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mishandeling, die onze dichtmaatige
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Pêrtelfels heeft ondergaa:n. in een'"

en van fouten krielenden

VAN SCHOONHOVEN

NADRUK,

te Utred;>

en Comp., deed ons gereedelyk

befluiten om onzen Kunllgenoot en Uitgeever behulpfaam

r~

zyn tot het vervaardigen eener nette en naauwkeurige edi/iJ"
van ons Werk in klein Formaat, ten einde zulk een' onbehoorlyken handel te fluiten, en zodanigen onzer Leezeren,.
voor wie de eerfle uitgaave te kofibaar is, met een' echten ell
onverminkten Druk van minder prys te geryven. Hiertoehebben wy hem onze van tyd tot tyd gemaakte Verbeteringen ter hand gefield, die op haare

behoorl~;ke plaat[t:n

zyn ingelascht, en, om de Bèzitters onzer groot oaavo
llitgaave geen nnded toe te brengen, voor hen aizo:lderlyl"
gedrukt zyn.
Dewyl de Berichten, voor ons ecrJe en
geplant, ecnig verfiag
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Vertaaling behelzen, hebben wy noodig geoordeeld

dezel.

ven hier te laat en volgen.
BERICHT VOOR HET EERSTE DEEL.

De ongemeene opgang, die de
duitCchen D;chter

GEL L E R T,

Fahel~n

van den Hoog.

niet alleen in zyn Vaderland.

maar ook elders, gemaakt hebben, en de goedkeuring, die
zy in de t~.alel1, in welke zy zyn overgebragt , mogten weg·

draa5en, fpoorden ons al voorlang aan, om nu en dan eenige
derlelven in NcderduitCche vaerzen na te volgen, 't wem:
ons aanleiding gaf om het geheele werk onder elkander te
verdeelen, en gezamentlyk, nuar'loorfprongkelyke gevolgd,
uit te geeven; gelyk wy

th~ns

het eerile Deeltje, 't welk

welhaast van de twee anderen fraat gevolgd te worden, he!
licht doen zien.
Wy hebben de Fabelen in de zelfde orde van de Hoog.
duitCche uitgaaven gef1eld; de eenvoudigheid en 't vernuft
in den 11:yl, zo juist gepast naar elk byzonder onderwerp,
in het Nedcrduitsch getracht te behouden, en de byzonderhe
den nall Duitschland eigen, om die reden, niet in onze ze
den en g.ebmik;n

wil!~n

hervormen: in een woord, ons oor

merk is geweest onzen Landgenooten

GEL L E R T

te leere!

kennen, zo als hy in zyne moeder[praak bekend is.
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n E

I

R

C

H

T.

Om èlen Leezer niet naar de letters, onder ieder Fabel ge~
field, te doen raad en , geeveo ,i'Y hic:r de Iwamen op der
leden van ons gezelCchap, dat du;u uirgaave heeft ondernomen, te \H'ctt'n: B. de Bosch, J. Ltitkelllt1n, P. Meifer,

,T.

P. Broeckho/f, H.

b~ha!ven

J.

Roti/laud eD

J.

Lubliiik de jonge,

eenige wci;;ige, die door byzondere letteren zyn

aalJgewezen.
nERICHT VOOR

HET DERDE DEEL.

Volgens vnze belofte, geeven wy thans het Derde Deeltje
dec Fabelen en Verteljèls van den Profesfor Gellert in 't
licht; waarby wy zyne ziAryke en krachtige Leerdicbten hebben gevoegd, en waarmede wy ons werk befluiten. De Dichtec B. de Bosch, een der medearbeiders aan dit werkje, had
reeds het Gedicht, de Christen genaamd, doch in eenen
vryen trant, gevolgd: maar vermits hetzelve door hem aan
de Maatfchappy der Nederlandfche Letterkunde, te Leyden,

reeds was overgegeeven vóórdat wy befIoten hadden alle de
Leerdichten by de Fabelen en VertelCels te voegen, en dat
Gedicht ook werkelyk in het tweede Deel der Werken dier
MU2tCchappy is uitgegeeven, konden wy ons daarvan niet bedie.
nen ; waarom wy, om onze uitgaave echter volkomen te maaken, met zyne voorkennis, onzen KUl1stgenoot Lucas Pater,

* .2
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die buiten dat het zyne tot ~eeze Nederduitfche uirgaave heen:
toegebragt , gelyk door de letters L. P. is aangewezen, ver.
zocht hebben eene nieuwe vertaaling van dat uitmuntend Ge.
dicht op zich te neemen ; 't geen hy gedaan heeft.

Dus is

dat nukje tweemaal in Nederduitfche Vaerzen overgebragt ;
eens als eene vrye navolging, en eens nIs een;) vertaaling,
zo naauwkeurig als het oor:prongkelyke zulks heeft toege·
baten, gelyk wy dit gehee!e Werk hebben getracht te beh~nde!en.

DE

DE NACHTEGAAL EN DE LEEUWRIK.

De Nachtegaal liet zich, vol zwier en kunst,
Op zeekren tyd in 't jeugdig bosch loof hooren.
Zyn zang verwierf IIlöm elks gunst;
Het windje zweeg; zyn ftem kon 't aU' bekooren.
Der vooglen choor vergat de fiiIIe rust,
Op Filomelaas toon belust.
Aurora zelf, door 't lied tot luisteren bewogen,
Vertoefde aan d' Gchtendtrans , verwondrelld opgetoogen:
Want de aangenaame Nachtegaal
Vetrukt de Goden ooit door zyne blyde taal.
Hy liet, terwyl zyn zang Aurora kon bekooren,
Tot eer' van die Godin zich tweemaal fchooner hooren.
Hy zwygt. Straks firykt de Leeuwrik hem op zy'
En zegt: gy zingt verhevener dan wy;
De voorrang word met recht u toegewezen.
Dit echter word in u misprezen:
Slechts weinig weeken zingt ge in 't gabtfche jaargety'.
Hieröp laat Filomeel zich dus, al lagchend', hooren:
Uw bits verwyt kan geenszins ons .verftooren;
In tegendeel firekt zulks veel meer .
Voor my tot eene onfterflyke eer.
Ik volg natuur, die nimmer zich laat dwingen.
't Is waar, 'k zing niet altoos. Waarol1l? om wel te zingen.
Ik zing zo lang natuur het my gebied,
En langer zing ik 11iet.

A

ÓDich.
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DE NACHTEGAAL EN Dit LEEUWRIK.

* * ...
ó Dichter! volg de Nachtegaalen ;
Zing zo dat nooit uw zang u rouw';
Natuur en geest, fchoon ze u bellraalen,
Zyn weinig jaaren u getrouw.
Zal uw vernuft de ziel verrukken,
Zing dan, als 't dichtvuur gloeit, met vlyt;
Mllak dat ge in tyds, door meesterllukkcl1I,
U bebt aan de eeuwigheid gewyd.
Zing als natuur u \Jog doet blaak en:
• En word gy flaauwer in uw' gloed,
Pas dan, met roem, uw werk te llaaken
Eer gy met fchande zwygen moet.
Gy zegt: niets kan een' Dichter dwingen
Daar by zich aan geen' tyd bepaalt;
Wel, vaar cl:m voort nog grys te zingen;
Verbeur de onilerflyke eer die ge anders bad behaald.

j. L.
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De Nachtegaal en 't Seisje hingen
Voor Damons venster. naast elkaèr.

