. Stc.HOR: ieArtcpoi

? ao L O F D ? R Jck > ick den Orpheus luyt, de ware Amphïon ick jlek brenge 't woclle vokk tot burgerlijckeii fchick jIck doe de menfchen fich alom by-een begeven ,En onaffcheydelijck aen-een als kliflen kleven ;Ick heb op 't rammelen op 't klincken van mijn goudBey Stad en Staet gefticht, ja Staet aen Staet getrout:Weshalven ick my oock nietluttel heb teitoorenAen 't al te flecht befcheyd dier efelen en dooien,D4né· Die drijven dat de iucht tot Godsdienft voedfterfouK» vide Of vordereffe zijn van Staet-en Steden-bou ,'hL t. En'tnienfcheli)ckgeilachthiertoealsaenibuleydeii:Cl·*/! Ja j'thiidde watom'tlijf, foofy dengouddienftfeyden:| ·'&quot;'' Want waer mijn igoud-aesblinkt, het zy dan waer't ook zyj Daer maken fich teiftond mijn'goud'harpijen by. j Daer vliegen fy op aen, daer timmeren,

daerveften Sy flux hunn'wooningen , daer bouwenfy hunn'neftea.LaetPotofidor, droog, onvruchtbaerztjn en koud; 5f6. 4. En volgensdien onniittot 's menfchen onderhoud ;' ????'?. Soohaefthetmaer en komt fijn'fchatten'c openbaren, Sijn'mijnen rijck van ftof, fijngoud-eniilver-acren jj Strax (uit ghy 't krielen fien van menfchen om 't gewin, I Strax huys aldaer by huys, gefin fien by gefin j i Strax fal 't in drang, in woel, de vetfte lahdgcwefteu : i Eefchamen van Peru, ja van all 't wijde Weiten. Macr waer toe om bewijs ?00 verr van honck ge^jaen ?Waer toe hierom gekruyftden Weiler Oceaen ?f En is mijn Amiteldam('t mijn feg ick en met reden , VermitsmijnPlutusdaer foo trouw word aengebeden,I Enmijngeiag aldaer niet kranck en is noch kleen) I Schoon uyt de waeilemen van fijnen bracken veen,

(ij Schoon uy tiijn' grachten oock (die echter zijn te pri jfen Om haer' bevalligheyd) geen' ambergeuren rijfen,Niet fchier als op een' fprong of in (eer korten tijd ,Totiljner vrienden vreugd, tot fijner hat'ren fpijt,?? tot venvonderingvankleenen en van grooten,Sijn* ouder Sufteren, fijn' friflcher' Speelgenooten VciT 1

? G ? L D S ? C ? ?. ii Vei rover'thooidgegvoeyt, enwijdgeftaptvoor'oy,Soo wcUa riiym begrip, als tal van burgery; ? Sulcx tlat die brave Stad thans uycfteekt onder velenfSo Maroos veld fchalmey van (i) Roomen plagtefpelcn)Als onder'tihuylc-gewafchcypres of ceder-ftam? . (? ? En wat's hier d'ooifaeii: af ?'t isdat mijn AmfteldamTotZecvaert, koop - bedrijf, tot rijcken handel plegen ; ?.En lieflijck geld gewin is wonder wel gelegen.Wat heeit dit ) menigten naer Hollands rijcken ftrandGetiockenengetoont, die in hunn vaderland j ? lUelflen, weefgetouw, bynaelde, fchae ren garen, .IH'feyfleii, ichup en ploeg niet mans genoeg en warenTer winftc van droog brood, en hier nu boud en ftoutTqt aen de kneukels toe gaen weyden in myn goudl fN'i'ywilliglyck nochtans word dit vanmy beleden , .; i; l'iat

van dien Maften grond, dat van die Stad der Steden >De wasdom niet zoo Teer aen mijn beleyd en ftaet, , v/ Als wel aen 't wijs beleyd van haren wyzen Raad,Die voorden vreemdeling noyt poorten heeft gefloten , ·Maerhem onthaelc, omhclll: als eyge landsgenooten j ; :}Die als een' ftaetpeft oock gewetens dwang vertoeyt, , . f j?? iïjnenGodsdienftelcklaet plegenongemoeyt. ' 'T is liope dan van winft, die menfchen t'famentreckenEn t'famen houden kan , en, waerdie gaet vertrecken ,Hoe goed het land oock zy, hoe lieffehjck de lucht, ? Daci- (èt ghy 't ncfFens haeroock ftaensvoetsop de vlucht; rDier ftaèn de Steden doodfch, de ftroornen onbevaren, <'I ^e flraten zonder volc}c , de merckten fonder waeren;Daer packtfichelck vandacn, gelijckaisluysen muys, ' >Van eenen dooden romp , uyt

een bouvallig hüys:'K en hoef geen' hulck vol praets om u dit aen te duyden;^'et Vriefche Staveren en 't arme Zeeufch Armuyden ? 3 Die (7) Hictantom alias intcrcaputextulit Urbs· ^ Qiianuim Icnta folcnt intec viburna cupteffi. V IR. E-C'LOG I. (5) Quam multos pattia elicuic Lutïius ille Deus! Lip. Conft. C3p. II.

? 21 L O F D ? R Die geven met de daed u hier af vol befcheyd,Enwaerdedaedbetuygt, waer toe daer veel gefeyt?^ E« düetft Dan 't is my niet genoeg bey Stad en Staet te fliehten ,^ lek iètie met mijn' munt oock hecht op hunn' gewrichten, En geef dien lichamen [ijbewegen, geeft en kracht;En Ichoon eenStoifche School ditmaer voor praet en acht,Een [2] Cato rny den naam van Staetpel t toe deri byten,Een iluuriche [3 ] Seneca my voor de fchenen fmyten! Dat Stad en Staet door mygefcheurt word en verdeelt? I 'Ten doet mygants geen (eer; 'k^ben daer al op vereelt. j En hou't met [4] Muciaen , die rondelyk myn'fchyven 1 Voor Senuw- banden houd die Staet en Steden fly ven, j En waerlyk met goed recht: want hoe? en is't geen geld . j Waer met men oorlog voert, waer met men woeft geweld

i OFafkeertofbeftoot , waer met men iïjn'vyanden { Of van fijn' ftranden houd , of toevaert op hunn' ftranden, I Waer met men vrede koopt, en 't vier des oorlogs bluicht, i Waer met men Ipndel drijft op Ooft en Wefterkuft , I Waer met men vrienden wint, en haters weet te krencken, t , Waer met men't all' verricht ? maer moog'lyk iult gby denc-i Datdit het geld veel meer als my te danckenzy, (ken, Maer, mannenbroeders, 't geld wie gacrt dat fondermy?I Wie fonder tor GfZrf'? o, foo ghy maerde Steden En Staten metgemerck een weynig gaet deurtreden ,Ghy fult wel haeft verltaen en fonder lang beduyd ,Dat ick de Segsvrou ben in alle raedsbefluyt.Dar all wat aenflag heet by Koningen en Grooten1 Opitifichttotgewinen voordeel word beiloten > Op inficht tot gewin en voordeel uytgevoert,Wat glimp, wat

tytel-toy het oock in 't voorhoofd voert. Waer [i] Comme nar la tefolution ouleretirementdesnerfslccorps ! phyfique elt quclque fois piivcde momrcment & de fcmiment, aum Ie poli lique fans aigentnefc peut remucrny ibufteuir. ? ???· inSeiin. >J CatoapudLI V. Societatcmavaritiadiiliaxit. SEN, Epift.gOi,4] Apuddiou , inVeïp.

? GELDSUCHT. Waer toe veel tijds verquift met overtollig praten ?Hetheyl van 't algemeen is 't opperwit der Staten»En (naerden overfljg ielfs van den [ i j Stagirijc )Wat wil dat anders zijn als't algemeen profyt >Totdusverrheb icku ten deele laten hooren,Wat nut, wat heyl iiyt my den menfchen word geboren,En fnl des in 't vervolg u hooren doen noch meer.Staet ons nu oock teilen, watglory, glanseneerU u)t vrou Geldiuchtkomt en haere Muntgerefen.lek hebbe ilracx geiegt, en (meen ick) klaer bewefèn,Dat ick op 't klateren, op 't W incken van myn goudDevolckenheb vcriaemt, de Staten heb gebout:Maerdat'snoch niet genoeg, 't e ? zyiy oock door ordenEn door der wetten toom in tucht gehouden worden;En wyilèlyk geftiert ten nutten van 't gemeen:Want, Hoorders, fonderdat, wa;t(oudenStaten,

StcêixEn Ryken anders zyn fdus vraegt [2J hy , die de veilenVerdedigt van GodsStad) als grootè plonder-neften ?En vvaerelyk myn volck is al een vreemd gebroed;' ? en foude ;al feg ick't feit) hier toe niet al te goed,Niet al te nau gefet, noch veel zyn te vertrouwen;'T is dan noodfakelyk om ongemak te {chouwen.»l^at liiyden't roer van Staet in handen werdgeftelt,Die met oeing bekleed en wettelyk geweldDen rooffucht breydelen , een ieder 't fijn vcrfchafteft ,En't weldoen vorderen met [ï] loonen en mét ft raffen.Maer weicke roeptmen doch tot ioo verheven trap ? «?pe befte van den Staet, het puyck der burgerfchap tEn weicke zyn doch die ? zyn 't niet de beik-gefte de[+j Ce rijklte van beiït, de machtigfte van gelde ? ? 4 Dacr i. I ?· n] Ariftot.-J.ï'ol.c,-^. >..... [ï] Maxim»regnaabsqueordinejuttiti«quid

aliud fuut quammagnj Uirocinia ? ? U G· de Civ, Dot lil», cap. . -[jJ Fnndamenta rerutnpub.prxmiïScpocnx. SOL ON.[4] Divitcs laudant & admirintat 8c ad Magiftratus cvchunt,pjupciesvcrodiipiciunt. ïLATOdcREï. 9, ^· ' DtGtli. fuchtvtrfchdfêure e»athtbtur»htydt

? 34 L ? F D ? R Dacr hoortghy albereets flechs in een woort of dry,Dat wy mijn' mimte en ick, alleene ( ieg ick ) wyDe lieden met den rock der aciitbaerheyd bedecken,Tot nmpten vorderen , en aen het flaec roer treckcn:En fchoomen ['j·] 't roer eens fchïps den genen toevertrouw,Niet die den buydel {lijfvan.filver heeft en goud ,Maer die bedreven is op kuften , ftreken, ftroometi,'t En word ontrent den ftaet niets eens foo nau genomen.Dat zommige verftaen, dat met den Toeten laltVan land-beftier de rug des rijcken nord belaft,Om dat hy min quanfuijs na giften gijlt en gaven,Dienvolgens men fich la?t verblinden en verflav en,Als {;6] iemand dieniet wel met mijnen Plutus tlaet,Is louter kmdeiklap , isnietalshennepraet.Hoe ? heb ick in 't be^gin u niet rond uy t doen hoeren >Dat ick uyt overvloed

geteelt ben en geboren \Gelopftmy, Hoorderen, het gaet ibo'tfpreekwoort leert, Hoe dat de droes meer heeft , hoe dat hy rnter begeert.Die voorftel heeft dan niets of luttel te beduy én.Maer'tzijn[8] mijn'daeldcrerendieu op'tkuflen kruyei.Mijn' ronde ichijven zijn 't vi^aer op ghy foecen fiichtTen ftaecbeitiere rolt, en die alleen n.eer krachtInhouden om een' man gefag te doen gewinnen,Als Pallas, als Pnrnas met all' fijn Kunßgodinnen.'? is ^ael*,, en ick beljj 't, dat wel na delen voet,Een,[51]. Midas nu en dan ofeen wat grof van bloedOp 't kuilen klav'ren komt, of aen het itaetroer rollen }Maci· wat'sdaeraen verbeurt ? keurtnietde * Griek debolltn Gebac- [Vl r'LATO ibidem. [f.] (^uod quad iinpoffibilc iït qui egenus exiilat, eum beneMagiltratumgerere, aucquietem opiate. ARIST, _ NeuirUmmihiinitti placet

, qniaalter nihilhabet , alteii nini'cft Satis: ait Scip. Ämil. de Coia & Galba apud Val. Maxim, lil?·6cap 4. (TAING. 7] Tout hpmme pccuiiie ux cfl: avaricicux i.mongre ???>-JD Qu^MagiftiatusSc judicesfacir, pecunu*SE.N. Epi'l:· ?'?·C9j, Ignari Tophis ' craifique cerebiiSceptra tcneijt, pr»!unt pppuli» ^ S^c, MAR. PAL- 5. 1 yhuctjdi·dst.lib 3 i

? GELDSUCHT. Gebacken en gevormt uyt deeg niet al te fijn. [io]veel nutter noodiiicrendienltiger te zijn Tot loffèlijck beßier van volkeren en landen , Alsdiecieurflepe, fpitfeendeiteleveritanden ? En lijn ontfich oock niet, gefag en achtbaerhcyd Ali kioonen op het hoofd' van luyden , daer 't beleyd Van Stad op Staet op ruft? ja troonen , kroonen ftaven, Nietlout 'reinoolicken, onduyftert van die gaven ï ' ^ tnomby'tvolcxken dietequekenoftevoên, Wat lieeft een geldrijck man met wetenfchap te doen ? Wat legt hem aen de deugd ï voorwaer den braven lieden Gekoren tot bewint, geboren tot gebieden > ; Is vry iet anders nut, ten minden ietwes meer Als wijshcyd of als deugd, fooverrefyineer, ? ' Eu achtbaerheyd, pefag enaenfien willen leven » > F.iihunn'geboden klem byd'ondei fatefl geven· ? ' Wat

glans heeft doch de deugd by 't roekeloos gemeen ?AVat lucht door draegt'et grae»de wijsheyd toe ? gants geen' i't En kent die dingen nietj 't is al te plomp van aerde;Derhalvcn houd'et oock van kleene of geene waerde?)? geeften die daer met beiprengt zijn ofbedout:Mijn geld in tegendeel, mijn filver ei:( rood goudtrkent'et op een prick ; het fiec de glinfleringen,Het voelt, het fmaeict'etfoet van foogewenlchte dingen i .Het weet dat ftaet bedt, buyk-wellult, kleeder-pracht, ,Die't doch al leen befint; aÜeqn voor goed'i:en;aclu , ; , Veylftaen voor myne munt, met geld zijn te gewinnen jDieswe^en 'tjanktnaer't geld uyt all' fijn'zielen finnen ,Endraegteen'geldrijck'man, wiens borfe veel vermag.Een meer als menfchelijckjagoddelijek ontfaj». .Kortom en met een woord: laet iemand noch foodnyftetVan

wijsheyd zy ? en deugd, myn' mimte geeft hem luyfterEn aenfïenby't gemeen j foo iemand oock met deugdEn wijsheyd is begaeft, en boven dien de vreusd ? j &quot; : - Gcnicc ?'?] Hebctiorfsquam acutioresutplutimummeliusReropub,»dminiftiaicmultiscrednuineit. TAG. , ,

? LOF DER Geniet van wel te ftacn met myn' gewilde fchyvcn,Watfal een ful eken man niet weten door te drijven ?Gemerckt een wyze deugd geliijit met ede! goudEen&quot; wonderlycke kraciic van majelUyt ontvouwt.Waerorn 't(myns oordeels yook der Godheyd raediaem dochtc,Doen Salomon aen haereen' wyzen geeft veifochten,Datfy hem nevens dien oock macht van rijckdom gaf,Opdat hy namelyck den Koninglycken ftatMet des te meer geCigs en majefteyts mocht iwleren :Sy wiile wel dat gtJud de wysheyd moet vereid en jEn datze fonder goud noch klem en heeft noch kracht«Noch glans en heettnoch glimp by 't menfchelyck geflacht. Isiemandouck beluftop [ i] Adel , Ridderfcbappen,Of Dodlor-tytelen. hy fald'er eer toe flappenDoor'tgeld alsdoordc deugd ; de deugde fwoegtcn hygt.En

heeft veel jaren werck , eer fy ten eer-top ftygt iMyn geld in tegendeel kan korte mijlen maken.Voorwaeraen ty telen of teekenen te rakenVan eere door myn' munt, is dat niet ruym foo foet,Alsmoeyelyck doorfweet, ohvreedelyckdoor bloed ï Doch hebben niet alleen wel hertelyck te danckenDegroote Meefteren foo my als mynen Manckeii,Voor hunnen glory-glans, gefag cn achtbaerheyd ;Maer 't gaet alom al mê gelyck de Dichter ieyt:z] Naer 't inhoud uwer ^as fd uVn'geachtheyd wefen.j ] Alom word ieder man na fijn bellt gepreien jHeeft ieder ibo veel eers , als hy ducaten telt;Ghmt ieder na fijn goud ·, geld ieder na fijn geld.Men mag met bloot gelaetof'uyt bedwang de grvzenEn wyfennuendanwatfchijn eersgacn bewylen jMaerd'eer denfockeren of rijckerden verleentKomt uyt het merg der ziel,

word hertelyck gemeent.Chorocbea , buffelen, jafchandelyckeboeven, ^^^ Schimliggeld maektedel·'zj Qiiia taiui, qiinntumhabeas , SIS. HOR. rliRlP &quot;5} Ubique tanti quilquc , quiiuum hibuit, imt. Ex EUKH·apudSEN. Epiit, 115. 26

? GELDSUCHT. 27 Soo 't mynen Pluto luft hun vriendelyck te toevenSyn overal ontfien, verwondert en geëert 5De oeeti in tegendeel, diefijnegunft ontbeeit,Hoc wys hy zy en yroom, wovd overal verfpogen,En iiet noyt hoofd entdeckt, noyt knie voor fich gebogen.Het zy men bruy loft houd, 't zy gaftmael of banket,Een geldryk man word eerfl:, word boven aengcièt,En pronkt aen 't hooger end, van waer men all fijn kouten *Hoe fpottelyk en flecht, hoe fot en ongefouten,Mctfoo veelaendachtshoort, foo veel verwonderings.Als [4] Didoos difch 't verhael des Troyfchen Vluchtelings;Den geldeloofen bloed dien wyftmen na beneden,[ s ] Dien ichuift men in een' hoek,van waer[<i]iiin wijfe reden,Hoe konftelyk beleyd, hoe vol van grond en flot >Ofnietenwordgehoort, offchamper uytsefpot. Ectl.etff. ?11 't

andere gediertwaerdeertmen na de fe3en 9.V.16. Van fijn gemoed ofgeeft» ten minften na fijn'leden»Terwyl (ie nienfch alleen ( ? wonderlycke krachtVan my en myne munt I) geacht word ofverachtSlechsnad'uytvvendige, na d'om hemftaendedingen.[7]'tl'acrdlooitmenoip fijn'form, fijn rennen, draven.Niet om fijn' gulden toom oifadel i-yk vantoy; fpringen,Den Vogel om fijn keel, niet om fijn ebbe koy iDen hond om fijn vernuft, niet om fijn' hals cieraden;Waer menfch treckt all' fijn eer van fiju gegeide laden,Van buydelen wel ftijfgedaelderten gekroont, .Van 't kleed waer in hy fteekt, van 't huys waer in hy woont:Hier door is 't dat een man fich aenfien moet verwecken»En, Mannea , niet alleen bykinders, vrouwen, gecken, Maet C^] Conticuereomnes, intcntiqucoratencbant.ndctotopares, &c. VIRG.?]

Pauperubiquejacet. OVID.OJ Cbinonhï, non ia. .7] Idinquoqueoptimumeftcuinarcitar. SEN. Ep. 76-Eo quodque laudaiui, cuicompacatut, quod illi proprium eft.Ja, ibid.Voluctetn. Siclaudamus equtttn, ]UVt Sit. 8,

? 23 LOF DER Maei' by de wiiiên felfofdie voor wyzen gacn j Die , ichoonfe my wel ftrcng met pen en tonge flaen, En op den lijckdom fmacn; nochtans metheelc troepen Geduurig hengelen ontrent der rijcken Roepen, Der ryeken dorpelen betreden dag op dag, Den rijcken niet cn bicii alsootmoedenontnig, En iiiet veel lofsgetuyts hnnn' penne-kladderyen Den rijcken tOckeren opofFeren en wyen, Orn van denrijckdom glans te trecken op hunn fchi'ift, Of liever in hunn' borfe een goede rijcke gift. Mocht dan [ i] Simonide« de wijfen voor de rijcken Niet wel met dubbel recht de lof. vlag heeten ftrijcken } Watdimktu? blycktoock nietby't geen ick heb gemeld, Dat geld geen wijf heyd hoeft, maer wijfneyt mach: van geU Van doen heeft, om by 'tvolckin eereengunft te bloeyeii'. Derhalven hoeven fich

mijn' fockersnïette moeyeii, Omaenfienoptedüen, met letter fiifFery , Noch toe te gacn om eer de Sufters drymaeldry: Neen, mannenbrocrs, laetbloeds, wiensbuydclsnoytbc- DeMufen troetelen , devrye kunften yryen, (dyen, De fterren gade flaen en cel len over-nacht: Mnerghy, fietdat ghy ilechs uw' khraepkunft wel betracht» Envvackerlijckfvhoe 't Ra)by 't tellen maecktte blijven Van uwedaelderen en fchitterendc fchijven : V7ant als ghy maer dien greep de Tclkunft af en leert > Datghy geiiadelijck wel bytelt, wel vermeert, En bóven dien wel vaft den regel hebt vnn dryen Van dapper grabbelen, bewaren en bedyen, Hetzy dan flincks of rechts j daer ligt my weynig aen ; Soo fult ghy niet alleen voor wiife luyden gaen, Maer by't gemeen alom als goden zijn verheven, En wyd all 't lettcr-volck in eer

te boven ftreven. ^ En [i] Simonides rogatus ab Hieronis conjuge, utrum fapicn'^'Tr^tltarent an diviics; disitcs refpondic, cum lapientes lemp«pr® foïibus divitum conipiciuntur. VOSS. 1 ? S ?-? R ? ?. lib. 2.

? G ? L D S ? C ? ?. ii I En die oock door een and're of hoog're wijsheyd tracht1 Voor gecftrijck deur te gaen, voor wijs cn wel-bedacht jI Of wel deur d'enge deur der ware wetenfchappen1 In' t ruy m-gebout Paleys der eerc meent te Üappen,I Ofendeüick door deugd fteckt na den glory krans.Treek naer ütopiën; want hier en is geen'kans- Düchfoo mijn fockeren fich fomtijds oock bevh'jtenOm uyt hunn' herilènen wat op 't papier te fmijten jEer kan hun niet ontftaen, al heeft'et geurnochfoutjDewijrtall glinft'renmoet, wat vcorikomt uyt het goud.Sciioon hunne vindingen maer lompen zijn, macrlcurciiiEick ialfe voor iet hoogs, iet overvliegends keuren j'i ei wijl de Phenix pen van een' beroyden bloedDe keuie nauwelijks opieylen kan van goed. Is 't oock niet heel wat groots, dat ielfs de rijcke iledenH,iie

ingefetenen met achtbacrheyd bekleeden,Vooral haer'licn van flaetenkerckelijckeliên?'^00 maekte Roomen eer fijn' Myter hooggefien, \En gaf Iiem glansen gloor by kleenen cn by grooten,Sulcx dathywierdgeviertvanair iljn'Amptgenooten;Nietdathymeergebieds. meerdeugdsofjarenhad,Maer om de macht en pracht en Majefteyt dier ftad:ii] V/antwatte Roomen wierdtoteenigampt genomen,'iiOckioemenachtbaerheyd van't geld-en roena-rijck Roo-Eii dit is 't, mannen, dit (het dient rond uyt verklaert) (menj? W'elck dien Kabouter eetft geholpen heeft te paerd. Sietdaer, mijn'Hooideren, watickenmijne fehljvenVermogen, om uwe eer te vord'ren en tc ftijven ;Itk meen die güldene eer , die uyt den goude vloeyt,Niet d'eerc die ons deugd pf wijf heyd baert cn broeyt jNeen . die en lutl u niet: want wie

doch van u allenSou thans een ftuy verken aen iulck' een eer vermallen \Wie van u allen fchopt. wanneer hem hoop ontmoet?Blechs van een'vuyft vol winft, diecer niet met den voet? Ali Aug inquell.fup. vet.2cnov. Teiïament.qucft, lol.

? ^o L ? F D ? R Als ghy uw' kofferen en kiften vol meugt Houwen,(I) 't Gerucht kali dan foo 't wil, ghy kimt'et all verdouwen;En fpeeltin all uw doen gelyck Vespaiiaen:(i) Devomd vanV^mftrtektJoett 't zywaer hywaeytvandm,Èn by myn' bors ! ghy doet als luyden van verftande «Want geldeloos te zyn, is fchande boven fchande,En ftinckt voor alle' man, gelyckick heb gemeld.Ja felfs voor recht (foo'tichynt) ofrechtbanck geld myn geldVry meer als eer ontdaan uyt deugd of goede feden:Want die hunns naeften faera vertrappen en vertredenJVIettonge, penne, daedof metoneerlykfpel,Kailijtmen lichtkens wech of immers niet aen 'tvel:Maer die fich aen myn geld, myn edel goud vertafteii,Die gaetmen daer te keer met boeyen, roeyen, baften ,Ja heyl gefchied hun noch , foo 't graf hun word vergunt.En,

beorderen, is't vreemd? men weet'er dat myn'muntUyt rijck en dier metael, uyt ftoften word gedrevenVaft, vattelyck en nut voor't menfchelyke leven,Daer d'eer in tegendeel, 't zy vsraer uytoock ontilaen,Maer klanck, maer los gerucht, maer wind en is en waen.Ocek Veel van het lijfsvermaek te fnorken en te fnoeven,•vTtttgi* Waer met myn' munte en ick u troetelen en toeven,•vermaek^ Is niet de pyne waerd , gemerckt ghy taften kunt, ^^^^^^ verfchaft, verfchaft word door mijft* munt. Ick roere flechs een woord van 't (onderling vermaken, Waermet uw geeft door't fien, door't rammelen en'traken Vanmyne lieve munt, vcrquickt worden gevoed > Ey Plutus 1 een vermaek foo uytermaten foet, (j) Dat ghy daer door vergeet, ja 't fteken voelt verlichten Van tand-van lendenpijn, van rampen, krampen,

gtchten. Als ( O Poptflusmefibilat, at mihi plaudojfimulac nuncmoicen- templorinarca. HOR. Scrm. i. (2) Lucii bonus eftodor ex rc (il'alibet. ]UV. Sar. 14. , (3) Van iekeren Kononik te Worms word vertelt, dathym theviglle van fijne gichtpijneeen deelgoude penningen doende uyt-ilonenineenbeckcn , en in defelve met fijn handen wocleadc, al- du» vcdichiinge meende te geroelen.

? GELDSUCHT. 3ï Als ghy mijn' goude munt met volle vuyflen vat»Halinckerenl watluft, wat fielverroacck is dat ?? dan, dan bolt'et u te wonder in uw' kruynen,Dan zijt ghy in uw' fchick: dan gaet ghy in jjvasduynen;O (roept uw herte dan ) wat raËng itreeltfoo foe't»Als 't raken van dit gl ad , dit gliniterende goed}(i) Wat Uelvidere mag by dit te zijn verleken ?&quot;Voorwaer Arions luyten nialffe vedel-ftvekenSijn by dcef' rammeling met als geruyfch van ftroo tGeflagen van den wind. Watiegt ghy ? is'tnietfoo? Maerlaetonseenmaeloock tenKunften-bergetreden.En fien , of ick foo?)t, foo bot en onbefneden,Soo ietter-hatig ben, gelijckmen fnapt en fnoeft, ???^^? En oi ( als Flaccus meent) (z) mijn yolcxkennieskmythoeft.Dat in 't begin de nood veel faken dê deurgronden > ßcn en Dat vrou

nieusgierigheyd en weetfucht kunften vonden > Treten-Dat oock dedertelheyd hierin wat heeftgedaen.Ja felve 't wild geval, word van niy toégeftaen :Maer dat ick velen oock wat levens heb gegeven,Of immers d'oeifening vanallen hou by leven,ïn allen volgens dien bewaer voor Leihes grond ,Heeft nau bewijs van doen, 't gaept als een ovenmond:VJ'antfegt (om vanderoufteotgrooiftete beginnen,Doch nutfte foo voor ftaet als borger huysgefinnen)\Vaerom word Handwerck doch geleert en aengegaen ïWaerom het fickel-mcs door gras gejaegt en graen ?Waerom het ftael gebeukt, de wol en 't vlas geweven ?Waerom de ploeg'door 't land, de bijl door 't hout gedreven ?Is'tomvermaek, omluft, om lof of lauwerkroon?Geeniins, toehoorderen, 'tgefchiedomwinft, om loon:pit eyfcht de reden oock,

dit'willen (^j d'ordeningenUy Gode feligeftelt den mcnfchelijcken dingen i Die Mihiplaudo, ilmuhcnummoscontemglorinarca.HOB.. (i) Dandaeftcllebori multopais maximaavaris.HOR. SER.2. (3) d Arbtyderisfiinsjoous waetdig.Luc.IO. 7. zTiro.y, I»·oock Lev. 19.13, fchäfptu. Vmmnd- vercktM

? L O F D ? R Die daerom ftaet en lotgemaekt heeft ongelijcfc, En met befcheyderiheya in arm verdeelt en rijck, Op dat de rijcke man des armen kracht ên kunfte, End'arme wederom des rijcken geld en gunfte Staeg hebbende van nood om nood t' ontgaen en pyn $ d'Een d'ander dienftig, nut en vorderlijck mocht zyn j En opdat alle fi'aeye en landn?tte oefFeningen Geduuriglijck in treyn , noyt buyten fwang eii gingen, En all wat dient gedaen, verforgt wierd en verrecht: W. ni ibnder deien nood den menichen opgelegt Laeg fchuur en ioldering eerlange fonder waren, De beemden onbebout, de ftroomen onbevaren, Stond biil en beytel (Hl, verflaeude 't aenbeeld-fpel s Liep alle nutte kunft en ambacht in bordel; Waer-op dan oock eerlang noodwendig fouden (neven Uwheyl, vermaeck, gemack,

ja felfuw aller leven. Maer licht, datuwereennietal te plat noch fleclit Uyt defen kout befliiyt, en by iich fel ven fegt, Dat Ambachflieden dan in'tvoorflaen hunner werckeii Soo fecr niet op het geld, als wel op noodruft mercken, Ea om hunn'tanden wil hunn'handen laten gaen, En meer na vollen buyck als vollen buydel ftaen. 'k En wil dit, Hoorderen , al-uyt niet tegenfpreken j ïck kenne dat de nood hand uyt de mou leert ileken ^ lek Weiedat gebreck tot arbeyd perft en preft: Maer mits gebreck en nood bequaemft, gereedft en befl: Ontgaenvrord doormijn geld, 'twelk tot gerief fijns HeCï^^ ??? eenVertumnus fich in alles kan verkeeren , Inkoft, in kleederen, irihuysraed, huysenhof; Sulcx dat de geen die 't heeft van all's heeft in een' ftof: Wie kan dan loochenen, dat ïck benevens 't dringen Des

noods, oock 't mijne doe totd'AmbachtsoefFeningeils En dat het Ambachtsvolck of 't Havende gemeen Het geld, foo niet om't geld . ten minften mint om'c geen .f'd» *T welck in en om het lijf word voor mijn geld verkregen riij<,f>· lek fcheyde hier af, en wenfch d'Handwercken heyl en 1«'banütl i gen,

? G È L D S ? C ? ?., 33 F ? laetfc fweeten elck flechs om fijn daegelijckich bi'ood iDewijl fy in getal ??? endeloos en grootAls 's levens cierfelen en fyn noodwendigheden >Vereijfchen foudenichiereen'endeloofe reden,I Ell t.i;c twee Kunften toe by myinhooger gunft,I Tc weten, Koopbedïijf en mute Zeevaert kunil;I Die fchoonfê wel niet veel van d'arnbachten verfchill^n yI Den büijdel evenwel vry meer en eer doen (willen;^ nieickloGnoodigoock, fooautenheijlfaeni ileVoor 't menfchelijck geflacht, als eenige van die;• Die niet alleenelyck all' d'ander' doen beklijven, Maei· oock de lendenen van ganfche Staten flijven,i Jn Koningen hunn' kroon doen fluyten om hunn' kruyn iKniweereby Mercuur, en fweere by Neptuyn,Dat boven al aen my 't beftier ftaet van die beyde,Dat ick de koopen fluit, de

kielen t'zee ge leyde,Eu vaiunijiv wackerheid bey Vaert en Handel hangt:Want, Mannen, wat voor eeril: uw Koop-bedryi belangt?Wie is 'er doch beluft op koopen of verkoopen,Als hem geen' duifenden daer uyt en ftaen te hopen ?Wie fluit fijn pakhuysop omwinftkensvoor den nood ?V^'ie ruft'er Schepen uyt alleen om daegelijckfch brood ;\Vic treedt'er na de Borie om flechs een' hand vol fchijvenTe trecken in fijn' bors ? neen , neen , 't heet Handel-drijyen,yaniieermen kofferen en kiften propt vol geld,'T een pack op 't ander taft, en 't goud by tonnen telt.Een Handelaer vnn my rechtfchapen aengedrevenLeeft om te gaderen, en gaêrt niet om te leven j ^Enhecttdaerftrekenopen treken fondertal,Diev ick wel vele weet, maer geen'oyt melden iäl:tndatghy, mannen broêrs, ioud uvyen handel

drijven^Jytruchtomnagebuurof naeften te gerij venVan'tgeen hemnoodigis, maektdatuvr'ganfenyroed*pe Stad ??? prat gebout op Y en Amftel-vloed , ·J^ie heden 't packhuys is van alle 's Werelds waren,^ betor, Hoorderen; en mag met recht verklaren C i)at

? 34 LOF DER DatOoft, ^Ji^'eft, Zuyd en Noord haer wel van ^l^s befteh, Maer niet uyt fucht tot haei-, maer tot haer machtig geld. Dat Afiën haer laet met heele vloten halen Sijn kruyden mild van geur, fijn' fteenen rijck van ftralen, Dat haer America fijn fuyk'ren maekt gemeen, Dat haer Afrijcke fliert fijn goud en elpenbeen, Dat haer Europeiènd fijn'iruyten, granen, wijnen, Syn wollen , vlas en wafèh, fijn' fulpen en fatijnen, En wat' et nuts of foets in water queekt ? f veld , Is niet uyt fucht tot haer, maer tot haer machtig geld 5 Die fucht doet haer gerucht all 't aerdijck overfweven, Die maekt den Amftel-yliet f^efien en hoog-verheven By alles wat'erword befchenen van de Son, liyNijlen Nigerftroom, by Donau en by Don ; En doet hem veel meer gouds toevoeren bey' fijn' randen, Als Tagus en

Paftool oyt rolden aen hunn' ftranden j Ja fvveven op die fucht fijn' feylen nimmer moe Doorall'de Cirk'ien heen tot aen de polen toe. Dat hy de Koopmerkt dan beipoelt van gantfch Europe, Dat hy iijn winft foo hoog fiet vloeycn als fijn' hope, Dathy infchat, in pracht, in weeldeen leckerny Tot over d'ooren fwemtdaer voor bedanck hy my. Het Koopbedryf dan ftaende (als blykt) aen mijn beJry-Soo doe ick by gevolg oock ? verende blyven ( Y«&quot;» De nutte Zeevaert kunft « als die geen kleen gerj'fJa 't groDte wercktuyg is van 't groote koopbedryi.Men gaet ( gelyckgy weet) op Zee niet fpelen varen}Men werpt uyt luft uch niet in d'armen van de baren jKiet om wat adems oock te fcheppen of wat lucht;©ock niet. Toehoorderen, uyt yver of uyt fuchtOm 't Chriftelyck Geloof all't aerdryck door te

fpreyderl,En dat kleynood gemeen te maken aen den Heyden,Gelyck by dOuderen wel eertyds is gedaen;Die yver is al koud, al dood, al langvergaen.? en geeft fich oock niet t'Scheepom van uytheemfche palenüythecmfche wetenfchap of letteren te halen, Als Van Zetvaert.

? GELD SUCH ?. 33 Alseci· Pythagoras, als Thaiesoock eer. AlsSolon, Plato plag enfulckeiufFersmeer: Neen , neen, men weet'er tlians wat anders uyt te flepeu: Men bed nu en bevracht met goede waer fyn Schepen, Wner, die goed geld, goedgoiul, f^oedillvervOerttekas. Men gaet met inlandfch oeft en buytenlandfch gewas. Van 't een in 't ander land, ja , om de winft te ftijyen» Van't eene Werelds-deel in't anderoverdryven. En dat geviriiïèlyck ( naer ick het gryp en acht) l ot onuytfpreeklyck heyl van 't menfchelyk geflacht i Want mits dat alle land niet alle vrucht kan queken; 'T een overvloeyt van't geen, dat'tander komt t'ontbrekenj {I )'T een graen teelt, 't ander wyn; 'teenfuyker, 'tander 'Teen fyde , 'tandervlas 5 'teenyfer , 'tander.hout; (feutj En dat dienvolgens'teen,

omongemackt'ontvluchten, Gcduuriglyck vereyfchtdes anders ackervruchten: Wat niiddcl kan dien nood foo mildelyck vergoên , En alle land van all's alsovervloeyen doen, Ja mnken tot een' merkt van allerhande waren, Als 't bouwen van de zee, als 't ploegen van de baren ? üe nutte zeebouw is 't, die ryckelyck all 't geen , Dat ieder eygenheeit, aen allen maecktgemeen; Dc kiel is 't, die den ploeg en landbouw doet beklijven i En hem fyn fwcet vergoed met macht van goude fchyven. Wat dunkt u, Hoorderen? die aen de vordering Van een foo heijUame ja heylige O effening I^ehand houd , is die niet tiendubbel waerd gepreièn, Ja (oude ick {dunckt u ?} 't fpoor al ver te buytcn weien Sco ick den vond der felve oock aen my lenen liet ? Is 't dat ghy nu en dan maer ilechts ter loops doorfiet, Het

geen onsd'Oudheyd meld van d'oufte Waterhelden En ecifle ploegeren dci· Amphitritfche velden ; Ghy fultltacnsvoetsverftaen, datfucht totfoetgewirt Hunn' kielen van de ree geruckt heeft t'zeewaert in. C X Wa«· TJ^ fegetcs, illic yenlunt faclicius uvsc, VlRG. t. f ? O li. G4

? 40 L O F D ? R Waerom heeft Tirus eer met riemen ^t meir gefineten >Waerom Trinacrten, Garthago, Rhodes, CretenDen maflboom opgerecht, Galey en Kulk gebout,Doorlopen vloên en zeen , doorfworven foet en fout ?Alleenlyck, Öoordereu ( dits d'antwoord derKronijkeh)Om iich by koopbedrijfen Zeeyaert te verrijcken:Alleenlijck om den oegfl: van 't overzeeiche veldTe flepen binnen 's wals j te maken tot goed geld,Ja't Ranis· vlies ( foomen iegt )gedoft metgiiide vloeken ,'c Welck Jafon met fijn' maers na Colchos lieeit getrockeiï,Wat wilde 't anders z)'n als macht van goud, als buitOf waer, die machtig was goed goud te kv'ren uy t ?Of wel wat geeft men ons hier anders met te rieken,Dan dat al van ouds tl jds by Scijtcn en by GriekenHet goud het edel goud de bruid was (dit Itaet vaiï )Waerom

raen'tieyl-tapijt gehecht heeft aen den maft ?Heeft oockdewijfcVorftgeen' vloten toe doen ruftenNad'Ooiler lndiaanfcheofAfrikaeniche kullen( Gemerkt men een van tween voor't mijn rijk Ophir houd)Om goud te laên of waer foo waerd en goed als goud ?Sukx dat niet duyfterlïjck hier uy t en is te vatten,Dat fucht tot foet gewin, tot ? verzeefche fchatten,Het aller eerfte fchip gelockt heeft van de ree ,En 't allereerlte feil Joen fweven overzee. Va» de Hier met laet ick de kiel de golven ?verfpringen,Vierkonjl En koom tot ftatiger, totifilleroefïèningen;t>J.yi!c- icktredelCunftentoe , daerherfi'en , daerverftnnd ,tffymie', ^Qg ^grd vereijfcht, ten minften geefl: en hand j En die ten mcerendeele, om met wat grootfer mijnen,Enmet watmeer ontfichs voor 'tvolcxken te verichijnen,Om haer ktm ft woordekens by haer in oud

gebruik£en' Griekfchen mantel flaen of een' Latijniche huik,\Vy hebben ftrax op zee getobbelt en gedreven ;'Tis noodigvan den vloed my na den gloed te geven,En nu te doen verftaen , dat aen mijn' kloeken raedDe vaer-konit nietallecn, maec oock de Vier- konft ftaet: En

? G ? LD SUCHT. 37 En ick enhoeve hier op geen lang bevvijs te fmedeii;Die konfte ielf belijd , en heeft altyd beleden,Dat fy vooral op my gegrond ftaet en gebout»Ja roemt fich, datiè fweet en ftaeg fich befig houd ,En oytiichbefig hiel met koken, ftoken, blafen,Ontrenthaer'ovenen, fmeltkroefen, gieters, glaiên,Om ick en weet waer uyt te puuren met haervi^rDien vreemden xMidas-Ueen, dat feldfaem Elixier i'? welck machtig foude zijn ( ? wat gewenfchter faken!)'Tonedeler metael totedel goud te maken:Fnfchoonie buyten't net tot noch toe heeft geyifcht,En om 't onfeker goud het fekere verquift,En air haer' hoop yerftooktaenaflchen, roock en ftanckcn :(f j Soo heeftmen 't nietemin en haer en my te danken >Dat ons haer' Oefienaerseen raerckelijck getalVan ftucken fraey en nutopfnuften by gefal jEn

onder anderen ons wiften op te jagenDe folfer-blixemen en kopre donderflagen,Ick meen kortouw en bus en buskruyt, en dat wisTot geen' geringe vreugd van onfen Heerfchap dis jVermits op dat groi tuich , op die metalen velenOJifeaerdiêhe Jupiters ioo wacker können fpelen,Dat thans fijn rijck daer door van borgers oven'loeit,En in dry eeuwen tijds veel meer is aengegroeit,Als door all 't blixemen, all 't bulderen en baerenDeshemelfchen Jupijns in vijfmaelduiiénd jaren:Su!cx_datmen met goed recht voor vaft houd en gelooft,Dat hy 't was, die dien vond den Monick fliet in 't hoofd,(Want die gekapte broers fijn veel al Geberiftert )Op dstmen 't menfchen-bloed wat ruymqi· mocht verqui-ilen , C 3 Sijn { ï ) Non irficior fx hat arte multa admodum cgiegia artifi-cia oitum habere traxiffcqec oiiginem· AGRTP'dc

VAN. S C1? ? ?. cap, 90·

? 38 LOF DER Si) ? Veerman wat meer wercks ontmoeten mocht op Siijx,y^y^ Enhy fich ichrijvenmocht: Vermeerdercttr des Rycks.fleüe- 't Gevolg (mijns oordeels) eyicht, dat ickhier oock wai:«cii- fpreke ^unjle, Van Heel-kunfle , Artzejiy en haer kockin d'Aphteke ,Herftelileren voorwaer van uw' verflacude kracht;Die ichoonfe doov den nood zyn in gcbruyk gebragt,En uyt de quellingen, de fieckten en de iceien ,Die 't lyf, en nevens't lyfden geeil niet fclden deeven,Ontftaen üijn en gebroey t: door ray nochtans alleenSich geven op de baen, fich houden op de been;Want fegt my eens, wat Avtz fou 't bedde van de fiekenOyt willen nadei-en y en hunnen waefiem rieken iWat Doftor machtig zyn goedsmoeds en onbeducht'T aenkhouwen hunnen angft , t'aenhooren hunn gefuchi:?\Vie können fondei-

felf te walgen en re braken ,Het geen hun aigaet, fien , ja roeren, rieken, raken,Ofnochietergers doen, gelyck als werd gepraetVan hunnen Prins, hunn' God, hunn' groten Hippocraet,'Ten waer ick wackerlyck hier onder mede werckte,Hun moed fprack in de borft, en hun het herte ilerckte,En hunvoorelckbefoeck, voor elcken gang goed geld,,Goed goud of illvcr wierd ten ruymften toegetelt ?&quot;Wat ftout Para cel lift foo ftout, die opiyn krankenSou proeve derven doen van fyn vergifte dranken,Hen ftellcnin de waegvan doods en levens üryd ,Enfpclen (alsmenfegt) ofdobbeloi heel quyt.'T en waer ick hem en vreefe en wroegen dé vergeten ,En goed gewin by hem meer gold als goed geweten ?'T en is, myn' Hoorderen , 't en is, gelyck gny fiet,De broederlycke fucht tot hunnen naeften

niet;&quot;ïcnis'tmedoügennietder menfchclycke pynen ,'T wekk d'^fculapien voor 'tkrankbcd doet vei'fchyncn jNeen, neen, 't geen hen dacr tieckt, is treek tot ? oei gf'win; Die gloey t hun foo om 't hert, die caet hun foo diep in,

? G ? L D S ? C ? ?. ^^ Dat fy noyt pen om niet in hunnen int en fteken, (ken jNoyt itap om niet endoen, noyt wooi'dom nieten f i) fpre-Die hielp dier Helden (i) een' noyt met de fiekten iïaegsAls om een eerlyck fold vau vyftig kroonen 's daegs:ja trock een ( 3 ) ander nietyan iynen fieken KoningIn luttel maenden tyds ( vyf meen ïck ) een' beloningVoor fijnen trotfen dienft, foohoog, foo ongemeen.Dat voor een'föm foo groot mynrym-maet valt tckleen»Behal ven noch veei ftaets en voordeels daer beneven ?En ioo wy ons watdiep in d'oudheyd wilden geven jEn de genefingen of euren fien, gedaenliy een' Erafiflraet, Sertijn ofCalpitacn,Ghy Ibut'er diiyiènden fien tegens nederleggen.^at dunckt 11, mannen broers ? en magmen niet wel fegget»Dat vrou Geneeskunft noyt kael' oeiFenaer en had»En

roepen op oud Roomfch: Galenus opes dat ? Watheel-artsoockfouhandaenfchorften flaenof feeten,Urn' wonden meefteren, en fiiijveren uw' (weren»'T en waerdoor'tfoete loon de bitterheyd en't roetVan een ??? walg'lijck werck een weynjg wierd verfoei'T en waer mijn daelderen den gaelfchen geur der fappen,I^erfmouten, oliën, der plaefteren en pappen^Hem mufcus fchijnen deen, en 't kermende getierDer teere lijderen, mufijck van luy t of lier ? C 4 Met (i ) Jacobus Sylvius Lefer tndeGeneeskonftctcParyswas (fegt«sen ) ??? vcrfmacht gierig, dat hy oodei twee of dry hondetd.toehoordcren geene twee en wilde dulden , die hem niet enbad-oenbetaclt, maei dcfelvc hier uytdryven, of anderGns wcygCr-de met delen voort te gacnj waerovcrhcm noch by lyn leren ditGraffchriftverecit Wierde; ?

Sylviushic fituseft, gratis qui nil deditunquam:Mortuus & gratis quod legis ifta, dol«,(i) Tetrus Apponiusof (na demeningevanandere) Thsddeusriorcntyn. (3 ) DefewasJaqnesCottierMediGyiivinLodewyckXI. d|e innj niaenden tydsvanfynen Koning trock j4· duyfend kroonen be-miven nochveei amptcn envooideelcnvooihcmcaroordcßjac,»egt Coramincs. VaaHtelksa·pc.

? 40 L O F D ? R Met fage , vlam en vlirn door been en vleefch te dringen,Zvn fomtijds noodige, maer yflèlijcke dingen jEtidie iich hand boe kloeck noyt onderwinden fou,'T en %vaei-re wievd beiprengt met mynen gulden düu.Maer wie fou machtig zyn te ftoven en te imerenUw foo beimettelijcke als vuyle Venns-fecren,'T enwaei'ick vreeieen walg dêftuyvcn in de vlucht?En dat tot uw groot heyl en geen' geringe vruchtDei' Pa!ons van althans, die hunn' profijten heden( O tijden al te fnoodl ? walgelycke ieden!;In hunne bnydelen niet min fien gtoeyen aenDoor Venus, als door Mars; doorkuiFen , als door ilaen ^En kanfe fien tot w inft by oorlog en by vrede.Ghy ipeurt mijn macht oock hier, en hoe ghy u al medeNiet vveynig vind verplicht aen my en mijn bedrijf,Tenopficht vaneengaef, een g.'veu en wacker

lijf. lek , die der Artzen pen kan vlug en gaende maken iHelp by gevolge mede het kook-fornijs aen 't blaken,Den vijfelftockaenwerck, d'Aptheek vol Idchts en geurs»En haren Oeffenaerde dalers in de beurs;&quot;Wiens ampt oi ambacht is den raed tot daed te brengen,En i) jne iimpelen voorfichtelijck te mengenNae 't voorfchriit van den Artz, en na den eijfch der kunil;En fulcx (ick prijfl hem oock) en doet hy niet om funlt,Maer om uvy goud en gunil. Sijn kniyderen en droogenSoo droog fomtijds en dor, dat fy niet veel en doogen ,En maken nipt alleen een opening in 't lyf,Maer in de geldbors oock, al ilootfe noch foo (lijf.Ja 't geen hy leeft en pluckt van wegen , weiden , velden jEn hen3 maer 't gaen en koft kan hy foo wel doen gelden,Dat in 't genaeefi v-an waer 't onmatig dier betaelt,By fpreekwoord

word gefegt: 'tisind'Aptheekgehaelt. ~Vand'-^pthe hi' Doch 'tis my niet genoeg« 't leven te verlengen:Ick doe al mede wat om u daer in te brengen,wiwwen- jgj^ i^y bäi-ens „Qod een vroed en wracker 'Svijf»' Dieherlleneii in 't hoofd en handen heeft aen 't lijf» Vroet i>:e

? G ? L D S ? C ? ?. ^^ Die künftig afgerecht op foo verhole faken? blijde Vaderen en Moeders weet te maken,En 't pramende verdriet des arbeyds licht en kort,I n fchoon hetfelden hier aen hand of byftand fchort.En alle vroukens fich dies handels geerne moeyen,J.i velen onder haer vermaeckt zijn met dat roeyen:Het roer dient niet temin een' Vroede tocvertrout,Diemet goed recht daer voorgoed filver treckt en goud. Genoeg hier af gefnorkc: icklaetde iiekpn blijven ;Met kermen ben ick fat. lek wil gaen hooren kijven,En van het fiekhuys recht naer 't woelfiek Raedhuis gacn,En iien hoe wy met Recht en Rcchtsgeleertheyd ftaen , '^??^En oi ick oock aldaergeen' tongen kan bevyegen , ceabejft» Geen' pennen kan doe'n gaen; ick meene, wel te degen jJn fweere by de kroon van Vorft Juftiniaen,By

Baldus, Bartholus en by Triboniaen,Dat ick alleen 'tgebruykhier nieten weet tequeken ,Maer oock niet weynig kalks heb aen den grond yerftrekenDer Wetten-vpetenfchap: want» mannenbroeders fegt»Ruft niet het grootfte deel van't burgcrlijcke Recht,Op geld-en goed-gefchil, op twiften en kr^keelen ( leti?Om 't mijn,om 'tdijn,om't fyn, om 't hebben» houwen ,dee-De goede wetten zijn ( foo 't fpreek woord fegt) ontftaenHyt fèden niet te goed, en 't is hier foo gegaen.En word oock fijn praktijk ( men moet fich hier niet iloorenAeneeaonduytfchen term) niet meeft uytmy geboren?Waerom is 't dat ghy ft:aeg, d'cen d'ander roept voor recht jGeding knoop aen geding, *t een pleyt aen 't ander hecht,D'een d'ander 't een gefchil op 't ander komt te brouwen ?Is 't niet om 't mijn en 't dij ?, om 't hebben en om 't

hou wenïEn foo ghy nutten dienft ontrent uw'pleyteryTreckt van uw' Pleyteren, wien komt cies danck als my IDie 't hert dier vogelen foo morwen kan en weeken, ;Dat fy tot uwen trooft voor alle faken fprekea,En all verdedigen wat hun van u ontmoet.Het zyd^n krom of recht, waer» onwaerquaed of goed * C 5 S^ .