De Nachtegaal begon te zingen.
Zyn zang verdoofde fluit en fnaar.
:f:en
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Een vrolyk Jongsken , dat zyne oogen,
Op 't hooren van dien fchellen toon,
Naar boven floeg, riep, opgetoogen:
Och! wie van beiden zingt zo fchoon?
Ó Vader! woud ge /11Y ~ergunnen
Dien vogel van naby te zien!
Hoe zou 't hem Damon weigren kunnen?
Hy zet de kooitjes op zyn kniên.
Hier, fpreekt hy, zyn ze: laat ons hooren
Wie van dees twee, indien gy 't weet,
Door 't zoet gezang u kon be~ooren!
Hy vraagt, en 't antwoord is gereed.
Zou 't luchtig knaapje zich verfcboonen '?
Neen! 't wyst op 't Seisje, en zegt: gewis,
Die fchoongekleurde veders toon en
Dat dit die milde zanger is.
Men kan aan 's andren vaale vlerken
En pluim, die glans heeft noch fteraad,
Voorzeker even klaar bemerken
Dat hy de zangkunst niet verllaat.

* * "
Nu zeg me, of, in 't gemeelle leven;
De menselt niet veeltyds dus beauie!
Waar zwier en kleeders aanzien geeven,
Munt ook de man in wysbeid uit.
Laat tlechts Adoon ons tegenkomen,
Men houd hem frraks voor groot van geest.
Waarom? by heeft ons ingenomen
A2
Door
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Door [choon gelaat en kloeke leest.
Zien we iemand, in wiens pruik en oogen
En houding niets bevalligs zweeft,
:M~u deukt, te blind, door waan bedrogen,
Dat hy verftand noch oordeel heeft.
B. D. B.

DE DANSSENDE BEER.

Een' beer, die lang zyn kost had dansrend moeten winnen,
Ontkwam, en vond welhaast zyne eerfie woonplaats weêr:
Hy zag, gelyk voorheen, zich van. zyn broeders minnen;
Men juicht alöm, en kuscht zyn' allerwaardnen beer.
Hans is weêrem! was 't eerfie woord na 't groeten,
Als de eene beer den andren kwam te ontmoeten.
Op zeekren tyd, dat Hans zyn broeders deed verfl:aan
Wat hem al overkwam, wat hy by vreemden leerde,
Wat hy gezien, gehoord had en gedaan,
Viug Hans fluks op zyn Pooisch met dans[en aan,
Alsöf zyn baas hem nog regeerde,
En aan de keten voort deed, gaan.
De broeders, die zyn fprongen zagen,
Vt:rkreegen in zyn kunst hoe langs hoe meer behaagen;
't Gezwinde wenden van zyn Icên
Voldeed zo wel, dat elk der vrinden
'Het

D E
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Het dansfen zich wildè onèerwinden:
Maar de een kan niet omhoog, en de andre valt daar heen.
'e Verproot hen in het eind': zy relden neêr by hoopen.
Doch broeder Hans danst met te meerder vlyt. ",Voort, voort van hier! riep ieder toen om ftryd:
Gy zyt een gek' en meent dat gy de wysfl:e zyt.
En Hans, wat zou hy doen? zocht zyn behoud in 't loopen.

'" *
Zo gy geen kunst verftaat, zult ge ook geen' nyd ontvonken,
Dewyl ge, in 't algemeen, met ieder flaat gelyk;
Maar geeft gy van uw kunst. van uw bekwaamheid blyk,
Hoed u dan wel van ooit verwaand daarmeé te pronken.
't Is waar; men zal een' korten tyd
Met roem aan uwe gaaven denken:
't Verblinde u niet; haast vind de nyd.,
Zelfs in uw kunst. uw deugd en vlyt t
Het middel om uw' roem te krenkea.

P. Po Ir. Nz.

•. •
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DE HISTORIE VAN DEN HOED.

EER S T E Z.A N G.

Hy,

wiens vernuft der mannen pracht,
Den Hoed, het eerst te voorfchyn bragt,
Droeg dien op 't hoofd, onöpgeflagen;
De flappe rand hing rondöm af,
En echter wist hy dien te draagen
Dat hem de Hoed nog aanzien gaf.
Hy merf, en liet, by zyn verfterven ,
Den ronden Hoed- zyn' naasten Erven.
Zyn Erfgenaam weet met den Hoed
Niet al te wel te regt te komen;
Hy- peinst, en waagt het, kort en goed,
Twee zyden daarvan op te toornen.
Hy ft~lt zich dus aan 't volk teil toon;
't Vind dees verwoning ongewoon;
Elk roept: " Nu flaat de Hoed eerst fchoon I"
Hy merf, en liet, by zyn verfierven ,
Den opgeflagen Hoed zyn' Erven.
Zyn Nazaat neemt den Hoed, en fpreekt:
" Ik zie wel wat hem nog ontbreekt: -

" Het

DE H I ST 0 R I E V A N DEN HOE D.
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" Het voegt ons, als we 'er wel op letten,
" De derde zyde ook op te zetten."
" Ó I (Riep het volk:) wat groot veril:and t
" Het firekt tot eer van 't Vaderland!"
Hy merf, en liet, by zyn \'erfterven ,
Den opgetoomden Hoed zyn' Erven.
De Hoed was vuil. 't Heefe vry wat fchyo,
Want zeg, hoe kon het anders zyn?
De vierde had hem reeds gedraagen.
Men verwt hem zwart. Dit kon behaagen.
" Gelukkige inval! (riep d~ Stad:)
" Wie heeft dit ooit voorheen bevat?
" Befchouw de kunst der fiervelingen!
" Dees groote Geest vind wondre dingen:
" De witte Hoed moet aan een' kant;
" Zwart, Broertje! zwart, dat is de tram."
Hy fiierf, en liet, by zyn verfierven ,
Den zwarten Hoed zyn' naasten Erven.
Zyn nazaat kreeg met vreugd dien buit,
Maar ziet, hy was wel half verileten.
Hieröp voud ~y de kunstgreep uit,
Die geen van de andren had geweeten.
Hy wascht, hy parst, hy maakt hem fchoon,
Opdat hy zyn bekwaamheid toon',
Nu gaat hy uit, en, opgewogen,
Staart ieder met nieuwsgierige oogen;
Men roept: " Een nieuwe Hoed! driewerf gelukkig land,
A 4
Daar
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" Daar waan en domheid word verdreven!
" Wie kon den Hoed zo [choon een' luister geeven
" Als hy verkreeg door dees bedreven hand!"
Hy merr, en liet, by zyn verllerven ,
Den fchoongemaakten Hoed zyn' Erven.
Ervaarnis maakt den kunstnaar groot;
Doet by den nazaat lof behaal en :
Hy, die den Hoed, van 't oude fnoer ontbloot,
Met eellen gouden kant doet praaIen,
Voegt ook een' gouden knoop daar by,
En zet op 't hoofd den Hoed op zy'.
't Gevalt het volk, men juicht des allerwegen:
" Nll is de kunst tcn hoogften top genegen!
" Al 1t geen voorheen te voorfchyn wierd gebragt
" Is niets, by 't geen by heeft bedacht I"
Hy ftierf, en liet, "'y zyn verllerven ;
Den,omgeboorden Hoed zyn' Erven.

Einde vtm den eerJlen Zang.

'" * ..
Een tweede Zang zal u te kennen geeven
Wat met den Hoed al verder is gefchied.
Geen erfgenaam die hem in zyn gedaante liet:
Het buitenwerk wierd nieuw, de Hoed is oud gebleven.
En, om u 't aIl' te doen verftaan :
'r Is met de Wysbegeerte als met den Hoed gegaan.
P. r. lP. Nz~
DE

D E
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Ik voel myn' lust tot zingen groeijen ~
Myn geest gaal zwanger van een lied.
En wil myn ader thans niet vloeijen ,.
Dan vloeit zy zeker eeuwig niet.
Ik zal van eenen GryCàart dfchten.~
Die honderd jaaren beeft geleefd:
Myn zang meld u, uit 's lands g~Cchichten,
All' wat hy ooit bedreven beeft.

6 Dicbters, gy, wier bloed aan 'i: zieden,
U dronken zingt aan min en wyn!
Ik laat u wyn en minnelieden :.
De GryCaart za\. myn zangl1:of zyn.
Zingt Alex.anders heldendaaden,.
Zet Cefars glori glod by,
Kroont Fredriks kruin met làuwerbladen ,
Den Gry[aan kroont myu poëzy.