? L O F D ? R Sy brengen 't al ter banck» fpijt knobbelen en qiiaften,&quot;Wanneerghyilechs wat diep wik inden buydel taften.lek, lek ben't die hunn* tong bewege, ftiereenley',En(alsmen himde vuyft befmeertmetguldekley)Soo wacker draven doe endanilèn, datfe faken,Die krom zijn,'weten recht, die quaed zijn , goed te maken,Tenminilenna den fchijn.Het goud ( fo 'tfpreekwoordfegt)Het domme ftomme goud maekt kromme dingen recht.O wonderlijcke deugd, ? goedheyd noytvolprefenVan my en mijne munt I die 't all ??? fijn beleiën,All wat wanfchapen is, glimp geven kan en toy,En alle iheck, hoe quaed, ilaet m de befte ploy- (henen ?Van 't Raedhuys na de Kerck. Maer lioud: wacr wil ickl^rcfr- »X fal (ducht ik) in dienhoek te heet zijn voor mijn' fchenen.gebruye- Doch als ick my bedenck: waer toe

doch roep ick: houd 5Houtj rijs en mutiêrdenzyn lange doof en koud jMen brand geen' ketters meer; die raiery gcftegenUytPlutoosfwavelpoel, is lang weer neergefegenIn 't hel.hol daer fy hoort: Ick Sap dan moedig heen ?Enroepe t'mijnen roem , dat Roomens Tempel leen(Ick Ipreke nu van 't Oud)door my tot wafdom quamen jDatfijn'Orakelen, fijn'Wichelaers, fijn Flamen,Veftalen, Heyligvier, enall dekrameryUytNumasbreyngebroeyt', wierdonderfchoort doormy.En wat het Nieuw belangt, 'k en kan niet anders giflen.Dan datfijn' Bevaerden, fijn' Beelden-dienUen, Miflen,Aflaten, Vagevier en all 't Cabaelfch gebroedGeteelt is uyt mijn faed, en met mijn fog gevoed.Ten minften 't blijckt altoos, dat dit de keuken rooken»Den braedfpit draeyen doet, en pot en ketel koken.Om winfte f fegtmcn) gaet de Koopman

te kantoor,Om winft de kiel ter zee, om winit de Paep te Koor.Vaa de Van 's koors gewijden &quot;rond licht ick hier mê mijn' folen,Vr^e En ftappe van de Kerck recht henen na de Scholen.^njlen Laet fien of ick hier oock niet vry wat lofs en. treek, ^^^EnoocknietvrywatfteunsdenVrijenKunftenftreck, Vm

? I GELDSUCHT. 4) School joffetkensfoe ecl (ickmoet'etfelfbelijên ) Dat voomiaels maer alleen dea edelen of vrijen Het Vlijen vry mocht ftaen van defe vier en dry; Waerom haer oock de naem gebleven is van Vry; Die oock niet uyt den nood haergrond-begin ontfingen, Alslandbou, koopbedrijfen d'ambachts-oefFeniiigen; Maer dochters (meen ick}zijn van 't w^eelderig gepeyns Eiiwccifiek onderfoek des menfchelijcketi b^reyns ; Waeron:! oock 't meerendeel van deeP vermaerde feveii Dcnalgemeenen loop van 't burgerlijcke leven (Mijn oordeels) nietfoo feer tot nut, gemackenbaet. Als wei totwclluftftreckt, toteere , totcieraed. lek wedde dat ick felf de drymael dry Godinnen, Schoon wy den anderen niet al te {eer beiinnen, ^ Belijden doe rond uyt, dat fonder mijn beleyd Dees' Bloenikens hiipfch van blos,

dees'teedere aerdigheyd ?1 lange van den tand der eeuwen laeg verbeten ; Al lange laeg vcrflenicht, begraven en vergeten, Soo ick ? et altemet met mijnen filv'reil dou Haei·' blaeykêns had befproeyt: wanteerftelijck wie fou Belüil zijn om den neclc derjonckheyd fteeg van moede Te boogen onder 't jock van Schoolplack ot van roede , En d' eerfte letteren te planten in de jeugd En met de letteren de iaden van de deugd ? Wien foud'et onder 't flaen en fmijcen niet vervelen Uen Diomeed , Donaet of Prifciaen te fpelen, Der Reden deelen-recht te leeren onderfcheên, Vervoegen na den eyfch en fchakelen aen een ? Soo niet wat eerlijck loons dien hoofdiweer ondertuffchc» Wat wift te matigen , te fuyckeren, te fuilen , En met iijn'devigheydVroiiSpraekkonft hiel aen'tgaen i^^ie v/aerlijckfonderdatheel

kamperlijck fouftaen, ? ? i-.iet haer Griekfch en Roornfch haeft laeg tn Lethes baren 5 ] 1 foiule fonder dat voor tweemael vijftig jaren Al! 't Roomfch en Grieckfch papier geraken op den bril > En nergens nut toe zynalsilechtstotftoelofftill J Ten Sfraek^kunfit

? 44· LOF D 'E R Ten mmftenfou't(o ramp !)ftil, itom en ongelefeüNiet, niet als btiyt vooï tand van mot of fchietei· wefen.ßiwys' I'it lockacs is 't al roê, te weten , dat van 't loon, '? welck Viou Bewijskuniloock noch hupichkens houdenWelks Definiticn , Subjecten, Prxdicaten , (fchoon; (Verj^eeft my, Hoorderen, mijn woeft en onduytich praten;Goed Duytfch is hier wel toe , maer't loopt my nu niet veur;'T komt my nu dus te pas, hetmoet'er dus mê deur)rrn:dicabilicn, Abihadtenen ConcretenEn diergelijck gebroed lang, langverflenfcht, verfleten,Lang foudcn zyn verrot met Atiftotels breyn jTen waer 't ioet Jeerloon hen in ftand hieren in ti-eyn ^Het welck eensklaps al mê de Rhetori)cke rooienfieden- Doet blofcn voor als noch , hoewel wat flau doet blofen j. mfl. Vermits VrouRedenkonil thans vrygefacktin prijs

Slechs onder 't Schooldack pleyt en niet ais fpeelsgew3'S,Want voor den Rechierftoeloi onder hooffche dakenHceit haergebrnyck meeft uyt, en oock wat fouCer maken ?Sy foude 't ende aldaer van hare pleyteryOf fwarelijck, of niet bereiken Tonder my ;Geldredcn klinkt daer befl:; 't Hom pleyten mijner fchijvenKan voor veel hoven thans veel meer alleen bedrijveji,Als duyfênd Ciceroos met al hunn tael-cieraed:fij Watton^verftomt'erniet, alsgoudoffilverpraet 5Hy is in Redeiiknnft thans fix en welbedrevenNiet die wel wackerfwetft, maer wacker weet te geven;Niet, Mannen, diedaiimuyl. maerdiedebuyl ontiluyt:Waei&quot; munte't woord thans voert, daer heeft de mond haeiluyt. 'K en laet den mynen oock hier in niet wijder weyen;Reien- Al klaps genoeg gcfpilt aen defe dry Kbppeyen:kunß. 'ï word tyd dat ick

wat tyds aen Tal en Maet beftê.En van de Redenkonll terRekenkonile trc ,Waer in ick vry wst lofs my hebbe toe te ichrijven;Geniirckt die ioo wel paft; ontrent mijn' Ichoone fchyven j {ï) Auxo loqiiente nihil pollet quxvis oratio.

? GELDSUCHT. ?? En met mijn koopbedrijf ??? noodigh dient gepaert'.Als waetfe met die twee of uit die twee gebaert;Oock wordiè meer geleei t om in en uitkoop-boekenTeftellennadekunil , als om war hoogs te Toeken,Meer, meer om rekening te houden juyrten netVan mijner ichijven gang, alsvan der Iterren tred. De Sterren roepen my tot haere Sterrewijfen Sttrre. EntotdeSterrekunft, ICunft die kk feit most prijfen , hunjt. Kunftdiefoo landnut word alsGoddelijck geacht.Doch min om 't God'lijck word, als om 't foet nut. betracht:Want wacrom fpeurtmendoch de fwicren en de keereiiDer Hemellichten na? is't om daer uit te leerenNa's Hemels erve ftaen ? is'tomnictflechshetoogMaec nevens 't oog den geeft te fenden naer om hoog,En in den fdioonen icliick van 's Hemels folieringen' t Geichickt beleid te

fien des Scheppers aller dingen,Die haerfoo künftigtrockd'een'rondom d'andèr' heen ïNeen, neen. Toehoorderen, yanhonderdennaueen,Naii twee van duiienden die dit hier in betrachten,En boven 't peil hunns oogs doen rijfen hnnn' gedachten;Een' forg foo fchoon en hoog beklimt uw herten niet j'T is maer om d'aerde wil dat ghy fen Hemel fier $Om'rnutis'tdatghyilechshemnatrecktopuw' kaerten;'T is om uw' vaerten flechs en met uw* verre vaertenUw'winft te vorderen, dat ghy hem mectcn peiltGhy ftae t in 't gulden dack op dat ghy goud beièil t i ]pe Sterren telt ghy flechs omrijckelijckaen 'nellenTe raken van mijn'munt j dit, mannen, dit, gefellen,' _Is meerendeels het wit, hoe fteil ghy opwaevts fiat, (fchiet.Waer op 't Quadrant thans mtckt, waer na de Griedboog En wat die Maets belangt, die uit des

Hemels lampenNu helder weer voorfien, nu regens, donders, dampen, -3-1 dic(wic lacht hier niet :)voordiiiden svatgevaJ,Wat ongeval of heil u overftorten ial jSy leggen oock maer toe om methunn' twalef huifenthinn' huis tc fegeneo, en u de tefch te luifen. Men

? 46 LOF D ? H Men roept dat ick altyd in aei'de wroet en flick:Miier wie ticckt ibo veel oogs ten Hemel op als ick ? DeMeetkunft, diedeMaecvanaerdeneemten Sterren,Ja 't Aerdrond fich vermeet te lichten uyt lyn' herren,Streckt oock haer' OefFenaers geen' brodeloofe kunft ,Speelt met haer' paileren en palloón niet om fünft,???£? met haer'Bogen oock, haer'Hoeken, SlangetreckenEn Ronden, in haer' bors myn rond metael tc trecken;Enfy, die'tallnamaetfchikt, afpaft, vormenboiit.Houd fomtyds luttel maets in't gylen na rtiyn goud. Maet maent my aen voor flot oock wat te berd te bringenVan Zangkunft of Muiyk; want mact geld oock in 't fingen.Maer ( fegtghy ) wat gaet keel, watgaet u veêlfpel aen ?Dat werck word om vermaeck nletonigewm gedaen.Uiet altyd, Hoorderen; en wil tfoo bout niet

fpreken,O, klonck myn' munts niet, wat foude u klanks ontbreken'.Wat ibude krygstrompet, wat bruylofts-vedelfnaer,Wat orgelpyp, wat kloek bedryven fonder haer ?Doch'tfpytmy dat ons keel, veel, orgelfiuyt en torenMeer nieuwe voddendoen als oude wyskens horen.Tot fpel dan Steraaccoort en wat dies meer mag zyn,Brengt vreugde wat van 'thaer, enickoockwatvan'tmyn. De Kunfte hebben 't haer (ick fpreke van de vrye)^K tre van die vi7fters dan tot vrou PhilofophyéDie ftatige Matroon, die , 't zy dat fy de feeiiBcfchaek, of vrou Natuur doordraeit van top tot teen,Van haer' Leesmeeftereti niet voor en word gelefenUyt fucht om heriTenen en herten te genefenVan waen en onbefcheyd, maer oock alleen om 't loon,'t Welk jaerlykfch hun daeï voor fo foet aenblinkt als fchoon.En waerlyck (ickbely't)

een deel dier SchoolgefcllenDoenmy den galle-gift nietfeldenoverwellenWanneeriè met den mond voor d'oren van de jeugdOp hunnen ftoel, godwouds, hoog fnorken van de deugd,En echter in hun doen niet min als deugd doen ipeuien.kkfoude. Mannenbroêrs. bynaermyn'reufelfcheuren>^ Mett.Ifuvßtn Tjmg· Vande Phih-fifyci

? GELDSUCHT. ?? Bynaer hunn' ftouten beck met nagels vliegen aen» Als fy de mildheyd doen in 't gulde midden gaen, En daer op wel een bet my hekelen enfche den Voor een, onheelbaer quaed 5 daer ick nochtans die helden Niet felden treek te ftoel, fen woedea doe aldacc Gelyck een God Jupyn op fynen adelaer j En lbo hun nu en dan een goed woord komt t'ontfnappen, Men dancke my daer voor , die geeft geef acn hunn klappen, O, ftond de faeck aen my, ickioudatSchpolgebroed ^ 'T welde tegens my ibo iel met mynen degen woed, Eerlang een fchoots vel doen voor eenen fchoolrock dragen: Ick meen, 'tGemeenebeft en fonfich niet beklagen Van fuik' een' wiileling, maer ftracx aen oud en jong IVIecrnuts fien uyt hunn' hand onftaen alsuyt hunn' tong. Doch laet ons van de fehool en van

die kryters fcheyden,En liever in v(rat verws met ons geficht gaen wpyden, Schildtr- En fien, of ick 't Pinceel niet iomtyds voort en dryf, ii*»ßM En oock Vrouw Schilderkunft den rug niet waten ftyf,Die Nymphe bly van blos, die als de vrye SevenMeer cierlyck zynde als Hut voor 't menfchelyeke leven,En meer {foo 't ichynt op eet alsgeld-winft afgerecht >Geen wind ·ey even wel haer oeflFenaers eo legtjDie myne leffen oock foo verre wel hanteren,Datiy luinn'kunftom niet niet wech en (uilen leeren;En oock foo wys wel zyrt; dat fy noyt treek op berd,Noijt ftreeck op doeck en doen , diegeen goed geld en werd.Men fiet Candaules hier met foo veel gouds betalenEenkunft-ftuckvanBulai'ch, als'tin gewicht maghalen:^'at verder fietmen flaen voor weynigdoecksofhoutsKcftreken van Apell, een' ganfche

mudde goudsjEn ginder fesmael tien talenten nederleggenVoor 't werck van Nicias. en noch den koop ontfeggen.w at dunkt u, Hoorderen , van't geen ick u hier mell'ïVerkoopt dit gepftigvolckfyn'fchaduwen niet wel ï Helaes! oni^ Dichterkens hoe feldfaem opgenomen Dicht. ingeeft, en varen verr foo wel niet me: hunn'dromen: ^»&quot;fli Ver.

? 48 L Ö F D Ë R Vermits (want, Mannen broêrs, deftomraePoëi^ Die voert my tegeinoet de fprekende Schildry) Vermits men ffeg ick)hun niet ai en hoeft te leeren j Op hoe veel voeten't Rijm fijn' treden doet enkeeren 5 Dat voetpad ligt te glad voor alle man gebaent; De vrouwen wandelen't, de kinderen verftae?'t. En't geen den vaerfen ziel en zenuw doet gewinnen , Is een' verborge drift van opgevatte finnen, Is (fnoevcniyj een'kracht; die niet geleerten word Macr krachtelijck den geeft van boven ingeftort. Ja fy ontfjen fich nietvermetelijckterafen , (ij Dat hun een' Godheid dient den boeiem aen te blafe&quot;. Om iet te doen dat puik en lefens waerdig zy. Envloeyt'er watgewinsuyt hunne Rijmery. »T vak hunnen buidel mis, en doet de borfe fw ellen Der looier druckeren en hunner

metgeiellen: De Dichter faeit en plant, dedrnckermaeitenpluckt. Kortom van all hunn' fweet (als 't noch al wel gekickt) Vermag dat lichte volck geen ander nut te trecken Als flechs wat waens van eer een fpeelpop voor de gecken. Dandatick menigmaelal mede Godheid zy. Die hen verrückt en treckt tot heiige rafery , En hun den moed verheft, kan by hunn' rijmkcnsblijcken» Daer fy den rijcken 't zeem mê om de lippen ftrijcken Om 'tJiefielijck genot; enaliie bouten ftout Hunn' vonden fonder geeil, hunn' vaerièn ionder ibut Den grootcn meefteren aenvaerden op te dragen, Soo hopen iy wat meer als eer-wind op te jagen: Hoewelfe met die jacht thans niet foo wel en vacn Als eertijds een Virgijl, alseereenOppiaen, (ten, Dien voor elck vaers fijns dichts een' kroon w/ierd toegeimc- Wacrom die

vaerfen noch de gulde vaerfen heeten: Ja 't beurt wel datmen hun den buydel vry wat licht, En voor opvullen leêgt, wanneet hunn ichamper dicht ?? (i)EftDcusinnübis, »gitantecalefcimusillo. O VID.

? G ? L D S ? C ? ?. ^^ Ai t'onvoorfichtig fleekt in plaetiè van ic fireelen.' De Rijmers wenkenmy naer hunne Speeltooneelcn , ??»-' De Speeltooneelen voorts naerKoorädans, Guychelfpel neel-enEnfcldfaemBuytelwerck, all kunften die leer wel Guychtl*^ D'een'd'andere verftaen, en by eickander voegen, i^«^«» En ick al mede queek tot uw feer groot genoegen.Tiswaef, deie eer iskleen, en heeft niet veel om'tlyfjMaermitsdat uwer veel beluft op tijdverdrijfMet iulcke grillen meer vermaekt zijn als met wercken ,En ten tooneele gaen veel liever alsterkercken;Soo dtinckt my dat ick des niet gants en dien gelaeckt, Wat Kaertfpel, Dobbelfpel en fulcke rancken raekt jk En fie my gants geen'eer uyt dat gefnor te ipinnen jüock is men daer 't verlies veel itader als het winnen.'Tis beft dan dar ick verr van

(ukkc klippenblijf,En my een'voedller toon van leerfaem tijdverdrijf, Tfh laetonsdan oockeensde Druckpers gaenbefoecken, ytnieDie in twee eeuwen tijds meer vuyl papiers, meer boecken, I>r«e4-Meer wits befmeurt met fwert den dag heeft laten ilen, kmfitn Als voor dien tijd de pen in eeuwen vijfmael thien. ^ynd·«' , Nu dat ick die al mc doé wiggelen en kraken ; l^kvm ßlijkc by de ftucken beft die't veeltijds op geraken,Die hoelè meer beftaen in fouteloofen praet,Meer klinken na dc vcft, meer ftinken na de ftraet;Hoe datfe greetiger by haer zyn opgenomen.Waerom ?om dat vanfulcxvee Idick 're dalers komen.Als van ietwes dat geeft, geur, gracy heeft en fchickjyant daer toe hebt ghy meeil het heriïenvlies te dick:Kurt die u finaken iafdient grof en laf te wefen.tFraey word wel wat gelooft, maer't

lompige gelefen.&quot;tSwijn tocht naer eekelen? want, mannen, wat verftaeaDie botte beeilen fleh Dp 't eten van faffraen ?Ja fchoon de Druckpers u een deel verficrde quacken,Uyt praetgiens opgefchept, gevifcht uyt Almanacken,KonitKckenindevuyft, enonbefchaemt en botöoet deurgaen op den naem van Huyg of van Marot j' D Of

? jo L ? F D ? R Rocta- Ofoude kluchten voert op nieuwe fpeelftellagien \En ipelen doe t quanfuys door nieuwe perfonagienVerkleednaer't?ieu fatfoen : ghyneent'etall voorgoed»Voor echt aen en oprecht, voor finakelijck en foet j*tHeet byu al wat nieus ; en dat kan'thcrt vermaken,Siet daer ofick de Pers u n.et te nut doe kraken, [ Die u ter handen ftelt foo menig lecker iluck,En ioo veel kermisvreugds u broeyt uyt haren Druck. Kr 'i- ° ? puyckftuck deler Keten ^?.' De Kriigskunit, Mannen broers, dichebick glad vergeten;Hoewel ick van 'r gefchut hier voor i et heb geiegt;By Mavors! datverfuymis al te bot en flecht.Doch hoe 'thier paft of niet, my ftaet voor al te toonen,Dat oock dees' br^ve Kunil;, dcie oppereer der Kroonen >Dees' Vörden-oeiFening alleen beftaet door my:Wantfeker, Hoorderen, gijy

weet foo wel als wy,Datmoorden, pionderen, verwoeden, branden, blakeni |De Steen en 't platte land tot wilderniilen maken ,En alles wentelen in ailchcn, puyn en bloed.Voormanlijck , princelijck, vocrbraefpafieertengocd,Ja voor een dapp'reKunftgerekent word by velen ,Als'tmaernaKri|gsgebruyk , enonder de bevelenVan een gekroonden Kop doorluchtig word gedaenDoor handen, die daCr voorgoed fold of loon ontfaêti:Watiêgickdapp're kunft > lioekichrijversen PoctenOntfien 'tiich niet voor deugd ten breedften uyt te meten jWaei door hunn Helden-rot recht in den Hemel vaert,(Daer {gisick)ScinisvoerenScironfel vanaerd)En poogen met hunn' pen en lofgetiiygeniiTenOock tot foo fchoon een fpel de 'nakomft aen te hiilen,3a Wierde d'Oorlogskiinft by Cyrus niet geachtSoo nut als

lanbou-kunftvoor'tmenfchtlijck geflacht?'t En kanonsdan het hoofd niet als metglory krounen,Dat wy ons dcfer Kunft ooi k voeftervrou betoonen.Eneeril, wie weet'er niet dat Oorlog aen te gaeaMeteen' beroyde buyl offondet munt te flaen,

? GELDSUCHT. ?? Sno raoog'lijck is om doen ( een kind fou 't kunnen rieken)Als funder voeten gaen, als vliegen fonder wieken ?Waer werft men krijgslién oyt, waer Hoplicn Tonder geld?(I) Geld is de fenuwpees, de ziel van't krijgsgeweld.In wie kan tot behoef van fijne legerfcharenGeld fonder fucht tot geld, dat 's, ibnder wy vergaren;Men oorlogt niet alleen met geld, ( 2 ) maer oock om geld»Want waerom gaven fich de Koningen te veldVanouds? of waerom gaen onfe hedendaegfche Grooten ^uiJer»Nu nagebuurmetkrijg, na vreemdeling beft ooten, focmju- \??? wienfe noyt en zijn beleedigt noch gemoeyt ? vandi, re Is'tniet (3) omdatfijnrijck vanrijckdomovervloeyt? ?««»* Is't niet om dapperlijck met fabelen en fperen ( ven, f&quot;&quot;'&quot;· Hunn rijck , en met hunn rijck [4] hunn'

inkomft tc vermee- ^&quot;»feHier fal Vrou Eerfucht nu ontfronifen haer gelaat, ïTr/?? En meenden dat haer fpel heel fchoon en feker ftaet, z'^caf.z* En klappende van vreugd haer'handen in malkanderMy ftellen voor de borlt haer' grooten Alexander.En ïoepen: Stoute veeg, Vfut faorckfghy vun uvpgeld ?Wat vatten hadghy oyt op defen braven held ïii'/c v^as 'tdoch , Vite , alsick, dit hemt en ßrtj de por de yDie hem in 't harnafch klonck, en 't fv^aerd op fijdegordde 5Na wat voor ander goed heeft oyt fijn ziel geJucht,See, ecrlofe, alsnaereer^ alsnaereenhooggerucht 1Of foo hem nevens dat iet anders migt bewegen >ShIcx was een edle forg om met den ilancken degen D 2 De {1) Pecunia rcrvus belli,Uenaiifannolaguerra. (2) Non malemeriti, fedbenefottunaticiperuht maxime bellipericulis efl'c

obiioxii, & jam pixlü fcopus non lauselTc, fed fordi·dumluciura, Erafm. inAdag, (3) Ulis maximumdiicrimen , pcncsquosaurum &opespratcl-puibcllotumcauii, ? ? C. Arma in omneshabcnt, acerrimaiDCOS .quibusviftisfpoliafunt.S AL LUST. inFrag. . Una & ea vetus caufa bellandi eft, profundacopido Imperii ?? dx- •liarum. ld. Ibid. (4) Hoc ergo furore »•fgesatqueducesdiraimpdlunturinarma. PALING· iQ.

? jo L ? F D ? R De vpilde volckeren te maken tam van feên,Euroop en AfiëntefchakelenaeneeKfNiet door een woeflgevaert, een fdteepsbrug op te rechten,Om wederßjds daer met hum' fooment'/aèm te hechten,AU eertydf heeft èefiaen eenXerxts dul van moed,Maer door den HijUcxhand» door in den echten bloeiOeheyde volckßren op 't hechtflaen een tefmeden,VoortsomdeGrieckfchedeugd, geteerdheyd i Wetten^ feden ,Te planten met het flaelfoo verr de Sonnegaet.J{ortom om-coijs te zijn met wer eken, ntet met fraet,lek weet wel, Hoorderetl, enwil't oockwelbclycn»Dan gantfche wagens vol van fulke fnoeverijehDe goede knecht (i) PUitarch ons toevoert iiyt fijn' ??????' jlek lagche, als ickie lees, dat ick my fchiei- bepifl',En meene waerli/ck niet dat hyie felye

meende.Dochofmend'Eerfucht fchoon dit voordeel al verleende,Dat Alexander d'eer heelt nagetracht vooral;Wat wintie doch daer met ? niet veel, of niet met al:Want hy ( gelyck als oock der Perfen Hoofd verftonde )Was maer eeneenig dier; en wat vermocht, watkondeEen tegensduyfenden; hy moeit den PerfiaenMét hulp van Overften, van knechten tegengaen:Maerhadded'EerfuchtoockdieOverften, die knechtenSoo by den hals als hem ? en fnuyfden die iri 't vechtenNiet , niet dan eer als hy ? byMars! ick denck wel: neen.SelfoockParmenio lag daer niet t'huys, foo'tlchecn.Die liever had gehad voor diy gevange lyvenDiymael thien duyzcnden talenten goude fchy ven.Als d'eerevanquanfuysuytedelmoedigbeyd,Den vrydom hun om lunft te hebben toegeleyt.En by aldien dat dier foo hits

om op de wiekenTe fweven van de Faem, acn fijn' gemeene Grieken,Thraciers, Macedoniers ( doen 't brandende van moedHen overfchepen dê den hals van Helles vloed ) (i) lib; dcFortuna live viitutc Alexandti

? G ? L D S ? C ? ?. j^j Dit hadde voorgeftclt; dat fy nu henen ilreefdeii 'Oind'OorHei-volckeren, die woeil als heeften leefden,'f Te brengen totbelul, en burgerlyck befcheyd , Om Godsdienft , deugde, tucht en letteraerdigheydVcrroverde Euphraet enTigerteverfpreyen,ja totaen Indus toe en Gangesuyt te breyenWat dvMickt u? ,??? dat volck door hoop van buyt bekoortNiet hebben vreemd gefien , en vreerader toegehoort,En hem hier op met recht defe antwoord mogen geven:Heer Koning, op die kuil en zyn vi^y nietbedreven jGhy moet( gekiii u fulcx ) naer andre galten fien,Naer Philol'ophen ftaen, en niet naer Oorlogsliênj? Wy fpitfen op de piek, niet op de pen, ons'finnen;^^ Wy onderwijfennietj ons wit is overwinnen?'.iS Otbyaldien hy hun op't punt vaneenen flagw Omijdelijck van d'eer

gemaekt had veel gewag, ' '? En hen op hoop van lof gehitft op'svyands troepen; ^ 1 Sy hadden {en voorwaer met i-eden) mogen roepen:4 Üie is voor knechten niet, die gaet den Veldheer aen;'f Wyflekennageen'lof; om buytis'tdatwy flaen.Neen, Alexanderielfen wilde fooniet praeten ?Hywasvoorfichtiger; hy v^ifte , dat (i)Soldaten ' - ^ Op goê noch quade (aek, op ichande fien noch eer , Maerilechs om fold en buyt de hand flaenaen 't geween ?Dies hy hen willende recht moedigen en trooftenTot flaen, den rijcken roof hun voorhoud van ganfch OoflcnjEn met den vinger him vertoonende onverfloutHetheirderPerienglocndein purper en rood goud.En dragende eer een' roof als wapens aen hunn' lijvenjSoo roept hyuyt de borft; dat fy die bloode wijven ^Te keere moeften gaen met

mannelycken moed 'j,En hun ontweldigen dien goud-en-purper-gloed. - ?Wat dunkt u , Hoorderen ? is dat om eere'v'echten )Streckt dat om vrede, tucht en Godsdienft op te rechten, '· ^ - D' 4 ' ' - 'Gclyck {O Vsnalefque minus : ib» fas ubi maxima mcrces. Luc»«.

? L O F D ? R: Gelijck rUitai'chus ihoeft ? ja Godsdienft is de huyk,Daei'ick by Koningen niet felden onder diiyk·Ghy meikt dan hier v\'e}klaer, dat ick en niemand andersDeCefars, Hanibals, Ponipejen , Alexanders,(2) Lucullen , Tameilaensen andev' Helden meerIn'tharnafchhebgegefpt, doen rucken heb van leer jDat ick oock heden noc i all 't oorlog broed e en voede.En een' foo brave kunft voor ondergang behoede jKortom dat alle (3) ftael, 'twelck van mijn goede mimtNiet aengenoopt en \vert, noch fnede en heeit noch punt.Ja met mijn (4) goud alleen kan ick veel nneer verrechten,Als Mars met all iijn ftael, met all fijn fmijten , vechten,Met all fijn dqndertuych en lellen bljxembrand.Geen (j) veft (00 fterck envaft, die't geld niet overmant:Metgoude kogelen word zelden mis geichoten 5(6) En

illv're hameren braveren ftaleiloten.Het oud Orakel roept: (&quot;7 ) wilt ghy met voordeel flaen,Soo taft uw' vyanden met filvre pieken aen.* Philip' ^^ * Macedoonfche vosverftond fich op dat kallen,pw. En vónd'etoock gegrond, en hiel daerom geen'wallenVoor onvermeefterlijck, hoe hecht en vaft gebout,Daermaer een efelkefï deur mocht gelacn met goud. Sy heeft Doch heb ick niet alleen door mijn feer diep belchouwen(/?????- £n IConften opgefnuft, en in gebruyck gehouwen jzLvaert verciert, voltoy tvol wrocht, verk- Eo tot den hoogften trap van aerdigheyd gebrogt,teTt> fult dit ftaende voets ervinden foo te wefen, Verlijckt maer ( foo 't u kift) de Schipvaert eens van defcn ^ (2) Lucullusteiaug» cupiditateduitusinjuiUCr. belIumHiI-paniseintulit. (3) Non fauciat gladius,

cujusaciesauteanoneft. SAA.V?D' (4) Aiïrum peraiediosiïc fatelütes, Etpcrrurnpercamat faxa jpotentius lÄufuImineo, HOR. lib. 3 . . r Ci) Nihil tam municuni , quod non expugnaii pecunia pO'-f,t. 6IC. 2 inVERR. (6) II martel d'argciuofpcfla Ie portc difcrro. (7) HiitispugnaargentatiS} aiquponjniayhiccs^

? G ? L D S ? C ? ?. j^j By die des ouden tijds. ach! d'ouders mannen maets, ' i. \En dorlten nau den neus eens fteken buyten 's Straets}Sy hadden 't herte niet goedsmoesen onbewogenDen woênden Occeaen te ki jcken onder d'oogcn;Nu daerentegen word die grondeloofe kolck,Dat iporelooie diep by allerhande volckVeel (louter , moediger en fekerder bevarenAlseertijdsot-d'EuxijnicheofMiddellandiche baren.&quot;En wat doch anders was't, datinder menfchenbreytlBetrachtingen onftack ibo hoog , foo ongemeyn,Als iuchtom foer gewin tot hunnen 'tin te flepen iDees, defe heeft allereerft de L uiiaenfche fchepeiiNiet min met ftoutbeftaen als fchrander overlegAfrijcken oai gemekt langs noyt verfochten weg ,Den «rooten Evenaer en iTey de Sonftand ringenOp 't hobbelende iout

grootmoedig deur doen ipringeo »En onder'tSonlicht deur ja'tSonlidWverrverby ' Gevoert in Aiië ns welriekende O )ilerzy,En met Muluckichen oegft ten boorde toe geladenWeer noordwaert aen gefchickt, en totgcea'kleene fchadeSoo van Venetiën als Alexander-ftad ,E>en Tagus toegevoert all' Indus ri jcken fchat.Op wier onfpeurlijckfpoordwevs door de pekelkolkenEerlange 'tmeerendeel der Europfche volkenVooral de Bataviersfoo kloeck zijn aengegaen ,Soo wacker toegetreên, dat fich de LuiltaenDen handel van denoegil der Nabatheiche landenAlthans voor een goed deel geruckt fiet uyt den handen. >Maer dit, hoewel in fich een groot en braef beflaen,Is klee nochtans by 't geen wy nu vermeidet! gaen.lek wil, Toehoorderen , van wonderen gien fingen,En landontdeckingen en

Riick-veroveringen dnillvt Enfchatnntgravinsentoefchriivenmiin beleyd, _ «««?« Daerallderouden^fchat, pracht, rijckdom, majeileyt,Daer alles wat iy oyt of wonnen of befaten, iMde» Soo veel by halen mag als duy ten by ducaten ? get/·»- D 4 ïckrfi».

? 5(5 L ? F D ? R lek fegge mijn belcyt niet fonder reden: wantWat de vroLi Ifabell, wat Koning FerdinandSich na veel weygerens in 't end genegen toonenEen fommeken vanfes ofachtthien duyfendkroonenTe wagen aen den bouw van flechs een kiel opdry ,Alshoopof foetvermoén , dat's Werelds WefterzyMet heeie vloten gouds die koften fou vergoeden ?Gelijck oock warelijck dat hopende vermoedenHen nieten heehmifleyd : want met fooKleen een geld ,Mee foo een vlootken heeft de groote Water-hcldDe dappere (?) Columb ons in d'Atlaniche baren ,Gelijck een' Noachs duyve eerrt komen openbarenNiet ilechs een' ftroom , een' ftraet, een' ree oi havenmond,Nieteenigeyland flechs, maereenenvaftengrond ,Die liggende uytgebreyd ren Züydenen ten Noorden( O ièldf^em Helden

ihick' daer d'oude noyt af hoorden IO wonder daer ick fchier all prekende in ? erdool! )Sich van deneenen ftreckt tot aen den and'ren Pool;Sulcx darde ftréke lands foo machtig groot van ledenï>én tijtél niet alleen verworven heeft met redenVan's Werelds vierdedeel, maer oock met dubbel rechtEen' nieuwe Wereld mag ja gulde zijn gefegt,Ten aenfien van all 't' goud en mijn-fchat niet om gron-den , Dien 't uytgelevert heeft, en Spaengien toegefonden. Weeif, weeft gegroet, Columbe, oduyvegroot vanmocd, OfonevanNeptuyn, weeft:hertelijckgegroet,Die door u hoog bedrijf my en mijn' onderdanenMet Peruaenfch gewas, met onderaedfche granenC Ick meene granen gouds) wel nier geheel verfaed(Want dat's onmogelijck, daer toe is gams geen raed ) Maer (O In den jare 1492heeft

Chriftoffcl Columbus Wcft-Indienontdekt : voofwaetcengrooteu dapper bcilaen. en wacr by my all^t gewoel der Alexanders en Calais oyt klccn en gering heeft ge*'docht. · '

? GELDSUCHT. «87 Maei*altoos eenigfins wat herts hebt doen bekommen. Van 'tl and veroveren heel breed te willen brommen > Oi fiioevende uyt te flaen all wat'er is gi'fchied Soowelom'tMexicaenfch, alsPeniaenfchgebied, Wat Helden mijne Dons , Piznrren en Corteien Aldaerop raijnen raed enaeudrihfiJi bewefen , Ea hoe manhafteiijck met ftael en loot verilen Sy vielen onder naekte en w apenloofe liêii, Sulcx geeft alhier geen pas, oock ibu 't wat leelijck luyden, Doch'khebbe niet alleen ten Weften, Qorten, Zuyden, De Zeevaert uytgebreyd, en ftout en onverveert, Den brand des Middelriems en donJers gebraveert, Maar oock de bittre koude in 't Noorden derven tergen , ?.? d vvers door fchoilen ys foo dik en hoog als bergen, Dwers door den Pool ring heen mijn' ièylen loet op

munt ^ Docnfweven, tot byna ileyl onder'tNoorderpunt, Tot daer de naelde ftuyt en aflaet van te fwieren. Tfa, tfi, treed hier &quot;er voor ghy mijne Batavieren, Mijn'Britten, treed'er voo); ^ tiä, fegt eens op, watis?t. Dat u bewogen heeft doOr hagel, ineeuenmift, f^oor damp en duyfternis uw' kielen af te jagen ^^^^^ Verr buyten 't fpoor der Son in nachten foilder dagen, ^^^^ In oorden, die geen licht by wintertijd ontfacn, Se%«e Als nu en dan een bliek van volle Noorder-maen, vw. En buyten de natuur als fchijnsn wechgefmetcn ? ? ^ VIR. Was'teerluft dieu dreef, ofleerluftomteweten, i.t^N. Wat Sterren om den Pool geduurig gaen te wacht, En hoe daer 't jaer beflaet uyt eeneii daghen nacht ? Of noopte u luft om Vin, om Lap en Samojeden ^^at fmaeks te krijgen doen in uw geloof en feden >

Wel wijfer (gis ick ) Maets; neen , by mijn' bors I defchoen En wrong u daer geenfins : maer 't was u fiechs te doen » Om achtePt Afpunt om een nader pad t'ontdecken Na China, na Japan en andere Oofterplecken Rijck van geileente en&quot;goud, en (choon ghy (onder vfucht (Gelijckick doenmaels al gedacht heb en seducht; ' Dj &quot; Dien

? L O F D ? R: Dien omweg hebt verfocht, en tegens 't ys te wiiletiNiet anders konde zijn als koften arbeyd fpillen;Soo blijft des niettemin in faken hoog van aerd'tBeikcn , hoewel raifluckt noch altijd lavens waerd. Maer 't moeyt my datick u niet eens en kan bekorenOm oock in 'i Ziiyderoord wat dieper in te booren,En eens te fien , vvat kan tot winit van machtig goedSichtuiTchen Stecnbock ringen Zuyd ring open doet.Ghyv^randeltjaerelijcxlangsd'Ainphitrijtfche paden't Hoofd om van Hoop op vijf of iesendetrij/ gradenZuydbreedte j waerom niet wat hoogeropgegaenlDat ghydaer nier als zee, als woeflen OceaenSoud opdoen, Hoorderen, en kan ick niet vertrouwen;En foo fcihy daerontmoot wiidUreckende landouwen,Gelijck nw' kaerten fel ve u willen doen vcritaen,Diedaer'ken weet

watkufègenoemt n.i Magallaen,Ofonbekentgewett in 'trou llechs henen malen:Soo moet'er altoos 'teen of 't ander fijn te halen,Indien g'. en' macht van goud : gelijck ick oordeel, neen,Tenminften waer bequaem 0rt)}40uddaeruyttcfmeên>Of ander nut gewas daer buydelen affwellen:Dewijl iy 'tZnyd waert aen meeft op een' hoogde ftellen,Daer niet hec flechtfte deel in ackervruchtbaerheydVan 'r handelrijck Euroop ten Noorden open leyt.Ick fnacke na de winil dier onbekende ftrekenAls'tafgeronnen Hartnaverfche waterbeken:Derhalven mane ick u by 'tglinft'ren mijns gefags,Dat ghy ons van dat oord meer lichts opjaegt en dags.? et roeren van uw' land-uw' kuft-of water-kaertenëƒ '4erd wijfters u wer paên, beleydftersuwer vaerten thefihl&quot;^y eenen oock 't verbet'ren te

gemoetvinge A,erdbefchriiving-kunft, kuail: niet min nut als foct: voltoyt, Waer in ick oock wat roemsmy hebben toe te meten:Nadien 't verbeteren dier Kunile ( moet ghy weten )Op 't bloot verbeteren der Schipvaert ftait gegrond.Hoe konde d'Oudheyd doch 't ganich Aerdiijck ons in 't rond

? G ? L D S ? C ? ?. j^j Befchiijven na den eyfcli, die bot en onbevaienDe Stvaet van Gibral tar of Hercules pilaren,En d'Oofter Indien voor d'enden hiel van dien JUtVat afbeeldingen vermocht fy ons te biénVan alleboefemen, inwijcken, hoeken, ftranden.Rivieren, havenen der eylanden en landen / , Gelegen in en op den grootenOceaen,Nadien fy hem met kiel noy t toe en was gegaen ïTen weften van den mond der der Middelaniche barenfi) Is (roept Pindaer ) de zee Vin niemand tebevareu.Men kende doen ter tijd de Wereld noch niet heel,De Nieuwe ganichlijck niet, en d'Oude maer ten deel.{2) Men hiel den Middelilen der Oordelen of Zonen(^) En beyded'Uyterftenonhandfaem om bewoonen,Defe om de bit're kou , (4) dien om den feilen brand.Sint (5) AuguftijnvenvierphetTegenvoetigland:(6)

Laèans ( ? grof begrijp I ? botheyd I ) onderflondeDen Aerdbol boven dien t'ontvormen van fijn' rondde.'T is geen twee eeuwen noch , datonseeril wierd bewuiljDatZuydv/aerd aen de ftreeck der Afiicaenfche kuilDen open pas ter zee de kiel niet afen fnedeNa 't kruydrijck Indien ; vyaerom oock Jan de TweedeHaer' leften zuyderhoek of verften ommeloopVol hoopsden tijtel gaf van Hoofd van goeder hcop.AU wclcke grove, dicke en taffelijcke dampenVan onbedrevenheyd flux moeften henen fcharapen >Flux vluchten voorde Scheep-of Zee-vaert van althans,'Als nacht en nevelen voor vollen middagglans.De Zee vaert heeft vol moeds ons alle zeegeweften» Ltfdet Ons all wat eyland heet ten Ooilen en ten Weilen, Za-vaert. Ons (1) Nazunz. Epift. 17. adPofthum. (2) Nonelthabitabilis^ftu. OVID. Lib.

I. MET. (3) Nixtegitaltaduasld, ibidi (4) Totndafemperabigoeeft. VIR. Lib. ïl GEORG,(f) Lib. 16. dèCivitat. cap. 9, · ·;? n. (^) Lib. 3. divin, Inftit. cap, Z3.

? ?^ L ? F D ? R Ons al het vaile land langs heel den Oceaeii Metall'fi,n' boefemen enbayen opgêdaen. De Zeevaei't heek wel klaeren helder ondervonden , Dat's Werelds Middelriem inbey fijn' halve rondden , Voor onbewoonelijck by d'Ouderen gehoont, Iky overvloedig word en met vermack bewoont. De Zeevaert oniês tijds heeft door haer' Waterhelden Draek, Candifch, Magallaen , Le Maire waerd om melden, Spilberg , iVIahu , L'Hermiicen Oliyier van Noort *t Vergrijp van Atigufli)n (touthertig nagefpoort. Ontdecktenachterhacit, en'c kinderachtig kallen VanFirmiaen Laftans doen door de mande vallea, Doen fuFen fchaeinro ->d ftaen, niet na der Ouden wijs Doorblootefnappery , doen enckel woordbewijs, Maer, Hoorderen , door kracht van dadelijck ervaren En moedigeommevaert

van ganfchen Acrdbolsbaren. DeZeevicrtendelijckverrpreytvan ree totïee Heeft als een' heldre fon gerefen uyt de 7.ee 't Ganfch Aerdrijck uyt den nacht des onyerftands getogen, Sich iel ven als doen iïen, en aen fijne eygene oogen Vertoont all wat'et heeft, en tot hacr' grooteii lof Den Aerdbefchrijveren thans macht verlchaft van ftof Om hunn' befchrijvingen den rechten eyfch te geven, En na den top te doen van een' volinaektheyd (treven , DaerStrabo, Plinius , daer Mela , daer Solijn , Noch geen' der Ouderen oyt toé geiiegen zijn. Doch heeft ons nu en dan met haeren houten paerde , De Zeevaert niet alleen iet nieus bejae^t op aerde, Maerinden Heiiiel feU : in 't Zuyder Hemeloord Heeft die grootdadige Gefterntcn opgefpoort Ontrent de Punt der afle of Zuyderpool geieten , Noyt by

Hipparch gefien, by Thales noyt gemeten , By PtoleraiEUs noyt in tafelen geprent , Kortom by niemand oyt der Ouderen gekent: Siilcx dat wy hedcndaegs, door toedoen tnijncr vaertcn j De Sierretaielen of rug der Hemelkaerten ^ ' Met

? G ? L D S ? C ? ?. j^j Met een merkwacrdig tal van beelden fien vermeert;?11' peerlen, daer dekïoon der Schipvaertmê bi-ageert,En mê bragcren fal, foo lang de klare vierenVan 't Hemelfchip rondom den Zuydpoolfullen iwieren,De Pacu den Slangenftaert ial drucken met den klaeu,?? d'Exterbeck de borit Tal dre^'gen van de Paeu. Sog't kunit-verbeteren rot eere kan geleyden, ^ ^ Soo dienenfe oock geéertdie kunft alom vcrfpreyden , ^Trevd Diekunft vankufttotkurt , vanland tot land doen gaen. mtLmAlaerwieheeftoockhierinoytrooveelgoedsgedaen, ^ volckerm Als mijn'doorluchte vaert, mijn Zeevaert rijck van Schepen? geßc^ertjf i) Dat vokken voormaels rou thanslooszyn en geflepenjDat thans America iijn' woefte luymen laekt,hn met de letteren gemeenfchap heeft

gemaekt;Datairdewetenfchapenwijsheyd, die voorhenenTeBabelleiTenlas, te Memphis eiit'Athenen,En namaels Leermceftres desTybers quam te zyn,Tiiatis leden leeft op Teems, opllier, MaesenRhijn;Ja dat Minerve thans fich (jeder heeft geflagenSteyl onder 't fpoor bykans van 's Hemels held'ren Wagen,En by den Beir ringfchier haer'fcholen opgerecht;öaer voor dient boven al de Zeevaert danck gefegt. Noch meer. WatGrammatiftheeftoytfoo veelbedrcvenOm Babels werringen alom den fchop te geven, TaUngt' Als onie Seylkünft doet > {z) die in ditftuck (dunkt my ) Zaié''Verr all regelen der fpraekkunft feylt verby , ^ ' En jagende na winft, door hare PalinurenEnTyfen niet alleen heel nagelege buurcnGefcliift flechs door een' beek maekt tong en tacl-getheen ?Macr volkeren verdeelt

door wijde wilde zeen D'een (O Maiisbenefïcionationcsoninesad moriim maniuetudinemaaducuntur , qu® inculta alias effent ac barbars absque natiga-tioniscommcrcio. SA AVEDRA. Inde communis fit iinguarumuius; idquoddocere voluitïetiquitas , dum clavucn navis Argo icrmone ufumfniiTefinxit. saaved, ibid.

? L O F D ? R: D'eend'ander leert verßacn, ent'famendoetverkeerenAls burgers eener ftad. Waer uyt ons ftaet te leeren,Hoedatd' aloudheyd niet al heel en heeftgefuft,Wanneer fy (i) Argos roer tael toefchreei en verftuit.Vyt- Noch meer. Watluyt, watlier, datis, wat wijfe redenheemfiite Hceit lbo veel menfchen oyt veriamelt m de Steden,tiatien by ^ij niijn' welvarende, inijn' handelnjcke vaertten ver- Aj^el fteden heeft verfaemt, wel volcken heeft vergaert?famelten sy weet den Abiflïjnnaer Amftels boord te winken; SydoetdenDuytichdenNijl, (zjdePerfen d'Elbedrinken!Sy maekt { om kort te gaen j all 't aerdrijck tot een' Stad :Wat tong heeft oyt op oor ioo veel gefags gehad ?oudé Noch meer. Wat Philofoof heeft oyt Poe ten-kUichten,fabelen Oyt Griekiche fabelen foo rnannelijck doen vluchtendoen

ver- Voor waerheyds hellen dag, aisdoor haer braef beftaenfchoyen, Zmts dryuiael vijftig jaer mijn' Vaerkunfl: heeftgedaen ? yide Voor haer is all 't gefnor der Tritons en Sirenen,Tim. satijrs en Pijgmeen als fmook en fpook verdwenen. ' ' Waer vindnien thans dat hals en mondeloos gedrocht,'&quot;f'^' 't Welckdoor fijn'niamnien keeck, en 't lijf flechs hiel bylocht? (bruyken Waer, waer dat vreemdgefpuys , 'twekkd' ooren wiftteVoor huyken, om een fneeuw ofregenvlaeg t' ontduyken:De vaert heeft metter vaert ons all dat wange.broed >Ons all dien fpinrock-praetgejaegtin Lethes vloed. Noch meer ? neen al genoeg, &quot;k ben fat en mat gevaren;lek werpe'tanckeruyt, engeefmy van de baren. ? Myluft, Toehoorderen, eens wederom te landva» in vollen Raed te toonen mijn verftand. Siaetfa· moet

eens in uw' Raed en Staet-vertrecken wefen,j^g» , Daer iiw' Staetkundigheyd in Zenith fitgerefen} lek moet u eens doen fien, dat oock in flof van ilaetVrouGeldfuchtniet en dut, niaerruytn haer deel verilaef, (l)irapquevocemperdiditArgo» SEÏSf· MED.(z) Albimperfx i KhcnumquebibuBt. SEN. MED.

? G ? L D S ? C ? ?. j^j En ftadigbefig fit met ftatelycke dingen . ' Ja vooriït in uw'ftaet en Raed-vergaderingen: Want waeroni gaetghy doch foo nu , loodanteraed? En is niet n^eetendc els om d'inkonift van den ftaet OFotti de bor·; des Rvcks heel rijck en vee te «laken ï Men mag foo nu, foo dan de ftofien of de zaken Geworpen op tapijt o! in beraed geleyt, Met redenen gefchept uyt hare billyckheyd, Eeren r jemiwaerdigheyd optoyen en veiheffen j Maerdievan 'tfoet profijt dat zynfe die eerfttrefFen , Eerft klemmen aen het hert. Als iemand drijft of fegt Dat deieofgene faeck ftoutmoédig uytgerecht Den Riicke, Kroon of rtaet met ettelycke tonnen f lek nieene tonnen gouds ) den rug fal ftijven können j Dan fteekt ghy d 'ooren op foo bly, foo wel gemoed, Als by den Kluchtpoet de foon van Simo doét;

_ Hoe eer, hoe wetteloos. 't:s dan ftrax met u lieden: Goed is'tj dat dient de Kroon, tfa)?«/, laetgcfchieden Ghy neemt'et niet loo nau alseertydsAriftied Die fijns geièllen raed en redenen vei-ftiei Om dat iy hem meer nut als recht en eerlyck fchenen: 3, q^^^ Neen, neen; men loopt'er thans wat ruygeroverhenen.Waer toe hier lang geteeniti 'tfoet lockaesvan't profijtIs 't lieve Staetgeheym, daar gy foo trots op zijt:In dat wel t'overflaen, te vvuken en te wegen tiutm. Xagien gepraet) di utatfI den Staet. Doch als ickmy bedenk i wat had ick meer te leggen Haren Oin u mijn diep verftand en wijsheyd bloot te leggen, ew^«»;^ Als dat ick namelyck 't gefclfchap door defi bantDer wijfekoppen foeck, derluydenvanverftand» »yfio,'&quot; Of ('t welck eens meenings is) my gaerne voeg by d'oudcn 5 W· ^Indien

vrou Venus word voor een'malloot gehouden ,Om datiè door den bant fich met haer dertel kindjonge domme liên, byhockelingenvind In't tiuT» peli-

? 64 L O F D ? R In 't wereldlijck beloop nieu. rou en onervarenEn foo veel afneemt ftaeg, als oordeel groeyt en jaren:Soo dienen \vy niet min voor wijs gekeurt als rijck,(Oocknacr het fpreekvpoord felf: geli;ckfoekt fijns gelijck)Die itaeg metgrijfe, wijfe en ftatige verkeeren,In met der jaren tal (i )aengroeyen en vermeeren.De wijfe ervarentlieyd heelt al van ouds 't gemoed.Des ouden ingefcherpt j wat dienft mijn' munte doet jSy heeft hem nu en dan gevoelen doen en fmaken,Hoe fuur haerfchaers befit ons 't leven weet te miken »En dat een man fchoon jong, die niet met al en'heeft( Wat fal een gi7faerd dan ?jmag fchroomen dat hy leeft:Dcrhalven(2ymint hy haerals 'tpuyckftuck fijner have ·,En fchoon hy op den kant gekomen van den graveAea 't uyterite befteck van 's levensreysbaen

ftaet,Noch( dunkt hem ) komt de forg voor ('3) teergeld niettelaet, Nach(duchthy/mocht de nood hem onderwegen druck'ken; Sulcx dat l-.y ru^'m foo lief fijn' oude fpaerpot ftucken,Sijn'noytbefchenenfchat, fijn'fchimmelendemunt,Een deel opfnnpperen van erfgenamen guntOf nalaet ff èrvende, dan dat hy voor fijn flervenEen redelyck genot daer af fou nemen derven ,UcGeW-Of eenenduytbefleên , tot lichting van het leet Eens armen viomenvriends, daer't wel ae? waer beileed.i&quot;* Vir- y^y^^ jy^l^j _ Hoorderen , van myn kunflkundig preken?beroem dubbelt-oaen ? en heb ick u niet flreken ^^^ Genoeg van myn veniuFt en abelheyd doen fien ?ifeld. Ja al genoeg aen ronde en licht gepaeydelicri:fdiw- &quot; ^^ htydl) (i)Tout fediminaeen vieilleile, ketßtrtf- avatice & fagefle , fete^ijn (i)Hoc

Vitium adfertSeneftus hominihus ; vandeug- Atrentiores fumus adi rem oitiiks, cjuam fat cft. TER· den, «?·DEL. ACT. 5 VJtl^ck^ (3)Potcft quicqüam efle shTudius, qiiam quo mimti vii»vatide ftat, co plus viatici quKieie 5 C 1C, dc Scnefl·.