ó Roem! dring 't nageflacht in de ooren!
Ó Roem, die zich myn held verwierf!
Hoort, eeuwen! boort, hy werd geboren,
Hy leefde, nam een vrouw~ eu fiierf.
A. V. D. B.
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Een Veulen, van den last van 't draagell
Eens tlouten ruiters onbewust,
Befchouwde met het grootst behaagen
Den toom, als aller Paarden lust.
Niets kon zyne oogen meer beleezen
Dan Paarden, door een' man be11:ierd:
't Verlangde reeds een Ros te weezen ,
Met ruiter, toom en zaal verGerd.
Hoe Cchaars kent eerzucht, in haar poogen,
't Geluk, waarmeê haar wensch zich vleit!
Het tuigfieraad, met pracht omtoogen,
Wierd ook dit Veulen opgeleid.
Men voert het, fireelend', heen en weder,
Opdat het wierd' den dwang gewoon:
't Gaat tlOU! en moedig op en neder:
't Voldoet zichzelv': 't vind alles îchoon.
Het kwam met prachtige gebaarden
Van d'eerUen proeftogt vro!yk weêr,
Verkondigende aan alle paarden
Zyn' nieuwverworven !laat van eer.
Het îprak: myn roem wierd langs de wegen
Verheven tot den hoogflen top:
Een roode toom, door my verkregen,
Rees langs myn zwarte maan en op.
Maar

HET
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lUaat hoe verging 't na weinig dagen '?
Het Veulen keerde, vol van druk:
-Roept hinnekende: ach! welke plaagelJ
Bevat myn ingebeeld geluk t
Men moog' den toom myn lierrel heeten:
Hy is gemaakt om andre reên;
lk draag hem als eeD fiaaffche keten ~
En tot des Ruiters nut-alléén.

•••
Wat ziet men dll1lglyks jongelingen p
Door uiterlyken praal verrukt,
Naar 't eerbezit van ampten dingen,
't Geen dikwiIs hen te vroeg gelukt f
o
Men fpoed zich, met vernoegde zinnen,
Om van zyn vryheid zich te ontllaan;
En neemt, om luister aan te winnen ~
De zwaarfte fiaafTche ketens aan.
H. j. R.

CHLOR1S.

Door minnenyd vervoerd, wars van haar levensd3gen ,
Wierp CHLORlS zich op 't dons in een' bedrukten !laat;.
Zy, om haar' minnaar recht te plaagen,
Die Silvia een lonk ba,1 opgedraagen ,
A6
Riep
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Riep Venus yvrig aan, opdat zy van dien fmllad
Wierd 'door een' zachten dood ontflagen.
Maar mooglyk was die beê niet ~rnftig overdacht?
Jong en verliefd te zyn en om den dood te fmeeken!
Wie zulks niet tegenfirydig acht.
Dien is zeer weinig van de kracht der min gebleken.
Doch midden in zo veel verdriets
Ziet CHLORIS, onverwacht; haa~' vriend te voorfchyn komen,
Gekapt en fraai gekleed. Straks 'bid zy verder niets,
;Noch wenscht meer dat haar 't leven wrud' benomen.
Hy nadert, daar ze op 't klaagbed rust,
En fpreekt haar fireelend aan met duizend fchoone reden:
Hy zllcht, hy vleit, by zweert, hy kust'.
Hy roemt op 't hoog(l' al haar bekoorlykheden.
Ó CULORIS, hebt gy nu wel fpyt
Dat gy nog niet gefiorven zyt?
Uw D(lMON zweert zyn liefde u eeuwig op te draagen:
Is 't mooglyk dat gy hem nog met uw' dood zoud plaagen!
: Der fchoonen toOrD en gunst, hoe llrydig van natuur,
Zyn echter beiden kort van duur:
Thans laat zicb CULORIS. weêr verzoend, door d'a,rm omvangeD
Van hem dien zy zich firaI{s zo haatlyk had verbeeld;
Zy fchenkt hem kus op kus, en drukt zyn bruine wangen,
Die zy met danle handen ftreelt.
Doch onder dat geftreel , zo troetelend , zo teder,
Vei"llyven haare leên; zy valt in onmagt neder.
Hoe! nadert dan baar einde, 6 Moeder van de Min?
Een fpitfe bek groeit uit haar ronde kin;
Haar handen zien we in vleugelen verkeeren;
Haar' boezem in een' krop; haar vel bedekt IDee veêrel'l!

War
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Wat hebt ge met haar vóór, GodIn?
Is 't mooglyk! ••• ben ik niet bedrogen? .....
Neen; CHLORIS word een duifje voor onze oogen.
Hoe beeft nu DAMoN niet, daar hy
Zyn fchoone ziet op vleuglen zweeven!
Tot drieml'al vliegt ze om 't hoofd haars minnaars, als ofzy
Haar' lust nog boeten wilde en hem een kusje geevell :
Wat eertyds met vermaak door CHLORIS wierd gedaan"
Kleeft, zo het lèhynt, haar als een Duif nog aan.
Zich fraai te tooijen , op te flikkeIl
Was daaglyks al haar tydverdryf!
Hoe flikt en pikt de Duif haar Iyf!
Zy plukt de veedren uit om die gelyk te fchikken;
Zy vliegt naar • t waschvat, baad haar borst, haar' hals en
Als CHLORIS deed voorheên.
Hoor hoe zy lagcht! maar wilt gy vraagen
Waarom'zy dus in tt lageben fehept bebaagen?
Zy lagcht als CIlLORlS, die, voorheen"
Om aIle1 lagchte buiten reên.
Ei t zie haar eens vlak voor dien fpiegel zwieren"
Waar CHLORIS eertyds menig unr
Zich oefende in de kunst van houding en \Dan ieren.
Ze aanfchouwt haar' blanken hals, haar vleugels, haar postuur,.
En treed hovaardig, met zichzei ven' in-genomea ,
Gelyk een tr'otfcbe Maagd, die 't hoofd freekt in den wind.
ó GoÓn , roept haar bedrukte vrind,
Doe Car.oRIs uil dees Duif toch weêr te voorfchyn komen!
Vergeefs, zegt Venus, fpilt ge uw klagr.
Nooit word de menschlykheid uw fchoone weêrgegeeven.
De fraaI van duif voegt haar, die lagchte en nimmer dacht,
A?
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Zich altOoS optooide, en in 't minnen was bedreverr.
Nu kan zy, als een duif IJ recht naar haar neiging leeven.

* * •
Wanneer nu eens de Mingodin ,
(Men zegt zy hep.ft zulks in den zin,)
Befloot op de eigen wyz' te handlen
Met al de Meisjes, die op 't [poor van CHLORIS \vandlerr,
Hoe talryk ~ou op aard', naar allen fchyn.
Eerlang 't geflacht der duiven zyn!
Gewis, 't vermeerderde alle dagen;
En menig man lag zich te rusten naast een vrOU\V,
Die 's morgens aan zyn zyde een duifje vinden zou.
'k Moet, by die wisling reeds vooräf't verlies beklaagen
Van zo veel fchoonheên. VCiler, ei voer toch dit befiuit ..
Ó Lieille Venus, nimmer uit!
j. L.

D E K R ANK E.