? G ? L D S ? C ? ?. j^j De niuggefifteren die mogen keffen, kallenEn dencken wat hun luft, 'k en kreun 's my niet met allen4ileftecrt nu dat ick my voorts onder Plutus gunftISJietmineen' koefteresvan deugd bewijs als kunft.'T IS waer dit is een ftuck, dat tongen fou doen flaeuweti;Daer dapper wat aanvalt te knabblen en tekaeuwen ;Een' Wonderfpreuk (foo'tfchijnt)die wonder doornig ftaet,En ibnder moffelen iich qualijck hind'len laet:Want om u uytWenkop ofuyt het herilebeckenDien diep gefeten waen, die kettery te trecken ,Waer door ghy uw' ineefteriche helaes.'al t' onberaêaVoor quaed aenile t, ja fcheld voor wortel aller quaên jBy Pliitoos fwerttn ftai en iijn'berookte kroone ,Daer hoort een' tonge toe van Tuliaenfchen tooneJa van noch hooger klanck 3 en eene min als ickBedreven op haer pleyt fou hier bed welmt van

fchrick't Spoor dapper bijfterzijn, en 't ftuck licht Lten fteken 7Of heel den Helikon om byftand moeten fineeken:Maer ick , die (foo ghy hoort) vry meer ben als gemeen >Entotdusverr mijn pleyt hebb'uytgevoert alleen >Verhopehet oock alleen enfonderïangfottinnen(Godinnen meen ick, houd j wel af te füllen fpinnen,'Ick trc dan tot de faek met eenen luchten fin ,En itappc vol van moed den weg der deugden in ,En denk hen verr foo eng en Itreng niet voor mijn' fchenenTe vinden, als een deel vermufte wijfen meenen.Hier is 't dat my vooreerft de Naerfligheyd ontmoet, Sttrßig' Die iMoederdeugd die frifch all' d' andre deugden voed htyd, Gelijck in tegendeel de luyheyd vuyge prye(1) Een rechte broeyneR is van alle fchel merye. (quae:d.Niet doen (foo 't fpreekwoord fegt Jen leert niet doen als't Vuyl Venusvier heeft vat op all wat

ledig gaet:'t Bleek eertijds aen (2,) vEgiit en David wel te degen.De Droes maekt (fbomen fegt; fijn' hoofpeul van den legen, a Sam. ? Maer Mf. II. (1) L'ofioèpadredi tutti vicii. (J) Quxritur Jtgijllus quare fit failus adulter ? In prompt« caufa cltj defidiofui cm. O V I D. de Rcmcd.A·^mor, ib. 1·

? ^iJ L ? F D ? R Maerwie, wie, mannen, fweept de logge luyati-dyUyt haren vederneft foo wackerlijck als wy ?Wie doet haer bet , als ick , den vaek uyt d'oogen varen JDit is 't dat Hefiood al voor veel honderd |arenGeiien heeft en gevat, wanneer hyooede knechtTot mijnen grooten lof volmondig heeft gefegt,Da t onder alle gift den menfchen toegevallen,De Geldfucht eenc zy der waerdigile van allen;En foo ghy vraögt: waerom ? omdatie vyandinVan luye ledigheyd , hand (fegt hy ) ziel en finOpwackert boven al, en uyt de mouw leert fteken :Endathy iichgeenfinsmifpraet heeft noch miskeken,Leert ons d'ervarentheyd foo levend alile mag :Want waeromruymtmen't bed fo vroeg voor dau, voor dag;Waerom en doetmen niet als loopen , rennen , japen ,Doorregen, vvindenmift, door fneeu

en hagelvlagen ?Wairomis'tdatmen flaeft, draeft, arbeyd , woel ten wroet;Is'tomden fchatderdeugd en wijshej'd , datmen'tdoetïGefchied'et, Hoorderen, oockaltyd en by allenOm in geen bang gebreck van noodruft le vervallen ?Om koft en kleederen : om eerlijck te belfaen 5Word alle vlijt uytiuchttot noodig Geld gedaan ?Neen, vrienden, verr niet all: wat fien wyvlijts bedrijvenOm overtollig geld, omnoodeloofe fchijven 1Wat fweet'er menig man by nacht foo wel als daegMeer om fijn' kofteren te vullen, als fijn' maeg 1Soo'tlucku ergens komt wat geldgevvins beloven ,Al zijn' uw kiften vol van onderen tot boven,O dan verlaetghy felfsuw' difch welluften ftracx ;Uw' hoven vol vermaeks, uw' hoeven vol gemaksEn können langer dan u houden noch omvangen.Om deugd in tegendeel of

wetenfchap t'erlangen,Waerafghy noyt en hebt veel voorraedsopgedaen,Luft u noyt ftap te doen, noy t halven trê te gaen.Beftaetmen u of tucht of Godsvrucht in te preken ,Ghy fic en gaept, en geeut, ghy tuygt ook fonder {preken,, Dat

? G ? L D S ? C ? ?. j^j Dat 11 die preke walgt, of immers niet en greyt, ?.^f,&quot;&quot;·/,^'En fchutop uw' kapmyn all wat'er werd geieyt:&quot; ', ' ,Maer fpreektmen u van geld , Ihacx rijft ghy op,uw' beenen»Vraegt ernftig waer 't iicli houd , vliegt yvrig detwacrs he- nen Siet om'rbefit van dien noch pyn noch arbeyd aen | .Geettditniecduydelijck , niet helder te verftaen, ' ..D.n liefde niet tot deugd j mner tot mijn'lieve ichijven. De Iweepe is, om den menfch tot wercken aen te drijven >De fpoore is, die u noopt tot menig dapper feyt,De rechte v\,'etfteen is van uwe arbeydfaemheyd ?En waerlijck als gliy recht den pols eens gaet betafteriVan 't leven en bedrijf dier geeflen ofdier gaften,Dieniec den mond quanfuys mijn' daelderen verfmaén.En na de deugd, goudwouds, en wijsheyd willen ftaen i .Ghy (uit. Toehoorderen, haeft

rieken, raden, ramen.Dat hun de tytelen en koflclijcke namenVan wijfheyd , deugd en tucht flechs dienen voor een'huyfeVan vuyle vaddigheyd. van eenen luyen buyk :Luft u hier af wat proefs ? waer toe veel keurs van boeken ?Gaet maer Diogenes eens in fijn' ton befoeken ;Ghy fultdaer niet veel nicer ontmoeten, alscen'floef,ten'doeniet, bedelbrock, een'vuylen lodderboef.Die uyt den truggelfack van jongs genegen t'etenNoyt hand aen wercken doeg, maer op eens anders iwecten;Kn tot fijns naeften keft voor't deurgat van fijn' tonStacgluy en ledig ligt en loddert in de Son ,( Als waer hem'ilechs tot fulcx foo fchoon'een'kaevsont-ftcken) Ja vol van hondfche fteekten onbefchaemde ftreken.En dat all onder glimp van om de deugd (qua nfuys)En wijsheyd te verfmaén mijn' munten lieiliick kruys,Aen welcken lieven iilimpoock

eertijds onder ander'I^ermaten fich vcikcek de grootvorft Alexander,r^it by om luttel klaps van geen' onab'len treek,t weick d ien boeye mag gerolt zijn uyt den beek: £ ? (Want j

? LOF DER (Want blad en fag ick noyt van dien rabout befchreven,Daer(giire jck)was de guyt te vadfig toe van leven)Gefegt heeftCfooraen fegt, ofibo 't oud Spieucxken luyd)Waèr Alexander niet gehuysveft inmijn'huyd,'K en fou niet weygeren Diogenes te wefen.Wat dunckt u ; waer die man , wiens bloed en aêren refcn,Als't beeltvan eere ilechs hem oprees in den geeft,?? zulck' een* Avifleling niet braef vereert geweeft,Wanneer hy uyt een' menfch, die menfchen hiel in orden,Een onbefchaetnden hond of verken waer geworden ;Maer waer toe of ick u naer 't fel jfaem ton-ver; reekVan dien onnoos'len ichalk, dien valfchen munter treek >Treed flechsCindien't u luitjde klooflers, kluyfen, cellen ?Eensvan uw' Papen toe^ghy lultindiegefellenDien gaft herboren ilen gelijck als uyt iijn graf.Sy

ftaen de wereld oock, dat is, denarbeydaf.Om totbefchouwingen hunn' finnen te begeven ,Dat 's , omgemackelijcken Icckerlijck televen:Die wefpen wercken niet, en trecken foet gewin jSy minnen mijne munt, en fchijnen niettemin*t Bloot handelen van dien voor heel wat vuyls te doemen ,Ja hand'len onderwijl ,'t geen ick my fchaem te noemen.Is't, is'tmijn'Hoorderen, nietfpottelijcken flecht,^Kiet tegens de natuur, niet tegens God en recht,Datgaften jongen flockfchby kudden, benden, fwei'men,Totichade vandenStaet, tot kruys des waren armen ,Op 't fweet van anderen hunn' luye buycken voên,Tendiflche(regick)gaen , en niet met allen doen ?Cewis foo elck den tred dier vuyge Bedelkappen,Dier kloofter hommeien gefint waer na te flappen;Soo elck genegen waer dien onweg in te flaen

,Ghywaert van hongersnood geichapen tevergaen;Ghy mocht uw'buyken wel of-kelen toe doen knoopen :Want all fou't in bordell, all, all in 't wilde loop en:Men fou geen' koopmanfehap , geen' waren fien gcveylt,Geen' velden fien befaeyt, geen'vloeden fienbefeylt, Geen'/

? GELDSUCHT. «87 Geen' fickelen ilen flaen in gras en voedfaem koren jMenfou geen'fage , bijl, geen'muten hamerhooren ^^All wachetlijfvereyfclit, hec leven doet bei taan.All wat gedaan moet zyn, zou blyvenongedaen.Neen, neen, denienfcli vooral moet fich tot werken geven:Hetwerkenisiynlot, (?) ja't werken is fijn leven: ^ ^ ' In 'c werckend leven werd lijn menfchlijkheyd genjercktjKy leeft niet menfchelijck, wanneer hy niet en werckt.Plant is tot ililleftand, tot ledig zyn gefchapen,Beeft meerendeclsgemaekt tot eten, telen, ilapen.Maer 't edel dier de menfch in licht geftelr en luchtTot wercken , tot wat doen ^ (2) als vogel tot de vlucht:Dit leert hem fijn vernuft, die toonen hem fijn' ledenTor wercken als gerormt van boven tot beneden.Sietinaer, Toehoorderen, fietmaeruw'handen aen :\Vai fegt ghy ? is de menfch een dier om

leêg te gaen ?God feit heeft al van ouds dees' werck wet hem doen weten:(ihy fult Hl» dagelyckfch brood in 't fvoeet ures aenfchijns eten. Gen·Nataurvermaent hem dies, jaftapthemopditfpooc 1. Door air haer' deelenheen met vlijt en y ver voor ,Die all', 't zy groot ,'t zy kleen, ftaêg wercken als om prl jfe,Staêg woelen, ftaêg wat doen, elck op zyne eyge wijfe.'t Geweldig Hemelrond weet noyt van ftil eftaen jSyn tackelen doen niet als op en ondergaen.Als d'aerde koefteren, als tijd en ßonden mercken,Enop de lichamen der Elementen wercken:'i Licht vier en is noyt ftil, de koude middellochtMet maken ftaeg verlet van wolken, wind en vocht j ^ 't S waer water laet noyt af van ebben en van vloeden,'t Noch fwaerder aerdrijck noyt van telen, baten, voeden ; ? 3 En ^ (i) Vita eft aitio , vitaeftquxdamoperatio. Atiftot. l.pol,3.

Extendamus vitam ; hujus 5c officium & argumentumaftuseit. SEN. Epift. 122. (2)Homonarciiur adlabores, ut avis ad volatum. Tam naturale eft homini laboxarc , quam avi vohje. AVT.IRÄADAMIT. L·.

? yo LOF DER £n all wat In 't bevang dier beyde groeyt en voelt,En is niet op fijn' dreef, wanneer het niet en week.Doclrwaer toe menfch alhier verr buyten menfch geropen ?Hy heb ilechs binnen fich met iijn vernuft te loopen .·Send uw'gedachten , mènfch . ilechs in uw ingewandiGhy fult daer ceuweh'jck fiën kloppen fonder hand,Sien koken fonder vier; ghy fult daer alle doofenGeduurigbefigfien met laden , houden, lofen.En onï dit binnenwerck aldus te houden gaen ,Daer dient wel dapper wat van buyten om gedaen.Nood noodfaekt u dan oock tot wercken en tot fwecten:Wantdaer moet noodelijck gekleed zijn en gegeten.Waerom oock teelt Natuiu· ouswerck-ftoMntnigvoud ,Vlaich C méeneick) verwe , wol, metalen . fttenenhoiit?Is 't niet op dat ghy die ioud glimp en ronekfel geven,Tot

nut, totfchut, totfcherm, tot cieriel van uw leven,En hand daer in foud ilaen. nadien ghy fonder ditU vangerief verfteekt, Nature van haer wit ?Als oock der lichten Vorft vrou Thetisbed ontwekenDes morgens ftijgt te koets , en fchijnt hy niet te fpreken:Op, hiijaerds, uyrdenneft; aen't wercken met'er vlucht ?Sal u foo fchoon' een' lamp ilaen blaken fonder vrucht:Menfchdanmoetnoodelijck (gelijck wv ficnen mercken)Jvlct hand of met veriland , ofwel met beyde wercken ;Gemerckt hem God veriagbcy van veritand en hand ,En hand het wercktuigzy yan.'t menfchelijck verftand ,'kEnkanmy, Hoorderen, alhier niet wel vermijdenEen weynig buyten 't fpoor van mijn Gefpreck te fchr-jdcn ,lef dir vveynigsken die blocds te gifpen van ter zy, Die al te prat op School-ot letter-futieiyverc/ien. Hand- arbeyd

niet alleen noyt datelijck betrachten ,Ivlaeroockna fijn'waerdy den felven niet te achten.Ja foo hunn fnorken gold, foo fotide menfch van beeilAlleen verfchillig zijn door't wercken met den geeft,Door redenkavelen, befpiegelen, befchouvven,? t Welck fy alleen de foort der menfchen eygen houwen:

? GELDSUCHT. «87 Maer ? wat flecht befcheyd! hoe menig fchoon gedachtOntfangen in den geeil, bleefln den geeft verfinacht, ( den,So 't niet door hulp dei' (i) hand vooi 't licht en quam getrc-Die 't wercktuyg niet alieen, maei-'tmerckoockisdei· reden IMen kome ons hier niet voort met aep of baviaen:'T is eygenth'jck geen' hand, daer dier op heeft te gaen ;Hand eyfcht een'vryen greep, om allerhande wercken i.lieworpenin't verftand&quot; verftandiguyt te wercken,Maer dat hand-arbeyd zy des menfchen eygen lot,Tiiyghem 't Orakel feit, of liever tuygt hem God ,Als hy hem heet iijnbrood in't(weet fijnsaeniichts eten.W'at dunckt u? doet die wet hem niet wel helder weten,Dat hand bey en vcriland tot wercken dieni bedeed.Nadien dit fonder die noyt aenficht ftaet op fweet ?Oock heeft hem God befet, en dat niet fonder reden

,Aiet legeren van nood , vanduyiènd fwarigheden,Diei- hem 't verfland hoe fpits niet deur en weet te flaen ,Maer daer hy met de hand fich maken moet riiymbaen.Waer hondmen ftaet in ftand , waer vvordt'er huysgehou-Op bloot befpiegelen , bedenckeneri befchouwenï (wenWatbaet'etonderfocht, bedocht en overlegt,^at een Copernicus , een Ptolomeus fegt;VV''atommeloop ons teelt der tijden wiflelingen ;EnofdeDag lamp ruft in'tmiddelpuntderdtngen,Dan offy onder Mars door 's Hemels vierden transEu boven Vernis doet haer'jaerelijckfchen dans ?tXu'sall maer lirantgeploegt, all maer gefu! top faken,Daer menfchen-herflenen noytdeur en füllen raken ,?11 werck datnoytgewin, noytfoete muntenbaert,Noytfpit en brengt te vier, noyt torven aen den haerd :^iner datmen by die Lamp, die eerder HemellichtenHandreppe, iweete,

poog wat nutbaers te verrichten,En toeleg , dat fy ons niet winfteloos ontgaet,üat ftijft een huysgeiin, dat fterckt een' ganfchcn ftaet, Gm.(??. 3. Ge. ? 4 (1) Manus inihumentum fapienti«.

? ?^ L ? F D ? R Gelooftmy, Hoorderen , de menfchelyckc fakenZijn met geen boek-geiiif, geen dutten groot te maken :Gelooft niy , dat tot heyl van huysgefi ? en land, ( ftand.Meer doen als dencken hoort, (i) meer hand hoort als vet-Dat boekliên door den bant goê ftierliên zijn van Haten ,Poog plato ( ioo 't hem luit) iljn' ganien in te praten.Indien (i; Alionsde viiyftgeflagen had foo kloekAen 'troer van fijnen ftaet ^ als wel den neiisin 't boek.En met den ftaf foo wel als graedboog können leven,Hy ? lude niogeli jck wel ftierman zijn gebleven.En nopende 't beftier van hun en humi gefin,Sy ziin nau mans genoeg voor 't noodige gewin ,Voor koft en kleederen ; waerom men onck die gaftenHeel feldendecken fietvan fulpenen damaften :Een' grove wolle broek, een kale mantellapZijn meerendeels Je vruchte des

booms der wetenfchapWant kunft heeft thans geen heyl uyt vorlten-buyl te hopen ;En valt'er fmecrig ampt ontrent die meerfters open ,ïR-ASM., j^jgj. ^ 200 vrou Sothcyd kalt, die flechthoofd is noch floor)Gaen thans de buffelen en efelen mê door.Derhilven Westick niet, waermetdelCunftgodinnenDie kale jofFerkens noch ioo veel minnaers winnen,En locken in haer net: waiitalle landfchap leytVan onnut lettervolck verlaft en overfpreyd.Het zy uyt zynen deeg jj,eb acken oi uyt groven,'t Loopt tegenwoordig all na Leydenofna Loven;'tWordall, 'tzymaT, 'tzyvroed, ter Study aengefloutjAls aierd Mercuur gefneên uyt alle foort van hout;.Ja fnijd'ren, v\everen verlaten en vcrfpouwenHunn'nutte tafelen cn heylzame getouwen, En (1) Non funt fortnnatx Refpab. exeoquodingeniumpene-trat fede eo quod inanus perficit, S ?

? V ? I>. . . . (2) Conexir Rex Alphon!&quot;us fapiens motum iiepidationis inCxlo ; at ifgnum fuum emendaie non potuj^ : Oibcscxlel«®ingenio fuo pcnetiavic, atoblatum übümpeiium tueiinonoovc- i^c. :i(iem. JMOR.ENC.

? GELDSUCHT. «87 En vliegen fchoolwaertaen, en legten mê watbreynsTe ko(t aen wat HebreeufchjWat Griekfch en oud Romeynfchja dei'ven oock wel deel iien pley t ofpreekftoel hopen, ,Waerwildtt> mannen broers, ten leiten henen lopen ?Dus doende valt eerlang de dryflut van 't gemeenKoophandel, Ackerbouw en Handwerck plat daer heen jDus doende krielt all 't land eerlang aen alle kantenVan lediggangeren, doenieten, lanterfanten.Doch licht treckt dit fich d'een of d'ander boekfot aen ,En mortvaft binnen'slips: hoe? is dat ledig ga en,Dit blocken met den geeft, dat my.meren, dat malen?Neen,neen,geen arbeyd mag'tby heriicnarbeyd halen.(fchiin:Voor my, 'k en vat dat niet, 't heeft ( dunkt my ) gants geea'Wanthoe ? daervolgt geenfweet: maer laet'et al(oozijOiLaer herflèn-arbeyd vry foo iwaer zijn als iy droomen

:Wat vruchten zijn 'tdoch veel die van dien arbeyd komen ?Wat huyswaerd raekt daer door uy t zyner fchulden laft ?Wat Rijcxvoogd uytden nood ? voorwaereen ambachts gaftSchaft met een' kunft meer goeds aen 't burgerlyke leven.Als menig fchoolgefel oytichafte met fijnfeven.lekfalnoch hoogergaen. (i) Een ambacht doetmeer nutsAen 't menfchelijck geflacht, als all wat uyt de mmsDer Griekfche wyzen oy t gebroey t is en gefproten,Als all wat Ariftoot heeft uyt fijn' kruyn geftooten.VVatfoo! dus glad, dus rond moeit ick hier eens mê door.Fn om allencken weer te raken op myn fpoor,Voorwaerdie neuswys volkmoet ( meenick) giflingmaken »Dat hun de koft van iefsial vallen in de kaken,En feker aen den praet, die by hen in 'tgemeenInfwanggaer, dunckt my half, dat ick niet mis en meen.fi) Al wat'er nodig is, om buyten

nood te leven,Moet (ieggenie ) Fortuyn oocfc fpijt haer herte geven , Ei· (3) En't { Olngcniaicientïus excultahaudfaciuntptoyindas lerumcopia affluete aut incolis frequentari, fedariium 8c mercimo·Jiiorum indufttifc S ? ? V ? D ^ (i)Quodnccc!iiutifateft| foituBactianaiiatadcbet, SEN. ïpifljxviij. m

? 74 L O F D ? R f3' En't geen natuur vei'eyfcht, is nergens ongereed,Iskrijgsbaer overal. Maer hoe ? oock foiider Iweet:Oock funder vlijt daer om ofmerüigheyd te plegen ?Neen , neen , tl'ei'varentheyd leert regelrecht hier tegen,Hier tegen leert oock God, die f als gelekt is ) broodBrood 't welk .illeen maer ftrekt tot noodweer tegens nood,Gen. Den inenlch niet toe en Itaet te iwelgcn Tonder fweeten ,eap. ?. Maer wil d;u hand voor tand, en wercken ga voor eten.2 Thef- Doch Ncroos nieeller had fijn' fchafic n over 't quaed ;fal.cap.i, J^y pi-oeWcnoyt, hoefum·oockblootenooddruftftaet:Helaes! wat word hierom .iKiofs en fiijck doortreden »?\ waters overfwiert, g1 ongemacksgeleden 1'Tenisi gelooi'etvry ) met altijd ovci vloed;'T is dikmael noodig geld , waerom men draeft en wroet,Waerom men vlet en vaert, waerom

men koopt en handelt)Waerom mendagelijcxna merckt en borfe wandelt,Waerom men handen rept, en uyt de mouw liet gaen,Ja noodig reppen moet, indienmen wil beHaen;Hieraen moetelck voor hoohi een'goeden vlijt befleden:Want dat 's hem opgei egt van God. natuur en reden:Dat is een'deugd, een plicht, die noodig dient betracht,Dien Paulus Celt {?00 'tfchijntj meer alsgeloovenacht :Wie ( fegt hy) niet en forgt voor hu^'S ot huysgenooten,Doet e ger als de geen', die 't waer Jeloof verilooten.Maer moet dit forgen ilechs voor heden zijn verftaen,Voor elcken d.ig atleeu ? neen toch, 't moet verder gaen >!Tmoet vvyder van ikh fien: men moet oock wat voor mor-gen , 1· Tim.s. voorden ouden dag, wat voor den fiekeniorgen ,En eerde koude knelt, in voorried zijn van vier ?Want anders droegde menfch fich

dommer als de mier.Sclfs dat dit forgen ga tot over d'erigenamen ,?? 't leven overleef, kan oock niet als betamen. ^Tis (3)P>ïabi'eeft quod natuta defideijt. &ad'^anum quodinift. I D ? ?·

? G ? L D S ? C ? ?. j^j '? is vadei'lijck vöorvvaei·, 't is recht en meer als recht, Dat voorden kinderen ietwes werde opgelegr. Hierlieeftgeen neuswijs'bt, geen fcmelknoopertegen. Ach! weeièn fonder goed zijn ieders voetevegen : Sy dienen dan verforgt elck van een rui tig deel: \Vant (om weer rond te gaen ) ick houde veel van veel .· Iclc werde meer endeels iiyt overvloed geboren, En draeg mijn' moeder iucht, als goede kinders hoeren. Sog lang men van 't gebreck benart fit en beknelt, En dencktmen hooger niet als middelmatig geld; Maer alsiiicn tot volop van nooddruft is gekomen. En dl .etmen anders niet als goude bergen droomeii. Een, die van honger raeft j vercyfcht vooreerfl: maer brood » Maer tocht na leckerny op 't deyfen van den nood. Waei om doch foumeij veel, dat lecker veel, verfmadcn ? Dat middelmatig

baet, kan immers veel niet fchaden. Is 't goed vijfdayfend pond vergaert en opgelegt, Soo mag oock thien geen quaed j en wer dc'er met goed recht Om buydels vol gedraeft, waerom oock niet geronnen Om ganfche tonnen gouds, om tonnen , Mannen, tonnen > Ha ! ha I dat tonnen ftreelt tn ketelt uw gemoed. Hy Mammon.' ick vermerck'tj dat doet u wonder goed: \V at komt ghy öp dat woord vol y vers aengedrongen I Hoe fteektghy d'ooren op ! wat maeckt ghy blijde fprongcn! Ey! fiet dien iMidas eens met fijn' fluweele broeck , Hoe juyckt, hoehandklapthydaerg'nderindienhoeckl Ja, Mannen, tonnen zijn't' ghy kunt'et niet ontkennen) Waerom dat uwer veel dus loopen , - draven ; rennen; 'T is fuchttot overvloed, die u nietfelden noopt, En die ghy metdennaem van facht tot nooddruft doopt: l''erhalv nickben't, ick (gelijck ick

boven ieyde} ^ie u tot ietwes doen ftaêg porre , locke , leyde, Ja l oorilouw niet alleen veel krachtiger als fucht OHuft tot wijf heyd doet, totGodsdienii, deugd en tucht Maeroock tot iulcx meer fpoors uw' geeften weet re geven-, Alskift totuwJlluft, gefondheyd, heyl, ja leven. Indien-

? LOF DER Indienmeti 't wandelen uaenprijft alsgefond , Ghy wend u pijnen voor, en loochent dat ghy kond; Bereyd of biedmen u een' heeldranck voor uw' pijnen , Ghy walgt, ghy fchrickt'eraf, en gaet veel liever quijnen: Maer word u hoop tot winft, of kanfle voorgeftelt Om ruym en rijckelijck te ranim'len in mijn geld , (ten, Stracx werd ghy vlug te voet; ghy denkt dan aen geen' gich- Geen' Steen, geen' fteekten meer in nieren oFgewrichteu j Ghy iïetdan('i^nevelennochquade luchten aeti. Een dertel Sybarijt laet dan fijn dert'len ftaen; Geen fang , geen fnarenfpel vermag hem dan te houwen, Geendiich, geenruoien bed, geen troeteling van vrouwen. Men fietdan geene moeyte hoe moeyehjck en fwaer Ja ielfsgeen'arbeyd aen vermengt met lijfsgeyaer : ^aj Men vind dan, hoorderen , langs wateren en wegen

Geen' reyfcn t'ongereed, geen' tochten t'ongelegen > ? Geen' bergen al te iteyl, geen' baren al te ftoud , Geen' Sirius te heet > geen' Boreas te koud. Siet daer, hoe wacker ick op't klincken mijner fchijven U uytuw'neilenweetenkamerente drijven: , Siet daer, hoe ickalom de fnoode luyacrdy , Die vqyleii, vuyge , geyle en leckertongde pry, Die aller fteden peil:, die fchandvleck Jler ftaten , Uyt uwe ftaten tjoene, en vege van \m' ftraten. En handen overal doe kycken uyt de mouw, En beyde lyf en ziel geduurig befig houw. All wat de Befigheyd kan winneri en vergaren ,Dat weet de Spaerfaemheyd voorfichtig te bewaren;Een' deugde die ickoock voet, voedielgeefen kracht >(5 J En die voorwaer niet min als 't winnen dient geacht i(4} Weshalven ook de vorft van 't weytlch en cierlyk fprekeii (5) Haer (t)L'ocvientil

abrillonner. 'il n'ya pluyc, gtcflc., ftitnas,orageny tcmpefte, qui Tubfilte. Chol i.Matin. (2)Hyems, jgnis , mare, fertum, Ni\obftettibi, dum ncfit te diti'.n ahcr. HOR. Sat. i. (3) Non minor eft vilt US, quimqu3e:ere . pSiu tue«· OVID« (4-} Cicero parad. 6 faem-hejdt

? GELDSUCHT. «87 (5)Haet byeen' grootè rente of inkomft heeft verleken jEn feker mer groot recht j nadienmen ondervind,D.it fonder Spaerfaemheyd all 't winnen niet als wind, wyn en is geilort in bodem loofe tonne:f6)Macr watmen heeft verfpaers, dat is alree gewonnen.De Spaerdcugd brengt te weeg dat alle winil beklijft:Sy is 't, die Staten fterckt, en heysgeiinnen ftijft:Gemerkt fy vyandi ? van 't overcollig teeren,Yanoverdaea inkort , van dwafe pracht in kleeren,Noyt buyten het befteck der gulde middelmaet,Noyt boven fedigheyd enfoberheyd en gaet.lek werde droeffa'gram, wanneer ick langs de weyênMy iondaegs nu en dan war komende venneyen,Oinmydergeldforg, laes ieenweynigsken tOntflaen ,Vememe, hoegufengrof äldaerword aengegaen ,Hoe kufen kroege krielt van magt van ambachtslieden,Die in de plaets

van 'toor den predikltoel te bieden,Eu indes Heerenhiiys Godsdienilelyck verfaemtDen iluftdag heyliglijck te vieren, foo 't betaemt,Hier op vier wielen 't gek verrollen en verhoiTen ,Dr.er door een' yf're poort de vrucht hunns fweets verklolÏen,En gins aen bieren rook(o-roeckeloos beftaen!)'t Gewin der ganfche week door neus en keelgat flaen.Als ick oock fomtijds ga langs 't wijnhuys henen flappen,En hoore tot op liraet de ticktackfchi jven klappen:Ach I (denck ick itracx)de die zijn machtig om de myn''T en buydel uyt te flaen, hoe talrijck fy oock zyn.Indien ick door de flad by wylen heb te treden ,De kleeder hoovaerdy verrückt my, en met reden,Tot lachen om haer dracht foo gekkelijck als wild,Tot (chreyen oiii myn geld fo vruchteloos verfpilt;Ick fegge vruchteloos ^ ten aenfien dat myn' fchiivenVervliegen meerendeels niet aen

't verdeck der lijven, Niet (T) Diviriasgrandcs homini funl vivere paree Aquoanime LUCB.ET. (fi) La (pargnoeil piimo güadagno. Nullustantusqujeftus, quamquod habespircere. Magns opcs , non tam tniiltacapiendo, quam haud multapfifs aendo.quxrumur.DiO. L ii, Jegtnsde quilte··Tyen en«verdamden»

? 78 L O F D ? R Niet aen dat koude keert, nietaen dat fchaemte fchut,Maer acn een voddekraeiii tot geen van beyden ? ut,Aen ginfche meerichen lincs, aen kanten, koorden , ftricken,Aen ved'ren. wimpelen en diergelijcke quicken ?Waermetdewind fleclisipeelteii derteltvan terzy.Sukx datmen voor den prijs der poppekramery,Der kinderbeufclen of liever narrebellen ,Waer op fottin of fot van yd'len hoogmoed fwellen{Want thansgaen mans (ofchande!) ookaendatevelkrank)AVel cenen laken lap bekomen fou foohmck ,Dat hy genoeg fou zijn om feven naekte lijvenTe decken voor de kou, te hoeden voor verftijven,Is 't dat ick (omtijds gi ten huyfe van een' vriend,Die of van my verfocht, of aengefproken dient ;^tChinefcheteylen kraem, dekoppen, deplatteelcn ,Degoudelederen, tapijten, tafereelen,De glanlfen van

'talbafl; en dierbaerebbenhoutDeuriaeyt van perlemoer, van elpenbeen en gou d,Doen my van ichrick byna ftockftijt ftaenen verilommen;Wanneerickoverda wat macht van geld , watfommcnAcn huysraed zijn verquift, die zijnen heer geen' deugd,Geen' dienft met allen fchaft, dat ilechs wai kermis vreiigi.1,Wat vreugde fonder vrucht, als kinderen en fottenSich uyt hnnn fpeeltuyg broên, hunn' poppen en marotten j( t) Die niet ioo waerd nochtans gegifpt en zijn met fmacd,Om dat hunn fott vermaek hun niet foo dier en fiaet.Oud Roomei) plag wel eer in 't weeldrigft van fijn levenDc waerde vaneen' os voor eenenvifch te geven:Maarthans (foeydertelheyd ! ) vermaltmen aeneenvatUyt brofien leem gekneed wel drymael meer als dat.? s ick ter kercke ga , of na den tempel trede,(Want om den fleurquaniuys beurt dit

by wijlen mede)XXier werd ick eerft gewaer, wat heymeli jcke prachtOotk in de fchrijneu fchuylt, en kofieren vernacht: Daet (i)Nos circn tabulas & ftatuas infanimus , carius inept'S ? ?. Epiit. C X V.

? G ? L D S ? G ? ?. 79 D.iei' doetmen 't Sabbath licht in goud en fteenen fchijnen:Daar fehl jnt all 'tingewand der Ooft en Wefter-mijneaAls op een' kermis-merckt op 't breedil by een vergaert:Daer konu'et voor den dag all wat de kift bewaert:[). erflitkert *et alom van perlen, diamanten,Van b gi'.en , ketenen , van boiten en pendanten ,Vnii ann-ring , bïallèlet en dieiOelijcken bras,All vcegfters van de beurs, all leêgfters van de kas;Daerkomtmen opgefmuckr aenhals, aen hoofdeiileden,Als hadinen op toot.eel of in bordeel te treden:Men acht d e pikets (füo 'tfchijnt) gebouten toegeruftNiet tot der ooren les , maer tot der oogen kift;'t Schijnt dat men(ieg ick)daer niet om te hooren fpreken,Maer om te ky eken komt, en om te zijn bekeken,kk hoorde Ieit hier opeen' Prekerlaeu noch laf;Die dees' brooddronkenheyd d'een neep op

d'ander gaf. { fprjck hy Tiende 't heir eens ftrengh en ernftig oyer)^'••lerwiLdit 1 Hoorders, heen\ die loopt hoe Langs hoe grover^Gbj treed (feey ydelhey,l! ) in 's Beeren hoyhg huys,^Isi'er een Thrnjo trad ofThais op 't radnys.<''hy virul tl hier -voor God, cm door 't gebeu de quade»^'eßuyten f die hy (heygt, en druckt mtm''govctden ^N.rc, niet een trecx^en 'uyt der neäerßachtigheyd,ii'it-r met men hoort eetreefi voor 's Hemels majeßeyt.T'eiaemt dtt Chnßenen ? paß Jefe prael den ledeii ?Viin' ? Hoofd, ? Welch, alle prael als peßvier heeft gemeden ?^^ > is dit de livreygedragen en vertoontl'cin Hem , die 't hoofd met fmaed en doornen droeg gekroont ? neen, dedert'le pracht is eer't hUfoen enteeken^'•whemt die God vol trots heeft m de kroon geßel^ent tn den afgrond ntipint veergeblixemt ligtf 'erßcken vnn Godsgtinfi en

heylfaem ciengeficht^^y IS de vlag der hoer, der huychelaers gemeente ,^''e mee haer purper , goud, haerperlenen geßeentivoil^en heeft verleyd , de vorflen brogt op hell,??? der vromen bloedßch dronckenJoop en voL Wend ^po. rap17. »•4.

? ?? LOF DER Wendherwaerts ???' geßcht, CGods arme ledematenWees hy hun daer op aen , die voor den preekftoel faunVerhackelt en vetfchem ten deerlyck afgevaft )Vees'fchare moet den laß, den noodeloojen laßVan uTOt ketentn en k,oßelijck^efleenen,Tebitterlijck, [^helaes\) bejuurenenheflene»:Want denckj ntet dat Godsgunfi dien overvloed van geldalleen tot wwgeirujck uVv''kas heeft toegetele,Veelmin op datghy dien dusderteljoud misbruycken:Geenßns ; de naekteleên^n hongerige huykenVa'iuVve broederenveil hy gedeckt, gevoetlkn mutigßenverforg/uyt uwen overvloed:T)HS als men dien xier/pilt aen overtolligheden ,Jn plaetje -van ten troofl desnaeßen te hefteden;Ick Jegge ja rond uyt, al/chtjhi'et hardte zijn,Men pleegt kerc^dtevery, men fteeltder armen 't zyn.Dus fprack die brave man ;

altoos'ten klonk niet fachter.Wel ( dacht ick ) by tnijn' bors, dit is geen itomme wachter,Maer een die balTen derft, wanneer hy onracd fiet.Doch quantendert'ledanten kreunden fichdes nietjSy ftaken even trots hunn' koppen op en necken,En wiflelden van verw gelijck een tinne bécken:Want dees' verdorventheyd heeft lang al eelt gefct^.Ick ftreek ten tempel uyt na 't fluyten van 't gebed jDaer ftond'et over al vol koetien en karoflèn,Gefleept van een, van twee ja wel van dry paer roflën >AU dertel toegeruft, all vaerdig en wijd op,Omfachtelijckmijn' heer met fijn flinveelepopt'Ontfangen op hunn fulp en weer naerhuyste rollen.T|a( dachtick ) vanditf^elisoock noytbuylgefwollen >Maer veeltijds plat gerecn, hoe rond iy ftond gegeid:Derhalven 't is al mê een roeyken waerd , dat knelt.Wanneer vroudertelheyd de tempel

kloek hoort luyên »'t Gaendunkt haer al te flcgt >men moctie derwaerts Icruyen jEn fchoon men d'engte daer haer toont van 'tHemel-p^d jSy wilt'er echter deur met wagen, lOS en rad. indien liII?i|ii? iI .; Ii??:

? G ? L D S ? C ? ?. j^j Indien ick oock terfcefte ofmaeltijd werd gebeden,Ickiled'erd'overdaed ??? verr gaen buyten reden,'Datceii Lucullusièlf, hoegrofhy eingenguf, ' ^ '1a een Apicïüs ftaen kijcken fou als fuf.|i] 'T moet koften, datdaerfmaekofetensluftdoetrijren-Men foit veel dagen lang veel hongerige fpyzen,Voor't geen verquanflelt word aen blootefnuyflery, ^Aeiiuytheemfchhofgeback , aenfuyker-leckerny,' _Die meer den mond veilult, als mage ftelt te vreden ,F.n veeltyds niét foo feer genut word, als vertreden..Ick vvete wel dat thans all' deef' verotte feên,AllMeef' verfpillingen en ongeregelthecnliv velen zyn geacht voor feer geringe feeren , · ' ja by den rneeiten hoop voor heel wat fraeys pailerea,Eiidatdienyolgensoockmyn'feei· gerechtek aclif 'Salweideniiytgejouwt, inplaetsvan nagedacht:JVlaer houd dit, Hoorderen ,

voorzoo gewiil'een' fakCjAls offe God Apoll iiyt fijnen dryvoet iprake, '> [ij Dat lulcx all'teeckenen, air mercken alte quaed\'ai·! cenen ileken zyn ja ftervens reeden ftaet.Hoekandeftnet beftaen, als'tmetdenhuysgeiinncn, 'Waeruytde (bet beilaet, nietwel en ftaet vanbinnen?En hoe kan 't daer wel ftaen j wanneer den handwercksma«Meerinde kroegen brengt, als hy verdienen kan V 'Wanneer de koopliênmeer verhotfteên en verryên , ' ^.V e rb ra ? e ? e ? ve rkl e ê ? , al s ta fch of k as k3 ? ly êp ;'' ·';; ?. \Wannecrdelandhên meer ten kermisdanffegaeh, ^Als voeten in den veen ofhand aen 't feyflen flaen&quot;^' '(?) Wanneer men bouten metil:, alsfoumcneeü,wiglevcn»i--»fmctft, als ofmen dacht den geeft eerftdaegs.te geven > ? -?in&quot; l·] Magisilh iiivantqiix pluris cmuntur. C^J Conviviorum luxuria & vciliumxgr; Epift.

114.Imofaditli pfius) moriturac. PoHr. lib. Dit's ______ lUV, Sit. ïi. xgrx civitatis indiciafiuit f ? ] S tratonicus feyde van de Phodienfctij xdificant qOlfifcmpttViitiiii, Scepulanturquaficrasmorituii, .1 if'if:

? $z L ? F D ? R Dit 's imrriers all vergrijp, all dertel wangelaet, Welck met geen ftyl altoos van huys- bcHier beflaet;'tZijn, 't zijn wanorderen , die 't rechte voetpad banenOfhicr na Sint Reynuyt', ofginder na Vianen,(?) En veeltijds middelen doeii aenilacn foo verwoed,Om pracht en overdaed te houden op den voet,(i) Dat fy met eenen ilag den ftam des ftaets ontilellenTot in den >vortel toe, ja plat in 't voetiand vellen.All dit en heeft geen' plaets , ter plaats daar matigheydDe broeck en bouwen vormt, het noenmael toebcreyd.Oud Roomen vondfich wel, en ftond op vaiiegronden,Soo lang de Curiên aldaeraen 't ftaetroer ftonden,Die of een raep-kokett, of fchotel gerftenbiyVcrr ftelden boven keur van hootfche leckemy ;Maer als het Aden fijn jock had opgedrongen,En weder Aiiën de Roomfche

leckeitongenSlavinnen had gemaekt van fijner luften foet,Doen ftond'et eer iet lang op waggelenden voet.(3 J Vrou weelde ( dit ftaet vaft) heeft met haer' wecke fedenMeer fteden omgebcukt, meer ftaten plat getreden ,Meer brav^e ridderen geworpen uyt den zaêl»Als 't woedende geweld met all fijn vier en ftael.Wie heettdekracht verflenfcht, der twee paer Monatchyen ?Vrou weelde met het gift van hare leckernyen.Wie Hercules vermant ? al mc die felve pry.WieHannibal ontdaen ? geen'ander'oock als fy.Sy, fy, Toehoorderen, is'tbroeynefl: aller rampen.Eer hebbe dan de deugd, die defe pefte fchampenEn hielen lichten doét; eer heb mijn' Spaerfaemheyd >Die pen' fbo bboiè fmet bey difch en dack ontfey t,En wackerlijcken weet uyt ftad en ilaet te vagen.Maer (fal-miiTchien hier d'cenof d'ander fpil-nmnt

vrage^) (1) Movcntcompofita,& res novas rccIeribusacquirunt.sall. (2) Fium in repb. murationes, cum hominesiuaconfumunt frodige viventes ARISTOT. V. FÜLIT. (3) Qujc uibs voluptati pluiimum tribuit , impeiium maM'raum imifit- VAL. MAX, Liö. IV.

? GELDSUCHT. «87 Wie treckt doch vrucht of vreugd van eènen rijcken yreck»Vaneenen Eu ch'o, die nood lijd of gebreckIn 't midden ? ??? fijn munt en vol geftouwde kaflèn,Ja 't water fchier beklaegt, het welck hy iiet vcrplaflcn >Maer, gilden, metverïöf, ick vraegu weder iet jWie isde gene doch, die vrucht of vreugd genietVan u of uws gelijck ; voorwaer (om niet te liegen )Niet als een deel l»ufbns, difchnarren , tafeMiegen.Weshalven Crates fich al uyt niet mis en keek,Alshy de quifteren by fruyt-gewas verleek ,Het welck op fteylten groey t, en anders geenen dierenTotnutenvoedfeldient, alsfpreeuwen, kraeyen, giereiï.Eu khoon een fpaerfaem man of taeyaert {loo ghy fegt^Niet feer veel munts tor vreugd van vrienden aen en legt,Soo lang hy leeft en duurt, ten minften na fijn lerenMaekt hy fijne ervers bly , doet hy fijn'

naefte nevenSija' doodbaer achtergaen verheugd en wel gemoed,Teivviilghyd'awebangendeerlyckkijckendoet.Met recht dan handelen de burgerlijcke rechtenI^efpillepenningen alskinderenen flechten,Als volckdatiii voogdy noot wendig dient geftelt.Om dat'ct niet en weet, hoe leven met fijn geld. figiiu de geldver- ???????? V4H fim-mige «I-diStei.fiheen *Cytiifcht mufi.fhtn^ Al lang genoeg de roê op licht gefpuys gefletcn;rJeStoifche rtatigiieyt dient mede wat geimeten,Die met haer ftuurichen baerd enironllèndegelaet ^iyn munte niet foo feer verfinult heeft als verfmaed,En fpottelyck veraerd bey van natunr cn redenMyn goud , mijn edel goud met voeten heeft getreden:Suicxdatdie wyze meereen' wijs' vöocd heeft behoeft»Meer nieskruyds nood ig had , als 't malfte fpil-geboeft,Hier loopt my al terflond die hondfche Crates

tegen ,Die met tnyn' kley ( foo 't fchijnt; of fijnen key verlegen('tLeft ( gis ick ) quelthem meeft ) nae 'tftrande fneltfijn'Waer heen, uytfinnige ? rampalfalige, waer heen ? (treên,^oe > gaet ghy in den vloed uw' nutte munt verdrincken >Jif antwoord hy) dat's't wit. waerora wyderwaershinckeniF 2 En

? 84. L O F D ? R ïn om wat reden doch ? op datiè (fegt de bloed)Mijn'deugden niet verdnnck in haren overvloed.Hoe? ftaen uw'deugden dan fookampei'op haer'koten^Dat haer een'hand vol gouds feu weten om te ftooten >Of hebt ghy't hert fookleen, iooinoode, foomisbout,Datghy van luttel gelds 't bcfit u niet vertrout?Watflechtbefcheyd is dit? wat hielp u dan all'tleeren,AU 't hoog befpiegelen, en diep Philoiopheren !Dochfoo ghy met geweld uws gelds u wilt ontflaen ,Wat hoeft ghy ftroom daerom of baren toe te gaen >Smijt eenen armen buur, fchud uw'verlegen vrienden ,Die tegen 't winterweer wel wat ge wapent dienden,Uw' fchijven in den fchoot, in pïaets van in den vloed;Soo doeniè noch altoos aen iemand eenig goed't Geld luil: u f foo ghy fegt) om deiigds befit t 'ontbeeren;Maer mildheyd , die ehy oock

voor deugde doet pafferen,Ja op de ry quanfuys oer volle deugden fielt,En kond ghy immers niet betrachten fonder 't geld.Ghy hebt nu middelenbm defe deugd te queken,En gaet ghy u daer van foo fpottelijck verfteken ?Maer (fegt hy ) d'armoê ilrecktaen ouderdom enjeugdAl mede een' leermeerilcrkhe ofoefFenfchool van detigd ,Leert goed genoegen meer als macht van ri jckdom achten ,Leert ilerkheyd,leert geduld,leert lijtlfaemheyd betrachten,'t Beurt fomtijds; ick beken't, 'tisnietalmisgefeyt:Maer hoe veel ihciiter is 't de deugd van mildigheyd,Als die van ftreng geduld of lijdiaemheyd te plegen ?Ja hoe meer god'li jck is 't ? God f als't hem dunkt gelegen )pleegt wel |ïiildd.idigheyd, deelt macht en overvloedVan goed en rijckdom uy t: want hy is ri)ckil gegoed iMaer oefFentnoyt gedold : want hy heeft niets van

noodc.Een rijcken machtig man kan dan den aerd van GodeNavolgen in dit fluck, niet een beroyde bloed ,Die veeltijds uyt de vuyft des rijcken eten moet.Hoe kleen is oock 't getal der gener, die de flagenVan armoede en gelireck geduldelijcken dragen! Hoe

? GELDSUCHT. «87 Hoe groot In tegendeel vermercken wy den hoopDer geiler, die daer door geraken op den loop ,Daer door op't wilde flaen, ten minften ??? fy Tcgeen!Koe, roover, moorder, dief en valfcheniunter leggenHet pack himns wanbedrijfs al op den mag'ren neck,Al op den naeckten rug van armoede en gebreck,Die dunkt hun reeft en breedll, die heefet all te dragen ,En mag ilch iijner vracht met reden wel beklagen:iclioon fy voor meerendeel hunn&quot; fchelmery begaenOf door hunn' khelmfchen aerd, ofom te houden ftaenHiijiii ledig, lecker, wulpfch en ongebonden leven,'t Is: armoede en gebreck heeft ons hier toe gedreven.Ooclc können fedigheyd en ibbevheyd en maetliifpijfe, indranck, inhuyiè, inhuysraedengewaed,( ') Niet als in overvloed haerdapperheyd doen blijcken, recht geoeftènt zijn als van 't

vernuft eens rijckenEn wel gegelden mans; de fulcke mag met regtNiet matig zyn genoemt, niet fober zyn gezegt;Dic foberlyck beiproeyt van onzen gulden reegenNocli macht noch middel heeft om overdaad te pleegen.M ier 't is om niet gepreekt, de zot geeft geen gehoor,Hy wil (O fotterny) met fijne fbtheyd door.Is 't niet een' rafery, die feven DemocrijtenDe milt fou kittelen, en foo veel Heraclyten'^oen fchreyen fnot en quijl, dat dit verileend gebroed'&quot;^l-t fijnen harden kop en wrevelfiek gemoedAltijd heeft voort gewilt, altyd heeft liggen woelenVlack regens wind en ilrooiri van 't algemeen gevoelen ?ï^oyt liet die Stoyfchen hoop myn' fchij ven ongefmaelt,^|oy t lieefc hy moogen fien, dat fy foo wel onthaelt,Gewild zyn en gewenfcht by allerhande lieden ;Noyt heeft hy haerden naem van goed'ren willen bieden}Maermetdie

tytel eerde deugd alleen begroet.Hoewel ( mijns oordeel; meer met mond als met gemoed. F_ } 't ßlyckc O) Foftius tcmperans eft , quem parita copU non jjotcftcor-lunii-cic ÊRASM. in COLL.

? LOF DER 'tBh&quot;)cktk!aeraenSeneca, die van de deugd veel roemd«:,(2) Ja 't allerhoogftc goed , ja 'teeniggoed haer noemde >Enmidlerwyl myn' muntm iuLk eeaweerfienhad,Dat hy daar in foo diep fchier a)s iïjn' * Leerling fat:Groot fnoever als hy was! hy hadd'et foo goet feggen;Hy voelde 4'armoê niet op hals en fphouders leggen;Maer had hem die miiichien wat levender gekne t,Hy hadde licht fijn lied op and'ren toon geftelt.Voor my , al heb ick 't hoofd miiichien wat meer gefoutenAls buyskool of pompoen, nochtans dat feldfaem koutenEn heb ick noy t verftaen , veel minder toegeftaen.Der Wandelaren kali ftietmy wat beteraen jWier Leydsman niet alleen het ruym befit van geldeWel ernftig op de ry der goed'ren ftelde en telde,(3 ) Maeroock wel heftig dreef, dat machten overvloedVan lichaems

goederen, van goed'ren van 't gemoedNiet mans genoegen zyneen heylrijck'man te makenTen zy die van 't geluck oock in fijn kas geraken.Ja ( mag ick oock rond uy t eens uy ten 't geen ick meen )(4) Dfcs' lefte zijn tot fuicx fehler mans genoeg alleen.Hoe vele zijnd'er thans, die ander geen en wenfchen IHoe vele, die by na voor halt vergode menfchenSich derven rekenen, en oock by ieder eenVoorfulcx gerekent zijn, door die en anders geen'! (<) Oock zijn 'tinwaerheydfchierommogelycke faken Volmaccktelyck aen d'eerftc en tweede te geraken , Ten (2) Summumbonumquodhoneilum cil, 8c qiiod magisadmi'tcre, folum bonum quod honeilum elt SEN· (?) Cumtiiafintbonorum genera , externafive fortunas, col-poris& animi, iftaomniaadcflefelici hominiopoitet. ARiST·(4) Nee finedivitiisfascuiquam ducerevitam

Fxlicem.FALlN.(f) Deniqueconandum prO viribus ut bene fdnumSit corpus, przcepta animi ut bene cunfta faceilatjCiuod facile liaud ficri poterit, fi dura vetabitPiupcïics. PALING. «NE-B.O.

? GELDSUCHT. «87 Tenzy menvandederdeeerftwel Invoorraedzy :. . -Men praten watmcn wil, artgocdbeftaetindry.&quot;Helaes! hoe kan een man, die feldenhaerd fiet tilmcken.Die veelcyds niet als gift en diOcilém heeft te drinclÏen 'DienietalsgiOveneercnongefönden'koli,Diearmeli.ck gehuyften foberlyck gedoft · Meer hagels op fijn' huyd atkaetft alsop fijn' kleerën,De iieckten of-ontgaen , of haren aenval keereri,, &quot; ' 'iich vindende van munten middelen ontfet . Om artzofGnlenifl: te roepen voor fijn'bed ? ' '(ö) En, Hoorderen, hoe (chaers ficlvby den fchaei-sRegeldenDe deugd generen moet, is noodeloost'hermelden·Iclc lieb' t u ftaendevoets doen hoorén rond en kigër ''&quot; .Als ick de rafery van Crates fat in 't hair. '' ' i&quot;' ', Men, (eggewatmen wil, hctgeld is (na myngifleti')&quot; &quot;Ken wercktuyg, 't welck de

dctigd te qualyck magverrHiflen;(7)'t Goud is'thaer verguld , en in hoogachting houd ·Die puvkfleen heeft geen' glans, geen' luyfter biiyten 't goijd.i n wat de letteren belangt en wérenrchappen, ; ' ·Wat tyd doch heeft een man , die vroeg en laet mbet ftappenI ? draven om den kolt, indien hy wil beftaen,1 nh-jMtlen leppen nioetofnoodelyck vergaen , ^ · ·' ? .?'Om boecken op te flaen of letteren t'hanteren ? '' · ]!' f) heeft hy ichoon 't vernuft heel abel om te leereii-',''?'Dengeeft vol hemelfch vier hoogdravend, ongemeen,? 9 j 't Gewicht der armoe druckt en ruckt hem na beneén/'Sot, fot \v3s Zeno dan, hoe %vi)s hy heeft gefchrevenH' 'Die fchipbreuke arm en naekt ontfwoniiTicn of ontdl'évên,Fi^rtuyn godwouds, noch tianck geiègt heeft ( fooiiien meld)Datiyhemvandenlaft, te weten , van fijn geld F 4 Ont- . . 1(i) hen quam

faspegemitrerumindigavirtiis?Ciiiam comtempta jacct, fi facrapecunia dtfii I PALING.f7) L'ordoreksrertus. JART. ' ' , Nonevirtu? chcpovertanon guafti· —fbn O f^) Haudfacilcemcrgunt, quoium vittutibusobftet , J3i tRes anguftadornt. lUVEN.j. i;.;> (9) Pauvrctcfontdc feisauxpiedsd'unboncfpriti &quot; &quot; &quot;&quot; ?., ? ?

? ?? LOF DER Ontlaft had of verlicht, en voeten doen ver!, rijgenEequaent^bm opPamasof Helicon te Itygen.Recht kupilock als hy was 1 met even ??? vee! rechtMocht ook matroos den ilorni wel hebben dant-k gefegt,Dat hy hem maft en fpriet, dat hy hem kiel en lievenTe beriten fmytende bcquaemheyd had gegevenOm't voorland aen te doen, waerophy 'riiad gemunt.Süt was die * Neuswijs oock, die Alexanders muntOf fchathjckgeld-gefchenck ai-mhertelyck verfmaedde,Uyt vreefe van quanfuys daer door of brcuke of (chndeTc lijden in fijn' deugd. Maer fchijn ick fdt niet fot,Die met een'fotten hoop lang dood en lang verrot ,Lang van den mol vertrapt en van de maey dt urgeien,Soo langgeherbeckt heb en foo veel tijds verileten ,En dat metfuicke noch , wier fotte kciterySoo ganfchelyck met

hun(mendanckdieshalven niy)Verrot is en vergaen, dat nietjjen eenig teekcn ,Dat niet de minlte finet daer van en is geblekenOf nagebleven is in all het nageflacht,Hoe waerd hetzy befchreyt, hoe waerd'g uytj^elachr ?Ofwel hetaerdrijckkhoonindeie laetfledageuGeen' kleene gecken heeft op fijnen rug te dragen:Soogroote(datick \veet)cn draegt'etechter geen',Die't geld iiycfucht tot deugd met vqeten derven treên ;Maei'dieuytfuchttot geld, deugd , ecre^ recht en redenJa alle menfchlyckheyd vertrappen en vertreden ,Hol hol van iulckenllach is thans verfchietsgenotg.Maer hola ! niet te hoog. 'tQuaedhert; datickoyt droegDen fouteloofen klap dier Stoyfche raiebollen,Verrückt my buyten my, en helpt mijn' tong aen 't hollen,En heeftfe lang vervoert verr buy ten (poor en bacn.'Tis tijd weer op te trecn , en wackcr voort

te flaen. Mild- '^&quot;^y Mildheyd geven fonden, heyd, Om dat wy ((oo ghy hoort) wat veel van fparcn houden, Gaet, Hoorderen, nietvaft, Ghydencktmiifchienalhier.Die Mildheyd wacht van u, verwachte yloed uyt vier. Wen.