Een Man, fints langen tyd be1lredelf
Door felle pyn in al zyn leden,
Gedroeg, in dien bedroefden {laat t
Zorgvuldig zich naar ieders raad,
En
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En kon zich echter vali zyn Iydell
Op geenerhande wyz' bevryden:
Doch [prak een Wyf, dat, hoog bejaard,
Door veel geheimen was vermllard.
Dit floeg. daar hy, met ween ende oogen,
Vast bad om hulp en mededoogen,
Hem firaks dit toovermiddel vóór:
Wasch driemaal, blies het hem in 't oor t
ZG dra de zon begint te lichten.
Op 't graf eens vroomen, uw gewrichteft,
Aan hand en voet, met ver[chen douw.
Dit helpt. Gedenk hierby een vrouw!
Hy volgt den raad aan hem gegeeven.
Wie wenscht niet zonder fmart te leeven 1
Hy kroop, toen 't licht herrezen was,
Naar 't kerkhof ~ vond een' zerk en las:
Vraagt gy, Ó Wandelaar! wat man hier ligt begraaven?
Hy was der vroomen baak, vol ongemeene gaaven:
Een wonder van zyne eeuw: ja, 't zy in 't kort gezeid f
Hy word van Kerk en School', van Stad en Land befchreid.
Hier wiescb de Lyder, en met reden,
TerfiolW zyn halfverlamde leden.
Maar welk een werking had die kuur?
Ach! 't fcheen hem nechts een doodlyk uur,
Daar grooter [mart zyn wanhoop voedde.
Hy gre~p zyn' !laf, en, droef te moede,
Bekroop hy 't bygelegen graf.
Hier nam allengs zyn weedom af.
Hy, fchoon noch zerk, noch fchrift, noch teekeIl',
Van 's Dooden deugd of gaaven [preeken ,
Ge-
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Gebruikt nochtans het mi~del weér,.
En wascht zyn leden, keer op keer.
Straks voelt hy zich van pyn on til even t
En zyn verlamde leên· herleeven.
Ja zonder fmart en zonder {laf
Verlaat by dit eenvoudig graf.
Ach! roept hy, laat geen {leen my IeezeIl
Wie deeze vroome man moog' weezen) •••
De Koster nadert by geval ~
Ey hoopt dat die 't hem zeggen zal,
En vraagt; maar moet al weder 't vraagen.
De koster {laat geheel verflagen,
En durft hem naauw' ten antwoord {laan.
Doch vangt in 't eind' dus zuchtende aan::
Hier ligt hy, die, vol 2ottemyen,
DoorlIepen kunst en ketteryen ,
Den fpot met vroome lieden dreef;
Komediën en vrulrzen fchreef,
En dien men" wie hem ook betreurde-,
Een eerlyk graf naauw' waardig keurde.
Hy was een booswicht, als gy ziet.
Neen I zegt de man, dat was· hy niet.
Maar 'k denk veelëer, dat die Geleerde,.
Dien ieder als een wonder eerde,
Gelyk men op' zyn' graffieen leest,
Eep fnoode booswicht is geweest..
Bi D. 8..
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Wat doet gy toch den gllntfchen dag?
Wuräan belleed ge uw' tyd, ingien ik 't vraagen mag~
Gy houd, naar 't fchynt. u op- met wonderbaare zaaken.
Dus fprak,de looze Vos tot de Exter; die hem zei:
De waarheid is 't alleen die ik .alöm verbrei' ;
Geheimen, waar geen vlyt ooit achter wist te raaken,
Weet ik welhaast bekend te maaken;
Ja, van den Vledermuis tot aan den Adelaar,
Is niets verborgen of ik maak het openbaar.
Wel, goede Vrind, het zou by uit!1ek my bekooren,
Hernam de Vos hieröp, iets van uw kunst te booren.
Gelyk een zwctrende Arts, die op iyn rpreekplaats (laat.
Geduurig been en weder gaat,
Nu achterwaarts en dan naar vooren;
Zyn' witten neusdoek zwaait, en kucht eer dat hy rpreekt f
Zo loopt myn Exter thans den boom nu op dan neder,
En il:rylct aan eenen tak zyn' [nater heen en weder,
Met een gelaat waaräan ~een deftigheid ontbreekt.
'k Ben zeer gedienflig met myn gaaven,
Myn Vriend, dus vangt hy aan. Gy houd het voor gewis
Dat gy voorzien zyt van vier beenen: maar 't is mis.
Een weinig aandacht Ilechts, 'k zal myn gezegde 11:aaven;
Want gy, heer Vos, beweegt uals gy gaat~
En gy beweegt u niet, zo lang gy flille flaat.
Doch dit is 't alles Ilict d.at ik heb 'uit te leggen,

Geef
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Geef acht dan op het geen ik verder 11 zal zeggen:
Zo dra uw voeten gaan, zo gaan zy over de aard',
En desgelyks doet ook uw !laart.
Nu zien we u 'bier, dan derwaarts fnellen,
Maar altoos door uw' ftaart verzeilen.
Gy merkt ook, als gy been voor been
Wu fnel beweegt, zulks van uw' !laan metéén ,
Zo dikwyls gy u tracht met Menderen te fpyzen.
Waaruit gy, ten befluite, op 't allerklaarfie ontdekt
Dat u uw fiaart ten vyfdell been verfirekt.
En dit, heer Vos, was te bewyzen.

• * *
Ja, dit ontbrak ons nog I hoe zeer verheugt het my
Dat ook nog zulke groote geesten,
Die 't all' bewyzen, 't zy hoe 'e zy,
Te vinden zyn by beesten!
Door de eigen Vos, die dit voor waarheid heeft verteld,
Wierdtevens ons daar by gemeld,
(Wat glori voor het kunstvermogen 1)
Dat Z1 die 'e minst verfiaan het allermeest betoogen.
P. ft!.
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'tWas in een zeker land voorheen
't Gewoon gebruik by groot en Ideen
Dat ieder fiamelde in zyn reden,
En niemand ooit dan hinkend ging:
Men hield dit voor de fraaiO:e zeden.
Dien misfiand zag een vreemdeling:
Hier zal my, om myn' gang, elk met verwondring groeten.
Dus dacht hy en fiapt voort met vastgezette voeten.
Hy ging. en ieder zag hem aan.
Elk lagchte die hem zag, ja bleef allagebend fiaan,
En riep: Leer toch dien vreemdling gaan.
Om dit verwyt van zich te weeren •
Vond zich de vreemdeling tot tegenfpraak verpligt.
Gy, fprak hy, gy, die my beticht,
Gy hinkt, ik niet. Ei, tracht dien gang toch af te leeren t
't Geroep vermeerdert op uat woord,
Nu elk de fpraak des vreemdlings hoort:
Hy llamelt niet! Ó Îchande! 6 welk een mislyk fpreeken!
Straks vllngt men aan a!öm den fpot met hem te fteeken.
...

..

.

Zo we aan een fout van jongsäf zyn gewoon,
Word ze eindlyk in onze oogen fchoon:

Een
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Een Wyze zal het vruchtloos waagen
Ons onze dwaasheid vóór te draagen.
Men boud bem vol van zotterny,
Alleen omdat hy wyzer' is dan wy.
,. p. B.

INKLE
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De w~ucht, die het eerst ons onderwezen heeft
Hoe, op.een vlottend hout, de mensch door 't zeenat {treeft ;
Ons noopte om 't lieme.pand, bet leven, in de vlaageu
Des woesten oceaans, flechts op een plank, te waagen:
De winzlJcbt, de oorfprong van het duidelyk begrip
Van voordeel en verlies, voerde Inkle ook op een fchip ~
Hy offerde de kracht van zyne beste jaaren,
Op hoop van winst te doen, aan de ongefiuime baaren.
In handelzucht beftond al zyn verlland en vreugd,
En rekenkunde alléén - was zyn voomaamfie deugd.
Hem lokte 't ryk Gewest, dat wy door 't zwaard bekeerden ;
Dat wy het Christendom en onze vrekheid leerden.
Hy ziet America. Maar naadrende aan dat land,
Vernielt een norm 7.yn fcbip. 't Gelukt hem naauw' aan 't &rand
Het doodsgevaar te on.tgaan. De Wilden va.llen. t'faamen

Strakt

INKLE

EN

YARIKO.

2l'

Straks ep de Britten aan, en die de zee ontkwamen
Vermoorden ze altemaal. Slechts lnkle ontweek hun zwaard.
En bleef door zyne vlucht in 't diepst van 't bosch befpaard.
Doch eindlyk, ademloos door 't zwerven ginds en weder,
Werpt hy, verward van geest, byeenen boom zich neder,
Vol van onzeekren angst of in dit ongeval
De honger of het zwaard hem 't leven rooven zal.
Dus peinzende op zyn lot, verneemt hy door de boomen
Een onverwacht geruisch; dit doet op nieuw hem fchroomen.
Een jonge Negerin fpringt achter 't loof vangaan.
Zy f1aat haar fnelziende oog firaks op d'Europeaan;
Staat fiil. Wat zal ze doen? verbaasd weér bosch waart wyken ?
Neen, zulk een fchuwheid laat geen wilde fchoone blyken.
Zy ziet den vreemdIing aan: z~n minnelyk gelaat,
Zyn krullend hair, zyn blank gezicht, zyn vreemd gewaad ,
Bekoort haar?, en belet haar weér re rug te treeden.
Zy t1:eelt ook lnkles hart door woeste aanminnigheden.
Daar zy niets van de kunst van veinzen had geleerd,
Verraad haar oog terfiond de drift die haar verbeen:
Het fmeekt om gunst en toont tot gunstbewys zich vaardig.
De Negerin was fchoon en wel beminnenswaardig.
Gebaarden firekken thans voor woorden aan dit Paar;
Door teekens worden zy vertrouwlyk met elkaér.
Zy wenk, hem met de hand: hy volgt haar zonder duchten.
Ze onthaalt hem in een hutje op rype en fchoone vruchten.
Geleid hem by een bron waar hy zyn !Jorst verllaat.
En brengt door lagchj~s weér de vreugd op zyn gelaar.
Zy ziet hem telkens aan en fpeelt met zyne hairen,
En fchynt verbaasd dat die zo los en krullend waren.
Yariko draage zorg dat ze, ieder morgentyd,
Haar'
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Haar' lieven vreemd/ing weêr met versch onthaal verblyd;
Tracht ieder dag op nieuw door tederheid te toonen
Wat al trouwhartigheên in 't hart van Wilden woonen.
Zy brengt hem gift op gifr. Met vellen van gediert' ,
Met veedren, ryk van glans, word lnkles hut gefierd.
Een nieuwe fchelpemooi moet om haar fchoudren praaIen
Zo dik wils zy verCchynt om haaren gast te onthaalen.
Des avonds voert zy hem naar eenen waterval,
En onder 't zoet geruisch van Philomeels gefchal
Valt hy gerust in flaap. Uit tederlyk erbarmen
Bewaakt zy ieder nacht den vreemdling in haare armen.
Voed in Europa wel een hart zo trouw een min ~
De liefde nort dit paar een' nieuwen fpreektrant in~
Door klanken, van hen zelf bedacht en waargenomen.
Verllaat hem 't zoete kind, en hy de maagd, volkomen.
Hieröp maalt Inkle haar den k05telyken fchat,
De blyde leevenswyz' van zyn geboortefiad.
Hy wenscht haar nevens zich nog eens te zien in Londen:
Haar fpyt bet dat zy reeds zich niet aldaar bevonden.
Daar, zegt by, (wyzende op zyn' rok) word u bereid
Een kleed van beter flof, van groot er kostbaarheid ;
In buizen, half van glas, zult ge u, naar uw behaagen,
Van vlugge paarden door die ftad zien rond gedraagen.
Het Meisje fchreit van vreugd; ziet [chreijend' naar de zee,
Of zy, van verr', geen fcbip ziet naadren tot· de reê.
Zy ziet bet geen zy ~nscht welhaast te voorfchyn komen;
Ze ontdekt in 't einde een fchip: van blydfchap ingenomen,
Zoekt zy haar' vreemdling op; vergeet haar vaderland
Uit enkl1! zucht tot hem; begeeft zich, aan zyn hand,
Zo blyde aan boord, als of ze reeds een huis te Londen,
In
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In 'e vaartuig, 'e geen hen zal vervoeren, heeft gevonden.
Hetfchip, begunfligd door den wind, zeilt fpoedig voort.
't Vliegt naar Barbados. Maar, helaas! hier was het oord
WaarInkie , op zyn fortuin te onvreên , aan 't peinzen raakte;
Waar ylings in zyn hart de zucht tot winst ontwaakte.
Hy keert uit Indiën ontbloot van geld en goed:
Dit 's VQor zyn gierigheid de wreed!l:e tegenfpoed.
" Hoe, zegt hy, heb ik dan dien zeetogt ondernomen,
" Met moeite en angst ge!l:reên , om arm weêr t'huis te komell J
Hy !l:i1t in korten tyd zyn honger naar gewin,
En voert YARIKO te koop als een ilavin.
Dus word de dankbaarheid verkeerd in dwinglandye;

Zy, die hem heeft behoed, gedoemd ter flavernyë.
Schoon 't Meisje hem omhelst, hem fmeekend' valt te voet,
Schoon 't vleit en weent en kermt, niets buigt zyn vrek gemoed.
My,daarikzwangerben •••• my! ... vaart zyvoortmctklaagen.
Beweegt hem zulks? ja! om haar hooger op te jaagen.
Nog drie pond meer! •••• Weläan, roept Inkle, ik laat ze u zo!
Daar, Koopman, hebt gy 't wyf! zy' heet Y A RIK O.

. .'"

Barbaar! fuoode lnkte! waar is uws gelyk in wezen S
elk waerelddeel ook elk uw fchande leezen !
Beloont ge t ontäarde ziel! een trouw van die waardy,
Een tederheid zo groot, met harde ilaverny?
Een Maagd. die 't leven wel voor u had willen derven;
Die u den dood onttrok; met u op zee ging ,zwerven;
M~gt.in

Om
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Om u haar volk verliet; by ha:!r bevalligheên
Het beste hart bezat, verkoopt ge om winst-al1é~n?
Draag vry uw' roem daarüp; nic:ts zal u dien ontrukken.
Geen booswicht ovenreft u ooit in gruwelfiukken.

'J.L
DEK 0 E K KOE K.

Dè Koekkoek zag onlangs een Spreeuw'
De Stad

ontvli~n

naar 't veld, om ruimer lucht te erlangen.
Vriend! fiep hy met een groot gefck~euw,
Wat zegt het lleêvolk toch van onze woudgezangen ?
Ik bid u geef rny een verhaal:
Wat zegt men van den Nachtegaal?
" Elk roemt zyn onnavolgbaar zingen."
En van den Leeuwrik ? voer hy voorr.
" Zyn zang heeft duizend lievelingen."
Wat hebt gy van dea Vink gehoord?
" Meer van het vinken et dan 't vinkelied gewaagen.u
Voor 't laatst moet ik u nog iets vraagell:
Wat, riep hy. zegt men toch van my?
Toen zei de Spreeuw: " Ik moet uw' zotten waan beklaagen:
" Geen fchepfel rept van u, myn vriend, geloofmy vry."
I) Dan zal ik, voer hy voort, my van dien ondank wreek en ,
" Ell eeuwig van myzelven fpreeken,"
'J. L. D. J.
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Van zeekren Hospes word verteld
Dat by, van tyd tOt tyd. wierd door een Spook gekweld.
Hy liet zich, om dien geest te weeren ,
In fiilte 't duivelbannen leeren :
Doch 't lastig Spook was veel te kloek:
Om zich te nooren aan bezweeren,
En gaf. in lange witte kleêren,
Hem alle nachten een bezoek.
Een Dichter, wien dit huis was lIangeprezen,
Kwam hier ter woon. De Waar:!, door wien de nacht
Niet gaarne al!één wierd doorgebragt ,
Verzocht den Dichter hem zyn vaerzen voor te leezen :
Dees las een TreurCpel, koud, langwyIig. zonder ziel,
Dat juist den Ho~pes niet, lUaar hem zeer wel geviel.
De Geest. die op den Waard·alléén had acht gegeeven,
Trad nader, luisterde en begon van Cchrik te beeven :
Met groote moeite had hy 't eerst tooneel gehoord,
Maar met bet tweede was hy voort.
De Waard, door hoop nu ingènomen,
Liet tegen d'andren nacht den Dichter wederkomen.
De Dichter las; de Geest verCcheen;
Hy toefde maar zeer kort; hy luisterde en verdween.
Goed, dacht de Hospes, goed; 'k zal u welhaast verjaagen 1
Zo gy geen vaerzen kUilt verdraagen.
Nu kwam de derde nacht; de Hospes was alléén.
B
Juist
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Juist op het eige~fte uur kwam 't Spook weêr voor zyne oogen.
De I Io~pes dacht: geen nood; is daar 't bezoek? ik weet
Een middel dat geneest. of ben op 't ergst bedrogen.
Jan, riep hy tot zyn' knecht, loop ras, vraag den Poëet
Om my zyn Treurfpel voor een uur of twee te leenen.
De peest verfchrikte, en wenkte dat de knecht
Die moeite fpaaren zou, en federt, zo men zegt,
Is 'r Spook niet weêr verfchenen.