? G ? L D S ? C ? ?. j^j Maei· ey doch ! hebt van my geen al te quaed bedencken : Al ben ick niet goed fchencks, ick ichafie ftof tot fchencken, Enmakedatde buylalleiicken hoogerfwilt. Hoe ? fegt het ipreek woord niet: de vDtmende hand is mild ? En wie doch , Hoorderen , .noopt handen, voeten, finnen, boo wacker acn als ick tot foet en heylfaerti winnen, Tot winnen niet alleen van n^i iddehnatig goed > / Van wat nooddruftig gelds, maer oock van overvloed ? Ell rekerliet'etekkbykoft en kleeren blijven , Eiiliadde niemand treek tot overmaet van ichijven i ; Vrou Mildheyd had eerlang tot weldoen lintei ftof, &quot; ; En Vrou * Grootdadighey d hiel noy t meer open ho; Is't deugd den dorfti^en een laver te verdrecken, Den^'aüendentevoen, den naekten te bedecken , Den vreemdeling aen difch te roepen en aen haerd ? Istatel

niildheydgoed, gaftvryheydloveiis waerd ? Vüorwacreen fchstrijck man, die macht befit var»fchijve&quot;» Weet hier in 'als 't hem luft)wat anders te bedryven, Als een die hooger niet als blooten ncodruft heeft, En nuodelijck daerom llechs voor fich lelven leeft. Hy kan den letteren een nidd Meccen veritrecken ^ En ?00 men op fijn land den degen komt te trecken, Hy itijftniet fcliot en lot deichaikilt vangemeen, En hoed'et voorgevaer, en hoiid'et cp de been. Hoe mild de rijcke Stad .len 't icheeprijck Y geieten Indcfen mcu!gmaeliidi ielven heeft gequeten , Knd'oorlogsiriachtvan'tlandgefieltheeften geftijft, E^ic at tot haere eer gemeld, ??? verr haer kiel hout dryft. . En a's ick om de ibrg foo wat van 'i hert te lichten Ga langs haer grachten treén. en all' haer' Godsgeilichten Enae'iiiis-huyien teile, en koften \vinterbrand , üytdeelen fie

aldaer met een' foo milde hsnd; lil waerhcv'd ick beke.i 't, ichoon ick van laven , fpijfen . En geven luttel hou j ick moet'etfel ve prüfen, Endencke menigmael; is't wonder dat die Stad Soo mild gezegent word met all des werelds fchat, ? , . < F 5 • Mn^nhfiicntta>

? yo LOF DER Die foo veel fchats verfchenkt, en oorl'aeks fcluit tot luchten iiEn zijn dit, Hoorderen , de loifclycke vruchten,Diejonckvrou Overvloed uyt haren Horen ftort?Waer toe dan dus op fuchttot overvloed gemort ? Inden Ootmoediglieyd en Sachtheyd van genioedeOockdienenaengcqueekt'.ick, ickbcn-'t, die evoeleEn aenqueke in uw' borft. ick demp den trot'en aerd .En vliege fucht tot ftaet iloutmoedig in den baerd:Waer ik den meefter fpeel, daer moet dat verckcn fchampen'DatnietalstwiÜenbroeyt, als krijg en oorlogsl ampen ,De vorften tegen? een aenhitft meteuv'len moed ,En alles oyeral in brand fet en in bloed.HoeSylla, MariusendiergeïijckepeftenVan't'menfchelyckgefiacht, hunn' vaderlandfche veftenDoorheerf|:hiuchtaengenoopt, alswolven dul van tandAengrepen', en verwoed door borgerbloeden

bratid,Door lycken , afch en puyn tot troon en kuiTen traden ,Befucht oud Roomen noch in fijn' Hiftory-bladen.En ach ! hoe bloedelyck de ftaetiücht thans krakeelt,Wat yilelytke roll fy by de Grooten fpeelt,Wat twiften fy berockt, vat land-cii water-kvygen,TuygtonsdVrvarentheyd , fchoon alle tongen fwijgen.Maer('danck zy mygeiegt)aeneen iooboosgefwihEn hinckti-ni)nvolcxkennoyt; wanneer dar flechs na wil,Het zy dan rechts of flinks fijn 'kiilen yolmagftouv/en.En vredelijck den bucht beiitten en behouwen ;Dan is 't heel wel te vreên, dan fal 't om tytel-waenNoyt pieke fchouddcren, noyt hand aen degen ?,???\;'t Paft dan Op ftaet noch eer, 'ja felfs op eer noch blame ;•tHoud dsii veel meer van't goed, als van een'goeden nanici't Roept dan gelij(,kd!e gail, daer Tlaccns af vermeld :(I) Larr locl-en all wat wil, ^ecn'

cerefoncltr geld.In 't winnen acht mijn vok k foo hoog een foet te (leken ,Dat geen verwy t hoe inood, geen hoon, geen' laiter ftrckei^ Ottmtt-digheyd ?Sacht·ßnnig-heyd enVer-draeg'f*:tn·hejid , i-lem (O Populusmefibilat, atmihiplaudo. HOR, Sat.i.

? GELDSUCHT. «87 Hem werden toegedoiiwt, die 't niet heel koel verfet, Nietgreethgopeiikaeiitvooi-ruykei' en banket. Wanneer hem flechs daer by wat voordeels mag gebeuren. Hoe } fou'tom een diergelijckeleuren De viiyft flaen aen 't geveft, en doen gelijckerwijs Ons' hooffche pvonckers doen ? neen, daer toe is 't t e wijs. Dat malle punt van eer, daer narren, forten, gecken, Malkand'ren om by kraeg, by kuyf en ooren trecken, Om dagen voor't rapier, om kerven, (leken, flaen. En voelt; en acht'et niet , alswinden hooffchen waen. Nten, 't kan wel een^hy I/e^'f (want liegen,moet ghy weten, Komt hem h<;el hupfch te pas) vergeven en vergeten, Ja vry noch al wat meer, als 't maer de buyl verheit. En wat de jaloufy die hijlicxpeft betreft, Die niet en weet te doen, als quaed vermoên te cjueken * Mijn volck is van die wefp oock

Telden hard geileken; 't Enfpeeltden Argus niet ontrent het fluck dettrou: 't En ioekt na faken noyt, die 't noode vinden foii: Het heeit'et al te druck met ramm'len i^ fijn' kaflen: 't Heeft liever op fijn' bors als op fijn' eer te paflen; G'jed-rijck zijn acht'eteer, (i) en alle midd'lengoed, Eneerlyckallen weg, waer doormen komt aen goed : (2) Derhalven 't kan oock wel verdouwen of verkroppei;, Dat een Mecenas komt op fijnen ketel foppen, Als maer de buyl daer by goed voordeel vind een bact. Wat dunkt u Mannen broêrs, enweetickgeenenraed, Geen' meefterlijcker flag van regelen en ftreken, Om u Sachtfinnigheyd en Ootmoed in te pre'ten , En vredelyck te doen verfwelgen alle leet, Als eer een Seneca, Socraet of Epiöeet} En leere icku niet fijn verdragen, dulden, lijden, £n niet alleenlyck 'f flaen, maer oock het fchelden mijden ? £n

(1) LuctiboRuscftodor ex re.Qualibet. JUV. Sat. 14.(i) Doftusfpeftarelacunar. Poäus öc ad caliccra vigilantiftertcrinjfe, JUV. Sat. ?

? yo LOF DER » En kan my iemand noch verwijten met goed recht,Dat ick een'Ln'oeyiler ben van oorlog en gevetbt,Een'brouiterben vantwiften eerloos haflebafl -n rNeen, by mijn' Midailè;i, mijn' Crefeii en mijn' CraiTen!lek hate twift en itrijd / na peys is 't dat ick fta ,Wanneer men flechsdeborsmynietenkomtte ni.Sterck· Doch 't is my nietgenoeg, dat ick mijn onderfatenmoedi<i. Sachtmoediglieyd van geeile en ootmoed in kan pmtenheyds^t kk ipreekden bloodaers oock een Helden-hertin 'tlijf,Eu maek mijn volck gefchickt tot alle braef bedrijf,En leer hen allen nood , gevaeren fwarighedenGroothcrtig regengaen, en onder d'oogen treden ·Wat hopman, wat ioldaet ion tegen ftael en lootAenvliegende . vevfinaên het Grijnfen van de dood 5Indien hy niet veel meer om biiyt en docht als flagen?Wat koop:nan , wat

matroosfou 't bulderen der vlagenEn 'tgeeilelendesvloedsgetrooftzijudeurteIhiea ,'t En waer hem hoop van winfl: den fchrik van 't hert dê gacn!Ntemt wech het foet profijt of 'tloc kaes van den gelde,Geen zeeman fal ter zee, geen krygsman geen te velde,'c S.il iiytzijnopeenTprongmetalle kloeck beleyd ,Metalle iloutbeflaenen Helden dapperheyd.De bloedeloofe vrees ial flucx weer heerfchappyeGewinnen in OüS bloed, O VroiiPhiloiophye,^'ifc.j, ? Roept ergens Tulliusfoo fier als onbevreeiij Ghy hebt den fchiick der dood gefchopt uytonfen geeft.? ler goede man hy (ufc, hy heeft fich misgefchreven:Lk,icKbcn'tdiedatdoe, dielofdientmygegeven:Want waer toont oyt de dood met haer' drypunien fchithtSuo bitter een ^elaet, foo bits een aengeficht,Als op den Oceaen, vooral als hy op't porrenEn ftoken van Moo\,

aen'tfieden valt en morren,Eavan vcrwoedheyd fchuymt, en wit word om fijn hoofd:/lis 't helder dag licht word gclijck als uyti^edooft,De iixht alom betreckt, alom in droeve fmuyken,Pcckfwerte dampen komt en nevelen te diiycken : Als

? GELDSUCHT. «87 Als iiyt hunn muy tfiek hol de winden alle vierOpbulderen en woên met yiTelijck getier,En 'tgrondeloofediep tot in den grond beroeren.Ja fand en fout en flijck tot aen de flerren voeren:Als paeifclie blixemen met fchor en heefch geliiyd?Metdonderflag op flagten wokken ^rfteti uyt >De gulde folderenen diamante dakeriDcsl^lemels fchuddende , dat bey de polen kraken :Als d Elementen fchrap ftaentegens een gekant,Bi-and tegcns water woed, en water tegens brand ?En even wel ghy fiet, hoe fonder eenig wanckenDe zeeman op wat hoius wat t'iaemgekliitfte planckenAir die gevaren tergt, en ruftig 't voorhoofd bied >En manlyck tegcns al! aenworftelt, wat hy fiet.Of fcliüün iijn houten huys van winden, regenvlagen,V.in fnelle blixemen en felledonderflagenGeilageii en gefchockt, geflingert en gewiegt,V;in

gulfin golve fpringt, van hel ten hemel vliegt,En v,\n den hemel weer als nederploft ter hellen:??1 Jatontileltgebaerenkanhem nietiontfl:ellen ;Hy houd in all dat woên, datdreygen van dedood ,'r Gelaetal even fier, het hettal even groot;En, Hourderen, waerom ? oradathyofvoordefenDe Tuf ulr.nen heeft van Cicero gelefen,Of itof tot moedigheydin Platoos Phaido fiet ?Tnt! rut! Matroos en kent die (ufFerijen niet;Noyt heeft fich koopman 't hoofd met dat gelei gebroken.Neen, neen ? het geen die maets 't bloet heet houd en aen 't ko-Het gicn hun't hert vol moeds,*t gelaet verfekert houd, (ken,Is lioop , dat eens een' bors van filver en rood goud >Van daelderen wel ftijfen kroonen opgefwollen,Hun rijckelijckenfal vergoedenalldatiollen.Soo werpt de kri jgsman oock en dappere foldaetSich met verheven moeden

onvertfaegtgelaetDwersdoordeitormen heen van yfer, vierenlooden, (den.Van pijken, fwaerden, roer s, dat's dwcrs door duyfend doo- Hoewel

? LOF DER Hoe wel all 't vlacke veld van moordgeichreyeo klinkt,Van kopi-e donders dreunt, van ftale blixemsblinkt,Van yi'ren hagel word beiaeyten overladen :Hy niettemin braveert en pu hall' die bravaden;Hy laet daeromme 't hert niet finken in den fchoeft ,IVIaer hoiid'ct boven's riems en even hoog e» koen ?En, Hoorderen, waerom? is'tofom'trechtiijnsheereriOi om trouhertelijck 's lands welvaertte verweeren,En ecreloos geweld te keeren niet geweld 5Geenfins 5 een braef foldaet feu oock de droes om geld(Soo 't oude fpreekvvoord meldjgetrooft zyn na tc flappen;Neen, 't geen hemofin't vleefch fijns naeUen port te kappen,Oi fèlve fteekof houw te krijgen in fijn' hiiyd ,Is flechs een' hand vol fold, is flechs een' fack vol buyt.(I^DatTulüusonshicrderfvoordefchenenfinijten,Dat die fterckmoedigheyd niet waerd

eiiis twee my ten,Die 't gapende gevaer uytfucht tot winft veracht,En meer haer eygen heyl als 't algemeen betracht,Dat acht ick niet een'myt; want waer doch vindmen huydi«·Die foort van moedigheyd, die hy onsaen wil duyden!Voor my, 'k en weetfe niet. Men treednu ?? gevechtOm goud en goeden buyt, en niet voor God ofrecht.Derhalven ick ben 't, ick, die 11 den moed ontfleke,Die dapp're mannen make en brave borften queke,En allen fchrick der dood verr uyt myu' helden drijf ^Ja 't geld hem verre doe waerderen boven 't lyf:'t Bleek aen dien Britten Held, 'dieworgens nood ontkomenDoor't blinde lot geluck, noch eenmael ionder fchroomenVoor fijnen medemaet, en dat flechs, om 't genotVan luttel gelds , den hals vertrout heeft aen het lot,Enweetdoor'tlot den hals den ftrop-ftrik heeft ontdragen.Ha 1

waeghals al te ftout! dat was den hals eer ft wagen; (2; Dal (OEaanimieUtio, quscerniturin pericuÜs &: labonbus, 15jultitiavacit, pugnatquenon ptofalutccommuiii, led prefui*commodis, invitioeil CIC. offic i.

? G ? L D'S ? C ? ?. 9S (i)Dat toont cerft dat Fortuyn de ftoutaerds helpt en mint,(3}En dateen' ftoute borsfthaer heylooslot vexwint. Sterkinoedigheyd nochtans, die ruftig deri bfeginnÏn ^Doch 011 volltandig blijft, kan loon noch lof gewinnen.Ja is dien nacm on ^vaerd: maéi' dat het moeoighert >Het vvelck ick porre en prick , foo ridderlyck To'lherdAlsmannelyck bej|;,int, blyck t weder wel te degéh' 'Acn 'c Vülck tot Mars, Mercuur én tot Neptuyn genegen.Wat Zeeman yrord oyt mat van wor( t'len met de zee,Wanneer hy d oogen heeft op cene rycke ree ; &quot; ^Watkrijgsman lactoytaf van waclier aen te vallen ?Wanneer d'er macht van buy t ligt achter veft of vyallen ?(4) Wat koopman word oyt fat van rotfen uyt en in ,Wanneer hy hoop of wind in 't hoofd heeft van gewin JGeen heete Syrius kan hem fijn' jacht doen

(laken,Geen koude Boreas hem die verdrietig ? aken ;'Neen, neen, allwaticknopeenaenprickmetdefpoor,Bijtopgecn'nobd-fpitsaeh, ofbijt'eriich oóck door:Dacr fy in tegendeel, die deugd ofwiisheyd jagei^,Van ftonden aen op 't yverck verflauwen en vertragen,Terftond verlegen ftaen, yerbyftert en befchroomt,Ja Itaken'tveekydshcel, eer'teensten hal ven koörat. Tot ftoiien had ick noch al luttel ftof en reden ,'Indien ick flechs alleen de deugden fteef der feden,En niet met eenen oock bey Ooft en weft alomDe Deugden ommedroeg ? an 't heylrijck Chriilcndom:Want datmen thans en üofl-en Wefter-IndianenVanhunnenaigodsdienflallencken affietmanen , 'ï Den waren Godsdienftfietallencken nemen aen ,^Vie kan da er van den danck met hooger recht ontfaeaI Als ick, die jaer op jaer een goed deel Chrifte borften; Naer Ooft en

Wetten treek : Ick weet v^el dat de vorften Vot^dn&quot;di^beydi Oeckjaer-ireydßcTtezyndir Chri-fielytkeIctre , En I ,2) Audcntcsfortunajuvat, Virg. lib. 10. i&quot; '(ï) Corfoiterompecattivafonc.(4) Impigcr extremoscurris mercator ad Indos.«tniarepaupcrieinfugicns.pci faxa .pciigues, HOR, ?????. I·

? ^ O F D ? R En groote meefterei dkn roem , indien niet heel,Ten minften veeltijds iich aenmeten voor een deel >' Opgevende wel hoog, hoe datfy na de kiiftenVanbeyded'Indiënhunn' vloten uytdoen ruften,Verr niet foo fèer uyt iucht om hunnen ftoel of ftaetTe ftyven met mijn'munt, alsom dendageraedDer Chriftelijcke leer langs Thetis vochte wcydenOock op den Horizon te voeren van den Heyden: ^Maerfeker, Hoorderen 'twordminftom'tleftgedaen:'k Heb metdie meefteren te langte raed gegaen,En laetmy al te veel in hunn geielichap vinden,Om my d it op de mouw foo ilèclit te laten binden.Soodanigisdeverw, die fy hunnkrijgs fiekftaelEnoorlogs toefteloockaenftryckenmenigmael.De vordering quaniiiys van 't Chrifielijck GelortveIs door den Mnt de huyck, waer met men ons ten hoveMy en vrou ftaetfucht deckt

en overhangt wel dicht,Om ons wat fijn en ilecht te treden doen voor 'ilicht.'t En is den y ver niet om 't Kruys licht te verfpreyden ,Die hunnekielen doet van hunne palen kheyden ,Neen, 'tgeenhunnvaertuygnoopten bfuyilen doet door'tIs of 't Möiuckfch gewas, ot 'c Peruaenfche goud· (fout»Indien d'er over zee geen'wind en waer te halen,Noyt liep'er vloot van ree, noy t fchip af van hunn'palen.Het is dan mijn bedrijf, mijn mijn beleyd alleen,Dat met de letteren en burgerlijke feênOock'tChriftelijck Geloofden Occaen ten leilenDw^ers over is geflapt ten Ooftenen ten Werten.Sulcx datmen. Hoorderen , hier by wel helder fict,Dat felfs de wijsheyd Gods door rny haer wit befchiet,Enmyeenwercktuygdoetennoodigmiddel flrecken,Omd'oudeOrakel ^reiikdesKoningste voltrecken,Die al voor menige eeuw voorfegt heeft eii

voorfien,Dat alle volcken God noch hulde fouden biên. Maer foumen 't oock al heel voor fbutheyd keuren moDat wy noch defe inaar een toonken hooger togen, (g^&quot;' ^ccß.lib. 4.eap. 2.Pfalm8S. ·U htleydßtr

? GELDSUCHT. En toonden, datoock'tftuckdeiOpperfaligheyd 'tfiuci^ Niet weynig Is verplicht aen ons en óns beleyd ? derßli^· Want om dit beylfaemftuk recht krach ttcdoen verwervetlj Soo moefte noodelijck de Saligmaker ftcrveiij En op dat 's levens Vor ft de Kruy s-dood fterven mocht, Moert hy van Judas eerft verf-aen zijn en verkocht: iWaer hoe kon Jadas doch dien helfchen koop beginnen ^ 't En waei· de Geldfucht heii\hert, herffen, fiel en finnen Tut in den hoogflen trap verheert had op dat pas f Vermerckt en vat ghy wel, dat ick de Satan was, , ' Die den Ifcarioth is in de büi'ft gevaren, En die hem tot een ftuck den fterfFelijcken fcharen Soonoodig; niitengoed, alsoytwierduytgewrocht,' Soo heet heb aengeprickten hevig, als ick mocht J Is 'toock al mc geen fteen, die my de kroon doet blinckeu ?(DeChriflelijcke leer die

doetmy des gedincken )' ^at ick mijn volk foo net, foo fuy ver hou w en vryVan d'ongefonde fmet der fnode kettery ?&quot;i Ell zyn ( gelooh'etvry ) geen' vliegers by der aerden,Gocn' ichraperen gevveeft, die ons die pefte baerden,By mijnen Pluto neen 't; 't zijn vogels hoog van vlucht *'t Zyn geeiten meeft gev/eefi: vol waen'en glory fucht.Hoe foudc een volxken doch, dat noyt naer eer en trdchte,Dat infijii' buydelen ilaeghuysvefl; fyn' ged'achte,Datboven fijne munt noyt opheft fijn gemoed,Dat onder d'aerde ftaeg als aerdmuys ligt en wroet,Dat altyd met den neus hangt in fijn' rekenboecken,Noyt moeyte neemt om Schrift of Bybel t'onderfoekcnDat noyt om God en denckt, altijd om 't goud fich queltEn den Gekruyften volgt flechsom 't gekruyfte geld ïHoe (feg ick) fou een volck ??? fireng van my beredenTijd , vlijt of wackerheyd

beluft zijn&quot;te bededen,Ora keuriglijck Schriftuur t'ontleden lit voor lid,Haer' texten valfchelijck te draeyen van hunn wit,Of fijn te fchoeyen doen op averechtfche leeflen ?Nesn, neen by Mammons borft! daer worden and're geefteti l^ck^fuy?verte k^turjtt^ Üi G En -

? III L ? F D ? R En gaften toe vereyfcht; 't heeft toe dat loos bedrijfNiet eerfuchts , nietbeluls, ? ie t ga] s genoeg in ^tlyfjOock kan 't de ledigheyd wel beter koop verinyên,En vind wel ander werde, alsd'ouderaferijenVaneenen Mardon, een Manes, een' Moptaen,Een'Arrius, Cerinth, Pliotyn. ofTadaenOf diergelyckgeboeft uyt Styx weer op te viiidien,Ofnieuwe Yoorttc broentotaeftftootdergewilTenEnonheijlvandenflaet 5 neen, 'theeft'ec al te noefirMet grafen in fijn' munt in fynen gouden oeft,Met mfyii' raillions veel dieper te verdwalen,Als een 1'ythagoras wel eer in fyn' getalen:] ? 't korte, 't is een volck dat niet te hoog en fweeft tEen vol ck dat gaiits geen' lucht na pael oi'niutfaerd heeft. Totdiisverr, Hoorderen, hebick u ( na inyn meeneii)En grondig doen verliaen j en toe doen ftaen met eenen,Dat ick der volcken

Heyl, der Maetfchappyen Rand,De Styffte;E van Gefag, de Queekfter van veriland ,Der Kupilen Koeftereil, de Voefterv-rouw der Vreugden»Ja Vordereife bey der Borgerlydce deugdenEn Geeitelycke ben; en heb u boven dienAlom.door niyn Gefpreck veel trecken laten fienVan myn recht koninckjyck ja Goddelyck vermogen,En helder blycken doen aen ooren en aen oogen ,C I) Dat Geld de mert en wet aen alle faken ftek ,(%) Dat alles werd gedaen en uytgeftaen om 't geld,Dat om 't gewilde geld de veders door de blaêren,De kouters gaen door 'tland , de kielen door de barenDatom 'tgewenfchtegeld'derpelerlichtte voet,Sich fotaenftelt end Waes, de priefter wys en vroed 5Dat kroonen, fcepteren ; dat hoo^; beftier van landen;Verbonden, peys en kryg Öaeg vliegen van myn' handen,Sta«g draven na

myn'fweep, ftaêggaenfoo ick begeer' jKortommc dat de beurt, de keer en wederkeer ^ . Van (1) Pccuniai obediunt omnia. (2) Hscc cit illa cui famulatut maxitnusoibis, Divapoiensrerum, lo. Sccund* Bcc'es.10. ?,1'J'

? GELD SUCHT. 125 Van all den horlement der menfchelijcke faken ,Sy zijn dan groot of kleen , lofwaerdig of te laken,(i) Gewijd of ongewyd , ttaêg ftaen aen mijnbewint, ^^ ^^^^^ Gelijck als doy en vorft aen 't wenden van den wind, ( ken ß^f^g ' Wat fegt gliy, Mannen broérs, en kond gy uyt mijn werc- ß^gtopNoch nietVat groots in my, wat goddelijcx bemerken ? ' h*renEn klapt ghy noch van vreiigdj^w' handen niet te faem ? hoogßen'En buygt ghy noch geen' knien voor mijnen hoogen naem ïEn roept ghy noch niet uyt met nederige finnen :Lofzy Vrou Geldfucht, lof de grootfte der Godinnen ?Maer ( dencktghy mogfelijck) fooghy een Godheyd zijt jWie heeft u akaer oyt, wie tempel toege wyd,Wiew/erooktoegefvvrertwy hebben wel vernomen,Wel nu en dan verftaen, hoe 't by geloovig RoomenWel eertijds kercken heeft en

outers opgerecht ( d'Echt,Aend'Eendracht, aen de Trouw, aen't Krijgs-geluck , acnAen d'Eer, aen d'Eerbaerheyd,aen Deugde, Jeugd en Vrede»Ja ( 't welck noch vreemder Hinkt) iêlfs aen de Koortfe medeJ .(2) Maer vonden nergens oyt een eenig woord gemeldVan kercken toegewijd aen Geldfucht ofaen Geld.'t Kan weien Hoorderenj 'ken wil 'tniettegenfprekenïMaer dat ghy iulcx hierom f oud duyden voor een teekenVan iet gemeens in my , of hierom denken foud ,Dat tempelen uyt leem, uyt hout of fteen gebout,Of alteren gekroont met lof en verfche xoden, ?Van meer vermogens zijn om iemand te vergoden ,Als fijn beroemt bedrijfofgoddelycke macht,Sul.x waer te boerfch geduyd, te kinderlijck gedacht, 'Tegrofgeredeneert. Maertfa, watfultghyfeggen,Indien ick u wel klaer koom onder d'oogen leggen,Dat ick meer

tempelen, meer kercken heb alleen,AlsalldeGodheên oyt en Goon gehoopt op een; Gl Ja (') Divina humanaque pulchrisliivitüs parent, ? O R SERM, -(2) Funefta pecunia templcï. Nondumhabitas, nullas nummorumereximusaraï. ' UtcoliturpixatqucHdts, &c.]UVEN.Sit. i- trap , enbetoontfich Go-' dinnttt

? ??? L ? F D ? R Ja dat ick als Godin ben binnen't koor geiètcnX Ctr t Des tempels, die met recht Gods tempel werd gehecteii,* 16.Hemel fmaed, tot 's Allerhoogften fmert,' Mi jn' ondetaerdfchen trooiiheb opgericht in 't hert ?God wilgecn'tempelengemeft met menichen-handen j't Is 't hert dat hy begeert, hy wil geen' offerhanden ,1. SrtKt». Hy eyfcht gehoovfaemheyd: maer dat na mijn gebodIJ.21· Gehoorfaemhcydenhertmaer^uyfteren, alsna God,Hof.6.6, Endatghy'tgoud, nietGod, uytall'uw'fiel en finnenEccL· En altijd hebt gemint, en altijd meent te minnen, *7· Word Iclaer hier uyt gevat, dat ghy mijn'gulden kout, 'M^tth. j^/{ijfi'innegevingenvoordryvoet fpreukenhoud; ^· Gods Woord integendeel, Gods leeren drcygen , raden,En all'dOrakeleiider Goddelijcke bladenNiet meer cn acht al s vv/ind; en foo verhit en

gaeuUin den Goud-dienft toont; als in den Godsdien ft flaeu.Laet Paulus vry op ftrengft vermelden en gewagen,1 rimoth. ^ die na rijckdom ftaen, na macht van fchi jvcn jagen,^'la ftricken flruyckelen, tot dwafe luiten flaen,Enlijf.en ziel bederf befwarelijckontgaen !Wie is'er onder u, die fichof om die ftrïcken,Ofomdatgrond-bederfvan 't fchrapen ai laet fchricken ?iTimw/j. Schoon hy alom op'tielft my hekelt, nijptenfmaed ;^ja my voor worrelicheld van allerhande quaed j Wie roey t of ruckt my uyt; fchoon hy den wocker-giiy tenDes Hemels deuren fluytj wieftoot iich aen dat fluyten ?Celolf. 3. Schoon hy de gierigheyd voor afgodsdienft waerdeerr:&quot; &quot; j' Waer word haer' afgodin niet vieriglijck geifert ?^ , Ja fchoon uChriftusfelfbelait uyt all uw'krachtenßll,' Eneerftcnbovenalna 'themelichooed te trachten:

Ghyfpeelt, gelijck wel eer het heyjcnfch Romen plag:(I) Geld geld dient voort tegaen, de deugd volg aljfe m»g'Schoon hy de ftapelen van mijn' gemunte RuckenEy doornen vergelyckt, die 'c goede'faed verdrucken: P> (i)OcIves. cJyes, quxrcnda pecuniaptimumeft. Virtuspoftnummos. HOR,Epilt.lib. i,Epift, ;,

? M:atth. GELDSUCHT. ÏOI Al ibucle 't goede faed noyt opgaeti uyt den grond j Iciilen moeten vol, de buydels Iiijf en rond..Schoon Hy welernftigleert, äat nietnand hier rWee heeren,D.itniemand God en 't goud kan dienen, vieren , eeren:Al fou de Godsdienft plat in 't voedfand nederflaen jDcgoiid-dienft moet vooral op'touter blijven ftaen.ji ichoon na fijn bericht, de deure van den HemelDenrijckengierengaept, als 't naelden oogden kemel.Wie (iremt daerom de fucht tot aerdfchen overvloed ?ja wiecn keurt hem niet voor't all erhoogfle goed?Ja wie, mijn' Hoorderen , ( ick derf noch hooger fpreken )liejaegt hem veeltijds niet door duyfend iltnckiche ftreken ?Diefoo ick ftuck voor ftuck ii wilde doen verftaen,'t Waer'tfand aen flrand getelt, ickhadde noytgedaen.Men fpeelt vail overal, ja roept mesx vollen monde :Wat fonder (chaê

gefchied, gefchied oock Tonder fonde.Üoch 't vleefch geworden Woord en fijn' Apoftel fchaerEn lieten 't niet Gy praet en ydel woard-gebaer,Gelijck men heden doet, fy poogden oock met werken% wel ernfthaftelijck te fchoppen uyt mijn' kerken,% van mijn' alteren te bonièn plat ter neêr,f 11 immers fal ibo ftreng met leven als met leerl^in Mammon te vertreên, den rijckdom te verachten,Eiideurgaens hoóger niet als nooddruh te betrachten:Maerghy tot Mammonsdienli: geneygtal even feei'^^eemtfeggcn aen noch doen, volgt Ie ven na noch leer ^ß'es beu ick overend en in mijn'eer gebleven.God eyfcht tot fijnen dienft ilechs eenen dag van feyen ,De fciie zyn geichikt ren dienfte van 't gewin ;i^laer, by mijn' bors! ick moet in plaats van een' Godin ^Öe inoodlle geld hoer zijn van all mijn' nagebuiiren,Indien gliy 't derdendeel van

uwe Sondag - uurenHem opdraegtfoogeheel en vol, als ghy behoort :Giiy vind u dan naer 't lijf wel fomtijds daer fijn woordVcdtlaert word of geleert, maerz'el cn finnen loopenOmtrent uw'kofferen, uw'soud-enfilyerhoopen: G 3 Want IJ.zz.iiatth.6. 24. Mare. 10. I Ti/no.6,S.

? 10% LOF DER Wantby denfchatis'thert, gelijck de text vermelci. »Gaet henen uu en fegt, dat Juffrouw facht tot GeldOf Geldfucht gants geeii' keur van kercken heeft en kooren;Ja s' heeft'er foo veel als hoorders om haer ooren,Als vlamraers op haer' tefch, als Janckers naer haergoud :'T is nu wel klacr betooni:. 'T is wacr, nien metft en boutDer Godheyd nn en dan wel hier of daer een' kerckeSookoilelyck vanftof, als konilelijck vanwercke;Men bied haer fomtijds oock wat fineers van ram ofvaers»Wat vvierooks aen^, wat fangs, wat uyterlijck gebaers:Maar, mannen, wat is dat? dat acht ick niet met allen jDe ware tempel 't hert is my te buyt gevallen ;Dien heb ick bcyde God en Godsdicnit teenemael(Ickielvefchaem'tmyfchier, jaichrick, alsick't verhael jDoen ruymen met mijn' mimt, en my daer in gewrongen

;Daer worJ mijn rijk metael geviert, geroemt, geforigen,Niet met een deel boehaes of uyterlijck geruchts,Maer met een ziel vol viers, volinnerlijckgefuchts, (tef^-·Ci)'t Welck weite recht eerft mag de rechte Godsdienft hee-Daer ben ick in mijn' kracht als koningin gefeten;Van daer is 't dat ick fix all nw beleyden raed ,Allwatghy feghten iwijgt, all wat ghy doet eniaet,Ka mijnen wil beftiere en eenig welgevallenWatfegtghy? kand'erwel ietmeertev^enichen vallen»Om voor een' Puyk godin al om te zijn begroet;By Midaskluyten.' neen't. Derhalven dan ghy moet( Het zy u liefofleet) met all uw hert en finnenMy toeÜaen, dat ick ben de puykblocm der Godinnen >En datghy tempelszijt ( als boven is gemeld )Niet van des Heeren geeft, maer van Vrou Sucht tot Gelu· Nu dat Vrou Sucht tot Geld oock wel God in lal blijven ,

En datnoyt tongen-ftorm haer uyc haer' tempds drijven , Of van haere outeren haer bonfen fal in 't ftof, Vloeytal met een hieruyt tot mijnen grooten lof. >j7ant (i) QuodunufquifqueprxcaiteriscoUt. quod fuperomma mi-tatur&diligit, hoceideuseit, Orig· fuperjudic. Honi. 2. Matth.6.11, EnG«-äinmtefüllenihjvcn.

? G ? L D S ? C ? ?. io<> Wantaengefienoockfelfsdeflagenendefteken ^ > Van Gods tweefiiedig woord op mijnen muntfchild breken, En my (' foo't blijckt; niet eens aen vel en gaenof huyd j Wat, Hoorders, fullendan's woordsDienaersrechtenuytï Lact uwe Predikers vry ftampen» tieren, kryten, Dat lloel en kerckgewelf bynaer in ftucken iplijten; Watfal 't my hinderen ? 'k en kreun mygeen gekijf; lek flachte God Termijn; die wei is (fpeelick; blijf. Lact, laetfe vry mijn' munt voor eenen afgod doemen» My eenen afgodsdienft, u afgodiflen noemen, En voor den inooften hoop uytfchelden, dienmen vind. Ali' fukke fcheldingen en zijn by u maer wind, Maer ibrmen fond er klem, die flechs van buyten d'ooreti Enluttel flaenmetlucht, doch niet in'thertenbooi'en. 1-aet, laetievryelijckuytbuld'ren , dat'etklinkt: Ofnoodhtyd I dte voor God en alle

reden fiinkt \ O fchamle, dat een menfch ?? 't beeide Gods gejchapen Slechs toelegt, omwatfl^ck, wat drecksby eeniefchra^enl O laßer, dat een dier tot een onfierfllijk lot , Gevorder t en gevormt, een dier, dat met als God, y>ct als d'onfierflijckheyd behoorde te betrachten, ^&quot;jn ziel dat hemelfch deel^ fyn' edele gedachten Soo flaeffch, foo beeflelijck langs d'aerde kruypen doet, ^nvanhetßelloosgoud f 'fwdck.d'eeredervenmoet Van £)ƒ) dery te (tae» derfterjfelijckeßkef&quot;, Sich niet en fchaemtßn' God , Jtjn hoogßvgoed te maken 1 Hetklinkklaer rammelen, het klappen en gebons Van uwe daelderen, ducaten, ducatons, , Ontfegtdat bulderen den toegangtot uw' ooren, Ja laet u niet een woord van all datfnorken hooren. Laet, Laetfe vry op'tfcherpft af vragen uw gewiffS 0/V eenen Ghrifien oock» een' die gero epen is /

Tot hoop van ick en weet wat endeloofegoeden , Alleen fijne hoop betaemt met aerdfchen draf te voeden P-nallfijne heylen troofi te veftigenalleen In Tv^t gemunt metaels teßapelen op ecn\ G 4 E»

? ' I04 L O F D Ë R En of dat immers nm fio fpotti^e gebaren,Seo malle driften zijn, als of een man van jarenGeroepen tot W^tgroots , totßaet-ofhuys-bevel,All'fijnen ernß uerfmolt in kaot-ofknicker-fpei ?'t En ial my al niet fchaên , niet dceien , niet doen flouwcu ?lek ial mijn tempel-koor wel weten in te houwt ? jEnmijne munt byii wel houwen haer' uaeray;Des ben ick wel geruft; ja ickverfekermy.Dat velen onder u veel meer vertrouwens fteUenIn eenducaetot vier die hun de bors doet iwellen,> Als in all 's Hemels fchat, all 't goed der een wigheyd &quot;Hun in Gods feker Woord foo ieker toegeieyt.Derhal ven laetfe vry wat winds met fwe'tren breken;Sy füllen my doch niet uyt mijnen tempel prekenOf praten uyt uw' borft , hoe ftijf iy zijn gcinoud ?'k Sit al re val l· en diep gewortelt in dien grond,En oock wat iouden

hier die broeders veel bedrijven,Die ielf geen' hateren en fchijnen van mijn' ichijvcn >En anderenquanfuysgenegen zijn t' oiitflaenVan 't evel, daerfe fel fveeltijds aen hinken gaen ?Hoe ? fotuii'erhieren dner u niet wel toonen können ,Die vele duyfendcn van goude kroonen wonnenMet eenen hylicks- kus, in eenen bruylofisnr.cht:, lek bid'su, fegt my eens , wat.vat, wat klem , wat krachtHeeft all het ka'k'len doch , all 't li raeyen en all 't tieren.Vanfiilckevogelen, opmyofopnvjn'gieren?Men mocht die meefters dus met reden gaen te keer :Luc. eaj). fachtjens ?vdic^n; falfeerß uvo ey^m feer:4. 1/. Z3 Indien dan noch'tgeCig der Goddciijckeblaêren^Noch oock der Piedikers, d.c a hunn wit verklaren ,En by de uwer veel' nochtans niet vreemd en flaen, ?Ja by de vroukens fchier voor halve goden gaen ,My uyt mijn

teinpelkoor niet machtig zijn te botfen;Veel min danfal ick my van School-klap laten trotfen.Gaetviy, mijn'Hoorderen, mijnOnderiinen , gaet,Leent bev uw' ooren vry aen uwer wijlen praet:Sv fulleni weet ick wel)iuet all'hunn'fwetferyen ^ ' Uw

? G ? L D S ? C ? ?. io<> Uw' fchouwd'i-en van mijn jock noyt machtig zijn te vryen· ja {foo 't u niet en luft die fnoikers toe te gacn ) lek felf wil u alhier gaen melden en veiflaen * Rond uyt en onbeducht, wat fy al lang voorhenen Ons wreven in den baerd. lek was wel eer t'Atiienen, En voelde my bekifl: dc wijsheyd van die Stad , Daer elck den moed foo groot, den nmnd foo vol van lud , Uyt jock, uyt tijdverdrijf van verr flechs eens te rieken : Derhalven ftaek ick my llracx in een' fchier van Grieken, En trad mê fchoolwaert in , alwaer een fwetfer (iond , Die van de deugd heel breed ging weyden met den mond, ' En ( naer ick mercken kon aen fijn gewäcd en praten ) Meerfterrcn hadgetck, als dalers ofducaten. Ickhcorefnedigtoe. Ten ecrllen ging'tal wel, Ahoos niet tegens my : maer op het flot van 't fpel, Begint de Griek van toon

te wiflelen en inaren, op mijn breed gebied heel hevig uyt te varen.Wie (riep hy ) Hoorder en, ivte -van u alle ßndOyteenaendachtigoogna's Hemelsblau-meTent,'i'ent ilie des Schef-pen handfoo prachtigging bordtiurenfoo veil vurig goud s, mei f«o veeL^goude vuur en,En foo groot dadclijck doorv^rocht aen allen kuyU???/ vlammenden robijn en gl,oênUen diamant,indim ghy ntet ah goud genfygt zij t na te trachten',Send na dat Hetnelfch goud uvo' eogen engeJachren:^>cter ach 1 tot iet Vvat hoogs en hebtghy hert noch treci^iVatgouds uytßtjmgegroeytr watglmfierenäen dreckei'erhe^t, lertoondertghy (o fpoitelijckedinge» ! )l'eelhoogcr alsaU'tgouüvan's Hemels folderingm.E» is 't ( dus voerhy voort ) nietfchandig , dat een dier^•'n binneri als een God gefit It met hemeljch vier, buytenmet het hoofd recht hemclwaert

gefchapenySooßechtelijck fichgaet aenfiym en flvck vergapen ? G 5 En, (i) Oshomini fublimcdedit, cxlumquctuciiJufllt, & freftoï ad fydeia tollere vultus. OVI D. MET. 1.1'rovidentia naturxhomines humoexcitatos celfos&ercilos con-üituit, utdcerum cognitioncmcslum intuentes ca??rc poflent.Cic. 2. de Nii.dcoc

? Ji(S LOF DER ??, als vergetende %,ijnv(ulerlanclen lot, In fUetfe vnn fijn hert nafynen oorjprong Gód, J» plaetfe van fijn ooggedurtglijck te richten Nu nad'opgaen Je, nu na d'ondergaende lichten, En uytderfelvermachte volmaektheyd, majeßeyt De majeßeyt, de macht ert het voltmekt beleyd Ties Werckmans duydeitjci^ te leerenßen en mercken, ILnhem eer biedelijiht''erkennen in Jyn' werckfn > Soo plat op d'aerde valt met finnen en gemoed , {i) fa onder d'aerde ligt als mier of mol en -aroet T^O'jtItifttg^ nojtgeßnt omöockdeminfiefwteren Van een vervnondert oog nae 'tSterrendack te ßieren Noyt eenmaelfcggende tan minfien infyn' geefi: IVdtgeefi, vaat hoog vernuft ^ wat hand is datgeweefi Die tot dat heerlijck, werck bey flofen form verleende > En form enßofdaer in foo meefierlyck vereende ? Noyt n&yt

eens denckende V/at &quot;Wyfe kracht is dat ? Die dat onmetelijck, dat machtig Hemd-rad Met all' fijn raderen engloêndeflerre-bollen Rondom den aerdbol doétgeduurig henen rollen \ Die met de Son karofffiaêggins en Weder fireeft, Nu na den Zuyder-bock, nn naden Noordet-kxeeft, En ons iiyt datgeßreef^ datgins en &quot;weder rijden» De nutte beurten baert der trvepaerjaergetijden ? Die langs der Bvfferfchriemsvloer met beeldvoerck^gephtvtyt Den onverdwaelden dans der Dvoaleren beleyd ? Die V aengeficht der Maen toyt met gekende ßralen, En fnaendelycli^ verkuit ? die d'oeveren tot palen Der vooeße Wateren voorfichtig heeft geflieht'{ > Die 't wichtig ^erdrijcli heeft gehangen in gewicht, ?? ^ml· en Hemelryck, hoe wijd van eengefeten ^ Aen eengeketent houd oock fonder koord of lieten ? Dus

fnoevende wicrd hy in't harnafch dapper heet, En trock fyii' hoosen trantnoch bet in top, eiikreet; ( i( Talpa bipes, alta fempcr tuilure fepultiis. AfpicitnSnunquam fublatolumiueciluin. MAR, ? AL ING. Lib. 10. Hom,eap. ?,?. 20.

? GELD SUCHT. 125 (i) Foey gieren l miermfaey! foey goud-enßlver-mollm!Die.noyt een hoohgepeys Uet door «»' herffens rollen,En 'i Hemeljche paleys dat ongemeten fchoon > Welck d'etr des Eemvi^en fo prachtigßelt ten toon, Tßlm^ Endoor fijn kUer gewelffool^laer doet henen fchijnen, ip. t». ? Met foo -veel fuchts befchout alsefels , büffils , ßv^nen 1l^aeromghy toaerlijcl^ oock, wel waer zyt oogen > mond ^?? kop,gelyck als fy, te dragen na den grond j felfs van top tot teen in buffelen ^ in beeren 3In hoeden , efelen en -verkens te verkeeren.Cihy hebt niet meer heluls van all watghy aenfchout,Dan ofghy maer de ziel in 't lyfen droegt voor fout.Hoexoel ? dag -voor dag in V Werelds rupne Rondde,IVuer inde Codheydfelfuals ter Schooien fonde, ' Soomenigleerßuckvoord, alsfchepfelvoorgeßel't,IViit baet, wat helpt'et doch

? de Snoode Sucht tot GeldHoud in die hooge fchool uwe oogen vußgeßoten,l^Ui* oor en dicht geflopt, en hottd « «e« uW koten,Hat^s aen uWfchrapery: kortom en voor beßuyf.Ohy k^mter kind'ren in, ghygaettr kind'ren uyt. / Dus dorft die kale vinck ons varen in de véren.3 a {docht ick) raièbol, di e doen fou naer uwe leeren,Bleef die niet eeuwelijck een geldcloofe bloed,Een kalis kind, als ghy ; hiel die niet braaf den voet,Om 't lllver met de fchup wel hoog op een te ta ? en 1En 'tgoud by tonnen vol te flepen in fijn'kaften!Neen, neen ; ioo wie ria macht van ithij ven dingt en ftact,Wie luft heeft in mijn'raunt te weyden fonder maet,Of in d'ontelbaevheyd der dalers te verwarren,En mag geen meter zijn, geen teller zijn van fterren·En ghy, mijn'Hoorderen, gevoelthierinmetons:En ( by de majefteyt van mijne ducatons i;'T is recht en

wel gevoelt. Ghylaet den Hemel drijven.En hef t Uw hert en oog noy t hooger als uw fchijven, Uyt (2) Dcfoimicisindicis autura colligcntibus vide Plinium Lib,n.cap.j I.

? 8% LOF DER üyt wekker glans en gloorghymeer vemiaecks geniet ^Als oyt uy t fterren trock, all wat na ilerren fehlet;Wier brave teekens oock en princelijcke beeldenMet veel meer majeiteyls u oyt in d'oogen fpeelden,7\lsairdie't Hemel-rond op fijnen gordel draegt.Ofbiiyteadjen vertoont, wat mag'teen Leen, een'Maegd,Een Reus, een Hercules in pracht en gcootsheyd halen ,By 't hoflijck bedde werck waer met uw' dalers pralen,By 't glimmende gelaet der vorilen fier en HoutGcflagen en gemaelt in fil ver en rood goud.En met hunn' wapen prael ten breedlten iiytgeftreken ;Dochfchoon ick my dus hard geraeckt voelde of gefteiccnVan die Atheeniche wefp; ick itapte nietteminVan daer uytgaende weer een ander ichoolneft in;Daer(naerick merckenkon)een (uffer ftond en teemdeDienadeSroällonck,

enheelnaZsnofw^emde,Gekapt en toegeruft ioo vreemd , 'k en v/eet niet hoe ,En ruygeii lang gebaeid tot aen den gordel toe jDie my aldadelijck dwersdoor lijn' knevelhairen,Daerfdiaerof mes(foo 'tfcheen)noytdoorgeg3en en waien,En die hem fchier't gebruyck benamen van den mond,Dc hoorendatmy ipeet, en gants niet aen en Hond.Indien ((dus fprack de bloed) tot eerJuckjalig leven(l) Dedetigd allecnval pp VAnmiäcleUn kan^even ,IVaersoe dm duf verhit dnor vloed en over veldDie tnidJelen gefacht ly overvloed van geld ?V Enxiijn de flapelen der om ons flaende fake»,Ï>e-volle kißenniet , die onsgduckjg maken ;Ne;« j ^tgeen ons vredig , vry m vrolijck leven doet >Huyfl binnenin ons hert, ießaet i» ons gemoed,'t Ontbreekt den Tvijfén noyt aen vollen trooß en vreugde ,Oock als hem munt ontbretk^t. Hy

&quot;Cf 'tnd fich tn fijn' deugde yDitt's in 'f wxeracht tg goed, en oordeelt (chat en flaet{Schoon goederen gènoemt') noch goed in fich noch ^uaed. FoT' XpJ^i Vixtus ad e.'cplendam beatam vitamfoU faiis efficax. S EN.

? G ? L D S ? C ? ?. io<> ïoriuyn dat lichte velen mnd op hem geen vatten ·,Hy acht h^et^ giften vreemd, en ßuyt en kiß fijn fch at tenIn 'td/epßevat! zijn' ztel, äaerfy met aen tn \m.Stet daerhet rechte beeld % an een' recht heilryek'man»Gelooft my, Hoorderen, (i ) dai heyl, geluck en fegen >l^iit rijci{dom niet en is tn mächt van goud gelegen:Ntethy·, dieveelbefit, mutr hy ^ die metßjn deel i Sich vergenoegt, ts rijck.. Genoeg ts meer als veel.{%)Sooghy ? felvenwenjcht ten vollen te verrijc^en ^la fooghy eemgfins der Godhepl Wtligelijcken,Koeythebjuchtdat quae^l kritjd met ernft uytumngeeß:W^nt die mhfi hehßek is > gelijckt God aller meeß./H er beer ick( icic belceii't) van fpijt fchiei·op mijn'lippen,En dachte : iottebol , loop maek dat uw' t hryfippenKnuw'Cleanthenwiis , wierfufenmaelfielc breynMeernieskruyds noodig had ,

alsyemand van 'tgemeyn,Düch hier by bleef't noch niet; hydorft noch hooger llngen-in riep al vragende ; Zijn V, zijn'tgeen' malledingenDus hits met etil z,ijn hert na macht van munt teßaen,Die all' haer' waerde t recht van onfen loßen Waen ,En op dergrooten keur en eenig velgevallen,Teel Xvaerdig is van daeg , en morgen niet met allen \?.? is dit niet een k^laer en levendig bewijs,Ï>at fihtr all' fijn eer, dat goud all'ßjnen frijsVan onfe fotheyd treckt, 't -ivelck anders na fijn' waerdeGnechtclijckgefchat, niet meer moeß doen als aerde ïlaaerdeis'/ dteghy dient , dieghf voormeeßer houd,Soo dickmaelghy uw hert aen filver hangt en goud.GodJielde d' aerde 't k.ruyd , de kruyderen den beefien >Ï>e beeßenwederom der redelyckengeeßen Ceé OVivitutexiguomelius. CLAUD.S divicias per contcmtpum divitiaium yiacft.

Satisdivitiatumeft, niearopUusvcllc. QUINT.Multa petentibus dcfunt multa. HOR CARM- Lib. 3.Ode 16. ^ 1 Tim, 4

? 110 L ? F D ? R Cefchickielijck tendienfi ; maermenfch foo fchoonm{chickEn crderfchendende valt metßjn hert in 'iJlick ,EnonderWerptfijnßelwat blanche en bleekgeeleaerde »Ote foo veel trappen Jiaet beneden fijne weerde ;Weshalvenhy fich ooc^ (o fnoodhejd waerdgelaeckt! )Oer beeßen meeßer/chap onwaerdig heef?gemaeckt iNadien hy fitoodeßaefßjn hoog vernu ft en redenDen vodden onderwerpt diefy met voeten trfden«En die Natuur beforgt voor onf' begeerigehstndWel diep verborgen heeft in 's aerdrijcks ingevrnml:(i) Want all wat in onf borß den hebluß aen mögt queken,Beeft fy voorfichtelijck voor onsgeficht verfieken-.En 'tjilvefen het goud tVveo fioffen , die 't GemoedNeer drucken in hetßof^ doendrucken tnet den voet >Sy richte in tegendeel en hief ons aengeficht enNa 's Hemels aengeßcht

en ??? door luchtelichten«?? wilde dat dat groot, dat -monderlijck geflieht.'t Hoog vooriverp foude z^n van V menßhelijck geficht.Maer &quot;ivy van oudsgewoon haer' Wetten te vertreden,En t'eenemaelvervreemt^vanallenfchick^nreden,Enfmod en ßaeffcb van geefi , gaen flaêgmet neus eft neck,Caen ßaeg met z>iel en ßn na draf gebückt en dreck ;{2)E» fchamenons met eens een deelvertrapte leuren.Zen deel ontgravenßijcks voor 'i oppergoed te keuren,la daerom menigmael nu Welbefpraeckt j nuficm;(3) Ntt gted, m q^uaedte zyn-j m rechtte gaen ^ nu krom' Sifit (1) Nihil quidem , cfliod avaritïam noAram imtaret, in apertonatura pofuit: pedibusaurum & argentum fubjecit, calcandum-i que ac premendum dedit, quidquid cft , proptet quod caieamurac premimur· lila vultus noftios erexit in calum, &

quidquidmagnificum miruitique fecerat , vidcri a fufpicientibus voluit.SEN, Epift. 94. {i) NonerubwM'ciraus fumma apudnoshaberi, qusfuerani imatcrraium. IDEM ibid. (3) Ad mercedem pU ftjinus} ad mcrccdetn impil IDEMEpift» IlJ.