* * *
Laat ieder, die dit wonder leest,
Hierüit dees nutte lee'ring trekken:
Dat nooit een vaers zo deerlyk is geweest,
Of 't kan tot eenig nut verftrekken.
En zo elk Spook zo Rerk voor flechte vaerzen beeft,
Wat troost, dat, in zo veel gevaaren,
Onze eeuw voor galltfche legerfchaaren
Van Spook en niet te vreezen beeft!
Wy zullen, om met vrucht ben allen weg te weeren ,
Gewis geen vaerzen ooit ontbeeren.

J.
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'kZal een gefchiednis u doen booren,
Ó Jeugd! misCchien uw traanen waard'.
Ei, luister met aandáchtige (Yoren
Wat droevig wee de liefde baart.
Het voorbeeld aller Jongelingen ,
Zyns gryzen Vaders troost en fiaf.
Die ieder kon tot achting dwingen.
Wiens deugd het blydst voorüitzicht gaf;
Die Jongling, wyl de min hem griefde,
Vervoegt om troost zich by Climeen.
Hy zucht, by Cmeekt om wederliefde:
Maar vrucbtloos is al zyn geween.
Geen klagt, geeD voetval, niets kaD baaten.
Climeen gebied hem haar te ontvliêD.
Wel, zegt hy, 'k zal u dan verlaaten:
Gy zult my nimmer weder zien!
Hy rokt den degen uit de fchede.
Helaas! zyn wanbollP fiygt in top.
Hy 1laat zyn oog op punt en rnede,
En fieekt bem langfaam weder op.
Ä.
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\Vie is 'er, die de vroom!1:e vrouw,
Zo vroom in haar kleedy. als vroom in haar verrichting,
Wier mond !1:eeès overvloeit van 1l:ichting,
Geen' lofzang waardig keuren zou 1
Hoe leerzaam, hoe voorbeeldig is haar leven!
Zo dra die vroome vrouw, wanneer 't agt uuren flant,
In d'ochtenLl:ond het bed verhl1lt,
Zoekt zy de bede op, voor dien dag der week gefchreven.
En fchoon haar zestigfl:' jaar reedi is voorby gegaan.
Roept zy op heden nog den Heer om kui5chheid aao.
Daar zy genoegzaam nooit beeft haar bekomst gegeeten,
Smeekt ze echter tleeds om matigheid in 't eeten.
Hoewel zy daaglyks geld op panden geeft ter leen,
Zoekt zy nochtans naar troost in haar behoefdgheên.
Wat deugdzaam hart! wat heilig ziel vertrouwen !
Zy leest tot tweemaal toe den Bybel d6ór in 't jaar t
En weet daardoor haar huis te hoeden voor gevaar,
Ja zelfs voor eeuwig uit des duivels klaauw te houên.
Twaalf liedren heft zy daaglyks aan.
Wie daar?. een arme, •• hoe! wat durft die man bellaan?
Gaa, onhefchaamde1 gan. zoud ge in 't gezang haar fiooren?
VCltrek; 'wanneer zy zingt· kan zy naar niemand hooren.
Gaa. honger vry. gelyk gy zyt gewoon.
Zy hefe haar hart thans tot Gods troon;
Zou zy dat hart nu van den hemel wenden
Om 't oog te llaan op armoê of elenden ?
Zv
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Zy zingt, en zingend' zet zy 't eeten op den diseh.
Zy eet, en eetend' fmaalt ze op 't boos verval der tyden.
Daar word geklopt. Wie of 'er is?
Een oude vrouw, die groot gebrek moet lyden;
Wier armaê zelfs geen flukje brood ••.•.•
Gaa, kwel my, als ik eet, niet met uw' nood •.•••
Cy zingt noch bid, dit lyd geen tegenfpreeken.
Wees vroom, doe WH uw pligt gebied.
De Heer verlaat den zynen niet.
Wanneer toch bedelde ik ~ men moet, in zyn verdriet,.
G~d vuurig om zyn' byl1and fmeeken.
Dus yvert zy. Maar is dees vroome vrouw veelligt
Niet wat te hard, te flreng in tt oefnen van haar' pIigt?
Is 't geen gevoelloosheid veel meer dan médedoogen?
Neen t' neen; zy wil ten nutt' der armen zulks befl:aan,
Bekeert hen door verwyt;werpt fl:om hen', kwaad voor de oogen;
Zy pryst de naadtigheid en 't ernftig bidden aan.
Is dit niet naar 't bevel van 's Heeren woord gedaan 'I
Zy wil wel diens t doen met haar goedrerr,
Doch niet dan aan heilzoekende gemoedren.
'Vaar is een vroome vrouw hekend in onze flad
Die altoos, in dea nood, by haar geen toevlucht had?
Br.engt zy haarf1echts wat nieuws,al is 't geene aandacht waardig.
Ze is op haar beurt voor haar dienstvaardig.
Ach, ja!. Beatrix hart is fieeds ter hulp bereid.
Hoe zeer de waereld haar gedrag ook moog' mispryzen...
Zy toont den leevenden niet flechts mildaadigheid,.
Maar weet die tevens ook den dooden te bewyzen.
Wierd ooit een kind gebragt naar 't graf,
TI 3
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Waar ze op den zerk den fchoonl1:en krans niet gaf?
\Vat draager vond in haar gefchenk geen welgevallen?
Dea trix krans was toch de beste krans van allen r
Wat hcerlyk Crucifix! Wie heeft dit hier gebragç?
't Is van Beatrix, en den dooden toegedacht.
Die vroome vrouw! leeft zy als ik ben overleden,
Zal zy gewis myn' zerk met zilver overkleeden.
Zy fiert den kanfel en 't altaar,
En zal by 't volgend nieuwejaar ,
Hoe fmaalend' ook de nyd moog' tieren,
Ten derdenmaale die verfieren.
AI fchryft men bits dit aan haar eerzucht toe,
Haar weldoend hart word nimmer moê.
Wie wns't. die onlangs in den kring der kerkgenootell,
Met een bedaarde hand, een pakje, digt gefloten,
Behendig in 't colleél:ezakje fmeet ?
Het was Beatrix die zulks deed.
Zy leent den Heer; en wat zy geeft geeft ze onverdroten.
Dat juist de lieden 't zien, daariian heen zy geen fchuId.

* * *
Schoon u de lastraar hoont, Beatrix! neem geduld.
Ey zegg' vry: dat gy dus Gods almagt om wilt koopen,
Opdat ge van de nraf voor 't woekren vry moogt loopen.
Dat hy u fpottend' doeme, alsöf gy waart geneigd
Tot klappemyen, die elks goeden naam bevlekken;
AI5öf 't u kon ten blydO:en nieuws verfirekken
Wanneer uw evenmensch met rampfpoed word gedreigd;
Alsöf ge uit 's naastens leed uw groo.tlle vreug.d kost raap en ;
Als.-
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AIsöf uw gantfche deugd alléén bef1:ond in fchyn.
Zwygt, fpotters, zwygt! Dit kan niet mooglyk zyn.
V'anc biddend' fiaat zy op en zingend' gaat zy flaapen.
j. L.

DE B L I N D EEN DEL A MME.

Een Blinde, op zynen weg verlegen,
,Kwam by geval een' Lammen tegen,
En dacht dat hy, ter goeder f1:ond,
In de ez en zynen leidsman vond.
Zou ik, fprak de andre, u hulp verleen en ?
Ik zelf ben lam aan bei myn beenen.
Doch 't fchynt uw fchonders zyn gepast
En fierk tot torsfehing van een' last.
Als 't u gevalt my voort te draagen,
Behoeft gy naar geen' weg te vrallgen.
Gy zult als uit myne oogen zien,
Daar 'k van uw voeten my bedien.
Men zag den Lammen en zyn krukken
Terfrond des Blinden ichouders drukken.
't Veréénigd Paar verrichtte toen,
Dat één van beiden niet kon doen.
B 4,
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.. * *
Gy mist wat andren~ ruim verkreegen ~
En andren derven uwen zegen:
Die onvolmaaktheid is ft, waarfiit
Voor ons 't gezellig leven fpruit.
Indien niet dees de gaave ontbeerde J
Waarmeê Natuur my mild verëerde,
Wat waar' 't gevolg? dan zorgde hy
Alléén voor zich, en niet vopr my.
Laat nooit uw klagt de Goden fiooren.!
Is u het voorrecht niet befchooren
Dat ze andren /chonken, 'e word gemeen
Door vriendCcbllp e).1 gezelligheên.

J.
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Phytax,

die zo menig' nacht
Hield voor huis ,en tuin de wacht"
En geheele dievenbenden
Door zyn blaffen af kon wenden;

Phy
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Pbylax,. die den f1:outClen gast,.
Tulliaan, wien elk moest duchtet1 t
Zelfs tot tweemaal dwong tot vluchten"
Wierd door koonfen ' aangetast•.

AI de buuren ga.ven raad:.
Kruidendrank en mithridaat
Moest hy walgend binnen flikken.,
Om zich naar hunn' zin t~ fchikken.
Zelfs een Hospes, die, v~orheeD
Uit een vreemd gewest gekomen .."
't Doétoifcbap had aangenomen t
Moest aan hem zyn kunst. bef1:eên.
Naauwlyks wierd de maar' verfI~reid:
Van dès Honds opaslykheid,..
Of zIn broeders en zyn vrinden
Lieten Clraks zich by hem vinden.
Pantalon, zyn beste maat,.
Likt zyn' heeten mond en leden;
Zucht, en roept, met teedre redef):'
Ach! .wie dacht zulks? Ach! wat raad t
Ph:;:lax fprak :. 't is al te waar ,.
Pantalon, 'k ben in gevaar•.
Had ik flechts niet il1genomen ~.
'k Waar' wel weder opgekomen.
Denk vry, zo· ik heden f1:erf;
Dat ik, na myn droevig kwyneD',
Door 't gebruik der medicynen,
Door niets, anders 't leV~D derf...
D 5
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Acb! ik aierf nog wel te vreén,
Zo ik nechts zo menig been,
't Welk ik fpaarde en nu moet derveD"
Af mogt kluiven vóór myn nerven.
Dit bekommert my vooml ~
Dat ik die vóór 't eind' myns leven.
Niet gebruiken kan. en tevens
Ook niet met my neemen zal.
Zo gy trouw zyt en my mint.
Baal !DY één daarvan, myn Vrind!
't Geen gy by de hooge linden
Voor de boogaartdeur zult vinden•.
Lieffie Pantalon! gaa heen,
Breng my't geen ik gisteren morge"
Daar heb achter 't rys verborgen ......
Maar kluif toch niets af van 't been ~
Pantalon, die trouwe Hond ~
Liep, en bragt hem 't geen by vond::
Phylax J die niets kon gebruiken,
Tracht nog eens daaräan te ruiken.
Eindlyk, reeds half dood en blind,
Sprak by: raak niet aan die bonken!'
Sterf ik, dan zyn ze \l gefcbonken;
Maar niet eer: verfiaat gy 't,. Vrind ~
Ach' genoot ik nu 't geluk
Dat ik .nog dat bammenlluk.
't Welk ik ... doch ik zal wel zorgen.....
"k Zeg uiet \Vaar ik 't heb verborgen ..

Word:

DE

HOND.

!JS

Word ik wederöm gezond,
Dan zal ik u, by myn leven,
Daar de beste helft van geeven;
Jl, gy zult.... Hier merf de Hond•.

• * .'
Een Gierigaart wykt nooit van zyne vrekbeid af':
Hy flaat, by 't flerven, flechts twee oogen op het grar~.
En ziet, onc(l:eld, met duizend oogen,
Zyn fchatten aan, zyn' lust, het doel van al zyn poogen•.
o Zwaare band, die hem zo vast aan 't aardfche hecht!'
C)m fchraal te lee ven en met angst en leed te fierven ,
Vergaêrt hy fchaEten voor zyn erven:
Benyd men hem zyn fchyngeluk met recht?
H.
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Procesfen , ja, die diè~en 'er te zyn.,
Voorönder(l:eld men moest ze misfen,::
Hoe zou men dan het myn' en dyn"
Bepaalen kunnen en beOisfen?
Het twisten leert ons zelfs Natuur:'
Bleit voort dan, Vriend!. hoe l~g 't ook duur';
B 6·
Gr

36

HET

PROCES.

Gy tiet men wil 't u moede maaken:
Doch zwicht niet, waag 'er alles aan.
Laat d'Adrocaat zyn' gang 11echts galm.'
Recht blyft toch recht in alle zaaken.
" Wat zegt gy , Buurman? zou dit pad
" U toebehooren? meent gy dat.?
" Neen, neen, 't behoort tot. mynen akker.
" GeloDf my, gy bedriegt u, Makker t
" Ik zal u door 't getuigenis
" Van twintig Boeren overreeden •
" Dat lang reeds vóór den tlCd der Zweeden •• ~..
" Gy raaskalt, Vrindfchap! dat 's gewis ...
" Dat pad en gras my toebehooren
'0 Zal ik u leeren ; 'k heb 't gezegd.
" Ik laat me in dat bezit niet O:ooren :.
" Het Recht zal de uitfpraak doen, ja 't Recht I"
Zo. raakt het bloed' van Klaas aan 't gisten •.
Hy draait zyn' hoed. 11aat in de hand:
" Eer ik dat pad my laat betwisten,
" Verlaat ik liever. gGed en land."
De gramfchap VDert met fnelle fchred'en
Hem naar de naaste aad om raad:
Maar ziet, Heer Gtimpf, zyn Ad'IDCaat,.
Was even naar het land gereden.
Hy loopt en haalt hem in met fpDed ••••
" Hoe was dat, vraagt ge, in zyn vermogen?
,. Glimpf WilS te paard en Klaas te voet?"
Beticht ge mi' dan met een' logen?
Stel
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Stel die gedachten uit uw' zin,
'k Zou anders, om dien hoon te wreeken,
Ligt zelf eens met Heer Glimpf gaan [preeken.
Ik zeg 't nog eens, Klaas h. Ic hem in•.
Hy grypt den toom, door toorn gedreven.
" Goên dag, Heer! zegt hy met verdriet:.
" Myn .Buurman Klees ,. die deugen iet !
" Die [chelm! •• 'k wil hem geen' [cheldnaam geeven.
•• Die gek !'" denk hoe ik ben verlloord!.
,t Zegt dat het pad, dat onze velden
" Vanéén [cheid, hem, hem toebehoort.
t, Die fioutheid wil ik hem vergeldeR.
" Mynheer! myn allel beste koe,
" Dan nog zes [chepels haver toe L
Ct Paard hinnikte op het woord van haver.)
" Och! help my tegen hemt pleitdat'er'tDorpvandaver't
" Geen mensclt,fprak Glimpf, nam ooit de zaaken beter w.aar
Dan ik: uw Buurman moet voorzeker acheerleggen ...
» Gy hebt gelyk: dit lyd geen tegeDzeggen~
" Uit uwe reden blykt het klaar.
t, Genoeg j. men dagvaard' hem: 'k zal alles klaarbewyzeu.
" 'k Beu niet gewoon rnyzel v' te pryzel1:
" Dit voegt geen'eerlyk' Advocaat•.
" Doch vraag vry, elk zal 't u verklaaren.
" Of één Proces fiots twintig jaaren
" Door rny verloren is! volg blindelings rnyn' raad..
" Ik zal 'tpleidooi met kracht beginnen.
,. Een woord een man: gy 2:ult het winnen.