? GELD SUCHT. 125 Siet daer ten naeften by een ftaelken van de rede,] Die bits ÓUS op dat pas die bulker hooren dede, Eadatmeteene Stoifche en ftatige manier, £n luypende ??? novts geliick een ftootfche ftier. , Ick meende by mi)n bors l fehler uyc mijn vel te ipringen Eu morde binncn's tands : wel hqe ? die nioye dingen, Dr.t lieflijck blinckende, datklinckende tóefael, Doopt hy datraet den naem van vodden in fijn' tael ? Dat lilyer en dat goud , 't welck all mijn' gaften keuren Voor ietaenbiddelijcks, hoe ïichatthy dat voor leuren? Wat bul, wat uyl is dit ? en datnien dat waei'deert Ve rr boven eer en deugd, hoe ? is dat fchamens wecrd ? Watduyiènd ducatons! wat mag de bloed doch praten 5 Ja \vy ( te weten ick en ghy , mijn' onderTaten^ Staen hierom foobefchaemten foo verfielt aarifchrick, Als treckpaerd dat fijn' kar

geflingert heeft in 't ilitk, Dus morrende liet ick dien Stoifchen fnorkér varen , En quaai op ftrate weer allencken tot bedaren, En dachte onaengefien dit al t'onheufch ontliaèl 5 Noch eens een' proef te doen, en voor de derde mael Een weynigsken gehoors aen fchoolklap te verqulften; Waer toe de Wandelaers of Ariftoteliften My dochten reedft en nutil > als wefende meeft viy Ontrent het il uck dergoên van muggefifteiy, En minft verfchillende van 't algemeengev^oèlen , Dienvolaens ?;?????geiteltom onsdenbaerd tefpbelen. lek ipeel dan; foo gedacht, foo dadelijckgedaen, En wandel wackerlijck recht op Lyceum aen, Stapiri, neem vaardig plaets, enheb nauplaets genomen 5 Of fieden prater ilracx op fijnen Praetftoel komen; Het welck een baesken was,heel frifch en hoog van blos, ßaer by heel burgerlijck en deftig in den dos

> En voorts aen kin en koon heel nettekens befchoren , (4) Sulcxdatde Stagirijt in hem als fcheen herboren j Wiens (4) Veftc infigni & anulis actonfura utcns· DIO G.^L ? ? RT.Lib,). de Aiiftotele,

? III L ? F D ? R AViens ièdeboeck hy trockuyt fijnen ichoolrock-Land ^En juyfl: nam hy daei&quot; in het hoofdftuck by der hand,Waer in de milheyd word befchreven of verhandelt,En beyde d' uyterllen , waer tuflchen datfe wandelt.In na dat hy een' poos vertel t had ofvertoont,Welckvandic beydennaeftaen'tgulde midden woont,Hoe verr oock 't midden ielf van beyden is gefeten,En hoe 'tna't ooi deel dient des wijien afgemeten,Gaet hy al flillekens het fpil gebreck verby,En komt al mê fijn' gal uytwcrpen tegens my.Wel(docht ick)hoe?vvat's dit?dit goedt heeft yoorgenonieiiGelijckerhand (foo't fchijnt) ons thans aen boort tg komin,En onseensdegelijckte boenen kin en kop.lek fteke niettemin mijn' ooren wacker op,Enluyflertoe, watfchimpop nieasonslalverfchiinen.(? )Hoewel( dusfcief hy aen met welbedaerde

mijnenEn plantende den' hoed wat fteylerop fijn' kruyn)De fcbatien? ^goederen en gaven derfortuynVoorgoed'renmetgoedrechtpajjerenby den iroeden ·,£»'/ menfchelijck geluck | fchoon Umamlvan de goeden' Vts Itchaems engemoeds een booräevolie maetCefchept heeft i fonder die nochtans niet vol en flatt %Sy zijt des niettemin de tjjtnße &quot;van de drije.Berhalvcn ts't een' meer als kindfche jotternye ^Oat elck dus xteriglijciide noodelooferwjmfNa'jogendeviin 't ßeeht , het heter goed ver fuyjntEn om het goud de deugdgetroeß is te verfchoppen ,'Gelijc^ de k'ffders 't goud om koten doen of poppen'Want of Ivel (foomen fegt) hexgout het hert verheugt;Geen' macht vangoudnochtansmag't halen by ie deugd.(aVK en kon dit hoorende niet laten my te ftoorcn,Temeer, omdatickfulcxhiernietendachttehoorens

Doch (1) Cum tria fint bonorum genera , externa fivefoitun« · Corp®&quot;'&animi, ifta oirmafelici hómini adefle oportet. ? (2)Nulli vis aud & argcnti pluris quam virtus xRimanda eu. 'TAE..T{.

? GEL Dis ? e ? ?. Doch bond my iel veti in. Endusvoerhy weer yoort? rr llaer echt er evenViel hoe't goud dient nagefpoort-yOlm hoe verred geldvvordnagetracht niet etren ,EnJonder d^nchtbaerbeyd der deugde te befeeren, i·., v,; l[Wam alle fucht tot Gelden isgecngierigheyd )IsoverWgensVi/aerdfnmtalhierge/eyn ,, ,- Indien wy ons ge ficht een weynïg lafenwercken ,,? ;Op'tmreid/yckbeloop , flracxfüllenwyvermerckeniv^rDat all wat menfchè denckt, dokt, aenßaet of befiüt ' '? fop nooddruftig fiet, of op onmatig Geld.Het eerfierooord hem felfs als tianndtuur geboden· \ p· .Want leden dragende gedreygt 'van duyfend nooden y . ? , ? ? .Stelt hy voorfichtelij'ck, gev^ecks door haer vertnaen, .?,.Verdmd m hand te roerck.» om fich des neods t'ontfiae».Ennademael het geld een'maet is aller JakeuyEndatmen thans door'tgeld tot

alles kmgeraken*Bn alles heeft voor't geld-y fofiaet'et niet alleen???'ieder'menfchevry , maerisoock^ieder eenWilftrengel^ckverjdichtdoor dègelfckekrachtenOnlangs oprechtenViegnafooveelgelds te trachten^ '•^Ishemofdienßelijc^ofnoodigdtmkt'fezyn?? eerlij ck. onderhoud van fich en van de ßjn',Wiedefen plicht verfuymtt enniet en poogt met eereftSich en fijn huysgefin behoorleek tegeneeren»Is vyand vanfichfelf en van ftjn eygen nut iJa, heeft de menfihelyckheydgelijck als uytgefchud.t.•Die 'tgeld dm en foo 't hoort en niet om 'tgeld begeren >Maer om de vrucht des gelds\ om [feg ick ) i^ofi en kUeren jfim't geen de nood vertyfchti ofwel den nood verhoedtT>oen wel en tot dtss verr is oock de Geldfuchtgoed·, s ? fomtijds iäef/e met noch verder goed te blyvtn., <(I) Want alle fucht voorwaer tot overvloed van Jcb^vert»Weer

fireeft de deugde niet. Op dat gefegent woordGaf ick my oyerend, cn voelde my bekoort ? Om concbpircentii ayititjaefti A- ''lES. hb, de c»f, CONSC. ?Arlßot,Hb. s.Ethie. \

? 4% LOF DER Om mijn' kapriiyn wat bet te ichuyven van mijn' oorea, Te fonderlingbeluft wat ick hier voorts iouhooren. En dus heeft hy vervolge: tia macht vßngeld engoej. Word nu en dungefiaen oock met een goed gemoed, Als namelijck de weg, &quot;W^et langs vey derrvaerti treden Recht, deugdig is engoeii de winfucht bttytenreden ?/????? Ïtiet en fethaer'yverige treên, ?? V eerlijck Viinnen fiet op V hierelifck befleên, En met dit infichtgaet na ma^ht vanrijkdom trachten, Om mildelijk den nood desnaeflen te verfachien. Voorwaer ßoifanig man is silier eere» werd, Die door eert goedenvlift Jyn' goederen vermeert * Om rtjckßlijck dcier uyt den armtn mé te doelen, En als eén aerdfche God veèlgoeds te doen aen velen! Doch voerden /ulckergoSn althans niet veelgeleh: Viant voaerofnßiteft en draeft

degrooten hoop tttngeU \ Is 't niet om dat in 'tgeld rechtfiaffe voord vtrkrege», Om weelde, dertelheyden overdaed te plegen > Is V niet om pracht te viên ? is 't »iet am Vroeg l^iv Met ros, ^itrot en k_oets te drillen achter Is *t niet om maeg en èuyk metßetupen t'overladen, En uyt te eick^erenirt pronkendegewaden ? I(ortom en met een svoord . is 't niet (a fneod ????.') Aleer om Vvellufiel^ck te leve», «// om \vel ? Hier, hier (om rondelijck de roaerheyd tt belyên) Hier doet ßcbbroepiefl op van alle fehelmery^n, Gehecken is het niet, neen, neen, 'tis d'overdaèdt ·? ie V flerffelückgeßacht fot ttllefmodheyd raed.Diefich met-meten brood ofnaodruft fielt te vre Jen ,?? falnmlichtom * tgeld tot grove feylen treden ;(I) Maer dieniet anders fnuyft alt pracht en overdaedy^4ls heßen aen den dijch, als pronc^en by defiraet, (i)

mt ^O^^^fcelusatqucnefas, quodcunquccft, pucpura dueit, JU-

? GEL DSU CHT. ity ( i) Hoe kan die min als heet»/»volle buyMs trachtih 't ( ? '£» in die hittefich voerflinckfche gangen v/achten ? _Wat ts «TV benJe oock.groqt, geld-gitren, die verèlindHet geld (?fnoode liefde! )alleen om 't geld bemint,En (Inders niet e» droomt als rnmt op munt te tajßn,Endichtop eengetaß teßuyten in «n>' k^ßen^Daerfe eeumelijck van dag verßeken ligt en lütht ?En niemanden, helaes! to^vreugd enftneckt noch vrußht.Menmoet (dus geeft ghy op ) Wat voor de fmacl^e jaren ,M^at voor den ouden dag t wat voor den jieken'gaêren,Oock voor de kinderenwat, leggen aiend'eenzy,'Tiswelgefegt [ie^ ken't)o quam'er^voeldvenèy i·Masr och !enßreckt u maer eenfchootsvel, lieve vrinden»'t WeUkghy uwfchraepfuchtvoeet heelaMvoor tebinden·»Omhaerwat degelijck te. tted^en doen^oor 't licht fMen l^e^n'ei voor

een plicht, een' vaderlycken flicht{En dien ickoocli alheel^iet wraken ivil nóch weeren )Den kinderen, hunn ^rfjorghvuidig U vermeercn: *Maer och ƒ hoe memgkjndnftinfyns vaders erfInplaetfe vanßjn heyl» ßjnjijf enßel-bederf\Hoe vele zijnd'er, laes I die doorbunnganfihe levptMaer boeken, btiffèlenja verekens x-ijngebleven .Om dat hunti Ouderen hun te^root* een' macht '???fihati^nlietennaer hunn* dood y die andere fondßr datDe deugdbaenjouden zyn heel wacker ingetreden i ^»luydenzijngeweeflvanloffelijckjefeden. < ?^ch 1 waer en dómmfi jeugd en (3 ) rijckdom t'famenkpmttDaer hollen meerendeeljide têckten ongetoomt y^ aer houdmen maet noch ßreek in tuyffchen en l(rakeelt»,D^er fnuyftmtn anders niit aU kroegen en bofidtekn , < ? 2 Duif (2) InavJtitiara przcepsiHXutiicft. SE If Epift.gf. (3) Tutpl fregfiunt

facculaluxuDivitixmollcj. J U V ? N. Sac. vij. lllx opes itquc divitiaeafflixcre isculi moies, Flor. Hb. 3. «?, il.

? ??? Lp F DER Daer Word verbraß, verpronckt, ter ff edt ^verheert, ???????, Enr^ckd^ckverjpilt, watkari^wierdver/paerf. . Wat dunckt u, fchraperen, enfoudghyfchier of margeh 't Heyltmer balgeren niet ruymfoo -welbcforgen, Indienghy duchtenile den Woeßenaerd der jeugd Wat minverfchietsvmgeid i VDut meer beßts van deugd, Hun poogde natr uxo' dood ter erve ?? te laten > MenfoH{ gebeurde dat) van moeiwïl onfeflraten Wat beterfiengevtegf 5 menfoa {gebeurde dat!) Soo Veel verdorvenjeugds niet hollenfitn door find. Doch 't Jorgen voor uw ßted of voor uv» nagcßuchte Js veeltyds tnair eenvervo offchootvel ( foo ick achte £n öevenhebtgtfegt ) waer achter in derdaed De vuylefchraepfuchtfchuyli dat Undhederflyck qtiaed. O gaef'tmy pas althans''t Gefchichtboeck door te treden. (l)W^atfottdghy, Hoor

der en ^ al rij eken , ft aten, fiedén hoor die v^rwoéde fry vertrapt fien met den voet, Cewentelfien in afch, &quot;Verfopen ßen in bloed! ( V^alhn» (z) If'aer'tgeld te veel vermag, daer geld geen'' macht van Daer moeien ftad enftaet motwendelijck vervallen. Maer om verloopen mr vtreyfchi dat ick ver treek, ?,? defeßoffefpaer voor 't volgendegefprec^. En daer met is hy af en vaerdig uyigetredeh. loey ! ( dacht ick by my felf) wat wifpekurighedea ? IMii wend hy 't over d'een', nu over d'ander' zy; Nu ki-aeyt hy ius, nu foo, nu voor nu tegens my; Ja gifptons al foo ftréng, als een' vatid'aiid'ré fchoièn. Ach! 'k had een' fchat verwacht, en vind maer doovc kolen, Ick hadde lofverhoopt, en hobre niet dan fmaed: Deihalyen 't is my beft 1 datick de fchoolen laet; Sy ( l) Quod Apollo Tijthius OMCulum edidir. Spartam nulla

realia njfiavaritiae0epenturain, idvideturnonfolumlaccdemoniis,fed&omnibus opulentispopulisprxdixiflre, ClC.offiz. (2)Eaciviias, idregnum aeterno in gradufacilelkterit, ublmi-ntmumviriumvenerijpecuiiisque cupido fibi vindicavcrti: VA-LEäiy, cap. III.

? G ? L D S ? C ? ?. io<> Jy hebben ons verderf doch als om ftrijd gefworen. : ac.·:> lek mocht in Platoosplaets noch wel wat anders hooreni ' ? , Ea dat my vry wat min fou bollen in mijti' kruyn, Ja mogelijck oock wel in Epicurus tuyn. Hoewel 'tmy , Hoorderen, niet veel had können deeren: . Want (om eens weer tot u, eens weer naerhuys te keerea. ii Naer een' foo lange reys) wat dunkt u van die dry, Die ickfoo verfehl! heb doen hooren op de ry? ' . , £»aijn 'miet dappere maets ona onsgefag tequetièn > Of om ons uytuw' borft ons tempelkoor cefwetfen j Neen, neen; ick merk'et wel, hun'inorken heeft geen'kansi Ghydaet'er voor verfetgelijck als mergenlands: (men. Sulcx dat ick gants geen quaed heb uytdien hoeck te ichroo- Maer watons oock al mê wil aen de veren komen 1Selfs, felfs de Dichterkens, die vogels los en

licht,Die derven oock quanfiiys wel droomen men hunn dicht iMijn outer vaft gebout aen 't hellenenaen 't hotfen.Te helpen, en my plat in 't voctfand neer te botfen.ß'een komt ons regelrecht gevlogen in den baerd,En valt ons aen met beek; metklaeuwenenmctftaerti .En fchreeuwt uyt all fijne macht: (r) ? fnoodefucht totfch^vtni^<ter toe en kondgy »iet der menfchen htrten dryven IEen and er loopt of vliegt foo wat ter zijden af.En neemt'et op de ftof, die ons de Goud-mijn gaf,(i) De felve fcheldende voor noopfler der gebrekeo»Eenderde willende wat geeitelijcker fpreken ,En volgende (goudwouS's ) der Godsgeleerden tred ,Vaert u , mijn' Hoorders, toe,/ en krijt u wel een bet{Naer eer ft fijn' San gfottin te hebben aengeropen .Godinne meen ick houd, ick had my ichier verloopen )f 3) Voor aerdfche zielen uy t, voor vleefchelijck

gebroed»Voor viiyle Epicureen, die gants geen' hoop en voed, ? 3 Gants f') ^iid nOn inortaliapfftora cogis. .Aurifacra famcs? VIRG. lib. 3.ÄNEID.{2) Efiodiuntut opesiiiiramciUamalorura.OVID.MET·(3)0 viles criffafque animis^& ab xthcrc proriu»,Avcrfas, &c· MAR.PAL. lib.9.

? LOF DER Gantsgeenen treck en hebttoteenig beter leven ,Maerhierin 'tilijck flechs blijft uïct ziel en finnen kleven,Slechs hier uw' woningen en tabernakels bout,Endaerom ftadigfchraept;, ftaêgillyei· taft op goud,Staêg goud op filver hoopt, en fthij ven iiuwt op fchijven,Alsot ghy eeuwig hici- in leven docht te blijven ,Ofte bereycken docht der kraeyen jaren-fpm,OfwelderPhenixen eeuw rij eken ouderdom.Macr och 1 wat mogen doch die vincken liggen krijten ?De ketel wil den pot iijn' Twerten neus verwijten. ^ Indiend'er volcxken is, dat Vleefch en aerde mint,Datvleefchelijck, dataerdfch, dat wereldfch is gefint,Dat in den flijcke wil fijn tabernakel bou wen,En hier beneden wenfcht voor eeuwighuys te houwen ;Soo Tal'tdat waenwijs zijn, dat roemfiekletter goed,Dat iladigfchrijften wryft, ilaêgboeckcn baertenbroediWant waeromichriyft en wrijft,

waeromdoch broed'et boe-Om een langlevenden, een'grooten naem te foeken ·, (ken!Om C O belachelyck, ? ipottelijkbefcheyd 1)1 'erlangen in den tijd het lot der eeuwigheyd.'T en is dat raai gefpuys, door naemfucht aengedreven >Niet heyls genoeg, alhier te leven by hunn leven,Sy lieven 't leven hier oock naer hunns levens tyd,Soo lief is 't aerdrijck huu, ioo noode gaenfe 't quyt.Ja, Hoorderen, ick moet in plaets van een' Godinne ,Een' Sloor zijn, een' nialloat,, een'drymael aertsfottinn^iIndiende fotten hoop niet drymael meer en doetÓm eeneu aerdfchen nasm, als omairtHemelfchgoed ,Nietdiymaelernftigeraen't pefen valten flooven,OmhieronfterfFelijcktewefen. alshierboven.Oock ipeurtmen dat fe ftaêg, verrückt van mallen waen,Meernaereen grootgerucht, als goed geweten ftaenj(I) Meer befig zyn om wel en cierlijck te ieggen ,Als

eerlijck ea wel hunn leven aen te leggen j Kortom ?I) Oratio vultus aniftii eftjfi circumtonra eft & jucita & nianufjc'oltcnditilVunquoquenondiefincerum. SEN-EPIST. CXV»

? G ? L D S ? C ? ?. io<> Kortom en met een woord, meervlijts en aTbeydtdoen,Om hunnen praet na niaet te vormen * als himn doen. Maer wien en fou de gal van fpijt ichiernietöhtfteken ?Opdat'et nergens ons aen kraeyersibu ontbreken,Daer is onlangs geleên een Decker opgeftaen,Een Dichtevken van Dort, 't wekk oock wel derfbeftaciiIn fijn' NeerduyilchenRym onsfoo wat af tCitouwen,Eu hier en daer een ftreekoffteekskeh toe te douwen.Dat bloeyken, 't welck noyt recht de foetheyt fihaken konVan mijne foete munt, en nau een' DucatOnVan eenen Patacon fou weten t'ondericheyden.Liet fich van defen waên al mê by d'ooren teyden, <Dat hy een' ïlinger eens met pen fou doen ai -hand:Die my van't outer plat neerbonfeli fou in't fand,Of die voor 't minit altoos zijn' wae'rdenLandsgenoten ·Mijn jock

wat verder fou van necken fchouders Itooten.Watmochcdat bloeyken doch fich voren laten ftaen.ïHoe ? hy mijn' Bataviers eens van mijn jock ontflaen ïBy Midas gouden baerd 1 dat overweegt fi)n krachten ,Al ftiet hy met fijn drien, ja met fijn driemal achten:Oock fluy t dat hunner veel ( fpijt wagens vol vevmaens )Veel vafter om den hnls. als oy t voorheen het Spaenich.Vi'at foude een goed getal van Uatoos br^feefpruytenNiet doorftaen , niét beftaen om mijn' V^üide kluytenüten dapper Hollandfch borlt (na luydiy^l 't ipreekwoórd )Om'tgeld wel onderdeur, maerhola! niette hoog^ (vloogNiet al te lang en breed mijn'ftuckenuytgemeten,Maer iou dat bloeyken ielt al vry en onbefetcnVaiunijneGodheydzijn? miflchienniett'eenemaej;Het giet by wijlen wat van d'een ind'ander tael,En fulcx en doet'et oock niet

voor een bloot bedancken ,Maer't ilaet van Blanckens bors wel rijcklijck op twee blattC-Devhal ven 't fnackt al mê na 't ioete muntgeniet. ?( Jcen,En fpeelt (ick prijs'them oock) men doet nu niet ömnieti. Ghy merkt nu (meeneicfe ) klaeriu't all mijn doen en dry-* Dat ick Uodinne ben; en welGodin fel blijVfen, {yen, ? 4 En

? Ji(S LOF DER En dat noch all 't gekef van 't Rymende Gebroed ,3SIoch al bet bitsgekijf der Scholen heet van bloed,Nochoockal 't bulderen des Preekftoels, nochartbaerer^En grouiaem dreygen felfs der Goddelijcke Blaêreti,My van mijn outer oyt Tal ftormen plat ter neer,0|fny ttiiin kerck , vw'borft, doen ruymen immermeer.En waerlijck , Hoorderen, foo ghy den mift van 't ineenenWechdoende , my eens recht van top doorkijckt tot teenen >Boos , eerloos moet ick ftaeg en fnood ? jn voov altoos,Indien ghymyioo fnood, lbo eerloos vinden boog,Als defe my met tong affchild'ren en met pennen.Hoe? isde rijckdomgoeJ, er* moetmen dien erkennenVoor een' der gaveu Gods, gelijckmen waerlijck moet,Tnvnh. (Gods zegen ( fegtGods Woord )maektriick in overvloed)Ï0,2Z. Wat duyienddae deren ! hoe kan dan'tveel begeeren,of

'tftaennaer overvloed foo quaed zijn, alsfy leeren?En zijn d'Aerdsvadïenoock, gelijck de Schrift vermeld,Niet luydenmeeftgeweeft heel ryck en wel geflelt? i f I) En is' t de plicht oock nieten 't ampt der Overheden,Dat fy vvel wackerlijck te velde en in de (ledenBeforgen dat de win ft der onderdanen groey,En't heel Gemeenebefl in rijckdom overvloey ?Vermits noyt flafebdcn nood ontworftelt fijner laftenMet een deel Iriiflm-en geldeloofe gaften ?Is 'toock niet redelijck dat huysvoogd fijngefinVanietwes meer verforg als noodelijck gewin,En ietvvesinnebreng · dat boven koft en kleerenSijn volck ietwes oock mag vermaken en veteeren ?Endit, mijn'Hoorderen, kanimmeisgantsnietgacnMeteen foo fmallewinft, alsfy ons prijienaen.Defe altefamen zijn ibo redelijcke faken,Dat Momuslaek-fucht felfdienietfou können laken»Hiertegens

aen te gaen, 15 louteronbeicheyd, ^Ismeeïalsiotterny, ismeeralsdulligheyd, ^^ (OMagiftiatyi incumbit cura, ut omnesditioniäpertesdi»ij&quot;$abundenr.Sc fint quam pluiima: domus opulentK.ECK.???? ·SïST.Lib.ï. ?

? GELD SUCHT. 125 Wat poogtmen ons goed recht met inorken t'overl^i'aeypn ,·En u een vlaiien baert of ooren aen te naeyen ?{2)Natuuvlijfk, billijck is't. datelckfijn'winftbevlijt'.Dat dek fich trecken laet door' t lockaes van 'l profijt.&quot;ViOU Wijsheydtigtonsop, omonsnochbett'onteeren, ,Dat wy de wyslieyd verr beneden 't goud vvaerderen,Ja dat ons hert meer vreugds en welgevallens neemtIn'tgeldalsinde deugd ; maerhoe? isdatfoo vreemd JWie neemt'er geen verinaeck, geen' vreugd en welgevallenIn 't geen hem glory, glansen aenfien baert by allen ?Maet baert ons fulcx een wijs of deugdelijck gemoed?Geenfins, 't geachte geld is' t dat ons achten doet.Vergadert overhoop, wat breyn oyt kon verfinnea,Brengt all de kunften by der negen Kunft-Godinnen,Mengt all de wetenfchap en wijsheyd

ondereenDer oude Egyptenaers., der Grieken, derChaldèen,En fleeptdan bovendien noch all' de deugden t'iamenjDie èen' Fabriciqs, een' Curius betamen,Ja doet de heyligheyd hier toe noch, foo ghy kond,Van all' de Heyligên van't Oud en Nieuw Verbond ,En {pint uyt all' dees' ftofop 't wiel van uw' gedachtenEen heerlijckziel-gewaed, daer all' deslichaems prachteREn drachten dreck by zyn, en hangt'et het gemoedVan eenen (?) Codrus om, van een' beroeyden bloed,Van een', die niet diep mag taften in mijn' gelden,Ey fegt; wat fal 't hem dochby klcen en groot doen gelden ?Sal hy daerom iet meer , iet hooger zijn geichat,By Mammon! niet een myt, niet cenen duy t. niet dat.Stelt nu hier tegens eens een Nabals Herflêbecken,EenChimondom van breyn, een'vanuw'groofftegeckeiiiEen' die meer

maljigheyds huift onder 't v/ltendack,Als in de fotskap oyt van een' Choriebus ftackOt van een' Tiribus, en die noch darenbovenVan alle fchelmery veel dicker is beftoven, Hf Als (2) Omnes expetimus utilitatcm, adeamque tapimur. CIC»Offic,lib.3. {3 )Tota domus Codïi iheda cojnpönituruna. JUV.

? Ji(S LOF DER Als all wätirrtineV «ierd van ondétigd opgeleyt:Wataf breuk ihl 't hem doen ontrent fijti' achtbaerheyd,Indien hy ruym en^ijck te wey gaetin mijn'ilhijveaJa wie en falie n?èt tnet nediig ftuy pen ftijveia 5Wie faleen Midas inaet hoedeugdeloos, hoe iot,Nietceren , tróetelen, niet vieren als eén' God ?En ,Hoorderen ,is'tvreemd ?€lck voelt en proeft van buj'tcn'T verborgen Elixier van mijne Midas-kluyten,Lick weet, wat, wonderen rnyn machtig geld verricht,En hoedat trioaifèert, daer deugd en wij^ieyd fwicht.Hoe geerne wenfchte ick thans wat dieper in te tredenin fijnenrijcken lof! niaeroch! mijn'langeredenHoep lang al lang genoeg; fluyt. iluyt uw'plèytery.Doch tfa, totfiViÏén róeirl alleen een woord'ofdry. Wat foude hy al verdriets, al ongedefs verwecken,Die 't heyffaem Geld-gebruyck den menfchen quaem t'ont·Waer 't

niet by na [ó veel, ak ohnen ons onttoog (ti-ecken I'Tgebruyck van lochten vier > *tgenot van vocht en droog}Waer 't niet een (chdöh gemack met waer te mart te loopen,Wanner ons wa'er óntbrack, én waer óm waerte koopcti,Alsin Satuvnviscèuw mag ( denck ick ) zijngefchied :Die t'om'echttictt na 't goüd , die naem en pail haer niet,Cl) Die liefFelijckti haeni is defe toe te fchrijven,Daer 'tall in blinldtn klinkt van macht vangoude fchijven,paerin heteiiél golid van 't iHenfchelijck geflachtSoogierig Vóld S'ferfpaert, als vierig nagetracht iDaer in hen handfaeih goud heel net in 't rond geflagenGemant, torgeldgeitiaekt, enmartwaertaen gedragen)Tot ieders groot ger/eï verwandelt en verkeert,?? èll vifaxi nöod vereyfcht. in all wat luft begeert.Hoe dik, hofmitiigmaelyevfietghy uytuw·* kafleSlechs met eeri weyrtig mun^s uw dijfack,

borsof tafTche,Engaet'ermetemart, en voelt u onder't gaenSooweynigmet diè waer j als met üwhair veriaën, tefde,i^Uds. ' ® En (O Amcanunc vcre funtfatculaplurimusauro , &C.0V1D·

? GELD SUCHT. 125 En brengt'er weer voor thuysop wagensofop fledeiiSoo veel verfchiets van goed, foo veel nootwendighédêa >Als voor het ganfch verloop van 't wihtè't fche fayfoehUw' kelder rolderihg en kèukén hééft van dóen.Owonderlijckevondl die van dfe fv^ijei^e faken,Van goud en filyer konci èen' Iklit' Vértuninus maken IDie 't geen dat in fichièlï , ? meêr als raè'nrchen-yondNiet meer en is als een, tot allés rfii^èrt'kóüd ! Want ais lek, Hóórderieh.,. h« géM'èó'öV iii'jdedeel^^, Van 't menfchelijck bedrijf fóo gróbt éen vol fie fpele>, ' .. lek tvvijffel menigmaêl, pfnièt éea i^e^èlfch Gééft , .' , f Of niet Gods Wijshéydifelfs invoér^^^ ?'?? een gebruyck fob groot, foo h ui, tóó 'waerd geprélèn ^ Ofclatvoor't miiillaltoosinftandla<oüd'èninwefen, Opdat des handels treyn én all wat menfchen doen,

Soutoegaenmetgémackj liiet ordre , tóètiatiben. En by gevolg al ojii in rijckéh, ftaten , ftedén , Bey wanfchick werdén mógt en 'ort;iemack vermeden: (2) Wantwaerlijk'tishetgérd, 'iVélk'alseéhhéyifacinfout Der nienfchen maétfchapp'y ih géur enwef^houd, Die anders in 't verderf eei-lahgè qüaém té ifhevén. 'T geld is f roepr H^-fioódl dër flèif'éliicken leven iin {eker wel te recht? efeh man van geld öntblöötIs in dit leven laes I gelijck als levend dóód :Hy kan fich niet als eng, alsafmélijck bewegen jHy ftaet alom benart, beladen &quot;èn yérl^éh;Hy word van elckgcichüwt, yanelckmét fchiOÓm genaékt,Gelijck een''plaats van pèft-ofblixem-vier^ériiekt.Derhälven eyfcht natuur én rëdeh daer bïneyens,ï^atelck'tbeïïtfijnsgeidsfóbvry héb. alsfynslévens:Wie oniëchtvaerdélijck dSér ih bfcfchädigt wèfd»pien werd

hethcrte bloed als afgetapt van *t heit.'T ^eld algemeene maet om handel me te drijvenMüetfuyyer, ongevalfchtenongefchbndéh blijven 5 (2) Nummus hpminum imei fc (odetwitt coaferyat. KE^Q-KERM. SYST. ETH Lib. i.cap i.(3} Fccuoia amipaéA raiferls moital^bas.

? LOF DER Derhal ven draegt'et oock op 't aenficht wederzijds,Als iét ortilchelijcks, ietheyliss, iet gewijds.De beelden, t<|t?lcneq grootfche wapen prachtenVan Vörden, Koningen, vaa's vyerelds Oppermachten-Defprake(ioomenregt)ontdecktdenaerd der liên:Spreecjc, foonffpiack Spcratesjop dat ick u inag fien:Maer hoe vee! abeler weet dat mijn geld te klaren 1Voor vvaer de róiide niuntgaet rpnduyt openbaren,All wat geveynidelijck ide mond verhelen kan. Cnun. (zjDetoetfteen proeftwel 'tgoud,maer'tgoud beproeft den(l) I ast Venus in haer blauck noch eens foo viei'ig blofen jEn eenen lonck en lach uvt lellen en roofenToefenden haren Mars of haren man Vulcaen ,Die hun door aderen, door mcrgen beenen flaen :Wathaeltdat by den glans en liefFelijckelonckenVan mijne daelderen, die borfl: en bloed ontyoiickenMeteenen

gloed, een vlam , die vry wel anders blaekt.En hunn'moosjanckeren wel anders gaende niaekt.Weeft, munte, weeft gegroet, ofchoone boven fchoont»Die foo veel' ßelen treckt naer uwen gouden troonc,Die veel meer minneviers , als Venus, queekten voed'C4]Meeflerirche, ja Godin der wereld, weeftnegroet'.Dus helder moefl: ick eens haer' glory op doen klincken.Doch niet alleen en ftichthet lieiFelijcke blinckenEn 't klincken van mijn'inuiit den brand alom alhier ,^Maer oock 'k en weet niet waer, 'k en weet wat vagevier,Het welck den fielkens 't yuyl moet lieden, braden, blaken,En rooflen uyt her vleefch, en 't welckiè weet moet flaken ·Schoon qualijck uytgebrand, fchoon nau ten hal veri fchoon,Slechs op den blooten klanck van't ioete ilelmis-loon- ? * ' Dus ( 2j Quod index auro, id amum homini'{35TamduIce fiquid Veneiisin

vultu micat, &c. EuiipSEN. Epill. iiy(4)In mundo futnmus, icxeft hoe tempore nummus. „,Fiiw pecunia ilt die Königin ikunit «ad tugcnt fiad irc ichulieJ,wafcheitn. apu4

? GELDS U,C ? ?. iz^. Dus fnackt om fijn profijt, dus quackt mijn heyüg Jloomen,'T welck foete winft o'ytwift te puuren uytfijn' diOomch','Twelckfijn'yerfienngenweldiervemertenflijt, ' f -(i jEn veyl heeft of té koop gewijd én Qhgewijd >Ell loofen handel drijft mét ki-uyfTen , krooiien, kmyitiéri»Met ftaven, mijteren, kafuyfels ert kapmyneit, ' 4 Metoutei-s, tfeitipelèn, metklanck, métfanckgebaer,Met hel, met Hemelrijck, metallerhahde waeiv ' ,Enfeker, Hooidei-en, van giiieren noch hedenWas Roomenfoó goéd ventS} 't is eeuwen lang gelcdenV ^ Twee duyiend eeuwen lang, of imtnersdaer omrent,Dat d'Africaenfche * vos, dip rêclit deurflepe vent * Ugat» DienRoomfchcn vent-luft iag, ehuytrlep voor elksooren : tha.O Roömën I Roomen Ttgeldialuwverftandverdoorêni Flor.Hi/i.Jafood'erkoopmanquaem, dié

ubètalenmocht ? ?^.3·?·?· 'Tgeldda^rghyüop ftelt, ghyfelflaègtftracxverkocht;'^^Edoch wat wonder is't dat mijn góüddienftig Roomen · -- ' si Van myofmijne muht foo diep iHngehomen; ' ' ' | 'Twelckopfijn'luiienfoetenfotvanhoovaerdy ^ , ^ Geeahoogergoedert kent als pracht enfwelgery'j'T welck eer fijri'Lölliaes eüdertelis LucullenVerkleênlag aen een kleed cn op een maelverfmulien£en'fomföo'machtig groot i dat een Euclides naeu'^· -Sich flaem'len (ou daer deur, al waer hy noch foo gaeu;'T welck korts een'fpéelpop noch van C 6) een' derroodeSaa- ^pmt.Met perlen fag bèfchoeyt, met goud en diamanten; (teii '«?· 17·'? welck 5 als een ey een ey, die droncke pry gelijckt·,tiiepratop'ttoode beeft in *t purper fit en prijckti Maer I (0 Vcnalia Rómè. Templa, facerdotes . altatia, facri , coron«»'gnes, thura, prcces,

cslum cft ven»le dcalque, Bap. Mant,Vendit Alexander ciuces, altatia. Chtiftum: , Emeratilla piius, vendere jurepoteft· ' ? · Sictafuaextrema, fiforterequiritis, horaCur Leo non potuit fumcre ? vendiderat. SAN.(6) De Cardinael Ruerigs dede ßjne hoere Tiicfia fchecncfl dti·i«anietgQud, perlen endininwtcngiboidHun. t

? Ji(S LOF DER Maertioiid, waerwilickljéeii ? mi|n' ouden teem lierhaleüEn weer op d'overdaed gaen donderen en fma^len,En d'oiimaet hekelen t neen toch, ick fcheyd'er yyt:'T is hoog tijd dat ick fluy t,, en, oock met vriendfchap fluyt.Wel aen ghy vroukensdan, ghy vriendelijcke dieren ^Die ??? geweldig veel van toyen houd en eieren ,En in het moygaen vind (bo iond,eriingenroet,Wilt ghy te kercke gaen raetdierbaerpoppegped ,Met geele, groene, bheuwe en rood? lyde mouwen,Gelijck een Switièrs broeck deurhackelt en deurhouwen,. Met hangers (waer van wicliit». tnctboitenri)ck van glans.Ai ipv^'erfchier de banck afkraken uy((?i; man&.Met eetien regenboog een'heelemeerCfli,yanftri,cken»All deien kerniis. braskan-umijn geld b,e{chic|?rt jDit ganifhe poppekraeft» getaft op eenertKppp,Staet V9qr mijn' rnunte v^eyl,, is

voor raijp go.üd te koop.Enghy Apicien, Slampampers, Noiinentanén, ,Die altijd flem-pteu dempt f enhalfeti vvenfchc v^n kranen,Opdatdeh^desfm^eckf iijettragentred vectréik,En hooger lefièn piet, als biiyc^ ltude?rtenb,eck;Luft u uw' tafelen of ????????? te verladenMet macht Van tam en wild geioden, en gebraden,Met keur vanfuyker^erck ,&quot;metpayck v?,n wijngaerd vocht,Metall deleckerny vanaeiide , zeeenlocht.? ? (*t welck niet Telden beprt) ij fel ven en uw' gaftenTot overfwalpens toe da^r mede t'overlafleni'Hier geld miijn getd al ??^, kan ? dag voor dagVerforgen van all 't geen een léckipit wenichen mag,Ghy hoere- kateren, ghy vuyie Venus-brocken,Die fonderachterdocht, enalsjnfpijtderpocken,Hoedickmae'lghygeftooft, gefweet hebt èn gequyit.Staêg na den geylen f^hootder veyle nymtengijltGeluft u alledaeg

verandermgvan hairen ,En allerhande foort yan haycnsaen te varen ,Totdatghyhincktenftmckt, en wechvaltyandegraet ?Mijn' munte weet tot fulcx al mede kans en raed.

? G ? L D S ? C ? ?. m Gliy grooteMeeftereq, ghy Ri%s-.cnpqr^s-lianflen^Dieom eenleuroffeiir, om lofoilauwerkranlten, .U) Den vrede geeft den fchap , het kalisvel kl|i^Gl^e;i|d(;)9t, >£n wind van tijtelskoopt met(^?rba&i· m^nfchen bloeci}Wiltghy uycdertelheyd uws n^i)uurs ftae^^Ofeenigblcxeyend ri>ck hier bJpe<^er^ , daer ro^keji :, ,Nietoaidgtghy daervanin'tvpinftezütmisd^ ?Mserom vóórheld quaiiruys, voorkloeck^erd dcuitCgaea5Wantecpeyytifmnigheydiöpraieiideiiiberew.n, ^ (te^? ?Worci tha.'ns v<)(o,r Heldenideiigd , vq^-klGecl^i-iiejjduytge:^^Wat kond ghy fonder geld I by M^voi'S I n^et een&quot; yijg j'T geld is (iöo 't fpveek\*opv4 (egt J de icnuw v^n (ka fcrijg.Waei toe nKcr tijds gefpift?^?t9Verto]]igk^^pe^?^>Het geld y^\fchait'et all , eer,. 7\4el. ^i^deJ'ftba.ppeii: ·Tzy liaet-'t zy tempel.?,mpt ,,

'tword all o^pfijsgeftelt* _Jn lelfs SiptPipters ftoel y^ylf Ropme\> op oiv^gVi^'ac duyfepd daeldisvpn J yirat yalt'ef meer le wmfel^f? JWat dunckt u, ^opiderea ,,??? 'tds^fi g^eti'^ijtie uieinfGh^B,Die'tgeenpnsfpqve^iciet?, Ofnsiöqy^llilöysörigfoGW ?En koltelijcks verfchaft^ Myi/chre^uvis'^fl V^Tf ie^ (upods, iEn'thitfighengeien en l^ijgerii^anïijn'gelden r·,Voorfnoodevuyli^^eyd, vg\iK¥yyl§iReo4hey4lèhölden ^Sulckeefels, by mijn'bors 1 vergießenTe proeven vao mijn' rnyntj\qyt ???? een kaftgf hoe4Van thien pond vlaems ofmeer hunn' ooren te bedecken jNoyt fulpen innocent, nQyïftwek bwekaenrie trecken,Noyt diich met wijn te (Ten en wildbraed dfcht beftöuwc,Maer hoy re nuttigen in plaets van hoenderbout.Doch laetdie bulkers vryall bulken wat fe weten,Laet, laetfe vryelijck itaen fwet(en dat fe

fweten,Datmenfch dat edel dier tot eenig hooger lot,Tot ietwes edelers gefcha pen is van God .Alsoniwatrondmetaels, watleuren, bagatellen,Te (tapelen op een , en hert daer op te (lellen,Sy Mammons gouden hoold! al haddeniè den praet &quot;^cyvan DemofthencsenTulIiuste baet, Dat

? &quot;üS L ? F D ? It Datfullenfe my noyt in'therilebecken praten,NochCken icku te recht)u oock, mijn' Onderfaten.Ghy ichud het hoof3, 'tisgoed;maei·toont met uvr' gelaet,Dat ghy na 'c flot verlangt van mijnen langen praet.Ey Midasl ghy hebt recht: ick toon (ick ken't) dat wijvenHeelfeldenmatiggaen, wanneerfeflaenaen'tkijven,En wey te machtig breed ; doch hoemen 't vat of duy d,Gal lag my in de borft, die moeft'ér grohdig uy t.Wel aen dan, voor befluyt, ghy trouwe Mammons knapen,Speelt äls ghy zijt gewoon, doet niet als rapen, ichrapen,Als grijpen overal na't allergrootile deel- Recms flincks-om, al fco 't valt, 't geil iial eveiaveel..Soo fultghy u van elck fien troetelen en toevenOm ^t feeril, foo fult ghy hier, fchoon ghy de boofte boeyenIn bötfte buffelen zijt vah het gahfche land,Voor vrome lieden gaen, voor lieden van

verftand·En namaels nevens my naer uw' verdiende en waerdeIn 'tonderaerdfche rijck(want in en onder d'aerdeHeeft doch uw' fiel altijd gefworveh eft ged waelt)AlsTantaleh u ilen senPlutoos difchonthaelt,(I) Als Tityons u fien begroeten en vereeren,Èheeuwigipijtdenbeck des wreek-giers triomferert.&quot;Maer paft dat ghy voortaen met meer eerbiedigheydyanuw'Godeilefpreeckt. Vaertwel. Ickhebvolièyf^ {I) Pixbet volucïi Tityus»tcïiws dapes, S ? N»
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? TWEEDE Ert \ L ? ST ? ? O ? C ? T>es vervo/gsDER Rijm-oeffeningen VAN J. de D ? C ? ? R, Begrijpende verfcheyde GEDICHTEN; m i ·

? L IE S ? d'UrTGMFER Aen den Over de volgende GEDICHTEN« Ji &quot;Et keeß my goeä geducht ^ Lefer ^ dt vdl'gende R'^m-iPercken van Jeremias deDecker wet eenen in den Druck e»voor U hcht te brengen ; hcewcl ick dtLcb-te , datle in foo ^teden fehict^ en ordneniet te voorfchijn en kotnen, als den oerd derfehe is vereyfchende, lek hebhe hm onder eenige fijnerGefchriften opgefocht ^ en met geen kUene moeyte by een'i'ergaJert ^ alfooje by dc D ECK ER aengeteekent waren ^ßechs in^t rouwe op verfcheyde ßucxkenr papier ondereen&quot;herwen en verßroyt, en daer en boven voor éen greotge·^eltegeene» name of tijteien voerden: is */ dat ik in def t dancfgeene fake gemiß hehbe , en laet ? julcx niet feer vreemd^uneken, ick hebbe getracht u te voldoen, infonderheyt in Ugene daer meeß op aen komt,

en hebbe tot dien ende meeß«lle dt vohende Gedichten größte en kletne fender onder*I X fcheyi

? VOORTREDEN. fcheydntet rjauweofmerckingen in ftet uytgefchreveit na deCopye» des Autheurs van woord tot woord» oocktot ha al-lermittße toe ; fulcx dat defelve , vry zijnde van grove engroote misßagen , het hoofd wel mogen tn de lucht ßeken enßch aen u vertoonm , alwaer ^tjake dat ick in andere dee-lengemiß hadde y ^tZYindetijtelen ^ die elckGedichic voorßch in 'i bef onder vereyfcht, niet na den eyfch gefielt, Uin de Gedichten felve hunnen vereyfchten fchick niet gege-ven te hebben ^ dew^le dit alla alleen mijn verjuym en nietdes Autheurs zijn foude. Maer voorfeker , by aldien deDecker noch een wijletyds geleeft immers deje» Druckoverleeft hadde , hy foude deje fijne lefle Gefangen of onderfijne voor henen gedruckte Rijm-oeßeningen gefchicktelyk in·gevoegt, öfter deferplaetfe inbetere ordre en met iet

merke'lijks verrijkt en vermeerdert voor licht doen komen hebben;maer dat gehtck en heejt hun niet mogen gebeuren y dc doodis den Dichter daer in voorgekomen^en heeft ? jne feer aerdigeen vaerdige ferme in 't midden van haeren loop geßut en ge-fluyt. Dit moeße ick u voordragen, Lefer eer gby voortgingt,op datghy de misßagen ( food^ereenigezijn ) voor all écDecker niet toefchrijven^ en de^alven alles ten gadt(duydeftjond. Gaet nu vry voort, en vaer wd. Mor-

? Morgen-flond, ^ ? Sonne wederom verfcheften? Drijft nacht en naerheyt voor fich henen,<5 UwJ^ roept met hnergedienftiglicht^«eOQ^ Eick weder tot fi nampt en plicht.De Landman gaet fich weder voegenTotipitren, pooten planten, ploegen;Sijne Eega m '· niet luy noch loomOntlall d^e koe van haéren room.De Maeyer maeckt fich weder reedeOin met fijn feyflen fcherp vui fnede Door 'tgrastegaen, 'twekk verfch gevekEen roofengeiu· ipreyd over 't ve!d.De KoopmanTet fich weer tot fchryven jDe Woeckeraer wroet in fijn ichyveaAlree foo befig als hy mag'T gewoel vermeerdert met den dag.Ickhoorediilcl, bijl en hamerAireede galmen door mijn' kamer;lek hoor de mriet op 't aenbeeld ilaen,lek hoorde faegdoor d'eycke gaen.&quot;Tisall'wat lag ^eerop debeenen,'T poogt all' fijn digwerck als voor henenOp hoop van lof

of luttel loonTe fpoeyen by een lamp foo fchoon 5Pn falfe jny vergeefs ftaen blaken ?Sal ick gedoken onder 't laken ^ Alleen verfuymen mijnen plicht ?En dutten by foo muten licht ? Neen, neen, ? Voerman van dc dagen,Ghy fult met uwen gouden wagenVan daeg niet aen den middag lija Of immers niet dier ovev zijn . I 3 ?? Gf

? MORGENSTOND, of ick en fal by uwe ftralenDi« 'i al 1' vergulden , all' doen pralen,Oockietwés hebben uytg^wrachiTot nut van 't fterffelijck geflacht ,En daeropvliegeick uyt de vérenOf uyt dg ? pluymneil in de kiceren jUw foon de'^ortelijcke tijd,Die ons ?? O fpo edel ij ck ontrijd.Dient n,et verlegen noch verfcten,Dient n;et al flapendeverflcten ,Maer wackerlijcken nagefpoort:Want fchoon wy ftil ftaen , hy ruckt yoon«En mekt met nimmer ftaendeti^deOns nimmer ftaende Jaren mede ,Die henen fchieten als een vliet,Ja waer van't beft ons eerft ontfchiet:En 't geen ons eenmael is ontlchoten,Dat word noyt meer van ons genoten,Dat blijven vy voor eeuwig qiiijt ^Achonhcrhaelijck is de fij'd.De tijd eens vruchteloos verkopenWord wel beklaegt, maer noyt herröpcn,Verfpilling ot vérlies van geldWord noch van hier ofjaer

herllelt,OF't valt ten min Hen , alsick'tquifteJn mijnes evennaeften kifle:Maer quiftingh of verlies van tijdEn ilrcckt noytiemand tor proffijt,Ja geld-verlies doet onfe finnenAeii deuchd en tucht niet fèlden vyinnen \Daer rtuckloos ti|d· verlies altijdOns bey tot icljande en fchadedijd,En fiet watkinders dat vey bjijven !VermiiTen wy een hand vol fchijveii,'Tgaetons wel diep acn vleefch en bloe4»Terwijl w y met gerul^n ????;_4 Optima diei 7»ifi - rii ntr- taliéuj avi PH-mafugit. Vlfjr,

? MORGENSTOND, inflaep, micdighcyt, in grillenEen goed deel van den dag verfpillen j ,Daer nochtans ieder dag ('t gaei wis >Een goed deel onfcs levens is.Soo wie den werektijd hem gefchonkinVcrfpeelt, verflaept of blijit verroncken,Veripilt zijn leven, en wat fc hatIs ons ioo kofteliick als dit ?Want leven eygentlijck is waken,Is jet wat heyliaems dóen of niak«n.Om dan foo kofteliick een goedNiet meer te treden met den voet,Wil ick aen nutte beiighedenVoortacn mijn korten tijd hefteden > En boven all' met allen vlijtWaernemen mijnen ochtend-tijd.En met herftelde kracht en finnenMijn dagwerck tijdelijck beginnen, 'Tverfuym, dat iemand's morgens doet,Word felden op dtn dagvergoed.'K fal tijd en vverck alioo verdeden,Dat met de perle der pinceelen* Geen dag, geenoogenblickvoortaenMy kome londer

tieckt'ontgaen.O Vader vander tijden Vaders, 'Van Son en Maen, gy die de RadersVan 's Hemelsuurwerck hebf gewracht,En ons den tyd hebt voort gebrachtl^yt d'eeuwigheyt, ? wilt my Üercken,Om in den tijd alfoo te wercken,Dat ick mijn tyd werck afgeleytRiift vinden mag in d'eeuwigheyt. V{t<Êa£ketß, epfTAtii ,tjuedat» I .1. '^icifineUntit* Te

? Te vroegb ofluykende ? L O ? ? ?. : Eer blocmeken, iïe wat ghy doet,Ghy derf t'et al t'ontijdig wagen;April heett oockfijn' wintervlagen? £n geeft noch wel éen' witten hoed ,Ghy geeft u al te vaerdig bloot jDacr kan noch wat ontftaen van 't Noorden?'T welckquetfenkani ja gants vermoordenUw geeltig wit en aerdig root.Bekla^eniult ghy noch miffchien.Dat ^hy op dVerfte l^ntelleideOf laeute uw fwanger knopken klielde,En ons u blos foo vroeg deed lien.Een Mnertiirhe lach dient niet vertrout jLaet j foo'tuveyligluft te pralen ,Apoll den {]:ier eerft achterhalen.Ghy flacht den Zeeman die te ftoutOpcenenfchoonen dag of tweeZijn' ancker licht en valt aen 't varen,lilaernau gekomen in de baren,Weer roept om zijn verlate ree;Wanneer hy al beftorven (let,Hoe fel van dc Oüvenvachte vlagenSyn vlot gebeuckt word en geflagen,En heen

folt daer 't de wind gebied:Wanneer hy in veriuype.ns nood ,Van land, vaniout, enfchuymbedolvenMeent, foo veel doón te ilen als golven ,En t'elckens w acht den jongden ftoot,Ghy flacht den Hoveling, die pratOp 't eerfte ^unitig oog fijns HeerenFlux valt aen 't pochen en bragcren ;Maer duuren is een fchoone flad. i 'T^aet9

? Tevroegopluykaidebloemc. 5 '?gactinhethof als mdenhof^iDeHoveling&quot;n en de blommen J·!Te haeft ontloken of geklommen , : Die vallen dick weer haeil: ia'c ftof.Kortom ghy flacht ons allegaer?Die ons als nechthoofden en ichapenAen 't tegenwoordige vergapen,Hetzydan vyelvaertofgevaer.Die fich van ramp gegeeflelt vind,En dert fich gants geen heyl verbeelden ;ün die gcftreelt word van de weelden ,Drouint niet als moy weer en voorwind.Maeralle lief fleept oock iijnleet,En alle leet oock fijn'vermaken.God heeft de were dlycke iaken Met honing.fap en gal doorkneed,Soo volgen bitter winterweerEll foetcSomerop malkander; Li So volgen dag en nacht d'een d'ander 5 ? i Süo gact'et all nu op , nu neer.Dusbloemkenofu'tinniglot, , ?.,.; > Wnervoor, ickduchtequam tekrencken , ' ; Soo hebt ghy 't ipreeckwoord te

gedencken : Vroeggrpcn, vroeggvys, vroegrijp, vroeg rot. ? ? ? ? D ? C ? ? , 'OFDEN KERS DAG Des Jaers 1659. Gloria in altißimi: Qeo , Ac in ttna fax , imminilusbona voluntat Luc. 2. Li wat iet in Rijm kan ftellen,All wat (ilben weet te tellen,Heek'et ihans geweldig druck ' Met ons Noorder krijgs geluck> I 5 Met

? f aendacht Met den zegen op tp krdcj-cn,Die van Funen af konjt waeyen,lederbladcken papier ? ? .Roockt van yfer, loöt en vier:Ieder vaers daer op gewrevenSchyntmet breyn en bloed geichreveli:lederregel, iedci wooidSniiyft Ichiei- niet als brand cn moord«Kk van defen dag genegenOm iet diefgelijckste plegen ,Voelde (tuyten mijnen trantVan eens goeden Engels hand,r)ie my fachtjensbeet in d'oorcn:Dichter, hoe? wat hebt ghy voren?Wiltghy oock met domnien meedOly gieten in den glóed ?Wacht u aen foo wreede grillenGods Geboorten-dagte ipillen}üa veel liever daer fijn WoordWord gefproken cn gehoort;Oftegeei u tot de blacren,Mtildersvandebiijdfte Maren;Siedaer hoe een' Magetbaert;Sie hoe God uw' fwacken aéi tU wen vleefch-rock om komt gorden ,En uytmenfche menfche worden,O ni den menfche (

feldfaem lot! }Eens te worden doen met God.Merck ( ? wonder boven wonder 1 )Hoedefendervanden donder,Smeder van den blisemfchicht,In wat hoys verfchoven ligt.Wiltfyn Kribbe nader treden .'t Sal ? dicnfiig aen de icden£? een toom zijn tegens trots:Merck hoe hier de Grootheyd G ods O ? üwcnt-

? DEN KERSDAG. üwcnthalven fich vermindert,Hoc de Wysheyd God? v?ri:i«dert,Hoe hier 't Woord derteuwjabeydStom en woordloos ligt en icoveyt *En ten trooft van Adaros nevenSoo haeit lijden kortit al« Jey^n.Merck dit alles aen met vlijt iDat is wertk voor aefen fijd iMaer van dage niet te Als van kerven , fchleten, fteken,Nietalsoorlogs-toon teilacn»Kan den fulckeo niet wd ft^f^i^ !Die fichgaerne noemen hoor^, ,Na den Vorit van daeg geborea, ,Die m et recht by d en Frqph«tVre-vorft, Vrede-koninghecf,, .Als wiens konincklycke flate.}i,Slechs beftaen uy t onderfaitey , . ,Die geweld en euvel daitliLiever lijden als begaen jWaer inct oock dcc hng'kn tongen.,Die iïjn bly Geboort liet fongen,Lieflyck Hemmen overeen,En uen volcken hier beneén ^Niet als peys en vrede wenkh^n,NiÈtals buyafiiemheydden m^nfchenToe

en juych^n , tn all' d'ecrWyden aen des ? emels Heer.Tracht derhal ven '? !ic4it V5n hedèftAen iet vreediaeiiis te bieden }Smeek den Priftce yan dfn vreDathy 't bloedig OQvlogs.vveeStuyten wil, en&quot;*!; rrjopvülieck vroedcnITyc de Chrifte-wereld rpedqp:En bevecht uw Vaderland . ;; JErgenseevlijckd'ovcfhami., - ^ · ? 'aj

? ? C ? ? ? ? ? ? S ? 't Zy ?? ftroomen of in velde»,PriiU den Hemel,, die uw'HeldenAenblies eeneiT helden · moed:Dat ivilruy!? wel zijn foo goed,Alsmetfnorcken, roeaien, rafên,d'Oorlogs-voncken op te blaiên ,ïn in menfv.hen, hoe bedaert ,Aen te voên eens tijgersaert:Dat fal 't koop-heyl doen herleven ·Ja ^s lands heir meerh'erte geven 'Als all' 't hitfende gefchreeu.w ,Als all 't fnoeven Va'frden Leeuw.Dit iMydus^efteltvooi^bügen,En een weynig overvvögèii,Vond ick heylfhem en gefond ,En in reden gegrond:Heb derhal ven int en vedérStaendevo. ts geley t ter nfcd er ,En voor 's i ands welvarentheydStil den Hemel danck geieyt. OP d'HISTORiE DE Q ? r^ ? ? ? SB, Aen de Gunftelingen. SOrftelijckeGunftelingen \ Troetelkind'ren van het hof, Die der t/jooten gunft uyt ftof fOphieitot aen't roer der dingen ? Die van voori poets

dampen droncken Streeck in 't ftieren houd noch raaet, Maer uyt fucht tot hooger ftaet Staet cn Steden itelt in yoncken s ' Die

? historie: ? Die door hovaerdye aen't mallenAf kond peylent'elcker ftond.Tot hoe hoooh ghy ryiën kondNiet hoe leeg ghy kond vervallen jLeert uw' feyl eens tijdig I trijc ken,Word eens wijs en wel beraenDoor de Schipbreiick van Sejaea:En van duyfent fijns gelijcken:Of foo ghy fijn' droeve rampenAl te flecht achten gemeyn.Om t'ontnuchteren uvv breyn , Van fijn'waen-en glory-dam pen, ; Lact ten rainden dan dees' blarenWat doen vallen van uw' feyl,^cneensvr'\]isrampjalig heylUwen waen-mift op doen klaren, o&quot;/ Merckt hier hoe een CathamjeV an den wafchtop afgehaelt,Rij li, en weer foo yllijck daelt |Dat ick yfe , wan ick 't lefej — Hoefe trouheyd en gelooveAfleot met haer flecht gewaed,End' onnoofele ootmoed laetAen den dorpel van den Hove,En daer voor in weynig wekenAentreckt eenen hooffchen

aerd«En volleerd is metter vaerd,In de fchool der hoi^ebreken.Merckt hoe fchoondy weet te vleyen ,Hoe te veynfen na de kunft,En om hofFelijcke piinft'T roer na alle kuft te fwaeyen;Merckt hoe ftuuten opgeblafenDatfe met 's rljcks ftaten fpeelt«En die ichenckt en ommedeeli Aen een volcxken van twee afen» r ? Merckt

? ^o C ? ? ? ? ïq ? S ? Mcrckt Hoe lifligTy de flnneöVan haer jonge KonifiginPoogt te prick len totde minOm aen Rijcx-bewint te xvinneri;Ja bemerckt, hoe fy gedrevênVan haer wrevelfiecken kopHaren verft door (iideti ftropRilck af händigt maeckt en leven*Maer aenmerclct doch boven allenHoe de{ê heyloofe helleveegNoyt foo fteyl in top en ftecg,Als fy hel diep is geval éti tEn leert hier uyt eens bevroede« (,Dat der Heeren gunftgeetïerfMaer een poel is van verderfVoor verydeldegemoeden,Leert u kleen en fedig houwen,Leert wel achtflaen op u ftuck,En uforgelijckgeluckHoe't meer lacht, hoe min vertrcHlWirt»Schep oock defe les met eenenUytdittreurfpel droef ertbang»Dat der Grootetl ommegangVol gevaersisvoorden kleeneft ,Uyleii, die hun neileti makenBydenValck, enzijnnietvröeii&quot;T is den aerden pot niet

goedDen m etajen te genaken.Al te dichtte zijn gel«geftOnder Ethna hoog en fierStact het leeg Catane dier,En op vier en foUer-regen.' ? is gevaerlijck te vcrkeerenEn t'onmatig viy te zijnMetden donderaer jupijn ;Bacchus moeder kan 't liker««. Micf

? HISTORIE. MäCi- voor al leert Her vcrmi jcn(Soo ghy veylig (beckt te gaen )Voiften oyt te« dienit t« ftgeaIn vervloecktefchelmcvyen ·,&quot;VV^ant het quaed , datfy bcfteke^iStreng te ftraffen in de ^cen*,Die 't hun te gevalle deen,Zijn der groote Meeiiers ftrekeo.'T blijckt hier aen de fchelmichc lagenVaneen Koninglijcke Vrouw >Die f om van den band der trouwHaeres neefs te zijn ontflagen,En des vokksgemor tc fmculcn,Hem doet Ilicken ?? een koord,Endefmette deler moordAffpoelt tn het bloed der beuieti,Uyt den nafleep deièr dingen ,Leert oock. Vorftcn, voorufienipHoe ghy fucht draest en tot wien :Setnoytdert'le gunftwingenNevens u aen 't roer der faken;Maeckt noyt onderdaen (bo groot;Dat hy buy ten kliramens noodAen uw' kroon ibu können raken.Leert uyt dit vcrhael bevroeden,Dat het

hoogeftaets-bewiaiSich heel iêlden wel bevingEy een volck van leegei^ bloede,blijckt aen defe Viflchersnette,Die door treken ftout en valfch.? Rijck van Napels tot denhalsIn een Zee van rampen ièttc.Maer 't is tijd te laten ftckenEn te ftaken mijn gedicht:Wilt ghy n?der zijn berichtHoort den otnÜch^Sl:htijver fpreken. IZ GE.

? IZ GEBOORtZANG, Voor . de deuchclrycke J u F F ? R. Magdalcne van der Mcerfch. Choon Magdaleen, fchoon fchoone vänder ? ? ? RS CH' Uw Boondag in 't vergeten fchijnt verloren jDe maend nochtans, waer in ghy zijt geboorcn,Moet ick van dacg vereeren met een veers;En waer die maend loo rijck van bloem-cieraedenAls mild van (neeu, mijn fchreumende gedichtTrad. foete Macgd , niet onder u gefichtAls in een' kroon van blancke lelybladen: Die frifiche kroon op uw'paruyck geftelt.Sou ons doen fien, hoe wijd in allen deelenDe lelien, die op uw' kaken fpelen,De lelien te boven gaen van't veld:Maer defe maend en kan ons dat niet geven jDerhalven komt mijn Boorte-fang alleen,Enwenfcht. datghy veel Jaren achtereenDees' maend herfien en vrolijck meugt beleven , En dat ghy ons, eer'tjacrfijn'hielcn licht,Eer'toud

verloopt, eer't nieuw weer is herboren ^Wat foeters noch, wat vrolijckers doet hooren, En ftofverichaittottrou of bruylofts dicht.'K verfeker u by uwe lely-kakenEn Roofen-mond, foo dat gebeuren mag ?Terwijl ick leef, datuwe bruyloits dagOyt leven ial, noyt in't vergeetboek raken, Noyt Magdaleen , ontgaen fal onsomhoud,Noyt, fiere Maegd, alsuw'geboort dag varen,Maer eeuwelijck op ancke blaren , In plaets van im, flacnglinftercnia'tgoud. G E*

? GEBOORTE-KRANS, Opgedragen acn mijnen Broeder ^ ? R ? ? ? Den I. November. Ao. ïö^t). Roeder, die den Naemüws Veders, Naem ons allen liefen waerd ,Voert, en oock wat in uw adersVoért van fijnen vroomen aerd ?Slachtmaend is nu weer verfchenen j En op Slachtmaends eerften dagSag uw' Moeder u eerit weenen, Gaf fy u den eerften lach:Dies moet ick eentrccxken toonenVan mijn' broederlijcken plicht»En van daeg uw'hairen kroonenMet een kraniken van gedicht,'IC hébbe by gebreck van rooien ( Want al't veld leyt bloemeloos)Slechs wat Rijms hier toe verkofen, Rijrn verduurt oock wel een'roos iO, waer is de tijd vergleden? ' Lieve broeder, iegeens, vvaeriDeièn dag fet ghy uw' treedenIs u viermael thiende |aer >En het ftaet my noch wel veuren, Dat ghy verr te (beken waert}Hier aen mogen wy

befpeurcn,Hoe ons leven henen vaert,'&quot;Twelckin Jaren, maenden , dageti ^ Ons ontrent met fnellen draf,Eb van 't uurklock ftaeg geflagenEn gebeyert word in.'tgrjif. ? Athj

? GEBOORTE-KRANS ka Ach ! \vy zijn gelyck de roofen, Daer uw' hairen op defe uur( Leê 't de tijd j mê fouden blofen , Schoon van kleur, maer kort van duur,Laet ons vry ons buys bereyden, Eerde fterf-uiirons venaft;Air 't geboren moet eensicheyden ,? oer eens flerven, dat ftaet vaft.Maer hoe dus? is dit Volbringen 'Tampt, waer toe ick ben verplicht >'K moefle een bly Verjaer-lied fingen, En ick ichrijve een Graf- gedicht.Al genoeg, wechlijck gefchreyen. Treur-gefangen , wech van hier j'Deiê dag vereyfcht geen' meyen Van Cypres, maer van Laurier.'K hebbenu by na twee JarenAlle Feeit· gelang vermijd :'Tis nu tijd, dat wy ons fnarenWat verftellen na den tyd. . Veelgelucks, veelheylsdan, Broeder,In uw vyfmael achtfte Jaer:God uw' aller Jaren hoeder Hoede dit oock voor gevaerEn Avil fulcx den omloop wenden Van u

doen en onderwind ,Dat ghy 't meugt ioo vreedfaem enden ^ Als ghy 't aenvangt en begint,Sieckten, rampen en gcvaeren Moet hy ttreng uw huys verbicn,Dickmael moet ghy noch verjaren, Dickmael defcn dag herfien.Lauckfaem moet u hert verouden, Lange moet ghy uwen moed,Lang uw Jeuchde-icracht behouden ,Lange können dat ghy doet. Lans

? op de vcrtalinge van Florus cn EutiOp. ? Lang moet u uw' trouwe Gade Helpfn ftieren uw gefin,Helpen lichten 't pack van fchade » Helpen fwaren he t gewin.Lange bijve uw' beyder leven Veylig voor der parcken fchaer >Sulcx dat ghy een goed deel Neveri Sien meugt uyt uw' Dochier-paet,Die u oud en afgefleten Sullen ilreckeii tot verraaeck,En u vriendlijck Grootvaêr heeten ; Op hunn' kinderlijcke fpraeek.(Endlyck om aen't flotte raken) Wenfchick, dat wy hier vergaert,Menigmael noch moeten imaken 'T foet van uw' Geboorte-taert. ? O ? D ? VERTALINGENFLORUS en EVTROT IVS] Gedaen door mijnen VADER ABRAHAM de DECKER. ' üft u tot befchcyt te komen,DuyticheLefer, wieghyzyt,Hoe voor veler eeuwen tijd ___ ^ 't Rjjck&quot;van 't Sevenbergig Roemen Uyt den grond is opgehaelt t ^ Is geklommen

en gedaelt ïEn van all'fijn wedervarenGrondelijcktezijnbewuft ? ^ ,En noch tijd en hebt noch luftOm den gtooten ftapel blärea ? X yaiï

? 3 ^ Op de vertalinge van Florus en Eutrop. Van den grijfen Paduacn ,Ofdenfwijger, omtcilaen.Siet hier komt u kans ontmoeten rOm dacyflelijck gevaertDoor te loepen metter vaerd,SeUs op wandelende voeten,Selfsop wagen of in fchuytVan begin at tot beiluyt.Florus fa! u onderwijfenVan fijn' kindiheyt, van fijn'Jeuchd,Van fijn' mannelijcice deuchd,Van fijn' groenen, van fijn grijfen,Van fijn wclyaert en gevaer ,Grondig, bondig, kortenklaerjEn u met gcfwinde flappenLeyden, eer ghy ommefiet»Van fijn Koningüjck gebiedTot fi)n BorgermeeHerfAappen,En van borgerUjckgewoelTot fijn Keyferlijcken ftoel.Wilt gy dan noch verder kommanEn de Bafen bovendienOockeensonderd'oogenfien ,Die dien ftoutcn ftoel beklommen ?Soo vervolg uw' eerften'loop,En treed over tot Eutroop jDie u vry een'lange rycVandiegaften floaten

fierSal doen volgen op 't papier rJa van heelde Monarchye , ^ Eerftop broedermoord gedicht,Doen fal kort en goed bericht.Als cydnn dit hoopken bladenEens ten vollen hebt doorrent,'k Wedde da r gy ftrax bekent >Dat ghy all' de krijgs bravaden Van'c

? Tranen op 't graf van mijnen Broeder. Van 't geweldig roomfch pcvaertNoyt beknopt 'er iaegt verklaert,En dat dier met yf're tanden,'T welck by Daniel ibo woedSoo veel vleefch verflind en bloed,Soo veel fteen vertrapt en landen ,Nergt-ns metvolmaeckterfwierAfgefchildert faegt als hier,'k Wedde, dat ghy moet bekennen,Dat het Nederduytfche kleedAen dees' fchrijveris beiieed.Kroont ghy dan met prijs hunn' pennen,Soo deelt, lefer, ( ditsmijnbê;Des vertalers oock wat mê. TRANENOp *t Graf van mijnen Broeder ABRAHAM, Door de Pefte wechgeruckt den i JulyAo. I (J 6 4.Onder den druck'v»n Vlorus en Eutropius. I Oegroflijck doolde mijn gedachte.Hoequalijck greepick uw'natuur»Wanneer ick van dit fmetlijck vuur ' ,' Haernaulijcxvattelijck en achte I ' Hoe luttel dacht ick boven dien» , Wanneer ick onder uwe

boeckenDen Franfchen Florusopquam foecken,Dat ghy den duytfchen noyt fóud iien \Dat ick met afgetreurde fchreden Aleer de Pers aen'tgaen gevocht, , ? Hem eens ten halven had gebrocht»Uwdoodbacr> Broeder, nafoutreden I ? 3 Mehesl 17

? 18 Tranen op 't graf van mijnen Broeder. . HelaesJ tcrwyl ick op'i papierDen naem des Vaders doe herleven,Sie ick hem in den Sone fneven Door dat verviocckt Algierfche vier;Vier, 't vvelck uvsr leveniap verflenfchen, , En wech quam teeren met een'fccjVier, 't welck ( ? kruys) my heeit beletU 't eeuwige vaer wel te wcnfchen. Waer quam dielucht-iaietuvandaen ïAch! uyt wat vodden , uyt watlioten.Quam u die peft-flang toegefchoten j WaervlüogdieBafiliskuaen;Ghy hebt dat gift altijd gevioden,Ald)d ten uyterften geichüUt,En liept noyt reuckeloos nocht ftoutDaer ampt of plicht u niet ontboden. Achl moed die felle SchorpioenU oock gevoelen doen haer nepen,£n u ??? vroegh van d'aerde fiepen, Daer ghy ibo wel noch waeit van doen,Soo vele goeds noch koft bedryven ,Helaes! wanneer ick 't wel befpeui' >De nutte Byen

moeten deur,En Hommeien en Horfelsbh'jven. O die van dit Hiilory-we rekUw' oordeel eens had mogen hooren,'T had meer gegolden in mijn' ooreri <. Als dat van menigh taelrijck Klerck.Ick weet te wel war ghy vermochteIn eenen ongebonden flyl:Ick weet wat keurelycke vijlGhy over uw ontwérpiels brochte. Ick weethoe bondighdatghy wiil;In uw'papieren, brieven, flucketi 'Uw hert en meèhillg uyt te drucken :, En waerelijck wat wonder ift, Dat

? Op *t Grafvan mijns S wag^ Soontjen· Datghyhiergrondigwaert bedreven,Die onder 't Wefterfche bewindAen een goed Itylwerck ??? veel intEn foo veel pennen hebt verfchreven. I Och ofghy noch een' goede ryVan Jaren fiilcx had mogen plegen fTot 11 wer huys genooten zej^en , Totdienftder Wefter-maetfchappy :Maer ach! die vloek woud niet gedoogen,Of liever't opperde beftier,'Twelcku door dit onfichtbaer vierVeel fichtbaeronheylsheefi: onttogen.Lig . Broeder , dan geruft en iacht,.Ontduyck en iorg en fmerc te gaderNiet wijd van d'afch van uwen Vader.En eeuwelyck hier mc goe nacht. . O ? 'c G R ? F : < V ^ ? · ? 'MijnsSwagcrs SooNTjEN WILLEM VERJANNEN, Al etende en krijtende gebleven. Oeftdanofbrockofkinderlijckgeichrey,' Ofliever alle beyU, jonge Bloem, den gorgel als

verftrickeh,I Enfittendeverfticken? 'T is over 't Jaer, dat ghy wierd afgepluckt, En in het graf gedruckt;En noch helaes! noch klinckt my door 't »edachte ^Dekreet, waer aen ghy (machte 5 ? 4 ' Noch

? ä£? Op 't Graf van mijns Swag. Soontjen,&quot; Noch vloekt mijn ziel die bittre bete brood , Die u den aemtocht iloot ;Noch ken mijn hert dat deerlijck middag eten Vcriwelgen noch vergeten,lek liet u h-ifch , gefond en weloedaen, En ftaende voets dae'r aenVond ick u wech, en onder 's moeders kennen Verftickt op's vaders ermen.ITw' kleene mond, die itracx noch voor dien flag My toewierp eenen lach ,Eevon ick Paerfch , gefwollen , neergefoncken En als in ichuym verdroncken,Uw' kaken, ilracx befprengt van levend root, Soo koud en blaeii w als loot,Uw' handen ftijf. uw' oogen toegeloken, / Uw teéder hart gebroken.Onnooielheyd, moeft dan foo fel een weep Uw' bloeiïem flaen ter neer ?Moeft ik u nieu, u eerfl: begonnen leven Soo pijnelijck fien fneven ?Ick had gehoopt, dat ghy op 't blanck papiei Den wack'ren

veder-fwierUws Vaders eens foud hebben nagetreden, Ja fel fs voorby gefchreden ;Mserachl 4e dood dreef al re flvengenftraf Mijn hoop met u in 't graf:Die bittereIkt u niet toe te toonen , Wat geeft in u mocht v^roonen.Ruft, WiiLEM. dan, hgyredigdaerghyligij. En leefin dit gedichtj4et ipt doormengt van tranen dou gefchreyen,Soo lang ons Rijm fal leven.

? , ' Lijck-gedaehteniiTeVan Jufr,CH RISTIN J deWASS. Oo eeuwelijck der doodeti vroom bedrijfHoort door'toedacht der levenden te fweven;Soo hunn gerucht hun fterven t'overleveiiEn niet en hoort te rotten met hunn lijf;Dat Emmerick dan in gedachten houweDieaerdige, diewaerdigede^ ? ss,En eeuweliick m^ttranenfprenged'afchVan die foo kuyfche, ^Is overichoone Vrouwe} Die van haerdeuchd en deuchdelijck bedrijfMeerluyfterstrockop haer volmacckte iedeti jAls van de pracht, en fien dê door haer' fedcn Wat rphooneziel fy droeg in't fthoone lijf.Ach! rnoeß de dood die lely- witte kaken,Ach I moefte iy dien roos gelijcken mond,Dien blancken hals, die vlechten dicht en blond ,Voor haren tijd befwalckenen mlfmaken ? Ach! moefte fy dat vriendelijck geiicht,Die lodderlijcke en nochtans iedige oogen,Die met hunn

licht ekxherte tot iich togen; Soovroeg'tgebruyck verbieden van het licht?Ach mpette fy ( hier WO rd mijn pen in't dravenBynageftuyt van druck en herte pijn jUytbluflchen in een eenige C ? r i st ? nSoo groot een tal van Chriitelijckcgaven > Als ickbedenck haer ongeveynft gemoed, ^Jiaer nederig, haer facht en buygfaem herte ,Haerlijdfaemheytin ongeval en Imerte ,Jiaer in hacrp Echt te meniumael oiitmoet; ? 5 Sao 0 ZI

? 2 2 Lijck-gedacil teniiTe van Soo voel ick my bewogen dtis te ipreken: Schoon Naem en aerd verichelen in 't gemeenSy dragen oockwel fomtijtsover een;'Tis aènde W ass fooiachtalswafchgebleken. Als ick bedcnck , hoe wijs en wel bedochtDe W ? s s oock \^&quot;as ontrent haer huys-beftieren;Hot:lyden Man believen kon en vieren; Wat ploy van deugd ly inde Jeugdebrocht;Soo ipreeck ck dus: wat mag oud Roomcn pralen,En moedig treen op fijn' Cornelia 5Na mijn verbanden mag'top verre naBydefeniet, derGracchen moederhalen. Als ick bedenck , hoe vreenit iy was en yryVan't geen nlom meeft hieckbaer vair in Vrouwen,Van tong niet welin room re kunnen houwen Van belgfücht, fpijten achterklappery:Soo fpreeck itk dus in mijn bedruckt gedachte :Schrey , 'Emhierich, fchrey op foo luy ghy meugf.Ghy zijt in haerde

fpiegel van de deugd ,Het voorbeeld quijt van 't Vrouwelijck geflachte. Als ick bedenck hoe edel moedelijck ,Dees brave Vrouw haer lijden heeh gedragen,En all haer leet vei fvvolgen fonder klagen, Soo roep ick uyt, wat Man washaergelijck 1Wat wil ick h'erveel tijds of vlijtsbeftedenAen'tbreeed vcrhael van haer' weldadighcyt,Of melden 't geen fy heeft te koft geleytAen'tondei houdvan Chriftusarme leden ï 'T fou doch haer afch maer ftrecken tot verdriet ïSy focht hier in noyt glory by haer leven ?Macrgjf bedeckt, jawatin'tftuck van gevenHaer rechte dede , en wifl; haer ilincke niet.Meer O wat geeil, wat Redenaer of Schrijf erSou machtig zijn met toiige , pen of handTe fchilderen den ongemeenen brandEn vierigheyd van haren Godsdienß-yver ? Hoe

? Juffr.ChnilinadeWiiiT. Hoe menigmacl fprack fy met luyder ftem,Dat iy den fmaed van Jeius haren HeereVoor haren roem , haer hoogheyd hiel en eere, £n all haer heyl gelegen hiel in hem jEn buyten hein ofbuyten fijn'genade All -'s werelds goed vpordraf-waerdeerde en dreck ,Alle overvloed voor armoede en gebreck,Alle eer voor fchande en alle wind voor fchade. Als dees Marie haey y verig gehoorTer Kercke leende aen 't heylig woord des Heeren,Dan icheenie m vlijt en aendachtte pailereh Marie felfs, die't befte deel verkoor iEn aliTe dan ter aerde neergebogen Haer diep gefmeeck God opdroeg al bedruckt,Dan was de W ? s s als buyten haer vernickt,Dail wierd C ? r i s ? i ? ? in Chriftiis opgetogen. O fchoone ziel, ghy die ibo menigmaelMet Gode alhier zijt in gefpreck getreden,Watipreecktghyiui, nu ghy van't

pack der leden Ontflagen zijt, een hoogerHemel-tael 1Wat fmacckt ghy nu van forgen vry en imerten 'In Gods Paleys een onbegrepen fchatVan vrede en ruft, vanluft die noyt gevatVan ooren wierd , van oogen, noch van herten \ Den loop van'tlot, of h'ever van Gods handUopgelecht, hebt ghy wel vroeg voltogen ;Maerzijt daer door uw' ballingfchap ontvlogen Naer'techt , naer't recht ,naer't eeuwig Vaderland.En of wel't lijf verilenfchen moet ind' aerde,En onder't fant ymSamen ial vergaen;Uw' deugd nochtans fal bloeyen en beftaenByall' wat deugd en vroomheythoud in waerde. Neem dit voor lief. Had ick u bet sjekent,Mijn ftijl miflchenhad hooger mogen (weven ,Maer aen't befcheyt van u lofwaerdig leven Geraekkteickeerft , nadat ghy'thad:voicnd._ · O?

? OP DE, Staert - Ster · kijckers. Aen de Voorfeggende STERKEKYCKERS. Tlammifenm trahensjpatio/o Umitecrinem. HY die in 's HemelsaengefichtEn in den fwiei· van ieder lichtDer dingen Noodlot acht gcichreyen ^En in dei'Sterren vender·boeckV roemt deur-oeflfent en bedreven »Nu hebt ghy ftof tot onderioeck; Nu hebt ghy kans om yets te fchrijven,Om ietwes op 't pipier te wrijven ,Om eenigpraetjeuuytteflaen,Tot tijdverdrijf der goede luydcn ,Dievierigwenfchen te verflaen,Wat ons dit Staert-licht aen wil duyden» Wat yliegt'ef heden menig oogEn acngefichte naer om hoog!Wat (letmen menig' bloed Itacii ftarenEn opwaertsfien na 't Firmament,Die anderfins in icven jarenNoytoogna 's Hemels oogen fend! De woeckerier laet thans fijn fchijven ,Sijn'goudeen filvrcdaeldersdrijven,En ftaeroogtftijfop't eeuwig goud ,Daer 't blaeuw

tapijt met is doorweven >En dat, hoe grijs hy is en oud.Voor d'ceiftereyfc van fijn leven, Een

? Op de Staert-fter-kijckers.' Een fuypfiek beeft of droncken fwijn ,Dat fijnen j»ifteravonds-wijnNoch niet heel fchoon heek uytgeflapen »Heft oock fijn' fchelen naer om hoog jEn komt het Hemeldack begapenMet een nau hali ontnuchterd oog,Dejoffeikens, die diamanten,Die perlen, booten en pendantenOyt keurden voor het hoog ? e fchoon,Verlaten't bed, en komen kijcken ,Wat diamanten in den troonDes klaren Hemels iiaen en prijcken. De Jonckerkens, die door hunn hair,'t &quot;Welck meeft maer is gekochte waer,Sich noyt gewaerdigden hunn' oogenNa's Hemels oogen op te flaen,Staen thans en fien als opgetoyenWat * Hairen hem aen't voorhoofd ftaen. 't Saet all verwondert en verflagen >'t Is all verlet met toonen, vragen,En't geen noclrnoyt en is gedaenBy's Hemels fuyverhjckfte lampen,Sulcx doet althans een'torts

, ontftaenUyt vuylen fmoock en aerdfche dampen, Soo verre ilcltons nieuwsgier oogHet feldiaem boven 't groot en hoog jSoo krachtig kan ons't nieuw ontfteken,De Son en Maen, hoe fchoon en groot,En werden nimmer aengekeken,Dan alflè zijn in fwijmcns nood. 't Gcenverfchverfchijtitvooronsgeflchte,Al is't van foberen gewichte,Is ftaendevoets by ons vermaerd;Maer dingen in gebruyck gekomenSchat onlè fotheyd luttel waerd, -Hoe groot fy zijnen uytgeaomen. * Stella tomara' ciwdata.

? .Op de Staert-iler-kijckers; Niet dat ick dit geftaerte IfcbtWil houden van gering gewicht,Neen toch : all wat aen ^s Hemel«; dakenVei'ichijnt, is overwegens vvaerd:Maer 'k moeft eens' in 't verbygaen rake«Ons'al te kinderlijcken aard $ Die aen een licht van nieus gefchapeaOns foo nieusgietiglijck vergapen,En ondertuflch^eii na dat grootDat heerlijck heirvan Hemel-vieren,'t We]ck eeuwig draeyt om onièn kloot,Noyt een verwdndert ooge ftieren. Maer och ofoock met ons gefichtOns hert wou rijfen na dit licht ,En fich voor d'aerdfche leuren iluyten,Waer naer het al te vierig neygt jSoo mochten wy de roede ftuy ten >Diedefe roe ffoo'tfchijnt) onsdreygtj Soo fouden wy raiflchien de quaden,Die ghy mocht fmeeren op uw' bladen,Ofdeyfen doen, ofgants ontgaeii;En all uw kakelen en kaken ,AVaerieggeren , doen fchaemrood ftaen,En u

totleugen-feg^ers maken. Maerzijtdiesha'lven onbeducht:Ons' oogen gaen wel in de lucht,. Wel felts tot in den Hemel fwevenMaer't hert houd hier beneden ftê,~ Blijftin den aerdfchen modder klevenEn, watmenpreeckt,'tenwilnietmê. Men geat wel eens na't Staert-lichtgapen,Maer valt ftracx weer aen't eerloos fchrapen ,Stracx weer aen 't fuypen even vol,Stracx weer aen't proncken en brageren,Stracx weer aen 't fmijten e%'en dol.En weet van boet doen noch bekeren. Der-

? Herilellinge en Krooninge van K. 11. Derhalven, Mannen, duchtickdit,Dat ghy byna foud creiFen 't wit,Als van onraed quamtte fprekenjEndcfe fackel lang van ftaertOnstoteen'voorboo! teekenVan peftvier, hongersnood en fwaerd. Herftellinge en Krooninge VAN ? ? R ? L den II. Koning van Engeland , Schotlanden Ierland. ' « Rege inc-olumi mens omnibus ma, |Et Hoog Beftïervan volckeren en ftedenWil overal nietgaen op eenen toon;I 't Bevoelt iich beft hier by de befte Leden, __j Paer by het \'olk en ginder by de Kroon. Die Sta'en pooght op vaften voet te velien, Neemernftig waerdérvoickcnaerd en fecn ;En fie waer 't roer vertrout dient aen de Eeft:en , Waeraenhetvolck, waer aen de vuyft van Een',Had Engeland ditStaetpunt recht geweten, En recht gevat waer in fi'[n hcyl beftaet,'t En hadde niet lichtvaerdelijck verfmeten

Den Konings ttaf om eenen Vryen Staet;'t En hadde ni« tot fijnen grooten hoone 27 Enleetgeleert, hoe dathetflavernyEn woefl:heyd moeft ontduyken in de Kroone,En buyten die noch Staet en v^as noch Vrjr. Hoe

? iS Herilellingeen Krooninge Hoe jammerlijck, hoé fpottel ?jcken fwierde Dehulck des Rijcksdoorzee van roof en moord sZints dat helaeis! de Stierman, diefe rtierde, Soo fchandelijck gefchopt wierd buyten boord IEen eerloos graeü door eervergete liften En helkh gewfeld $»eftegen aen het (tier»Ruckt haer op't fand Van biimenlandiche twiften,En regens banck VJüi uytheenifchs ootlogsvier:Houdfeldfaemhuj's, fielt Parlementen , StatenNh aen , nu af, al naer't hem fchiet in't hoofd j. Scheurt, fchendenflirid; én laetgecnOnderfatenOnuytgeput. geen Buuren onberooft:En niettemin noch word hetaengebeden,Gevleyt, gevierttn ftatèlijck begroetVanganichEuroop, terwijl (? fnoode feden!) Het Wettig Saed vcrfchopt ligt met den voet.Den Hemel fiet ditfpelvan uytdenhoogen Elf jaren lang als door de vingers

aen jMaer endelijck niet willende gedoogen jDatdul geweld fal boven reden ftaeiiDaegt hy gcfw ind , i ot ftuyting defer blume, Het heyloos Hoofd dei müyfers voor't gericht,Datmoürdfickhoofd, nawelkersKR ommen Name lek niet en wil doen hincken mijn Gedicht jEn blixemt hem, die tegens Gpd en reden Het Wettig Bloed ontruckt had Kroon enStaf ?En (feldfaem lotl) ten Troon was opgetreden Door foo veel bloeds, iel fonbebloed in't graf.Dat nut verlies ontnevelt ieders oogen , Die wifTeling maekt Briten Ier bewuft ,Hoe 't flaet gebou en all'tgedroomtvermogeti, Dermuyterenopeenen fandgrond ruft.Dies Veldheer Monck en alle vrome yroeden Na langberaed en rijpen overflag,Aenfien voor beft dat ellef jarig woedenTe teugelcn door't oude Kroon-gefag; En

? 'VanKARELdènlI; Endat Gefagwien kan het toebehoren Met hooger recht als S ? u ? «. ? s öudileti Soohj, ^Die tot de Kroon ja met de Kroon geboren ' ' ' Oiiwettelijck verfchoptwierdvan'de Kroon 5'' ? ^'tBefluytdanisdeBritfche Kroon t'herplantetï ' Op ? ? R ? L s hoofd , op datfe feker fta :Dies komen flux de Londéftiche Gefanten ^?? : \ Hepi hulde biên in't Princelijck Breda*Men voert hem af naer Hollands vette Weyeh,' (tuygt; 't Welck door fijn' vreugd fijn'gunfte t'hemwaertsDe Meymaend leent tot defe Feeit haer' mfcyen > ·'' - En't hert alom van boer en burgepjüyéht. •Het grol&quot;gefchut looft uyt metalö'kakéri ' &quot; ' '' Niet als Triomf als juychendegeraes> ' Daer'tkle^nopftemt; datdonderéiiv dat kraken' Schudd'oeveren van Merwe, · RijnetiMaes.'Twijl Maie, Rijnen Merwedusbragèreti : ·\ - - Verlangt de Teems met

duldeloofendórft &quot; &quot; 'Van nieus t'herfien, te wellekómen i t'eerenHetgeAgeHcht vau fijnVerfcho^en Voffl:.'Hykomts ? Teems, % komt, vêrlanöehd Lönde;i Dus maeekt uw' pronk eri zegt-poorf^klaér';Unv' Rijcx-Sonkomt mét heelfalf'voor iatv^ wöiideii'''-^ En ( rade ick recht) een guldéne eeuw mét'haer.Uw'Tweede Son rijft ( feg iele )'iiweri,veßen -·' - Thans op im't,ooit foo heucheKjck én foét',' 'Als d'eerße (laes!) voor ellefjaertfen weflea ' -Bedrucktïnzee van tranen fonck en bloed, ' ? _Sy rijft en k limt tot welftand mvet vloeden ''' ?' ' > &quot; En ackeren; en wil haer heufch geficht 'Soo vrolijck flaen op quaden alibpgoeden, ' ; -Op vyanden als vrienden van haer licht* ' &quot; ^ ?^Syfalden injft en nevelen doen valleni ' Van buigertwift, die ufoo dapper fmieft. &quot; Daeriiïe; op , op, ontfang hacrirt· uvr* wallen y' ?Maer

boven al ia een eerbiedig hert. ' L bod) icj i'.oG .!/,{> si V ?Ür.'I

? 2 Hcrilellingc en Krooningc Doch Londens vreugdgefteygert tot de wolekenVecnoegt fich niet aea cen. gemeen onthael,'t wil oocK lijn Hoofd, Hoofd van dry groote Volken Omkranflèn fien met Konincklijcke praet ·W^nt Ica^i die prael gefagen aenilen barejx 3 Waer dientfe meer, waer epr in 't werck gefleltAls in een Rijck» waer ininu foo veel jaren 't Oud Rijcxgefag irioeft duyken voor geweld ,Waei: in een rot van fnoode boevejachten 's|Lij'cksOppermachi^etvoetenheeft getreên ,Terbijlgedoemtj^en alled'OppenBacKten Schclmachtelijek geichondcn in die Een ? ^ -'t Recht evenwel wil hier eci'ft paen fijn' gangen; EnvandatduU„diUmuyténde gebroed iEen kleeii getal fijnifti'aiFe; doenontfangen.Om'tgrootere temaken wijsenvroed : Te verr verruckt van Mènós malle drift r-

-VanMunflersgee/lieaKnip^rdolliaigsdroómenPaft noch o:pflraf i» optedenBüchopSchrift' ;'i Groeyt a;?n ( fiHï't fchijnt >by.bylenen byftroppeni 't Sla?h.t Hy4raciitials'»?daeir HercülesTich möeEnjoaataenhkijijo^ijWtÄfibyverUesvanko ? b.'eep is naja af , oC d'ander hapt weertoe;-i r !*t Word dan hoog tijd de Kroonfeeft voort te fpoeyen,Om 't q?aed, da^ï'Schrift noch reden tegens mag',En 't welck doorßrafma^iiaen cnfchijht tegroeyen,. - Te matigenkdQQi&quot; Staffen Kroon-gefagi ^ ? ' >Van dat de Vorftwiecdinßjn Rijck herropen, -Tot dat hy 't hoofd fteiekt in den Koniiigshoed»Heeft Phebyseens den.I3wersriem om^eloopen·, En Vrou Dianehem twalefmael ont moet.De Meymaenddan, dicmethaer'beftekleere» '' 't Geley hem heeft tot in fijn Rijck gedaen ,* >Is oocjc gefint.fijn Kroonieeft te vereeren ,En

Tchiet daer op haeï' fchoonften tabberd acn - Een

? VanKARELdcnlI: Een bloemtapijt gord fy om hare leden, Een'groenen rock om haer' verliefden (choOt iAlom beilickt na d'overoude iêden Des Roofenrijcks metroofen witen rood.Selfs Phebiis doetde drift der wokken wijcken^ En voert ons toe een' held'ren dageraed ,Als had hy luft van uyt den Stier te kijcken « Hoe Kareis vuyft wil paffen 't ftier van StóetJTerwijl ftaen Teems en Londen opgetogen Om all den drang ^ die hun op 'c KroongeruchtIs toegevloeyt, eu fien himn' Segebogen 't Voorhoofd vol moeds opbeuren in de lucht!Sy fien den Vorft naet oud Weftmunfter draven('t Welck van verlang na fijne komfte bernt)Omringt van Lords > van Hertogen en Graven ? Gelijck de Son van 't mindere gefternt.HynaeckthetHof, daerkercken, kooren, ialen Gepropt volpracht en juychend feeftgebacrOpoaen, om Hem met Opper-eer

t'onthalen, Écr niet gefien in icsendertig jaer.Hytreet'erin, en geeft fich tot gebeddn Eti Hemelkput. 't Voegt dat men alle wercfc .Begin met Göd: maer boven alis'treden > x., Tot Kroon en Troon te treden door de Kerck-i- ··Want om naer eyfch een' aerdfchen God te fpeleny ·. Enwifiëlijcktéftieren ftaetenland. i ?Voornamelijék doodkranck in all' hunrt' deelen» Sulcx eyfcht by naer een meer alsaerdièh Yerftaild jEn dat en word van d'aerde nietgelefen: Hier diént iet Hoogs, ietHemelfch omgemoeyt|'En met den Soon van Jefles Soongereien . 1 Tot God de bron waer uyt het tooomt eii vloeys*NadatGebedenGodsdienftisbefloöten, . ?l·':! Word endelijckden lang verdruckten Held ? i.Eerbiedeh'jckdeRijcxrockaengeichooten, ? De Staf in d'hand ^ de Kroon op &quot;t hoofd gcilelt. Lx Paw .

? JÄ Herftellinge len KiOOninge Daer op roept elck: lang, lang moet Karei Uvea, Lang heerichappen op iljncr Vacl'ren Troon,En na fijn' dood noch voeien in fijn' Neven Veel eeuwen lang de Brittenlandfche Kroon.Op defen wenfch klapt Ierland in fijn' handen, Juycht Albion met uytgelaten geeft,Verheugen fichde Caledoonfcheftranden, Gaen d'Hebiides en Orcadcs ter feeit.Nu legt my eens, watduncktu, Londenaren? En heeft de Kroon niet ruym foo fchoonen glansOp ? ? R II L s hoofd ; op S T U ? R D s edele haii'en» Als op den kop eens ftinckenden tirans jDie eeuvvelijck gelijk een Phocas ilinckenEn walgen fal in ieders neus en mond ,En in de blaéa der Tydgefchriften blincken Als JudïS blinckt iii die van 't Nieu Verbond;Die'tvie'cvantwift , 'twêlck door all'd'aêrenwoedde Van uwen Staet, en alP fijn krachten fchierHeeft afgfteert, inplaetsvanbluilchen,

voedde,Ja nieten was als Oly in dat Vier 5- En was 't geen tijd ( wat duncktu ? ) dat de KrooningcnDie breuken heelde of immers hare pijnEen luttel ftilde-, en'toog.van uwen Koning In uwen wonde als oly viel en w ijn ?Enghy , cVorft , die by dees'wiilelingen Beieft en proeft,, hoe verr'tgeluck nu daeltrNu weder ri)ft, fchijritmet in velen dingen Uw-lotop'tlotvan Jofefafgemaelt >Eey fincktghy neêr ind'uyterfte gevaren , Bey klimt ghy weer op 's heyls doorluchtften trap,Bey even oud omkomt ghy 't bang befwarenSijnS kerckers hy, ghy uwer ballingichap·Dit lotaccoort doet veler hope groeyen , Dat Jofephsdaugdoockhuyit in uwverftand >En Engeland eens onder u fal bloeyen ,Als onder hem wei-eer EgyptenUnd : Want

? Van ? ? REL den II. Want een gemoed van foo veel'ongelucken ^ Soo dik beftormt, ibo felden fieergeleyt,En fal't geluck niet lichtelijck verrücken Van 't fpooi· der deugd in 't ilijck der dertellicy'd.Dat Hofgeluck hoe hoog in,top verheven , ' Vervliegt als wind, vcrvloeyt gelijck een ftroom»Hebt ghy geleert al in uw ballingleven Ja al daer voor in't hol van uwen boom.Dat juychen oockniet verr en woont van klagen , &quot; ; Hofprael en rou dik treên in een gelid ,En alle roos haer' doornen heeft te dragen ,Sulcx leeren u uw' Rooien rood en wit sSulcx leert u felfs de blyde dag van heden , Van uw Triomf, waertoegy nietenmeugtAls over 't graf van Broêr en Sufter treden , Bey neergevelt in 't ryfen van hunn' vreugd.Achl ydelijckfichfelven te vergapen Aen blooten prael van Kroon ofScepter-ilaf,Is wichters werck; een dapper Vorft gefch

apen- Tot iioog bedrijf leert hun iets anders af.Hy keurt hen eer voor laften , doornen, pijnefi. Als voor cieraed of prael van hoofd en hand* ^ ,Hy leeft fijn amptüyt perlenen ïobynen , . En fchept een'les uy telken diamant.Hy veft noch vorpit fijnaenfieh op geen' poppen; Hy weet dat raed, dat wijfheyd Troonen bout,En dat de deugd blinkt in gekroonde Koppen ^^^^ Als Sonneftrael gevallen in fijn goud. . ·Ja, machtig Voril, dat ghy u defer lefle ',,Verftaet in top, wie flaet'er twyfFelaen i' JDie onder 't kruys die ftrenge leermeeflreiTc^ ^ Soo menig jaer ter fcholen hebt gegaen;Piefone zijtdesalderwijftenK ? ? el s. Die les by les u naliet in gefchrift,En neef van Hem, die met foo dicrbre parels SaßtiktnDoorweven heeft fijn Konincklijcke Gift, Dirtn. L 3 Gift

? '34 Panek-bcwijs Gift waei-dlger gekift en opgeflotcti In edel goud als'tvechtboeclc van Homeer ;Ciit waer.d bcwgcrt in 't hert van alle Grooten,Van all wat iCroon te voeren tracht met eer.God t die u dan op iulcker Oud'ren TrooneWeer heeft herfet, de fel ven groote GodSchenck (wenfchen wy) u met uws Vaders Krooné Uws Vaders deugd > maer niet uws Vaders lot.Hqt Schip uws Staetsleer hy u ??? beftiercn,Soo handelen den toom der Heerfchappy,Soo wijlTelijckden Britfchen Scepter iwieren, Dat nietalleen uw' Rijcken alle dryMaer Holland oock gevoelen mag en proeven Bevrucht, die 'tfichvan uw beftierbelooft,En juychen mag dat na den val der boeven DeBritfche Kroon weer ftaet op 't Wettig Hoofd. D ? ? C K-B ? W Y S. \Amdenupnemmdtn en wijt-óeroemjen RE ? ? RA NT van RHYN. quntdictregraUs,rcftrrt parem ? Oo grootfch was voormaels

't hert des grootenAlexanders, Dat niemand hem vermochtTe malen als Apell; Apell en niemand andersHeefthy hier toe gefocht.Sijti' trotsheyd liet niet toe, dat mindere pinceelen Sulcx fouden onderftaen.jV En voel wel in mij n' borft foo trotfen geeft niet fpelen$Q0 grootfch ?en he« piet : ? En

? Acn Rembrant van Rhijtii ^if En nietemm't geval t( 'k en wilder niet om jocken ) 't Vernoegt my wonder wel,Op 't vlack penneel te fien mijn weien nagetrocken Van onies tijds Apeli:En dat niet om wat loons daer iiyt te mogen ipinncn, Maer loutevlijck uyt gunft,Uy t eenen eed 'len treek tot onfe Zanggodinnen , Uyt liefde tot de knnft.Odie nu metdiekunftuw'kunfte konbetalen ïn plaetfè van met goud,En u foo meefterlijck op mijn'papieren malen Als ghy my trockt op hout!'kEnibuweluwgelaet, HeerREMöRAUT, metvertoogerti Maer uwen ab'len geeftEn aerdige handeling afmalen voor elks oogen, Spijt nijd die boofe beeft. ^ Macr boven mijnen leeft ibo hoog te willen fwcven ___ Wacr voor my vol gevaer:Dat werck vereyfcht een' geeft in Schilderkunft bedreven * Een' Mander of Vafaer.En uw' beroemden naem wat roems te gaen bejagen

Door rijm of regel-trant,, ^. ; , Wacr water in de zee, waer hout m 't wovid gedragen,En fandgevoertop ftrand. ' Gelijck voor puyk van Wijn geen' krans en hoeft tc hangen Van klim op altijdgroen jSoo heeft uw puyk-pinccel geen' vreemde lofgezangen > Geen pen-ggtoy van doen. .Dat braef pinceel en hoeft na niemands lof te vragen j 't Is door fich ielf vermaerd,En heeft fijns Meefters naem miffchien foo wijd gedragen J Als't vrye Ne6rland vacrt,Sijn' kunft-faem over 't fpits der Alpen heen gevlogen ' Totin'troemruchtïghRoom. &quot; ( ' Doet felfs Italien ftaen fien als opgetoogca : _ .;Aen fijnen Tybcrftroom. Li

? '|6 Acn den hooggeleerden Heer Daer doet'et iluyfenden de vlagge yoor hem ftiijckcn j Daer mag't fijn'ftreken vryBydie van Raphael en Aiigeloverlijcken, Ja ftreeftfe bey verbyjDerhalven waer 't, ? ? ? R ?V ü, een al te kenlijk teekeis Van roekloos beckeeheelDoor rijm-pen of gedicht den roem te willen quekeii Van u beroemd pincéel.Sulcx dat ick voor althans niet anders weet te toonen Voorwaer om uwegunfte en kunfte te beloonen Een'al te flechten prijs.Wel, heb dan diymael danck voor uwe gifte en gunfte, En neem dit kort gedichtSlechs voor een teken aen van dat ick aen uw'kunfteMy eeuwig acht verplicht. JENDENHooggeleerden Heere Volckems ^an'^, Oößerwijck Op fijne gulde SPREU C ? ? ? ??? Joßph Hall vertaelf. En fijne HOf-BLOEMEN t My door'fijn E, toegefonden. MM^^O s ? ? R \v ? ? uw' gulde Spreuk«», Hefa! En uw'3/oewe»rffck van

finj»Die vry meer als bloote reuken,} Meer als verwen houden in,

? 1 O.. 37 ?. van Ooilerwijck. Heb ick blad voor blad dcurvlogenAls een Bie , en blad voor bladVry wat fiel-daus afgefogen Maer noch benick verr van fat;&quot;Want wat fiel kan fich veriaden Aen dien honig fondei'gal,Acn die Ijeffelijcke bladen, Aen dat merg gehaelt uyt ??//?Lact vry d' aerdichetuynen roemenOp nunn'geuren op hunn'verw jOost erwyck IchaftHemel-bloeme» Ja de bloem uyt's Hemel terw.Roofen weet hy uyttekiefen, Daer het geeff'len van den wind tpaer het nijpen van het vricfejiNimmer vatten aen en vind:Maer die ftadig gloeyen, leven,En den geeften wijsen heufchTienmatl mcerverquickings geven, Als oyt Bloem-hof oog oi neus.Leliën heeft hy gevonden , Wekker wit en fuyver fneeuwNoch op *t vlammen paft der honden > Noch op't gloeyen van den leeuw.Tulpen weet hy op te fpeuren , Die 't gemoed van

angftbenartMeer verftercken met haer' geuren, Als oyt amberwaeiTem 't hert.'T goud, waer met fijn' Spreucken pralen» Acht ick weerdiger te fijn,Als all 't geen de Spanjaerts halfen Uytde Peruacnfchc Mijn.'T goud ten Mijnen uytgegraven Maeckt ( ? blinde raiery i)Dick van vrye zielen flaven;Dit maekt flaef fche zielen vry. L 5 . OOSTE V

? Tegens de Poëten i Venusjanckers Oost ? R WYK om u te loonen En te kroonen echt cn recht *yallen bloem en Lauwer-krootieii En all' 't Mijn- goud veel te flecht:Soek uw' loon en kroon daer boven In des Hemels bloemen, oeft.In die noyt verwekkende Hoven , In dat goud dat noyten rocil.Daer der Eng'len keel uw' bloemen En uw' Spreucken nut en rijckEeuwig fingen fal en roemenDen Roemwaerden Oqsterwyck, Tcgens tic TOET ? ?, Vcnusjanckers en Loftuyters.AendenfelvenHEER van O O S ? ? R W Y C K, Chaemtclooie Venus-wichten ,Die met uwe vuyle dichten Smet der Leiersoog en keel,Die de Muien met uw&quot; VerilenMaekt tot fnoode koppeleriienEn Parnas tot een bordeel;Die ja peften van de StedenKanckers zijt der goede ièden ,Welcke Plato met goed rcchtAls verderflijck fchuym van guyteftüyt

fijn veilen plagte fluyten, En vcrftack van 't Burgerrecht > Hoe

? EnLoftuytersi Hoe lang fal u fchandig fchrijvcnd'Ontucht koefterenen ftij ven > Hoe lang fult gy 't blande papieiMet onkuyffchen intbevlecken,En uw'pennen folverfteckenSijn van Venusdertel vier;Is 't u niet genoeg tc brandenIn uwe eygene inge wanden > Moet ghy oocK eens anders geeftRooften, en uw' geyle vierenOverfenden in de nieren Van den gcnen, die u leeft ISchaemtge u niet uw' vuylighedenOp te ichuymen van beneden,En den ichoonen klaren dagUwe middernachtfche fmcttenStouter in 't geficht te ietten, Als oyt geyle Lais plag?Of verilaet&quot;ghy dat uw vryen»Dat uw' Venus-janckeryen,Datu dertel min-gefuchtSchoonerluyfter, fterckcrievenAen d' eerwaerde Rijm-raed geven j Als een ftof van ernft en tucht ^Mannen broers, ghy zijt bedrogen«Rijm uyt Hemel-ftof getogen Door een' geeft , die 't ambacht wecï«Weet

all 't voetrijck minne-fuifenVan een' Nafo te verbluffen, Schoon het noch foo gecßig treed.Hier voor moet Tibullus wi j eken,Hier Properts het feyl voor ftrijcken, O ghy dan, die uw gedichtSiel en luyfter poogt te geven ,En uw fterven t'overleven,Staetnaftof» die leert en ilicht.' ------------M4e?

? ?? Tegens de Poëten, Vcnusjanckers Maer waer is die ftof te ioecken ï ' In de goddelijcke boecken : &quot; Van hetdobbele verbond;Dat 's een bvon van aerdigheden, ' Dat 'ß cen zce van lijcke reden , Die nochftrand en heeft noch grond,Luft u aen de leer derfedenEen deel Verfen te befteden, Luft u braver helden lof,Luft u 's hemels prijs te fingen,Of tien duyfend andre dingenDaer is ? ver vloe d van ftof.Ja indien 't u iuft te minnen ,Stoffe kond ghy daer oock vinnen; Daer is fchoonheyd ioo gewenfchtAls uw' oogen oyt befchouden 9En die veylig voor 't verouden Altijt Irifch ftaet noyt verflenfcht,Daer ontmoet ahy V Lied der Lieden,'T welck de zielen helpt aen &quot;&quot;t lieden Niet doof dertel dans- geluyd,Maer door klanck, die d'ooren tteckenUyt de vierige gefprecken Tuilchen Chriftus en fijn Bruyd.Leert, ey

leert uw' minnedichtenVoortaenwijflèlijcken richten Naerdienkuyflchen minne-toon;Staéckt uw' vuyle Vcnus rancken;Volgt met OosTERwvcKde klancken Na van Dayids wijfen Soon.Soo en fult ghy uw' gefangenMiet alleenlijck doen onttangen Leven , luyfter, keeft en kracht;Maerfal bovén dien by allenIeder vers uw* pen ontvallenAls een Godfpraeckiijn geacht, En

? En Loftuyters. ^ En ghy Gnathoos, vuyie vleyers, ' ^Roockverkoopci-s, wind-verfprcyers , ' Die uw'Rijm maeraen en legt,Om de monden van uw'HeerenMet wat lof feems tc befmecren; En op alles amen fegt;Die den grooten tuyt in d' oorenNiet als 't geen fy gaeieii hoorcn, Niet als't geen lumn'mOHd en fmaekt jDie van Sijllen AfiicaneaVanTibericnTrajanen, En vanNeroos Nerven maeckt jDie de fchandelijckeblameaDoopt met eerelijcke namen, En met glimp van deugd verbloemt jDie duellen dapperheden,Steurilicyd flemmigheyd t van feden En verfpillen mildlieyd noemt jDie als hoofiche lichte vogelsSweeftop allerhande vlogels, En by alle winden feylt, . Enlichtvaerdelijckuw' kuniteOmecnamptken, omwatgunfté Allen grooten meefters yey 11Diemetitrijcken, ftreelen, imeeken,D'ydelheyd poogt aen te queken 5 En 't aireede windig

breynEn verwaend gemoed der dwafenNoch met waen-windop te blafen,Soekt ten kofte van't gemeyn :O, indien ghy uw' gefangenAen wat hoogs te koft woud hangen, En in plaets van Vorften-loiUwen rijm-fHjl woud belledenAen 't hervormen van de feden ,Ot aen keur van Bijbel-ftof j ?n O) f03

? i^t Tcgens de Poëten, Venusjanckers, Sec. O, ioo mochten uw'gedichtenNoch iet fchoons, iet nuts verrichten , En der broilè fterfliickheydHeylfam fijn aen fiel en finnen;Daer ghy nu gelijck de fpinneti Nutteloo ie netten breyd:En och oflè meer niet waren iMaerHelaesJ ghy {pinteen garen,&quot;'T welck met eenen in ons hertB' heyhge ootmoed doet verftickenEn onf nerflens in de Üricken Van laetdunckentheyd verwert.Vind ghy u belaft op loven ?Looft den Koning van daer boveft» Die is loyens waerd voor all':Metden mallen menfch teprijiênDoetmen fijnen hoogmoed rijiêii Moeder van fijn' droeven val.Ach ! hy heeft de fchouderbladen,Veel te fwack om lof te laden. Om hem dan niet geck te broénMoet ghy hem in plaets vari fmckertNaektontplacft'ren fijn'gebreken En fijn'feeren voelen doen.Stelt hem klaer fijn

onvermogenEn fijn* lernten onder d' oogen, Toont hem fijn' verdorven aerd.Doet hem fijne fotheydfinaken jSulcx fal hem verfVandig makenEn uw' rijmen lefèns vpaerd.Oofterwijck, dit moeil ick fprekenTegen onfèstijds gebreken: Neem' et ( bid ick ) aen voor goedOf ten minften voor een teeken(Soo 't aen goed hier mocht ontbreken)Van ??? toegeneygt gemoed. Op de

? Opdigeeftelijcke . .. SCHIP VAER Tl Of reyie dci lundcien GodtsNa 't Hemelfche C ? ? ? ? N7Ceßglf door den Koog-gelterden Heere EDUART MARMET. Hy ChriftenPelgrims die door'twoefte fand; Der wereld treed n^er 'teeuwig Vaderland1 Ea door een', zee, 'die grond en heeft noch ilrandZeylt näer een* feede,Waer op noyt ftorm Cjn' ifdle fchigten fchiei jEu daerghy mat van,'t lange reys-verdriet»,Ten laetften iiilterlangen't vol geniét ? Van vreugde en vrede;&quot; ..... Geluil'etueensgtondigtöverftaèn, ' ,,·.,·Wat Zee-gevaec u kiel neeft aeri tegaeri; „Wat banckenhaeralom t^ontmóetenftaenji . , - . 'Wat blinde klippen s ? aer d reygen met gewiflfeii oiidqrganck:Maer bövenall'hoeghy dea tobverklanck ^ , . , ,.Van der Sirenen vl eyenae gefa^ck'&quot; ' ' n'Beftfultohtflippcn?' ' 'Oock hoe uw'reys en Schipvaërt dient gefpoed.Schoon

wind en ftroonihaer veeltijds tegenwoed}Tot dat ghy 't uyt des werelds Ixpllèn vloed Set in de, Kay en,.Of op de kuil van't Hemelfch , ?1 waer ghy na veel fwervens man voor man,I^e Vrucht fult fien en 't heylfaem eynde vanUw heylig flaven. So^

? Op de geeilelijcke Schipvaert. Soo flijc wat tijdsaen 't geen li hier ? ? r ? ? rSchrijit op dit ftuck. Hy toont ujuyft en net,Ka ??·3? voor ftreeck uw kiel-roer dient gefêt. HoeghydezahdehVermijden moet, wijft hy u grondigaen,Hy leert u fors de Itormeri tegenftaen,Den tover-fang der ? erimin ontgaen En veylig landen.Dus, Mannen, kieil op defes mans berichtViynioedighzee: fijn helder Zeevaert-lichtOntdeckt en ftelt heel naeckt voor uw' geficht Klip' banckendïoogte,Oock wijft u hier 't Kompas aen, van Gods woord,Hoe'tdient gewend Ooft, Weftaen, ZuydóCNoordiEn waer uw fchip fal opdoen 't falig Oord, ' ; , , Ofop wat hoogte.Datnudereftdervo tkenaltemael ? Vry over zee en zanden henen dwael,Om wat Guineefch of Peruaerïfch metael Sichbpteipoóren:'IC verfeker 'tuehyzeykna rijckeroeft,'?Ghy gaert eén fcnat, die noyt

en rot noch roefl;, jdatth.i. Endoorwienswanddedievenwildenwoeft 40. Noytincnboore'ri:Dus fchroomt geen wind, géén rouwen Oceaen,Maer iëylt op't licht vandefe Noort-fter aen,Soo fal u uw hoog oogmerck en beftacn Noyt können feylen.Hiermêf voor flot) wenfchickugoederey«:Door'swerelds zeena'trijckvan ruft en peys:Gods voorwindt doe u't hemelfche paleys Met lief befeylen. . , . ? EK

? 4? TER ? R ? ? L ? f ? S-f ? ? S ? ? Van den HEERE ? RECHT Van SC HOONDE RH'OERT En de Deugdrijcke JOFFER EVA van BAERSDORP, ^ MOR O HNJBVS IDEM. »Ls Adamonfefi eerilen Vaderk Eei'ft fag fi jne Eva voor hem ilaen,iHy had om 't herte niet een' ader,. _ »Die miniucht niet en hielp acn 't ilaen.Hy ftond verbaeil en opgetogen Om een foo onver wachten fchooii,Twee ilenen dochten hem haer' oogen ,Twee rooien d'een' en d'ander'koon.'t Robijn der hppen deed hem branden > Voorai als op een Toeten lachHydüordie twee korale randen Twee rijen perlen blinckenfaß;.Hetglans-rijck golven van haer' hairen, Daer 't verfch geboren SonnelichtOp neerviel 'dis op gouden garen ; Sloeg hem met Weerglans in't ge ficht. ? Hy

? '4<> Ter Bruyloftsfeefte van Hywenfcht iïcheeuwelijck te vindenOnnent dat wefen ioet van tteck ,In duyfendinael den erm te winden Om 't wermalbafl; vanhaicn neck ,En duyfend kuskens te beileden Aen' t mals en geurig mond- robijn,Vooral als hy foo net haer' leden Sietuytse'neden opde I jn&quot;.Ten leften heeft hy dus geiproken Verrückt doorfoo veel aerdigheên:Defe is mijn' Helft iiyt niy gebrokea , Vleefch van m jn vleeich, been van mijn been»En daer op nader toegetreden Lonckthy haer aen , enfljet enfluytSijn armen om haer' fachte leden , En kuil en keurt hoer voor iijn' Bruyd.Bie groene fucht tot heylfaem pären En is met Adam niet verdort,Maer riu kelijck op al de fcharenVan iijn' Naneven uytgeftort.Die Minne trots kan't all ontfteken, 't Swiertallom haer hoe fchuw, hoebloo:De Bruygom weet bier af te

fpreken; Watzej^tghy, ALB RECHT? is'tnietfooïAlsf'hy u eerftmael onder d'oogen Vtp uw'aenminningt' EVA vond»En ftond ghy doen nietopgetogenAlsonien eeriten Vader ftond ?En fpr.ick uw herte doen uw' oorenAldus niet aen : ó defe alleen, .Defe IS mijn' HeKt voor my geboren, Waer met ick wenichjte werden een ?En woud ghy oock nietOracxgenaken, En d &quot;armen om haer lenden flaen ?Ick vedde ja : maer iulcke fakenEn willen heden foo nietgaen. Schoon

? d'Hr. Albrecht van Schoonderwoert. 47 Schoon ghy ten Min-doel wenfcht te fpoeden, 't En dunkt uwe EVA noch geen tijd;S'en kan foo ilaens·voets niet bevroedenDat ghy hner' ? elft haer Adam zijt 1S'en kreunt fich aen geen' Minnaers mijnen /Maer eyfch van trcuwhcyd naerder blijck 3Die koelheyt doet 11 quelen, quijnen En hooger branden te gelijck:Enonidaiqiielen, quijnen, branden. Niet al telijdigaen te voên,Eefiet ghy nu en dan uw' landen > En hoe uw flacht-vee tiert in 't groen jHet welck phy fwellen fiet en winnen Aen vleefch en vet foo breed als 't mag jTerwijl fijn eygenaerdoor 'tminnen Verfchraelt en afneemt dag voor dag.Ghy vind geen' heelfalf voor uw' fmerte By wiiTeling van grond en lucht:Ach! Venus wee gehuyd: in 'therteWord eer gevloden als ontvlucht.Loop na de Waterlandfche dorpen; Kruyft vry , den Yilroom

fonder ruft,Kier jock word foo niet afgeworpen , Haer' vlam door geenen vloed geblufcht;Uw DORP geplaetft in d'Eerctórfleden , Uw' ? ? ? R S D O R ? kan alleen die vlam ;Die koortfe jagen van uw' leden, Geen Sinderdorp of Nieuwendam.AU't gaen , all't varenen all't vletten Van dorp in dorp en baet u niet;Stacg moet ghy 't roer al weder fetten Na U ? ? R S D O R ? aen den Amftel-ylief.Hoe dikmael wenfcht ghy te vernachten In dit fchoon D O R l·! hoe legt ghy toeOm defe ? ? ? R S uyt all' uw' krachtenTe krijgen aen uwe angelroe l ? 2 0(/ucht

? 48· Ter Bruylofs-feefte van Sca O ( fiichtghy ; mocht ick dat erlangen ( Hoe wel 't my felden is gemiilIn 't viil'chen macht van baers te vangen ) 'k En haddc noyt foo wel geviTcht.Macr ? V ? , dieaen menig teeken NuSCHOONDERWOERTS getrouheytfict,Begint te moi wen en te weeken , En krijgt verdriet in fijn verdriet.Sy voegt en neygt allengskens d'ooren Om tot fijn imeeken te verftaen,Ja doet hem end'lijck 't Jawoord hooren, En neemt hem voor haer' Adam aen.Sy trooft fich in den ftaet te treden Waer roe Natuur en God ons raed ,Staetingeftelt in 't lullig Eden . Staet nut en heylfaem voorden Stact.Geluck, ó ? LBRECHT , metuwe EVE, Die glans en tuchtin 't vonrhoo|-d voert:Geluck, óBAERSDORP, daerbeneven Met uv\enfchooncn SCHOONDERWOERT,Veel il'gens moet u wedervaren In ?,11 uw huys-bedrijf en

dóen :Uw' Heide groeye met uw' jaren, En blijve Itadig even groen.De fnoode imet der HuysgcfchillenMoet uwen dorpel noyt betreên:Uw' Trou band knoop foo wel uw' willen Als uwe lichamen aen een.Gaet nu in VenuslufthoFweyden Door 't recht der Echt u opgedaen, i In maeckt'et foo dat uyt u beydenEeilangéen derde mag ontftacn. , Aen

? 703 Aen den EdeUn^ Achtbaren enBoog-gdetrdett HEERE ? iet er van Hembach y GEHEYMRAET Van fijneKeur-vorßelijoke DoorluchtigheytVAN BRANDENBURG, See. ß^-^jegSK Hy moedigt my vaft aen om in de Rruylofts-kooren y^g Van 't HofFelijcke Kleef wat fangs te laten hoo-ren. Wel aen, doorluchteMan, ickfal'tdan onderftaenOp hoop dat onder uwe en andere puyck-geftiigenMijnfobreftcm oockfal eengimiligoorontfangen ;En üp die hoop, mijn Heer, hefick mijn Liet dus aen. ? j BRUY-

? bruylofts-sang Voor den DoorlUchtiTfleu e» Hooi gebore» Vorß c^HEkVli L O D ? W Y C ? , HERroGE va* SIMMEREN, &c. En dl Poorluchtjgfte en hooggebore Vorilinne, MARIA Princcße -vm OK^Ny? K.? ) op , doorluchtig Kleef , doe uw' doorluchte iu^^ I l^^piVaii blijdfchap ichateren en all' hner' wandenfeS^i^ pralen Met puyck van Bruyloftsprachcvermits gy door de trouwThans binnen uwen wahwee (lammen fiet verfamen,Die in doorluchtigheyt alle andere befchamen , En 't Huysvan Simmeren fiet hechten aenNaflbu.Vrou Juno poogende na lang verloop van j uenEens weer een Vorftlijck paer in Echte te vergaren , InGodsdienft, fiel enfin, inüamenftaetgeiiick,Sprack dus in haren geeft: wat paer is h er beneden ,\Vaer uyt ick echt ??? hecht, ??? vriendelijck kan fmedeaAlsuy t Vorltin ? ? r i ? en Hertog Lodewyck/&quot;

De?-

? BRUYLOFTS-SANG. 55? Deihaiven neemtfe voor de beyde rechterhandenVan defe twee aen een te vlechten met haer' banden, En fpantdaerop terftont haer Pauwen voor haer'koets tEn is voorts re^ehecht na Paphos toegeftceken, -Om Venus rot die werck wat by liands af te fineecken, Wat boefem prickeüngs, wat brandsi^f minnegloeds.Soo haeft de Trouj>odin gedegen uyt den hoogenIn VenusTempel quam en Veiius kreeg in d'oogen, Groet iy haer heuilelijck en fpreeckt aldus tot haer.Minqueeddler, fooghy oyt twee wijdveriTiaerdcStammen,Door minne fmolt tot een , oyt met uw'kuyfche vlammen Een edel paerontftaeckt^ liet hier een edel paer.Daer fit een Jeugdig Voril aen 't roer der vruchtbre landen jWaer langs de Neckar flroomt en fijn wijnrijcke randen. Ter wederzijden leekt

en fachtjes fchuurt en knaegt,Die, al vanouds heratdoorluchtelijckgefproten ( U3't Karei, die nietrechtdenbynaem droeg van Grooten, · Des gi ooten Kareis moed noch in den boeièm draegt,Die van fijne Ouderen tot hoog beftier van StatenEn landforgopgeqiieekt. 't heyl fijncrOnderfatenGeduiirighlijck beforgt metonvermoeyden vlijt.En fijn' Voorvaderen de Palatijnfche GravenSoo verre in deugde fchijnt verby te willendraveqiAls fy zijn voorgcdraeft all' die van hunnen tijdDien Held geluft'et my in echte te verbindenMeteen' Heldin Toobraef, als ergens is te vinden. kkwil (om rond tegaen; doorhuwelijcxfchetrouHem met de puyckbloem doen der Chriite wereld paren 1Die in den vollen bloey en lente van haer' jaren, Althinseen perle ftrektacn 't Stamhuys van Nailoq.Vereyfcht ghy hier bericht,

datklaerder gaet en nader,Welaen, ick meen ? ? r i ? . een Dochter van dien Vader, Die tegens Oollenrijck van kindsbeen aen gekant,Het Caftiijaenfch geweld foo wackerlijck beftrede, 'Dfit na veel Hrijds en ftorms de Vryheyd en de VredeDoor hem bevochten wierd yoor 't Vrve Nederland. ? 4- ' Wat ?

? BRUYLOFTS-S ANG. Watduncktuvanditpaer? heb ick oytpaer veroondenDoor Houweüjckfchen band , ghy immer paei· de wonden Enflag en voelen doen van uwen ibeten brand ,Dat halen mag by dit, in edelheyt van bloede ,Inaerdigheytvan leên , in s^rootheyc van geinoede , In dcugdfaemheyd van fiel, in fpitsheyt van verftand ?Indien dit edel Paei· op uwe \ gulden WagenDwersdoor de bruyne driftdei' wolcken wierd gedragen , En hadde tot gei'pan uw' Dnyfkens wuft en icuuvv ,&quot;Wat handen foudcn (Ich van wieroock brand onthouden ,.Wat beenen van »eftuyp , wat oogen ((eg ick ) foudenHem niet voor uwen Mars , haerniet aeniicn voor u?Soooockin ftuck der Echt geiijckheyd dient gewogen,Bey zi)n iy in eenioort van G idHlienll' opgetogen , Hey komenfe argedaelt vau Duytich doorluclui^ bloed ,Bey ('t welk niet

weynig (luis wil geven tot hunn'vlamme )Beftaenfe van na by den Brandeaburgfchen itamme. Stam, waer voor alle flam de vLigge (Irijcken moet.Om dan voor defe twee een' weg ter Echt te banen ,Komeicku, ? Godin, verfoekea en vermanen , Dat ghy ons rtaendevoetsen aerdig Schutter wichtAfvaerdigt na dit Paer, 't welck fix op branden , blakenEtï fchieten afgerecht, braet pnllé wat te raken , En beyder herten tref met een' geli jcken fchicht.Hierop heeft Cypris haer een' foeien lach geboden ,En dustothaer gciegt: ? Koningen der Goden , Op geen ghy vereylcht, heb ick al langgedocht.Tckhebbe langgewenicht dat PrinH'lijck paer t'omvoncken,En had ick laft gehad , het foude lang gekloncken Ja fchier foo ras verricht ßeweeft zijn als verfocht.Dit VorlVlijckHouweliikfal ( hope ick ) vafter houden.Als 't geen wy koppeldenen

voormaels t'famen brouJen UytTyrusedel bloed en Troyens edel zaed.Pat quahjck aengeleyt, ? et wel cn koude klemmen ,Oock hadde God Kipijn daer toe noyt willen ftemmcn ;' Maer du's alieo bclkait in lijneu vollen raed. Daer

? BRUYLOFTS-SANG. 55? Daei' op i-oept fy tevftond een* van haer Schutterwichten,Ell (ecit, itiija' Sone , tfa , tfa grijp my dit pnei· ichichten,Enfpoeytuna't Paleysdtsdapp ren Lodewy ck s,Ell drijft liem eenen bout door lever, milten nieren ,En geeft u dan van daer na 't Hoi der bata vieren ,En vaar Marie toeeiidoe haer defgelijcks.Hei ihick is nau befchickt, cl bey de Minnaers voelen'K en weet wat foete pijn door iiunn'gewrichten woelen , 'K en weet wat pijnlijckroet door mer^enbt-enenilaen;Een Torgeloofe forg doorkruypt htm all' het herte ,Ecu lio^e ionder hoop, een fmerte ionder fiiierte Doet in hun te gelijck bey vreuchd en druck ontftaen.Verft Lodewvck vooral rót in fijn'zie! getroffen ,Schijnt om de Minneforg alle andere teverfloffen, Hy ieent geen' ooren meer aen

nioeylijckpleytgeichil,Hy wet geen herlT'ens meer op ftaetbekommeringen,Rapp.erenSwijnfpriet r^eft, kortom alle oeffeningen Het zy van jock , van emrt , (taen bot tot fijnen 't llil,Hy voelt fijn quijnend hert tot eenfaemheyd genegen ,En d'eenfaemheyd nochtans in't quijnend herte tegen, Stacg tocht hy na fijn vier , na fijner qualenbron.Ach ! fegr hy menigmael) ach ! ( fucht hy; 's Gravenhage»Die LI dooiliiciite Tciupe eens wederom,heringe , En door haer groen den ghus van mijn' doorluc^teSon.O die eens v^edcrom die heldce floncker oogen,Die ftcrren , die ??? veel op bloed en moed vermogen, ^ Op mijnen Horifon mocht werpen ilen haer licht.O die eens wederom die fiickcrendc vierenSaegdoordelelien en ronde rooien fwieren, Gezaeyt door 't Henielrijck van haer fchoon nengeiicht IO

die eens wederom op't lodderlijck ontglippenYan eenen Toeten lach door 'tnials robijn der lippen D:e kas vol perlen faeg! O die eens wederomVan uyt die perle k^s geboorte met twee koralenMocht hooreneenen klanck van tweederhande Talen, »Die felfdc Dcmullheens en, Ciceroos verilotnm' 1. ? S OdiQ

? y4 BRUYLOFTS-SANG. O die eens wederom die Vorftelijtke ièdenBefprenckelt met het fout der drie bevalligheden slot geven fneg én val at ? alles watiè doet,En een mael wederom i iegblinckendoor defwierenVan haer verht. ven tred en edele manieren Haer e ^ciherti; heyd en grootheyd van gemoed.Dusklaegfde jonge Vorit, diis wenfchthy't vier te naken.En ichoon hy hevliz blaeckt, noch heviger te blaken. Helaes ! waer iiil by heen 5 want nadert hy de bronSijnsliidcns , 't leven vocht wil hem by na verdwijnen,Enhoud hy't vanhaeraf, hy fwijmt en ilaet aen'tqui/nen, En vaert gelijck een' Maen verfteken van haer' Son.Maer Cypria begaen met al ditdeerlijck fwiimen,Verdagvaei t endelijckden Bruyloft-ftichter Hymen,En maent hen met de Trou en Bruylofs defer tweeOp 't inelüe voor te flaen, enfy met hulp der

minneMetickt midlerwi; 1 het hert derjeugdigeVorilinne En maekr haer hetrgemoed meer boogfaem tn gedwee·De blijde Sruyloftsgod iiyt Venus Hof gefcheyden,lïeitaet fijn iluckfoo wel cn abel te beleyden, En drijft dat heylfaem werckfoo vierig voort en graeg,Dat hy de Bniyloftsvreugd ten leden op doet dagen ,Juyit als der lichtt ? Voril op fijnen gouden wagenTen derden male fteeg in 't Teeken van de waeg.Doen ßg hy 's morgens vroeg van fijn' robijne raden,Hoe Bruydegom nnBrnyd na 'theyligTrou koortradcn , Van ieder toegejuyc ht met zegen , gun ft en eer.Hiinn' lijven flickerden bynaeraen alle kantenVan perlen , klinckklaer goud en gloënde diamanten, Maerhunn' gemoederen van deochden noch veel meer.HetHoiielijcke/-(/fe/, 't weickijchinboffchen , boon eiiEn heuvelen verfchuylt, wierdtot dees'Feeilgenon

en, Weshal ven fich weerzijds all 't Vorilelijcke bloed^lad derwacrts nen vervoegt, ook liet fich derwaerts noodenDe Moeder van de Min rnet all' haer Minnegoden ,Om ia 't vereenigt Paer te flokcn gloed op gloed. Terwijl

? BRUYLOFTS-SANG. 55? Xevwi'il de kameren en ruyme falen klinckenVan fpel en Bruyloftsvreugd cn wand en welffel blinckenVan Hymens Fackelén op 't Vorftelijck fecft bancket;Soo komeiiendelijck de djy BevallighedenMeteenenfchoot vol tijms eerbiedig mgetreden En fingen 't Vorft'lijck Paer op defen trant te bed.Lang, lang vereende Twee ( dus hebbenfeaengeheven)Moec ghy gefamentlijck in weelde en voorfpoed ieyen. 'Tgekick ftautendienüe in all'uwonderftien ,Een wederz jdfchemindoeftaegiiw herten gloeyen ,En groc)edeurgaens aen ??? vefel uw' Jarengroeyen,J a bloey iclls als de kracht uws bloeytijds is vergaen.Toont, tpontdatghy uvv' iucht nietop de loile vloeden,Nietop den broffen grond van lucksoHichaems goeden, Niet op iet vyanckelbaers te veftcn hebt gepoogt,Maer op een vader goed in fiel

en g^eeil gile^en,VVaer met nochtegenfpocd noch j jren henen vegeiï, Op 't goed, dat groent cn groey t, als 't I ichaem dort en droogt,? is ft^aer, doorlachte Bruy.l, milTchien na luttel dagen >Saluuw' JJyw/i/ii'owafruckenvanuw' magen En uyt uws Moeders fchoot, maer zijtdes onbelaen:Weetdat ghy niet dien Held iult naer eeiioord vertreckep ,AKvaer u 't Aerdrijck fal een fchoonen Hemel ftrecken, Van wekkenhy de Son, ghy wefen fult de Maen.Men fal uw' komftedaer omhalen met all' d' ecrcDie Eegemael verdient van ??? doorluchten Heere. Uw Hoogheyd fal aldaerde volcken wijd beiaemt,Die langs den Ncckerftroomfoo dicht en dick als mierenKrioelen ondereen, groothertighelpenftieren, Gel ij ek'teen Hertogin van S ? ? ? ? r en betaemt.Dus (ong het drytal valt, wanneer de BruyloftsdichterQiiam aentreen met

een' torts op eeiien gouden lichter · Om't Vorftelijcke Paer te leyden naer hunn'koes:Die 't lied aldus voHong: treed (ieyd hy; Nicu gepaeideTieed aen, ick ftsp u voor, na Venus myrten-gaerde,Daer u die fchoone nood op «enen ichoot vel ioets. Da«

? Op den Trouwdag van d'H· J. Blafius. Daerfali ghy van gewoel cr oni'uftafgercheyden ,Na (oo veel uiinnc-ior^s uw' zielen fpelcn leyden Doov vrolijck myi'te groen en (rillche rooièblaen.paei· wenfche ick vöur befliiyc, dat uyt Vorftin ? ? r ? ?En Hertog L ? d ? w ? c ? eene endeloofe rye Van Vüdlen . Hercogen , enPrincenmagoncftacn. o/f den TROUWDAG Van den fJEERE AN BLASIUS RECHTSGELEERDE ,En de JoiFi:. MARIA Wi EBOUTS. OMHl^ VI NC ?? ^MOR. i At Themis ? l ? s ? ? ? van top bcfat tot teen ,Dat hy der Muien min foo diep lad ingefogen,En kon Vrou Venus niet verlwelgen noch geJo- J O ïloe ? fpraeckfe fa! een Held foo frifch en hups van leênSi|n' ginfchen lententijd aen Recht en R-jin befteen 1Neen ·, neen 't is tijd getoont, wat wy op hem vermogen:En daeriip ftelt fy hem ti)n W ? ? u ? ix ? s

onderd'oogen , Hn (ègt met fulck een' Nymf wil ick u maken etn.Oe Jongman opdat woord voelt Hracx fijn' borft verkrachten;Stiacx ruymen Bartolus en F5aldus fi)n'gedachten j Stracx ihijckt i'arna s de vlag voor Venus hooien naem >Die (iiec op volle winfl· van daeg de rechterhandenDer twee Gelieven vat en ilrengelt met hacr' banden Hunn'li) ven niet alleen j inaer oock hunn'zielen t'faepi.

? '? ??·( STAMBOECK Van den jehen HEER ? u s. Tapinianus ? tyranno caditur : SeJ fecuris HL·Securttatemnobis imprimit proju/hti»tnoriendiLipf.liè. i» Conß,cap.^. Aer zijtgHy Pleyteren , die beydc kour en heetUytfucht tot viiyl gewin , dertt blafen uyt uwkeri; Die uwen mond verhuui't acn allerhande iaken ,En Voor de Rechtbanck feUhet i'echtmet voeten treed ?Schaeint, fchaemt u in viw herq, dat ghy uw' toBg befteedOm't geen dar krom is, recht, datrechtis, krom temaken,En weet dat boven u eens Rechters oogen waken , ' Die u eens jooneo fal, hoe verr ghy u vergeetjGeleerde Blasi us, vermijd die boofe klippen,,Vermijd u heet en kout te blafen uyt uw' lippen , Maer laet 1'apiniacn u dienen tot een' baek, ^ Die als een Martelaer veel liever had te ineven j . &quot; En voor het heylig Recht den hals aen 't ibel tc

geven,,? Is eerloos voor teiben een' averechtfche faecic. J. ? L ? ka- Op d'Oude HoUandfche Gefcèiedeuijfèft, _ i Befchievcn in den Latiincdoor C ? R 1 V ? R I VS, Enin'tKeerdaytßhuytiegevindQor Mr. ?. ;B R U G ? ? ? Rechts^gekerde. lerwordu, Bataviers , Staetkundiglijk berchreven,Hoe't Schip van uwenStaet door's werelds golvenvoer, __^ j- Terwijl de dapperheyd der Graven ftond acn 't roer I I^ieforsmetpijUnpijkhuna'kroon en aenfienftéyen: ^ T.

? Op d* Afbeeldingen En hoe't van Stam tot Stam ftaegfwervenmoet cnfwevetli£n end liick na veel ilorms, krakeels enkrijgs-mmocr.De Spaeniche Mogentheyd van 't roer ftiet en verfwoer,En 't on ? eer op de ree dti r vryheyd is ontdreven.Welaendan, Bataviers, koopt leeft en overpcyft,Merckt Iiyt dea ouden tijd , wat defe tijd vereyicht,En maekf dat u dit boek een Sfcaetkompas gedye:Indien ghy uyt dit werck, henevens ioet yermaek ,Iet heylCieins fchcpt voor 't fchip van uw' gemeene-faekjOznck^. Sehr ij vers pen daer voor en druckeryé. Op d'AfbeeldingenDer GRAVEN Fan HOLLAND. Bey DIEDERICK l· ICk, D I ? D R I c ? eerfte Graefder vrome Batavieren»Een Vranckennnckontflaen uytTxoyensedelfaet,Kon en de vrede vaenen 't oorlogs-vendel fwieren j Dochhaelde winft doordit, door dieder Friefenhaet:Dies ick van 't

rijck verfchopt den byÖand heb verworvenVan 's Kalen Kareis dolck, die 't my hcrlevcrt heeft.Ick heb den vrê herttelt, en ben in vrê geßorven,En jong een oorlogsman, heb oud geruft gelee ft,] DIEDERICK il. Ick hebmi jns vaders deugd en fijnen naem gedragen ;Bey waren wy alopi in krijg«· bedrijf vermied j 5»

? Der Graven van Holland.' Vi Eey hebben wy den Fries bevochten en geflageti j Bey hielden wy wel 't veld, maer hy fijn' ftegen aerd.Mijns Vaders graf verbrand , heb ick weer uyt den gronde , Van marmer opgebout, en iijgdaeropin'tgrai.Nu tuygt de Faem alom, dat ick niet hoogers kondeNoch voor mijn' Vader doen, noch voor mijns Vaders flaf. ARNOÜD. VEel Oorlqgs ftond ick deur met onverfchrockenmoede;Tot Vrede was ick traeg, maer vaerdig tot den Krijg.De Fries een vyand van den Phrygiaenfchen bloede Gevoelde wat het wastekimpen meteen' Phrijg,Aldus heb ick geleeft; en alsick quam t' ontflapen , Droeg Holland myin 't graf. Mijn Grootvaer vroom yanzecnEn Vader ftiert· in pey s, ick moedig in de wapen :? gefchicdebey met lof: kieft. Naneef, eenvantween. DIEDERICK. III, DEij Vaderlandichen Leeuw heb ik

met kracht verdedigeEn alseen Leeuw befchut yoorfchendig hnd verlies>Paep Adelbold geftraft, van wien ick was beleedigt, En forsmijns Vaders dood gewroken op den Fries; ? Schoondees een krijgsman was, die een cleurtrapt verradet'jSy ruymden cehter't veld : een Staert-fterr weesfulcx aen. Dus ftreed', dys queet ick my voor Vaderland en Vader: Eick kan door deier een oock voor een' God volftaen. ' DIEDERICK. IV. WAtluftu, wandelaer , mijn'wapcndaên te laken ?'t Vernoeg u, da t ick leg van Vyands hand deurwond,^ant dat ick 'tLuyckfche fpel tot kat-ipel quam te maken > Enwytemennietmy, maer hem, diemy weerftond.???? komt my evenwél niet met geweld beftreyden, Maer met bedeckt verraed , waer door ick (leydér! )ly,Het geen ick had gedaen;fet flechs diedaed ter zijden ,Eft dat dan Cato fcli roijn leycns

rechter zy. FLO.

? Op d' Afbeeldingenflor us. i. Ick bey der Frieren Voogd en 't Hoofd van Hollands fleden,Beforgde beyder licyl; maer 't Kercken- hooid van LuykBenijdde iny dat heyl; en in verbond getreden Met dat van Agrippijneen metdenGraefvan Kuyck,Ontbied fijn Krijgs-gewcld flux op iiytallewijcken , Maer tor fijn grondbed -rf, niet tot fijn zege-vreugd ,Want( laes!} een veldflag ging met all' fiinHioopenfinjcken:Ga heen, vermande nijd ^ endraegnii^t jock derdeugd. geertruyd. 'IcwTyAsd'eerfte diedenlaft derGraefFelijcke kroone, \/V Twee jaerlangdroegop'thoofd alleen en Weduw-vrouw ; Maerendelijkbeduchtvoorniijnen teeren Sone En GraefFelijck gebied, ging ick een'tweede TrouwMet Robrecht aen de Fries, die 't Graeiichap ??? berichten . Als Momber van mijn kind f'n Schuts-heer van fijn Land.Ten leftenhielp de dood met hnere fiielle

TchichteaMy by mijn' cerften Man en Vaders onder 't fand. robrecht. YAp eenen Vlaemfchen Graef ('t is waer) ontfing ick 'tleven , Maer voer den nnem van Fries, als winner van dat Land*'k Heb Hollands grensverbreyd, en hadde meer bedreven , Enhad fich regens my geen dobbel heir gekant.Vreeft, Lotharijcker , vreeft ; bet (chrick uw' fteegheyd buigen» Gy Mytermuts van 't Sticht: geweld en wrocht noyt goed.Ivly leken roem ick niet, mijn' daden lullen tuygen,Datmyde macht ontviel, maer nimmermeer de moed. govert. Atfmaeltghy op 't gebied onvvettelijckTerkregen ? Wateyichtghymyterßraf; mijn'dood was flrafsg^neeg. Merck, (?? W

? f Der Graven van Holland. - ^ 61 Meik, Vreemdeling, op 'tVedit, merk op den dapp&quot;^«!! degen, Waei' met 'ick Holland ftierde, en Vriefland temde en floeg,Merk op mij ? bou0èl Delf, 't welk mét fijn' Kerkgeyvqlderi Eft Toren-fpitfen flux fal reycken tot de Son.Die wilde ick dat ghy wiit j ga feg nu by u fel ven ,Hoe wel heeft hy gefterckt, het geen hy qualijck won J dieder ick v. Hy was nu vytde weeg, die mijnen Voogd verdreyettEn my uyt 's Vaders troon geblixemt had met kracht.&quot; .Watfoudeickdoeni' de deugd was't niet gefint te geveh; Sy ftonde weernaei&quot;t haei·, maer 't feyïde my aen macht.Ten ketften hielfe 't veld , én heeft het Sticht doen braecken All wat het häd geflockt, en twcemael 't Friefch geweldDoen duycken door de Lee uw. Wie wrocht nu hooger faken jOf hy die 't GraefTchap fchonck, of ick die 't

heb herflelt \ florus il MYn Vader heeft fijn Rijk of Graeffchap weer verkregenDoor Troyfche dapperbeyd j ook heb ick dat bewae«;Soo trou, als hy 't my gaf: maec 't (cheel was hier gelegen, ' Dat hy een Oorlogsman , ick'Vreedfaem was van aerd.Dus poogde ick heyl-rijck Vorfl: elck 't fijne toe te leggen ^ ^Dusheb ick bey Gerechten Godsdieilft wijd én freed 'Gehanthaeft en verbreyd dus was (ick derf 't wel iëggen )Mijn leven ieder liet, mijn fterven ieder leet, , diederigkvi. ' ' - At ichuylt m 't Rijckal yaers I nau zijc gby't licht oiitdo-Nau, Vader.' onder'tfand, oPtFtiefchekrijgs.géwcId Vi^il mymet kracht te lijve ; e'ii nau is dat gebroken, ' ^ Oft Bisdom'yaii het Sticht draeft tegeas ons in't veld • ? —--- V- ? N-· ' ' ' - f|

? ^ 1 op d'Afbeeldingen En fleept u, S wager, met, en doemt mijn hoofd tet hellen, Soo verre ick uontiêt'; diesftaek ick mijnen tocht.Nu fal de volgende eeu«r noch melden en vertellen,Dat Godsdienft op my won 5 dat oorlog noyt vermocht. FLORÜS IIL WAtftaetghy, Vreemdeling, gelijck als opgetogenEnftaeroogtopditgraf? hier ruft die Chriften Held ,Die Florus, dievolyievsin Aficn getogen Tottweemael heeft vertrapt het Sarraceenfch geweld,En fich den Fries den Vrê ootmoedig ai doen fmeeken, Maer, laes! de dood jaloerich van ?00 veel oorlogs-Iof,En bang dat hy oock haer eens mocht na 't herte i lekeo( Want Mars lag al vermant) ÜTieet hem alhier in 'tilo£ DIEDERICK Vlf. HOe vlamt elck op gebied! ?00 ras ick 't rijck aenvaerde,Strax heeft mijns broeders fvvaerd fig tegens my ge iet,En als ick d'eei· daer na des

Stichtfchen Stoels bewaerde, Stack OttQ ftock in 't wiel, en dede my belet.Na't grijpen van den Bofch word ick in'tlandgefmeten Door dobbel krijgs-geweld, die noyt en weeck voor een.'Heeft iemand oyt als Held in 't oorlog fich gequeten,OfalsPrelaetiupeys, ick, ick dee'tbey alleen. ???. HOe ongeftelt Ick was pmaen het roer te ftijgen Des liatavierfchen ftaets, noch echter greep ick 't aen;Maerhoe'r,mv ftond ter hand, datfalick nu wel iwijgen. De nakomlt fal 't hier na eens tuygen en verflacn,En melden j hqeinen vocht, hoe fel men floeg en ilrede , Om, Lodevvijck, onfe echt te ftooren vol van nijd.O, wai| verfchil van lot! Vrou Geertruyd heeft in vrede, Dehftafdes Rijcksgefwaeyt, ickjlaesi nictalsinftrijd.

? Der Graven van -Holland. WILLEM Ck was der Riefen Vorft en Piins der Batavieren,Doch hadde niet genoeg aen dubbel' heerfchappy;lek wilde oock over zee den Schotfchen Scepter fwieren» Die door mijns Vaders trouw vervallen was aen my;Diedoe ickduyfend pond aen 'tStichtfche Bisdom tellen, Op dat ick hier den peys , en daer de zege winn':Waer willende Loys dien breek fpel nedervellen,Vacrt my de dood in 't hert, mijn geelt ten Hemel in. florusjv. •TT 7 At wilt ghy, Vreemdeling , hier langer blijven flepin >W Sie mijnen naem flechs in : want elck vermeld mijn*daên: De Zeevoogd tuygt'er af, die met dryhonderd Schepen, My 't fporelooie vlack fag ploegen en beflaen jSoo mê de Stadingers , die ter neder velden , Vermits iy ons geloot flechs rekenden voor klucht.Sie daer mijn' dacn s mijn' dood fou ick nu oock

wel melden >Maer'tlieiven deert my niet, ftaegleefick door't gerucht. WILLEM n. ALreedroefEn hadc Tot recht en raed vertreck heb ick den Haeg genomen,O ? dat en twift geweert, en Vrede wierd bewaerd.Ick heb ih ecnen flag de Vlamingen doen fneven, . ? En weder t'hiiysgefchickt ontkleed en moedernaeckt,^ochliet, gelijck een Held» in'tFriefche veld het leven, ,W'atfuchtghy, Vreemdeling? geen'dood die foeter fraaékt. FLORUS V. WAèrom . Nakomeling, v^iltghymytweemaétWiÖOtdétiÓmeenerley Ycrgryp? achl cénsjsalgehóegP^ ' ? 2 Wacrom. I effick den ftai van Batops Rijck en Roomen,1de kin en koon noch glad en ongebaerd.

? ^^ Op d'Af beelding en Waei'om en luft u niet veel eer met pnyck van woordenTerr.elden, hoe ick eer met Vn'es en Vlaming flceg 3'K en wil mijns Vaders gvat u niet voor oogen leggen , 'T vvelck tiiyge weien fal van mijn' godyruchte feên:Hier (hope ick ) dat ghy my om roemen fiilt ? en feggen}De fchelmdieuvertrad, diefaloockdifvettreên. JAN L N' adat mijns Vaders dood AU't volk O lom verbaeft, ontroert had en ontrqft,\Vord ick alserfgenaem der Batavierfche landen Weer t'huyswaert aen ontboon van d'Albionfche kult»Ickkome , en make flux den burger twift te fmoorenDoor mijnen trouwen raed , en breydel reys op réysDen moedwil van den Fries. Nu, Vreemdelinglaet hooren ,Waer (dunckt u) gold ick meer in oorlog of in peys ? JAN 11. Ie fwicht'er niet voor twee > nochtans vertrad ick beydeEn Brabands overmoed en dy .

verwaende Gu»,Die ruckende bey 't ftael doorheerfchfucht uyt de fcheyde j Oock wacker allebey geroskamt wierd door die.Dat kan noch binnen Delfde Vlaming-AraetdoenbUjcken, Dat tuygt noch 't Mannen- pad door mannen-flacht vermaerJ.Dat nu deStaetluchtgaen fnorckop wind van Rijcken:Een, die fijn Land befchermt, is hoogerglorywaerd. WILLEM III. y Gerecht heb ick met vlijt gehandhaeft allerwegen J. En Tonder ondericheyd een' ieder't zijn verichaft:Ick heb 't dien Dortfchen Droft doen voelen w cl te degen , En om fijn'koe-diefte hem in goed en bloed geftraft.Oockhebick, groote Phlips, uvv'oorlogs-machtgefteven Met macht van onderftand in 't Vlaemiche krijgs rumoer,Waerom ick na mijn'dood > foo wel als by mijn leven,Noch all d e wereld deur den naem van voert. verhaeft doormöorders handen, |i w

? Der Graven van Holland.^ ' willemU^. &quot; y &quot;-p Gei'ucht, al fwijg? ick ftil , fal el.ck genoeg doen hootenJ. Hocdanigh ick m.y droeg , watman ick was in 't veld.Het weflen haelc noch op miïn' ftrijden met de Mooren } Het Ooftenfiet den Tuixk door mijn geweer gevelt... i ' LWat wil ick veel van 't Sticlit, wat van den Noorman fpi'cken Die ekk beftand en peys my quamen frneeken ai ?Doch bleef te Staveren dc loop mijns lévens ftektn , ' ïEn Mavoi's, die 't my nam, die v^as 't d'ie 't my hergaf. - ^ ' &quot; MARG'AREW > ' : ' t N' ? mijns Heer broeders dood fteeg ick! aen't roer der landen,Doch ftracx word mijn gemaél oock van my af^^ j O fnel, O fel verlies van twee ipo vva^rden paiüdc»'l · , Ochi had dé dood obck my met hiin in't graf gedruckt!'? enhadde mijnen foori niet tegenslmy. fieh woéden , Niettegens

mydefpruytiienopftaejvvanmijniaed. · ; -lek heerfchte niettemm ^ maer, vrouwjen, wilt u hoeden,Merkt, merktaen my, hoe dier dp vrouvven t'heerfcheü ilaet. wihLEur: .''--??^!;:^' Ick uytdenhoogenftam van Beyeren'gerefen ' '' , Heb Henegouw als Graef én Holland geregeert j ,, i-En had hier door ( ??? ? fcheen ) geluckig mogen wefon j&quot; En hadde d'heerfchfücht my niet al te.dom verheert.Hier liier uyt is my eerft all' 't ongemack gefproten i . ,Hier uyt is: maer ick fwijg' j ick weet mi jivmisyerftandNakomers j nudedoodmIjn'oogenl·?eéftgé?ooten,' .Ey > dompelt dit met my vooi' eeuwig onder 't fand. ! ??·\?. ?? D ?'?••l'u , ALB REG ? ?» . • ·. · . - > - ..... Er Belgen heeerfchappy heb ick na't overlijden - ' 6y ?? ? Mijns Droeders aengevat, want d'cen was d'ander.waerd»^ N&quot;3 Hcbfe ??????.?

? Op d'Afbeeldingen Hebfe oock metbuyt gciteifckt^n mei gekickig ftrljdeti,Terwijl ick GelderlaiiH met vier deuritroop en fwaeid.VVatwilick, Vreemdeling, veelVandenFries'verhalen,Dien ick totdrymael hd) met krijgsmacht onderduckc \Ma ioo vecjl dapperheêanoch na mijn graf t€ talen, JsfufFen: want mijn'deagd die heeft my 'tgrafontruckt. WILLEM VI. GHy Vreemdeling, die kprts van verren hoeck oi havenHier aendreeft, tawatftil , enluyfter, fooghyraeugi.Hier ligt Graef Willem , d'eerdesßeyer-ftams begraven, Sijn' Vaderen iielijjlc- jn dapperhcyd en deugd.Voor hem hectt Gelderland en Luyck de vlag gelUxken,• Doen't fijnen Broer veifchoptyan Mijter had eti Staf. % ?Nuligt %door dedood^lhiervari'tH^^^^^ , Ma?r merek op fijn bedrijfj, niet, Reyfer, op fijn graf, ' HERTOG JAN van Beyeren. Ick hoogPrélaet van tuyck . uytBeysrfch bloed

geboren, Schoorna rnijns Broeders dood teritond herhafnafch aeiijf ï^iet om den Myter-hoed'te planten op mi jrt' óoren Maer om mijn'heerfchfieKehand aen Baioos ftaf teilaen.en fchroomde Dordrecht niet en Leyden aen te randen,'K en fchroomde niet mijn' Nicht t'onrkleeden van haer Rijk·En ree waer Jaquélijn gefchopÈ uyt all'haer Landen, hadde my de doud niet eerft gefchopt in 't flijck. ,;, [ JACOB A. ? , ? * ^rs fiende Taquelijn aen't roer des iiaets geftegeniVl · Hoe (riep hy; ial dit Wijf den Rijcx-ftaf fwaeven ? neen,i>ieentoch: waer op hyfti-acxhaërOom den dullen degenDoet trecken , om haer 't Rijck t'ontrucken tegensreên.Daer na komt Phlips haer oock met nieuwen krijg beftooten, Die korts den Vrede floot. Dusword(è(laes!)eenlijck.Q, waerd'erdocheen Soon uythaeren fchoot gefprotèn,???'Aibrecht waer 't gewcèrt, pp ieiwes

l>cm geÜjck. ? ?I'

? 67 Der Graven van Holland.PHILIPS. Wilt, Reyfer, 'tgrafvanPhllpseerbiedelijckgenaken,Die met het gulden vlies eerft uytblonk op derilioon»Die op den Stichtfchen Stoel mijn' Soon heb doen geraken, En 't hoofd van Lodewijck hielp inde Franfche kroon.Wat wil ick u op 't ruymft mijn' deugden gaen ontvouwen, V7aer door ick noch voor't grat dennaemvatiGicii vérdfien?lis noodeloos , dus ga, en wilt voor zalig houwen ? ' ^En dit verheven graï', enudie'thebtgefien. &quot; r - _ KARËLl.. i, , ? '.?',?, GRaef Karei was in 't Veld een moedig Alexandery ;Ben Hannibal in 't heir, een Cefar in 't gevecht ' ' ^Dus voerende in een' borft dry herten by malkander ^ &quot;1 Heeft hy den Luy ckfchen wal ten gronde toe geflecht.Voor hem moefl: Gelderfman en Lotharinger fvrichten. Doch endelijck ( ? ramp! ) gaf hy 't v.oor Nancy op ;.Nuleehhy, als

wel eer door fabelen en fchichtén,' ' ' f ? Nóch doof den naem van Mars, en geef het gtaf de« fcHOf. ,,, : MARIA.' n:;· '-pErwijl de Krijgsgod Mars van krjjgstuych ligt verflfékcn i'''X Sooflaetdè Minnegod een'and'renoorlpgs-foon·,': ' ..Wair op en Duyfchen Vranck Marie komen fmeeké'n ^ ' ~ ' En vryen elck om 'tfeerft, doch eick Voor iijnèti ioö'h,Maerop den raed en keur der thien en feven Landen Vak Maximiliaen foo braef een lïruyd te deel'O drymael zalig paer:'ten waer de dood de banden, -j ,,, Gefdienrthad, diedeyran^iiioe ' ' ^ 'n.. ? ? XI MÏLlAEiN;. ,??

? 68- Opd'Afbeeldingen Dit dede lek fimpcl Vorft, en wat ick Keyfer dede, Da«r ial 't gefchrey mijns volks van geven goed befclieyd :'T zijn teekens van mijn' dood, maer van mijn leven mede:O, wel dien Voi ft, wiens volck flechs om fijn fterven fchrey t. PHILIPS II. Wanckel, Rijcx-cieraed 1 oIosbefitvanTroonen JNau vat Philips den Staf, of hy en ligt gevelt.'T en \vieid hem niet vergunt fijn dapperheyd te toonen , Noch op fijns Vaders fpoor te draven door het veld.Sucht, Nederland, eniegt: ? dood, ghy zij t den Groeten, Den luyden,( laes I ) van hert, te bitrer ceo' party:Ach! hadghy tiietfoo vroeg, foo vaerdigtoegeichoten ,Philips waer fijn' Vader yeyr in deugd geftaptivoorby. ? ? REL II. D ?'Godsvrucht en God Mars die hieven op uw levenEll·., Karei, op uw dóen korts eenen woord-ftrijd aen :Hy keüfcJë u lovens waerd, fy woud'er tegen

ftreven,Hy voerde Roomen in , fy brogte 't kruys ter baen.Tenleften buldert hy: waer toe dit wederftrijden ?. j. i ? 't Gerecht fa] rechterzijn ( fprack Godsvrucht ) iän 't yerfchcc;.De waerhèy^ {fprak 't Gerecht ƒ heeft plae.ts ter wederzijden:Maer, p i. wat nadert ? een gj-oufaem kiijgskrakeel \ i'/I ; Adders, ? Godsvrucht en God Mars dié hieven op uw leven '' Ertongetneenbedrijfkortseenen woord fttijdaen :Eick wilde dat hem d'eer moeft wei-den toegefchfeven Van ^t geen ghy.. Karei, hebt grootmoedelijckft,gedaeii. .Mars weydde wond'erbreed door all' iiw'oorlog^'-daden. De Godsvrucht ^rak: ick ken't, die maken hèin verinaerd:Maer fbo veel ^.cepteren en kroonen te verfinaden ''&quot;']?? jif te ftaeK'om God, is hooger glory waerd.' ^ ? ?-

? Der Graven vanr Holland.MARIA. DAt Spaengien d' afch van * Phlips dicht toedcck mct fija'ièrcken, Ghy' Vijfde Karei, oock ruft vreedfaem ondet 't fand;Op dar de Vader ( laes! j noch Grootvaêi- niet en n^erckenDen heerfehl uft van den Neef, en hoe mijn NederlandMy düs veel jaren lang komt ma'tten cn beftrijen, £n 'tfier Batavien mijne Indien bereyft,'T welck voormaels uytgeftroopt door Albaes raieryen'Tmet bloed verkregen goed ten laetilen wedereyicht* PHILIPS III. &quot;V &quot;? ? mijns Heer Vaders * dood h^ ick 't gebied der Belgen-IN Geërft, maer nevens dat een' hol-gaendeoorlógs-?;ee.De Batavier alleen kan onfen Taeg verfwelgen En paft , gelijck een Marsop geen verfoeck van Vrê.Al komt hem Spinola met krijgsmacht toegevaren, De Vrê blijft achterweeg, hy geeft dien Held niet toe ; ?Jagnntmynauwelijcxeen'riiit

van'twalef jaren, ^ Nadien de Vrede traegt, dat dan mijn'^dood fichfpoê. PHILIPS Koning van Spaenjen. Er Staven wanckelheyd , 't gevaer&quot;van!'s werelds fakenDien endelijck eens recht gewogen na den eyfch.Gaet, Ti'iortlpheerders, gaet: men leert my 't ftrijden ftaken; 'li en fal geeri queker zijn van oorlog, maer van peys.Ick doemden fuyp-bloedMarstotfendelooiebanden> ?'?Den hoed ( ick ben's gewis róy ioó'dier niet ftaen. :IZi)tvzT|tdan(iegick) i Soo mag iqk vryer hand aen mijnen Scepter flaen. ' l Dusverregetroc^en uytde Latynfche veerfen vanP, SckriveriuSf nopende d'jißeeldingen ?der Graven· 'I ? ƒ * Dicni naemi everltdm ï f r. <t, i 1 ? i? f Indenleflen ja·re van*t ießandI6z\, ideK^.ninsgf(lervtK, D f il I ,

? ?? Op d'K^fbeeldingeuDer ? R I ? S S ? ? VAN ? R ? ? J ? ?. ? PRINS WILLEM I. Ls Spanien Nederland fijnjock focht op te drucken, __Sochtickdat Vrye Volcktevryenvandienfmaed; £n hadde mogelijck mijn opièt fien geluckenSo 't my acn inachtniet meer gefeylt hadals aen raed.???·??»?? ick dän den nood en iwarigheyd der tijden Het hoofd biê dag.voor dag, envaftnietilutbyilutDe Vryheyd onderlett', word binnen Deli (o lijdenDoor 't moord geichut eens ichelras foo groot een werkgeidiut. ' PRINS MAURITS, 5 &quot;pWei'ck, 't welck mijn Vader liet dooreenen moord-X fcheut fteken, Heb ick heel jonguytlaft van hooger hand hervat:En hebbe kans by kans den Spaenjaerd afgekeken, En Parnia ichans by fchans ? en^Stad ontruckt by Stad,Indien ghy , Lefei', hieij wat tijds te köil woud leggen ,En in dees' biacren fien , wat man ick was in 't

veld ;Al waer 'tghy d'afgunft felf.n'ocli ioud gy moeten fe^jgen:Pnns ? ? UR I ? s beet door'tipits van'tArragonfchpeweld, PRINS

? I Op d' Afbeeld, der Princen van Oranj. 7PRINS HENRICK. Ck inhet Velclheers-ampt mijn' BroeJe»' iia»ietredenHebop fijn ipoormijnftuckoock mannelijtk verricht;BattuygenBofch , Maeftrichtenfoo veel and're Steden, Dat ickfe i)iet en weet te vatten in &quot;ediclit.Decs' Helden-d'apperheyd brengt Spaenjen tot bedaren, *En dwingt den Iber 't ftael te ftcken in de fchee:En ick van arbeyd mat en iat van hooge jaren Sinck wel-yernoegt in 't graf ojp 't ri jfen van den Vic. D ? PRINS WILLÉM II. kiemy eens wackerlijck had draven lïen te paerde --- _/ Die my of in een Land-ofin een Zee-gevechc Eens had fien blix'emeii m^t fchitterenden Twaerde,Al wrockt hy nochioodiep , hy hadaldusgefegt:^ch ! had ghy , jonger Held , wat rijper mögen ineven , Ach i laegt ghy piet gevélt in 't fchoonfte van uw' jeugd,Men had in u 't verftänd u ws Grootvaêrs fieq herleven ,Uws

Ooinsbeleyd'én raoed, uwsVadersoorlogs-deugi· PRINS WILLEM'^III, 2 IN dien men in 't gcrtieën van Vorfleïijckéloten 'Iet Vorfleli jckfch, ? iet hoogs ^ iet ongemeens verwachtjW^atwachtmenciarivänir,die, Willem, zijtgefprotea Uyt?eyferlijckenftamen IConinj»lijckgeflacht'. . ..Waer fal, Nafloufche telg, uw' fäem niet henenftrevca \ Wien fal uw lof-gerucht niet vliegen te gemoet.Indien hier namaels eens uw hoog bedri jfen levenU ?00 doorluchtig maeckc, als uw doorluchtig bloed ? OP.

? — - -OP d' v^ßeeldingen - Der STADHOUDEREN VAN VRIES L ? ??). WILLEM LODEWYCIC MYn vroed en vroom beleyd in land en oorlog-faken Heeft Vricfljiid klarelijck doen voelen en verftaen,Dat vvaer 't Naflbufche bloed te roer heeft mogen rakenDatdaer het fchip des Staetsnoyt nood had van vergaen.Dus fchoon mijn \Vackerheyd in 't holfte van de baren, Van oorlogs ongcmacken onweer overftort,Een'poos te rnere iiond van vierendertig iaren ,Noch docht den vryen Fries foo lang een tijd te kort. ERNEST CASIMIR. IN'tFnefcheLand-belieraen ray te deel gevallenEh hielde ick niet alleen mijns liroeders wijfen voet *Maer volgde boVen dien voor allerhande wallen De Veld banier desLeeuwsmetonverfchrocken moej.,'S Lands ys'ren oorlogs arm heb ick alom geileven, Alomniy als een Held geqiieten inden nood jEn d'ecr des Vryen

Volcks gehandhaeft met mijn leven,&quot;ißt datmen 't uy c Roermond my affnc door eea lood. HEK-

? op d' Afbeeld, der Stadh. van Vrieii: ,HENRICK: CASIMIR. HOewel II d' eerße w ol noch nau aen kin en kooneniEensuytbrack alsghy trad in'tFrieiche Staet-bciller j|Ghywift u niettemin terftondeen' man tetooneri , Een' Held in raed en daed, een' foon van Cafimier.O bloem van Chriftenriick! ? perle van Europe I O tweede fchuteii icherm van 't Vrye Nederland JWat wierd mctual dengd en op uw' deii^d al hopeDoor een' piftool fcheut ( !aesl jgcveltin't VlaemichciandJ WILLEM FREDRIGIC. En heb voor't Vaderland mijnbloed noyt dier gehouwen JMaerop mijns Vaders fpoor. en op mijns Broeders voet,Deblixemen gepuft en donders van kartouwen , En dvversdoor kloot en kling geflreefc metForiTcn moed.Geen Spaenjaerd was 't nochtans, geen vyand die 't my dede , Geen oorlogs onv\'eer was' t, 't welk my ter neder fchootDat alles ftond ick deur, maer viel in vollen

vrede( O vreemd, ? feldfaera lot!) door ej'gen vier en loot. HENRICK CASIMIR. S^Chietop, NaiToufcheSpruyt, tot heyl der ièven landet»Tot eer van uwen ftam, tot nut van uwen ftaet,Tot uwer Vrienden vreugd , tot fchrick van uw' vyan len ; Ditwenfcheick, en mijn wenfchfal meer zijn als maer praet)Indien ghyin 't beftier van uw'Stadhoudcrfchappen , Verlieh op waren lof, enfchuwvoorvleck van blaeniIJw' dapp'ren Vader poogt en Groötvaêr na te llappen, 'En uwen Öom in deugd (oo na komt als in naem. Oi>dë

? Op de RIB r O Vaft H l S aUIN TXTS CURTIUS. Van 't leven en bedrijf vanAlexander den Grooten, I Eluckig jongeling, die 't puyckftnck der PoëtenOntmoet liebt, om uwe eer te dragen wijd en zijd:Riep y4eximder uy t genoopt van Ichoonen nyd > __________ En van eergicriglieyd rot rafens toe beiêten , Op 't graf van Thetis Soon. Macr had hy doen geweten,Dat eens een Qujntus noch niet ??? geleerden vlijt.En foo veel eeuwen lang na fijnes levens tijd ·Sjjn L even en bedrijf i'oü hebben uytgemeten:Hy had al.ius gefegt :hoewelde BlindemanDen Lof desPeleaensfoohoogtrecktals hykan.En op iijn' vaerfcn doet door ieders ooren (weven:Decs vrye ilijl nochtans heeft vry wat meer öm 't lijf.'t Vernoegt my meer als wel mijn Leven en bedrijfSoo levendig te ilcn in C u R ? lU s herleven. Op de Afbeeldingen der HEEREN Van

BREEDEROEDEN. JOAN WOLFAERD. WAerheeftVorft Frederick oyt Leger neergellagen,Datick Hicttrouwelijck en hebbe bygewoont, Daef

? op de Afb. der ?. van Brcederode.' Daer ick niet vromelijck mijn lijf heb derven wagen,En van mijn dapperheyd geen proefen heb getooiit ? Al voelde ick 't Graefflijck bloed noch door mijn aeren ryen >Itk hebbe niettemin den Nederlandfchen Stact Van 't GraefFelijke jock kloeckmoedig helpen vryen,En hembey met rappiei'gehandhaeitenmet raed. WOLFARD. ALiien wy Mars niet meer op oniê veilen woeden,Nietmeer te velde gaen j noch heeft Heer Wo l f ? r ?kans, Om den doorluchten Noem en Stam der ßreederoedenTe houden door fijn deugd in hunnen ouden glans. Laetfijn' Voorouderen oj) kogelen en klingen,Op Veldflag en Beleg vry roemen oveiluyd; Een groot en edel hert fpint lof uyt alle dingen >En munt foo wel in peys als in den oorlog uyc. Op den Pijl-voerenden EEUW. Met de Spreucke: Eendracht maekt CMacht, t Oo lang de L ? ? ? , die voorde

Yryheyd vochtI En haerbevocht, fijn' pijlen alle fèven Wel hecht aen 't fnoer der Eendacht hoiii ver-knocht t al hy gants vry en Onbefcommert ftreven ,, Door veld en vloed , jatienmaelmeermiflchicaMet fcven doen, als Ooftenrijck met tien. Op

? ?fi Qp den L ? ? ? w Met de Wapenen vanJfJolland, Zeeland en Vriefland. Aei'om of hier de Leeuw de Wapens flechsen Leeu-wen Der Zee-geweften voert? is'torn dataen de vacrtDerFriefen, BataviersenonverfaegdeZeeuwenSijnhcyl of onheylhangt, iijnwel ofqualijckvaert?Soo is 't, in 't Zee-gebruyckis all' fijn kracht gelegen; De Zee ftrekt hem voor lucht; indien hy die wetichoonVan fnoode fchuymeren en dieven weet te ve^en , Soo ? al noyt macht, hoe fors, hem taiten aen de kroon. Op d* u4fbeeldi7igeVan den RED Te MÜNSTER. ? V ; Raegt ghy, watghy hier flet, ick fal ii 't ftuck verkla-? ren; Sta, Lefer, ilechs wat flil. Alhier word door denVre Een onrlogsvier gertuyt van viermael twintig laren , En 'tSpaenfch en Neerlandfch ftael verfegeltin de fclieê.Enluftu van deplaetsoock watbefcheydsteweten , Alwaer foo nut een ftuck voltoy t is en

verrecht ?Te Mww/er wierd God Mars geflagen aen de keten,En 't monfler van den krijgin boeyen yail gelegt. Op

? % Öp d'Afbeeldinge des VORSTEN van^ANHALT. QOoghy , Aenfchóuwèrèn', fóö grötiifig in de borft ' ' iA^ vlakop 'tacnfichtlaegt vart äefe^l Düytfchen Forfi t &quot;Ghy foud dacr dapperheyd met wijsheyd' ficnVérfamen»Ja aU'de deugden fièn , die éenen Held betapien. ' ' ; ^ ïs'tvvonderdan, datóytfiinyorilelijckbeftaen' ' 7Na wenfch, ja fijneo weiiichté'bovên isgegaen ï ' C Op £^(heeldifigeVan den Ëd: HEERE ????? R ^njon HEIM ? ACB. dUs trock de Teekenkunfl; H^eer ? ? r ? ? ? c ? af na 'tleven, D» fix en Meefterlijglf op Phebus lier bfdreveriEn op Vrüu Themis bhc&, den ferandenb^irgfchenStaet CMet fijn Gedichte flicht, en ftijft met fijnen racd. ?' f lt-pevkemei}t draegi^|Qt\shet eeréHj£^^ ''? a D Van Raedshe^r. HeVmbach yoor: <ius jftaet fijn ftatieji^^, ^.}. Als hy met ßr^n^^ftioxg in Anh^.txccd te ,/trEnkanckcrsindenSta^'lielptralvénen , / Aenfchouwers

«ert^liétbceid'des veVrejieodenMans,, ^^^^^En fpgt I hieriiij'ii njfitäqnais Phebüs^auWcrkrans*, ' Opt'die W fiji^^^Ö . I^r- hebt ghy 't: ,Beeli van ? l aó'ici'i ..die niettié'ftercfc«!.lon/ken (,,,„, ' r,;,,. r ·: ( fontypnckendVan twee fchooxie oógen 'thert Vjali, Heim back weet 'Doch dit'smaeriètramecos. Sy fethfim .heel in vier,Alsryhacrduyticnenfang^nengtraètiyn'roQinfch^ ' O ....... · &quot;o> j0 ? :lil

? 78· Op^defeïve. WAer 't.dat dees'Teekening met verwe waer voltoyt,Wat fou dit pèfkem^t 'blos en blanks ontvouwen »Wfif fou men lelièn metrooièn fieh deurftroyt I 'Nu geeft'et iQéclis'dèa treek van,? Lp c ? s gelaet t' aenfchouweniMaer treek, die ? ? i m ? ach is hertgedurig treckt en zengt,En bey van Pallas iets eQ Venus i'fameii mengt. . Opde^ Y ^k ? HISTORIE .· ii 'n •Vf Hy Vorften . die met iorg noch arbcyd zijt ver» J Pie aïté foèt b^ lüft', den laft^ër hóogé dingén;SchuyftppdéfchoüderenvariuVvëGunlftelingen^^ 'En van tiw'fchcjpiels 't Roer laet wringett dyt uw'vüyft;Die uwen dierén tijd verdknftivcrfculti'vertuyicht jEn ufoo iuftiétoomtotStaetbekoranieriiigën - Alsfy, die vóór eéri'kVobnvvel eer èeiiicruynontfitigen^ - En uy t het Rijcksgew^efi zijn itvdefep^fediuy ft; ,Komt, leek hier van TiEèèr^n^jn' vérvvarde fikèn,Dat'Meefters,

die(al$'t^(l')den Meeflerhietenmakeiti^ ·&quot;„ ·? Hunn Diehaers menigmael tendienftcmoetenftaen, J- i-Erighy, diealsiej^enuytftofzijtopgetogen.Leert uyi fijn blind bediMjfeens kiaer fienuyt uw'oogcn,En üy t fijn' droeven val recht in uw fchocnen ga««· t 'V - y Of

? 79 STEERT.äf ERRE ^ - Des Jaers ? f 7 7·Aen^äe KohinginhcMoeder (f^r^iéMii^tUe mÉmtrns, TEi-wijl de'SrieitftërfpVeytlïaei^^rèttdoo^^ lucht»En van-toekümend quaet ?WürdKömiigiVCVTWiiiVoo.r 't korten Wri^eftdraed rantóferijiiffëdróckend levenWatduchtghy , Koningin, foohier watquaedsuyt word 1Soo ftact uvi?9 levens loop eer lang te zijn, als kort. ^??'????-'??? nt.7 -iv.VzióX wCI c L ? , '»^i-ib^nrtil f-Vi .yffZyl bbv/og- ox\ j'. -joob ara HOcTriél öh^^da^ri ftaeg iH-üffcö'^i'ont^p^ cpHoe ieder a3 En hoe on/'f-ÏSióckttiïfpid Dat by aldien wy vbóVBig raStëhifttttiken n^RowD OmuytderfonUéttïliflgbhf iiièfe^^ i^nhhbW Soo forg ^iy'^^ mii '»c W Dateer yiÏÏdöaiöïftis Wd m^tOacn.' . .: 5 j: :· ? ?i r ?? ? w ?&?ai9En aot 39ifJ O s Gedencfc

? Gcdenckteekcn,?.? ? R7)en wel-edelen en dafperen J AC Q B^yan W A S SE ? R, _ ..^idder^iHe^ Opdam;, .^'???G????? 4Xt·. : ^ , lit-vvij dei Yer^^igde.Niederlanden.,, , . . / -.?:; -.Vp3,';Vi-i£,iiC;') .? ; ,>;&quot;'>;' · '· &quot; '.Jiv r' . li, , ii'is ?'?^'^?'^^/^?'^^???? . ...:!'//èc vinutis optis. leid^ßerbeeUQytjpiet recht aenZeehel4o|)gedragen sSoo dièiit iiilcÄ bóVén 'al .Ifeiv Héld 'O ? dam ge-daen,, . Die fors de vu^'-aW't roei· van Hollands Vloot7 r^dorft flaen, . )deii>'^^deievvieygétdén, jägiuwelden teVa'^tili/^^ J J. 'JDie dwers door 't Zee-geweld der Sweden heen geflagen,OpKoppenhagiuiskrHyfl.4p;Slijcksrkroony^Sbie^ . En dooriljn'dapperbeyd/ZQ5t,, Belteq,Oc5aep.,.5|j.. ^ - Van?chuymél«?;hee^r?Qö|^,^?.a ' EnnsevendeeiideV»i^dwïereii?9r,4e -h.iA GetrofFeriiiidienflflCf^^va^yfecwie^^^ ' ·,?'( »tWelcklaes I ? &quot;· ..Tmiit^'^hinv^er hovid^wel

'tjijf,Niet den Doorluchten naeni van W ? s s t ? ?'? r begraveti.

? Opd'AfbceldingcDapperen Zeeheld . ^irv/ i „ ^uke Siellingwerf y L. AdmiraeLyan ·FRIESLAND. DUs leefde S ? ? i- l i ? g w e r f ï die in verfcheydc tochten Den Zeepn)s heeft bevochten ;En ondei' Hollands vlag liet Sweedfche Zeegeweld ^Hielp flaenuyt Zont en Beid; ·*·? En cndelijck als hoofd van Vrïeflands porlogfchepen < Den Brit'heeft aengegrepen, ? ?- ' *Alwaer een kogelbuy fijneerlijck leven floot ' ? v.'; &quot; :Meteen'doorluchtedood. ' r , ; ~ -- ? ? .VJ j..j'i ? - Op den ? yds i.f ? ? r : .7 .^v» ^ VAN d' ? R ? U ? ? ? I U S Aen de 'n·» .. T^Y D Q ? I S t ? R S. VErd rij vers van den tijd, verquifte^ van uw leven , ^Merckt, hoeTR AuoBNiusden tijd hier heeft verdreven jMcrckt, hoehyd'eeuweniplijt,· de jaren deelt et» ichift,,Ja, fchierinitofden Tv li doetftuyvendoorfijn f*tVGhy fpilt uw'ganichen tijd aen vruchtelooiè grillen jHy wil niet een miniiy t, nier een fec«n4e

ip^'l^^'^j-f·;,·.· o!/. ·»'/Die fijnen tijd beileed aen land-nüt tijds-.yerklacr,rNeemt fulck een manden tijd nièt'diibbel over wacr ? O 3 Acn

? Äen ZENO. 8a Al wcctghy 'tgoud te zijn het fwaeiile der metalenWat, Zeno, baetudatfwatkanmendaei'voorhalen?Wathaerc word daer van werm? watfchoorileen vuylen (wert? . lek achte vry wat meer de weet van fijn' waerdye / · > ,En fchoon die waen mag zijn ontftaen uyt ibtternyc'K en kreune my des niet, men gaet'er nk te mert. Aen QUINTILIA* ALsick, Quin ? ix i Adebeemdenenuw'käkenBefchouw, voel ik mijn hert van dubble vreiigdé raksn ,Wy fagen 't Land onlangs heel droef en treurig Haen,Onlangs uw' aengeficht hepl doodfch en ongedaen ,Nufien wy d' aerde weer haer groen gewaedondangen.Nu roos en lely weer herleven op uw' wangen 51 'Sulcx datickiiw gelaet befchouwende en het veld »Twee winters fie gevlucht, twee lentens fie herftelt. ? ??? de Soo Wyfè als Schoone, ? y L L I ? s. ? Et fijn vergulden ooft kón Paris

ilechs gewinnen^Degünft van een^ Godin: maerj'Ph ? lx J dieu't pand Vereerde van fijn Troii?\voriiri utwee Godinnen ,Een'Vcnus in gelaet een' Pallas in verftand, ' · ^ ?, \?· a;.iU.iH il·.·'—i Op

? Op d*AfbeeIdinge ? ' ^ ' · DER FIER EVANÖELISTEK 1 De Schilders in 't gemeen die malen of verfinnenEen Engel by Matthijs of Seratijnfchen Man,By Marcus eenenLéeuw, verhit op ? verwinnen.,^By Lucaseenen Os, een Arend by Sint Jan.En 't is niet vreemd gemaelt, 't is ( dunckt my) wel vcrfoniien Want Jefus 't Opperhoofd der Serafïjnfche fchaerWierd als 9en Os geflacht, heeft als een Leeuw verwonnen ,En vpei^ ten Hemelopgclijck een Adelaer. _ ( ^ \ ? '-y - ? · - - ?I · ? ---- ; : i··. ; . y :-·· . i,· ^ ii .· i ,Veijaerbloemkea^ Voor . , . MARIKEN VERJANNEN Aenhaer Ouders. UW Dochter is van daeg in 't feile Jaer getreden:Derhalven moetickhaerbeftckendeien dagMetdeesTesreglen Rijms, en wenfchendat fe magIn jaren nemen toe, maer meeft in goede feden ,Endatghy voor't verloop van noch eens vijfen tienHaer, tot uw' beyder vreugd meugt Bruyd en Moede^

fien» ?T'·'·;, ' ? :ii . . · . · . . . . '

? ? . op d&quot; Aenmerckingenv'A ? ? Ei-? ·;: En IST ? R I Over 't leven van L L ? R O ? ? V I Door P-MATTHIEU. ? Pen van Cicero heeft ons wel eer beichrevenEen' redenaer gévormtop een' volmaekten leeft :Maerdienfe nieten wift tctoonenofte geven j*t En was maer fchildery, maer beelciwerck van den geeft.De veder van Matthieu gaet vry wat hooger fweven, Gcmerckt iy niet alleen ons wift ta mali-n afien' man volmaektelijckopStaet bedrijf bedreven ,Maer ooek in V 11 l ? r ? y een' fulcken man ons gaf. ANS. O R L ? Uyt S C ? ? L I G ? R Vertaalt. · $ Hoofd van een machtig tijk kon Orleans niet wefen ,JL Sy dê dan datfe mögt, en wierdt'er 't herte van. Bellone geeft haer macht, 't hof woorden uytgelefen.Geen' konft, geen' wetcnfcbap , die haerontfchuylen kan.Soohcufch is haer vernuft, foo wijs, foo waerd^te prijfe». Van't geen fy niet en kent, voert

Gallien geen'kout.pe Vader, die den rey op 't fpits aenvoert van Nyfen,Brocht of van hier, of hier Öjn' giften menigvoud. S'en

? Op d'Afb. van Chriilus en Maria Magd. S'en laet in haer nietkleens, nletonverhcyensblijcken ; 'T voick ielfs draegt eenen moed gelijck«en Pn'ns ibo viy.Stad, die u niet en wijckt, en fal voor niemand wijeken :Gy hebt voor niemand oock te wijeken als voor dy. ..· . · ? Op d' Afbecldinge ?Van de»vcrrefen , ^CHHISTUS en MARIA MAGDALENA»Geiatn door den feerupnemendm / REM ? R A ? D van R ? Y ?, Micat inter ümnes^ ' Ls ik d' Hiftorie lefe onsby Sint Jan bcichreven, En daerbeneven fie dit kunftrijek tafereel,I Waer (denck ick dan) is pen foonetoytvan PinceelIGevolge, ofdoode veiwfoonagebroptacn'tleven?*T fcliijnt dat de Chriftus fegc: Marie , en wilt niet beven»ifk ben 't, d^ dood én Heeft aen uweiï Heer geen deel': ^Syfulcx geloovendè', maer echter noch niet heel,Schijnt tuilchen vreuchde an druck , cn^yreefc en hoop te fsre-ven, · De grafrots na de

kiinft hoog in de lucht geleydEn rijck van ichaduweh, geeft oog einMajefteyt ? --Aen all de refi: van 't werck. Uw' meellcflijcke iïreken. ^ ^Vriend R ? ? ? r ? n'd , heb: ick eerftiiiea gaen langs^dit pa- neel 5 '1 n-'t f ! h i-li. Dies moeft mijn pen.wät Rijmsv^nub&^aeftpinceel: ^En mijnen int wat i'oems van uwe verwea fprcken. &quot;Of

? .u IntStam-boeckVan den E. JACOB HEYßLOCK. In tmui hbor, ac teouis non gloria. DESpraek-kondisdegrond, waeropdatheclltenvaiftDer Muien Tempelbquw tot aen de wolcken wnft ;Waer *t oock acn defen grond ontbreken mag of fchortcn ,Daer ftaet de Terapelbouw der Muien in te ftorten:GhyjA c o ? , die dien gronddanindejonckhcy^lqgt,Moogt van dien Tempelbouw den Hevblock zijn geiègt. LYCKLOOVERKEN ^ Voor WILLEM VERJONNEN Den JONGEN. HOewel deZeyn der dood V er j an ? ? ? heeft doen (he-ven, ' En hem als lentebloem tc vroeg heeft afgefnoeyt:Sijn' naem fal in den naem fijns Vaders echter leven , En blocyen op 't papier, foo lang de fchri ji-konft blocy t. · Vir.

? .?......?- Verfoeck Vitn ä$ . . : -f?ID D ? L ? ? D S CH É!'z ? É'· Aendc ' &quot; ? ? ? ? ? CHT Van ? ? L LAND. Et pionder-neft Algier word vaft op 't rooTcn ftout,Omveyligt vail alom mijn' hobbelende wejjen ,En ftelt mijn'handelaers bekommert en verlegen.Wat raed, om eens dat fchuym tc ichuymen van mijnfout ? Hollanders > die foo veel van nette ilraten houd,Soo ieer tot fuy veren en boenen zijt genegen,Eyraaekt dat Turckfcheilijck eens uyt mijn ftraet te vegen, 't Welck my foo veel belets , u ioo veel onheylsbrout.'T is wind met fulcken fchuym verbond te willen fluyten iDat Gomorrijtfchgefpuys verhit op heyloos buyten- En weet van eer noch eed ,en paft op geen verdrag;Dus fchrobt dat wolyenneft eens vai;i mijn ftraet als leeuwen,En plant dan wederom, gelijck als voor twee eeuwenUen beffem op den mailin'plaetfe van de vfeg. Raed tegtns ä\ingebrachte .,

- . , ? ? S T-S ? ? ? ? ? ' ?®. 1 6 6 ' ? ' It Peft-vierwaerallänguytonieStadgewied,'En had naer allen ichijn inaer weynigen dpeniheven^En hadmen nietibo dorn fich in den brand begeven.·,'T graeu fpeelt .; wäer toe gefchroomtib^rgéen mennietenfiet» Ma« ril

? 8 8 Grafichrift voor Corax. Maer giftin fpijs en dranck eh fiét'men mede niet jSy tarten evenwel hunn'Swelgeren aea't leven;Soo doen oó'ck lochten damp,' wanneeric zijn vergeven.: Dus wacht u, wie ghyzijt , daerichuylt een Slang in'trieE.Gods hand kan ( feggen iy j ons overal behouwen ;' ? is wel gefegt (ick ken 't) oock moetmen fulcx vertrpuweu, Wanneer ons ampt of plicht roept ineen quade locht.Maei· roeckelooielijck den plaetfen toe teloopcn,Waer heen men niet en word door plicht ofampt geropen»Is niet op God vertrout. 't is hem veel eer verfocht. GRAFSCHRIFT-Voor · C O R J X. ^' Ints Corax fijne Bmyd fo fchiclijck fag g^velt,Zints hy fijn Bruyloftstorsin lijckrouw fag verbrandenEn ach! voor 't Bruvdsbed graf en doodkifl fag voorhanden' Hiel hem een fchroef van drucklle geeften als beknelt;? bloed itremti de moed befwijckt; de droef hcyd wint

hetveld, En taft allenckenaen fijn'edelfteingewanden. En maenc den klaeu dcrdood't jong hert ook aente randen ] Die vat'ten lellen toe , en fluyt'et met geweld.'Dit fterven evenwel fchtj nt dffen twee gelievenMeer als hun ? ruyloftsda^ ?? Troud ig te gerieven : De Troudag liet niet toe , datfy hunn'jongéle6n·In 't wettig Bruyloltsbed vervoegden d'een by d'ander,De fterfdag helptpai hoog hunn' geeften by malkander iEn njcngclt-hiey om leeg hunn' aiTchcn Onder ccn, ? .

? ß9 ? Geeftglij^k^ Gefangen Van den < 1'/ ... . Hooggeleerden ?. wIl H.E l'iSI':· ^S'l ? yM __________Tredteantjtot Eybergen. ? &quot;-Tl Sluyt ( fegtmcn )jniet jnft,al^ 't2ijjv ongerijmde dingen ,_L Wanneermen ietWs ioVs ot fpelen hoort of fingen.Maerall'wat S t UV ? ? ? fpe^ltop fijn' geleerdeLuyt,All' wat hy quinckeleerr, galmt ons een Rijen in d'ooren ,Dat fielen ftreejt cnfticht: ny la^t 0,ns hier niet hopren ,Dat niet op'lijn beroep , niet óp Gods woord én fluyt. ' ' * '&quot;' ' '' » . i, . t -«TROOST r 100'j fi:· · :·?· .nt'ü'jfi:·, .?q,«Aendmfäven -?^ri OverdeOoodfijner ? ; ita; ? ? V T S P^ R' O ^ PF DEii HerricVuW' siByiifi'ÜwVjiede MargareteSoofay^'S'^ytèr'f&quot;.nihäfe,.ëaheyïigvange^efeV'!^ ' 'Sprach endUjcic,;'dit juwjeèiy^ iRjckverteöujtj Decs perléisaljtè fchoonöm^^ &quot; En doet haer'iéëme kas diei öp in d' aerde fincken ,&quot;·&quot; ''En vat uw' penei op, en fetfe

in 't eeuwig goud

? Op 't: Graf van '550 ? È. WATERLOOS, Van de Pcftcgcftorvcn, Ao. ?5?4. ? Ad Waterloos de lucht noch wat genieten mogen,H); had den^engfte-brpnallN't water afgefogenj, ^ 'yyDathyinfichVrntrmaefoch!eeniellfebrand, ? ^Die voor geen water fwicht, dreef hem alhier in 't fand. X'-'X',. , ?? . Sr·· - i' Opd'onmäskerde Dood ? &quot; ' ? ? ?'•?'.:/. .O ? .f- :r ^-i,;· ? Ti·;';. Vi ? '/ ' Viii 'den ' il t. ?-·;; i 'ii;;^ ?? ? ''mog-geUerien ? ? ? R E '^ ' - ?'- .j .ji. f.v -o, ? ...f; j... .5··.. ,, (>') VXr. UAj Volckerus van Oofterwijcfc; '.V ·: ' > ? > .·I Omt herwacrts Chriftenen, die noch door't vleefch? r bèl^brt ·\De dood niet tegentreed foo ruftig als gliy hoort;, Komt, wiltuherwaeitsacnnaérOosTERWYGK bigc-ven > Hy leertu-^iatdédoodeendeürgangis ten Jeven» ' ' * ·.Haer wee is ? wiift Ky aan) hertfalfvooralle wee,Haerprickellbnderpuni;., haer^ckel fond^

Entoontda|:Chiiftidopddcdqod'deadoodftecligrfr . ? O

? ^ Heyl Vn v'ior/poed ah ?. van ? ? S ? ? JR. W ? C ?, . ? ? \ .,';?? fijne reyfena^Tï . : '?[ OO S ?, indien ^ ,· f-·^. Met htt Schip r ^ , « . , ? . ?? ik ? · !. ^ &quot; ... . . V , ·> Den ? ? t ? I Je. 'i; ? / t ? ·, f· r·· ge ? Phenix,, ,.tlie vaa hier gget iVcven op fijn wieken § Na fijnen geurigéncanneel·ennagel.ne?l, ?^SA ? o s ? ? R w ? ? ? eerlang in 't Ooftcrfche En doe hem daer verheugt den Oofter'kmyd-oégft rieken'Sijn kiejen moe,top reysnp,yt,Gafthup, fijniVan lickcn ji iVStaeg werde fy van ipoed en voorwind voOrtgepreft;God deck haey ,;ji«aerfe'dftjftof w^erf^i'tancker ^yj r-lVoor onheylengevaerj g?lijckdeklofk'Wn'ckieken*« 1 ??:?En fqo de fonevpJgt fijns vaders nutte leer ^-c. ,-^?&?Verfek'ren hera gewin «n éer - 1 r;.. Sal volgen \y^er Ijy.yeyft, < of heneni:omt te trccken > .5 i'i^ViGods hand faJ , pU wat hy^fläettcr hand* r. <. En doeh Ooftrijftd^ e^io tweede Vaderland ,, h ,

? ?In wenfchelijcke wijck aea Oosterwitck verftrecken. FR ? ? OG IS déi BR ü Y t^ U0ekf nd jong S^r^mee^er,, ^ ? ?? ick üw'letteren ioo.hechtaencfijj;gejfloten, ii ? ^Sooinediguy^éwrpcht, ??? wacker op haer koten ; hi.^Cicplant ue en geboort mékloek van iwier ?!Soo derf ick onder^aen aldus van ? t& rpreken:^ >De ? R u Y ? ftaet boven 't puyck der Sqhr«jvers uyt te fteken 7Sooklaer, alsbruyncaintuytileekiop blanck papier. SCHIL^

? ' S\Q, U I L. D -, .Tegeas-de^ ScJnmpfchicht uyi^efchot^it ' ·? ' OP DE NEERDUTT^SCHE PROFESSIEÜer-'Wiskunft van den È. CLEMENT va^ SORGEN. WAet 'tdatmeh 't onderwijs der Wiskunft dê gefchiedeiiIn Lands-taclëfNëcrduytfch , wat fonmen in on§ ??^??Al Tellers, Meteren, al BouU^crsgaeu tei^hand{,, . i. Al Archimedenfiéri, Hipparchen e'nEucHden'i !Muhoudmen niet alleen voor'toorderdüytfdie lieden ' *?aer nutte regelenverfchölen onder't fand ' ^ Van't Griekfch en oud Romeynfch ; maerfchrölt oock op'iverrtand - ? i·'· ? ,· ? ' . - Des genen, dicie wil in louter DnytfcHbediëden.'' - ''· ^Van Sorge ? , laet u fiflcx libchforg-hochjièi-tfèer iljni&quot;-'Maer volg kloekmoedig na den voorgang vaft SteVijrt, ?Wiens faemcngloryftreeftverrboveniallé Wokken, ' ?·'Nietcm datheniMntopde Wiskunibwäsbewuft , 'IjrMaer om dathyfe braef in Üuytfch

heeftu^gèrud.Tot eer der DuytVche Tacl, tot leer de^Düytfchfevolekerl. InStamhoeck i^an den E* P;;L'E.M E-M S/aRGE^N« Cerio numero, menfura^ pondere OeHSrfmnia diffofuit* D Ie grooten handel ^drijft, ofyeeltêi; handen'flaeti- ,En in -fijn rekenen-nièt vafl of iekér gaet · ^ ' ƒ«Licbt'snachtn'anfotgendik gernattotäen deriiiiörgeli: ' 'Dies wenfiht'er iemand fix fijn Telkün'ft té'verftaen ^De leiien van C t ? m'e ?? ? heeft hyflechs toe té gaen: - -'VVa« S ? ft G Ê t? legt dcri etOnd om hem t'oritflaen van forged.

? 9} Op Afbeeïdinge va» een doodkiß op een haer, DEmenfch, ioo lang hy leeft, wioét ionder ruft en vrede.Op dat hy fchat op fchat, en goed by goed vergaer jEn och 1 wanneer hy fterft , wat draegt 4e, wroeter mede?Niet als een planck ofvier, een doodkift op een baer.Van Kijck' RYck acht mijn Rijmkens goed , Rij<ik foude wel begccren JDat ickmy nu en dan wat milder hooren liet:Maer Vogels, diemen flaeg wil hooren qüinkeleren,Verforgt men van den koft oi anders doenfe niet. L Op de ilyEneis van ?. Virgilms / ? - Vevtaelt door'den - niini Edelen en Hoog-gekerden HEERE J. W E S ? ? R ? ? ? ? , Ridder, Heere van BRANDWYGK.' ' ITR uin Helden-dicht eens helder te verrtaen,Hoe Troyen wievd vernielt, hoe Dido quam te fiieven/?J En wat Anchifes Soon door all fijn balling·leven ' Te Land heeft uytgerecht, te Water uytgeßaen ?Wat hoeft ghy School

daerom of Meeiter toe te gaen ,Ofaen't Lntijnfch verhael oyt fluyver uvt te geven ?'? word u infuyver Duytfch hier foo volmaekt befchreveri, Als waerc Maroos geeft verhuyft in'W ? s ? ? r ? ? ? N.Veel' hebben wel Firgtjl hunn' Moedertaeldoenfpreken, .Ehhemin Duytfch, inFraoich^ inSpaenfch gewacd gcfteken.En .W?rotoeger^ftelck na fijns Landsmanier: j,. _ Maer, Lefer, foq ghy eens dees'blaeren wilt doorrennen,'Ghy fult ('k èn twijfïcl niet) rond uyt met my bekennen, , ?Dat M^ro nergens bet na Maro fweerat als hier. · ? Ofief

? ? op het J OCK en ERNST, En op den Wet-fieen der V^rmfien Van J^ de ? R U Y ? E. By HERO GALAMA Herdrttcku GHy hateren van dwang, ghy vryeevochte Friefen,Die voormacis niet cn ihooft ajs krijgs-cn oorlogsyicr >Niet als van flaeii en wift, en menig Batavier,Hoe wacker hy fich queet, het fpel hebt doen verliefen;Doch die geen Krijgslof thans voor Ictterlof foud kiefen,Thans niet Bellonacs volgt, maer Pallas Krijgsbanier»En liever d' oorcn leent aen Phebus goude lier »Alsaendenkop'rentoon, dien Mavorsgaftenblieiên,Meïckthier, hoe <3 ? l ? ma dewoeftheydgaettekceriDie om uwMetteifuchtt' ontvonckenmeerenmcei,Sijn' Ictterèn foofijc wift in 't gelid te iêtten,Dat hy daer uyt nut Ernß deé rijiên en ioet lochtEn uyt fijn' wackre pers de Broynens Wet fieen trock,Niet om uw' fabelen, macr om uwbrcyn tc wetten. Op de CHRISrELYCKE SEDEKUNST

Van den Hooggeleerden Do. JOANNES VISSCHERUS. De Sedeli jcke deugd en all' haer' fchoonfte dadenNietin 't geloofgedaen, niet Chriftelijck betrachtUytyvertot <3ods eer, fijn kranck, fijn kleei»van kracht >Ja veeltijds weynig naeer als opgefmukte quadcn. Dit

? Op d^AmfteldamfcheBorfc. ^^ DitftuckTag VisscHiRinjdiesdochfethemgeradeaTot hooger nut en heyl van 't fteriFelijck geflachtEen hoog're Sedekunft te yiflchcn uyt dc grachtOf onbcvleekten grond dergoddelijcke bladen iWaer in hy ons foo klaer als kloeck voor oogen ftelt,Hoe Borgerlijcke deugd van Godtsvrucht onvefftltDenbloemeu isgelijck. die vruchteloos verflenfchcn jEn Meefterlijck betoont, dat hy aen allm kantOp' t Viflchen lieh verftaec, en met de pen of handNiet min als met den mond een Viflcher is van Menfchen Op d' Amileldamfche BÖRSE. Hier heft fich uyt den grond des Amflels na dcwolckenEen plaets die 's Middags krielt van allerhande Vokken,Een wandelperck daer Moor met Noorman handel drijft.Een Kerck daer Jode, Turck en Cht iften in vei'garen,Een allerTalen School, een Mercktveld aller warenEen ? ? R s ? die alleen all 's werelds

boricn ftijft. Op dm aenvfAi ende Hytbreydif^t ? ? S T'^E &quot;L D ? M. -pv ?KoopmercktvanEuroopdiingt weerhacrveft vaneen^ly En doet hacr' ouden wal haer floop-fpaê weerbeiituren »Djevoorhaer'iolderen, haerkelderenenfchuuren,Hoe ruym hy was en grootweer t'eng wierd «n te Ideek«Dits nu de feile mael, zims dat haer eerfte fteenGelegt wierd iSoo ??Vn\ 2 Ä&quot; 4o9f

? ptf Aenwas van Amfteldami' Soo. groöteStad, groeyacti in Burgers eii Gebouwen,En wilt u hecht en pal op uwe palen houwen, Soo langden Hemel fich om 't Aerdrijck henen kromt:lek wenfche dat ghy noyt van ftorten weet noch dalen,Of, foo ghy dalen moet en ilorten op uw' palen,Soo langfaem dalen moet, gelijck ghy vaerdig klomt. ? O ? G I F T,kA ? S r ? ???) ? ? fpreeckt, VAn maften diene ick my te lande en op de baren; Op maften houde ick I tand ; met raarten vlot en vlugVoerickden Oofter oegft en all'des werelds warenMijn'AMSTEL in den mond, mijn'D ? mop fijnen rug.Nuiêg, wat maßen zijn't, die meeft Mijn welvaertftijven.Die onder d'aerdeftaen, of boven 't water drijven j» op het NIEUW AelmoeiTeniers - Huys fiA ? ST ? L'D ? M. Lact ons goed doen aen alle. G^/ii.T'. lo- VRacgt phy , wat Huys dit wil of Gods-peftichf e

wefen ?Hierworden, Vreemdeling, de giften van de ichaelGodvruchtelijck hefteed aen 't vriendeliickonthaclVan Vondelingen {laes!) en Ouderloofe Weeièn.Wcldadigheyd word hier aen ieder-een bewefen. Dit Gods-gebouw ftaet op voor Duy tfchman , Deen en Wael:Het zy van wat geloof, 't zy van wat tong of tael,All wert'« hier ge^ijft, all ftichtig ondcrweefen. ^^^

? Op de Geboortd. van d' Heer B. Abba. Soo haeft had Amßeldam haei' veften niet verwijd,Niet wijder uytgefet, oify en-wijd en fnijdTotditgebruycicditerf uyc haren rnorwengronde ;Derhalven, Vreemdeh'ng,feg,eerghy fteekt van Land:Lang hoiide God die Stad in haren ouden (land,Die foo Godsdienftelijck haer' nieuwen wal begonde. op den GEBOORTDAG Van den ? EER BARTHOLOMEUS ABBA. ALs ? ? ? ? d' eerfte reys het dag licht op fag dagen,Reed Phebus door den Kreeft op fijnen gulden wagen ,Dat is , iiy reed te rug of ging der Kreeften gang:Maer ? ? ? ? sgeellverlieitopdeugden puyck vanicden>Op kund en wetenfchap , fal noyt te rugge treden,Maer daer in voortwaerts gaen fijn ganfchc leven lang. Dcï- Acn den felvcii, op fijne Promotic Tol K^'DVOCAEr Of DOCTOR inde RECHTEN. WAt zijt ghy wel-bedocht, dat ghy de Zang-oodinnenMet haren

Zing en Rijm foo tijdig geeft denfchop!Want by die Sufterkens valt anders niet te winnenAls een' beroeyde beurs , als een' verfuften kopDe Poëfy , mijn Heer , doet Telden fchootfteen rooken j Neen, 'tisjuftiniaen , 't is Baldus, die dat doet.En onder Themis muts werd vry meer fneeus ontdokeaAls onder'tfoberdak vanPhebus Lauwerhoed; ? 3 P7

? Leeuw beiprongen van de Doggen. Derhalven laetkk my uw' opfet wel behagen, En wenfch dat ghy den trap of naem van AdvocaetEn tijtel van Jurift verwerven moogt en dragenTot eer van uwen Stam, tot nut van onfen Staet. ?) Aen den EEUW, Befprongen van de O G G ? N. Statque canum rabies. 1? Vogstn roonen fich weer bijfter bitsen fel,? En komen weer foo dieffch op hunn' üeburen biiy·i ten ? 'Alsofeen Kromwel weer of eerloos rot van guytenDe Kroon droeg ? ·? hunn' kot, en Meefler waervan 't ijpel.Sy happen als verwoed den ficren L ? ? ? w na 't vel,En willen hem mer kracht doen daniTen nae r hunn'fluyten»Of anderfins fijn' Vlag uyc Stroom en Zee- ftratt fluytcn, Ja heelden Oceacn doen ftaen tot hunn bevel.Leeuw, lijddatinoevenniet, Le euw, laetunietverfnacu-wen; Maer toon nu dat ghy punt cn nagels aen uw'

klaeuweiï En wel gewet gebit hebt in uw' kaken ftaen.'Vat, vat die Rekels eens foo wacker in hu n' ftaerten»Dat fy noyt muyl meer flacn in uwe vrj'c vaerten ,£n bijt'er u eensdoor > oft fpel is noyt gcdaen. Ae»

? t/feu de G G ? Verbeten yan den EEUW· Movct arma Leo. D O ?/, I? Water - L ? ? u w dus lang gemuylband al te fel,j Stuyft weder uyt fijnneft al brullende na buyten,, En vaert der D ? c g ? ? rot, die Godvcrgete guytenMet tand en nagel toe op'tfchooHftc vanhunn fpcl,En flaet die allebey ibo wacker in hun ? vel,Eti fpeelt foo mcefterlijck op fijn metalen Fluyten,En weet hunn' macht foo ftrickt te knellen en te fluy tea» Dat hun de de neerlag blijft en hem. 't vol zee bevel.Soo, Doggen, dicVen, lbo j dat hebt ghy voor uwfnacu»wenj Datkomt u van den L ? ? u w te piilen aen fijn'klaeuwen, En na fijn Zee-gewin en Water-kroon te flaen.Druypt, Rekels , druypt nu deur met ingetrockcn' ftacrtenEn houd den muyl voortaen uyt fijne vrye Vaerten ,Ot foo ghy anaerswilt, 't is glad met ugedaen. i ? 4 ZEGE-

? ICO ZEGE-TEEKENVoorT>en dapperenZEEHELD Michiel de Riiyter· w Fama fuper Athtra netus. Aev'-t datmen voor Michiel een beeld van filvergoot, Waer 't dJtmen hem op goud ofdiergelijcke ftoffenDen Britichen hoogmoed faeg ten afgrond nedcibofFen,Noch ware voor fijn' deugd die gift niet al tc gi oot:Vermits die Held ??? braef met kling en donderklootDen Zeedraeck heeft verleert iijn fot en ydel ftoften , _En hem ??? levendig heeftin den pens getroffen , Dathyvaftligtengaept, enaêmtocht nadedood.Nii Heickweer eerlang ons'Zeen van Koopvaeri-kiclen,Ons'fleên van handelaers, ons' reên van bootfliê krielen j En Thetiseens ontboeyt van 't Britfche roof-gewe ld ,Sal onfen Admirael bedancken all' haer'dagen ,En fijn' doorluchte faem tot aen de Polen dragen ; Ja waer ons Zeepaerddraeft, falR u y ? ? R fiju gemeld. ZEE'

? ??? ZE ELA ? RIER VoorDen DapperenZEEHELD CoRNELis Tromp. Vincentt corona. i Aar 't davde Nymfen nu van'c yr^'e NederlandVoor onien Viyheer Tromp een' guldenzeekrans' vlochten. En hem oerbiedelijck dien voor fijn' voeten brochten >Noch waer fijn' deugd beloont met al te flecht een pand:Want waer hiel Zeeheld oyt op Zee ??? moedig (land ?Waer heeft Alcides oytioobraefeen' prijs bevochten :Als onie dappere Tromp, die 't neft der Zee gedrochtenGevaegt'heeft uyt de zee , geja^gt heeft regens ftrand \Gelijck een biixemfchicht uyt lovis vuyQ gedrevenQiiam hy tot mecrmaels dwers door 's vyands kielen dreven, En donderde op den Brit, dat hem het herre kromp ;Die, fchoonfijntongeveynfl, vaft fegt in fijn geweten,DacT ROMP fichalseenMarsin'tZee-veltheeftgequetelt *Ot liever dat Mars felf vocht onder ichijn van Tromp. op ? 5

? O ?'t Afgebrande O ? D ? Vrbs antiqua ruit . Elaes I fal Londen dan noyt komen tot bedaren ï ïoa Sal 't eeuwig tegens God en reden ftaen gekant ?I Dus fuchte Europe vaft en 't vrye Nederland:Met komt de wrake Gods fijn' ftraten ingevaren ??? iet het pionder- neft van all' des werelds warenEnalPdenpIonder-buytmeteenet) fet inbrand;En ruft niet, voor die plaeg 1 igt plat ge velt in 't fand,In uytgcroeyt door 't vier in 't midden van haer' baren.Sog, foo, dat korat'er af van tegens de natuurTedert'lenin 'tverderivan fijnen nagebuur.Zeefchuymeren, waecktop en fpiegeltu aen L ? ? D ? ? ;Leert dat de Zeevaert vry en veylig blijven moet;Leert oock dat brand met brand by wijlen word geboet»En waterrooi door 't vier niet felden word verflonden. Uyr-

? I.0| UytnoodingeVAN AMSTELDAM Aen fijne Keur-vorflelyke OoorluchtigheytVAN ? ???? EN BV RG H. 'Tandem v€nias , frecamur^ Ands kielen braken va(l van blijdfchap vicreavlam, Enfchencken BRANDENBURG dewel, komft met hun allen,O dat my ook defe eer eeos mögt tebeurte val-len; En Keur vorft FR.EDERICK eens herwaertsover quanj.En fijn verblijf een' poos aen mijnen Y - ftroom nam ,Hoe foude ick oock 't kanon doen ^elen van mijn' wallen »En mijnen ? ? s r ? t doen met vlag en wimpel brallen, En van de welkomft vreugd doen Juychen mijnen dam!] ck bid u. machtig Vorft , en fchey niet van ??? palen ,Ol doe my d'eereerft aen, dat ick u eens omhalen,Eens wat ieefteren mag alleenitjck voor wat tijds.Ghy fult mygrootclijcx verplichten en vervreugden »Indien ick u mijn' fucht tot uw' doorluchte deugden,Dus lang van yerr betoont, eens toonen

mag van bijds. Op

? 104 Op d' Afbeeld ingc Van DAVID COLYNS UytnemendeSCHILDER,Gedaen door iijnen S O O N. ^ Us trock Colijtis alhier fijns Vaders fwier en we fen,Die tot het hoogfte pcyl van ouderdom gei efen ,'T pinceel noch even vlug deê vliegen van fijn' hand;En grondig afgerichtin all de JwaerftedeelenDeryryebrhiid^erkunft, opdoekenenpenneelenDe rijcke vonden wierp van fijn begaeft vevlland. Op defelve- tt's 'r beeld van dien Col ? ns die beelden, beemden , beeckenDeê ichieten van 't palet, en mettje ioete iheeckenEn ilagen fijns pinceels elcks oogen heeft verblijd·Is 'r raer, als kunll en deugd in Schilders t'ficm vereenen ,Soo heeftmcn hier wat raers, te weten 't beeld van eenen,In wien en deugd en kunft uytbloncken als om ftrijd. D En Op d'AfleeldmgeSijner HUTSVROVWEy Gedaen door den felven. DUs heeft de Soon 't gelaet der Moeder afgeteekent,Die twee en vijftig

Jaerzïnts haren Troudag rekent, D

? In't StamboecktanD. Nieuwendal. Enophaer'vloernoyt lijck , noytdoodkift fagnochbaer.God wil liaer leven voorts van ongemack verfchoonen ,En haer met haren man in 't ander leven kroonen, Met onvergancklijck heyl; dat ( wcnfch ick ) werde waer. ' ï In 't Stamboeck van den//cog ^geleerden ï). Gofcnius van Nieuwendal, Remonfirant(ch Predicant in FREDERICKSTAD, Doctre nonfacere nonfolum lucr 't nihil, feidamnt plurimum confert. CHRtSOST. En Preker, hoe befpraekt, en kan geen'vrucht verfchaiFen,Dieieliaen't evelhinckt, hetwelk hy komtbeftraifen:Maer die met woord en werk fijn' hoorders leyt tot tucht,Enfal, oNieuwendal, geen dal zijn fonder vrucht. ^uU Op den Vcrjaerdag. Van LUCIA. DOorluchte Luci ?, konde ick op u VerjarenUw' glory na waerdy verheffen op mijnTnaren,Wat fou mijnluyte flaen een ongemeenen trant,En uw'

Gefcoorte dag doen klincken door al 't Land 1? aer een foo fwaren werck moet ick nu laten leggen:Ick fal dan maer dit woord, in p|laets van fingen, fcggcn :Geluckig wasdiè dag, doen binnen AmfteldamSoo braef een groene Telg fptootuyt foogrijfen Stam 105

? lO<i Aula vitiorum cauk,AEN IEMAND. ? GHy hebt uvV oudften Soon korts hofwaert acn gefonden,dat de icnecht aldaer fijn' boerfchen aerd verleertMaer beter boerfch van aerd , als hoerfch en ongebonden :Die eièls fend teft hoof, krijgt veeltijds yerckens virecr. OP QUARTILLA. 'ti^ Ind , 't welck^di-zi//«; korts ter wereld brogt of baerde,Jv Voer uit fijns moeders fchoot ftracx in den fchoot der acrdejWaer over fich all 't hof thans in den rouwe vind jGemerckt fich elck aldaer voor vader houd van 't kind. ? L ? C ? ? ?Der Hedendaegfche ? ? ? R &quot;D ? ? Och! of de dertelhcyd had willen overwegen,Hoe veel den Paerden is aen hunnen ftaert gelegen ,Wat nut fy hun vcrfchaft, hoe aerdig hy hun ftaet >S'en had ons achterlijf miflchien niet van cieraed,Niet van de fweep berooft, «wer met wy vliegen, muggenEndiergelijck geipuys af kletften vsn onf ruggen.Nu ftaen wy wccreloos

voor ftceck en feilen beet.O wreedheyd al te fot! ? fotbeyd al w wreed. Tct

? Ter Gedachteniflè Van den fetr uyimmmden Hermannus Langelius ^ L ? ? R ? ?, RDer Gemeente ChrißiTot AMSTELDAM. Prov. io, 7. De gedachteniflc der Rechtveerdigenblijft iu den zegeu« I Igtdan L ? ? G ? LI u s ook neergevelt in 'tftof5[ Ja na den lijve flechs is hy in 't fand gefegen:I Haer fijn oprechte seeft jsopwaerts aengeftegcnIT Verbovenall'tgefterntin Gods doorluchtig Hof. Daèr fmaekt hy nu de vfucht van dat hy tot Gods lof'De Godsvrucht ftadig ftcef, d'ongodsvrucht daer entegenTe keer ging met^ds Woord, als meteen' ftalen degen, En dwers door d'oorcn heen tot in hct herte trof.Derhal ven dat de naem des Leeraers hier benedenIn goeden geure blijf, is| duncktmy ) meer als reden: D'eenhoudanvryinprintfijn'heugenisinecr, j End'ander in gedient; maer niemand hoe ervare«,Sal fijn' gedachtenis foo levendig bewaren,Als die fijn

leven fchickt na 't voorfchrift yan fijn' Leer; ??? lOj

? ? ? ??8 Op fijne i^FBEELÏ)lNG ?. SOo shy L ? ? g ? i, i,u s iïen leeren had en leven ,En dan, Aenfchouweren, hier onder facgt gefchreyenAll'wat tot lof en roem van fijn'weliprcke'ntlicydMetherfienenbedochti met tong kan zijn gcfeyt,All' wat oock pen vcimagop blanck papier te leggenTen prijfe van fijn' deugd ; noch ioud ghy moeten iej'.gen:De Dichter fpreeckt teverr benecden'sMgns waerdy;Een dicht van hoogcr toon vereyfcht dees' Schildery. t'A ? S ? ? R D ? ? By Willem' Ldmsvelt , Boekverkoper aende Nieuwe Kerk. Anno 170z.
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