Jt
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Heer Glimpfryd voort. Klaas roept hem na: Mynheerf
" 'k Hou myn belofte, ja nog meer."
Hoe hevig wierd de firyd gedreven!'
Hoe menig riem papier wierd yIlings vol gefchreven!
Het halve Dorp wierd in de zaak bevat.
Men' zocht getuigen, en verhoorde een reeks van Boeren,.
En vyfëntwintig, die toen zweeren moesten, zwoeren
Eenfiemmig dat het gantfche pad,
Om welks betwisting Klaas zo hevig zich verfioorde"
Ilem, volgens 't oudst bericht, geheel niet toebehoorde.
Wel, Klaas, de zaak gaat mamlyk Oecht!'
Ik weet niet veel van 't procedeeren:
Maar, onder ons ,. hoe ook 't Proces moog' keeren,
My dunkt gy hebt zeer weinig recht.
Elk vonnis wyst hem if:' party blyft zegep1'1alen.
MlUlr hoe 't hem tegengaa , Glimpf moedigt hem weér aan •.
"Laat toch 't Proces zyn'loop; vrees niets; laat my begaan•.
" 'k Zweer dal ik 't eindlyk d66r zal dringen: 't kan niet faalen r:
,.Maar"..." 'k Vat het.Goed,Mynheer!'k zal fcraks het geld gaan
Klaas leent een goede fom. Vyfjaaren duurt de firyd. (haaIen.
Maar waaroin toch zo lang een' tyd?
'k Moet u hiervan onkundig laaten:
Gaa, Leezer!. vraag het de Advocaaten.,
Het laatfte vonnis komt. Wat zegt gy nu. myn Vrind ~
Klaas wint de zaak. 't Is waar, hy leed veel by dat twisten..
Maar fchoon hy huis en hof met pleiten moest verkwisten,
En huis en hof reeds aangenagen vind,

Ge

HET

l"llOCES"

39

Genoeg dat by het Pad door 't procedeeren· wint!
,. ó! Roept hy, leer van my het pleiten nooit te fraaken •.
Do Gy ziet het duidlyk: Recht blyft recht in alle zaaken.
H.
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Een Bedelaar trad. met ontbloocen degen-,
In 't huis eens mans, die veel bezat,
Dien hy, hem wenCchende des hemels dierbren zegen"
Op 't needrigfte om eene al moes bad.
Ik, fprak hy. ken uw christlyk harte:
Gy fchept vermaak in de armoê by te !laan·,.
En trekt u, met oprechte flllQrte,
De elende van uw' naasten aan-.
Myn fmeeken zal uw ziel beweegen.
Gy ziet, ik vraag u niets met Cchaamtloos onbeCcheid':
Neen; ik verlaat me alleen (hier wees hy hem. den degen)
Alleen op uw liefdadigheid•.

*

*

*-

Op deeze wyz', lofbedelende Scbryvers,
Spreekt ge elk om zyn goedkeuring aal1.
Op 't needrigst meld ge ons 't doel uws yvers~
En doet beleefdelyk ons uwen eisch verfl:aan •.
.Een Schryver dwingt.ons nooit hem onzen lof te fcbenken~
Ó Neen f:
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6 Neen; elk oordeel' naar zyn' lust!
02 ODZ~ billykheid is hy geheel gerust:
Opdat wy echter danräan denken,.
Toont hy ons, op den zelfden tyd,
In beide h~den kryg en nryd.
H.

J. R.
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Een Paard, de roem der witte Paarden ,_
Van pooten fyn, vlug, fchoon en flout,
En, als een menseh, trotsch van gebaarden"
Droeg zynen Meester door een woud.
't Hield in zyn draf het hoofd omhoog geheven,
Wanneer een Horzel, zonder fchroom,
Op vlugge vlerkjes voortgedreven,
Zich neêrzette op zyn' blanken toom.
Zy lekte 't fcllUim, dat ze overvloedig
ROlldöm 't gebit vergaderd vond.
Vertrek, vermeetIe ! riep het moedig
En briesfchend Ros: vertrek terflond!
Heeft de eerbied mywaart u begeeven ~ .
Durft gy een Paard verbittren ~ Spreek!
Zo 'k fle!;hts het hoofd fchud, moet· gy, be even.
Het Cchudde 't hoofd, de Horzel week •.
pe Vlieg trachtte echter zich te wreeken.
2y
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Zy vloog hem na om 't Dier te fieeken;
Stak 't in den neus en liet niet los.
J t Paard fchrikt en fpringt al fieigrend' Reen en weder.
Raakt met zyn yzers vast, fion in de firuiken neder J
En breekt een been: daar ligt het moedig Ros.

* '"

*

Der kleinen haat op zich te lalden
Bederft veeltyds den grootfien man..
Wie u als vriend niet helpen kau,
Kan veeltyds u als vyand fchaaden •.

H.F. R
•
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Een Vorst maakte eens in al zyn Staaten
Een wet bekend, dat elk van al zyne Onderzaaten,
Die eenig ampt begeerde, een' zeekren tyd.
Moest reizen, om in nutte zaaken
En kunst en weetenCchap. zich te oefenen met vlyr•.
Hy liet hiertoe naauwkeurge kaarten maaken.
Hem, die zo verre als mooglyk was zou gaan,
Beloofde hy, om klem aan zyn bevel te geeven,
Met zyne fchltten by te fiaan.
N.ooit was een wet zo duidlyk voorgeCchreven.
Maar wyl, uit. vrees, de reis de meesten. tegeoftoud,

12
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Is 't gantscb niet vreemd dat elk het voorCchrift duister vond.
Elk was op 't hoogst
. vernoegd met zyne kundigheden •
En de eigenliefde hielp den zin der wet ontleeden:
Een ieder gaf dien zin daaráan
Die 't beste met zyn neiging kon bella!n.
Doch hierin was men 'e eens: men moest gehoorzaam weezen.
Men onderzocht terllond de kaarten één voor één,
Waaröp de ligging van de Landen was te leezen.
Zeer veel en reisden dus, doch in den geest-alléên.
De reis was dan volbragt naar hun gedachten.
Men zag 'er anderen, die ras
Al 't Doodige in gereedheid bragten,
En waanden dat -wanneer men ilechts reisvaardig was,
De reis als reeds volvoerd was te achten.
Een groot getal ving d'uittogt Cpoedig aan,
Alsöf zy 't w~ereldrond geheel doorkruisCen zouden;
Maar weinig mylen verr' beflooten ze op te houden ~
Alsöf toen aan 't bevel reeds was voldaan.
Nog· anderen, door waan of valCche drift gedreven,
Beflooten meer te doen dan hen was voorgeCchreven.
Zy reisden langs gebaande wegen niet:
Maar duistre wegen dóór, langs akelige paden;
En, met een' zwaaren last belanden.
Volbragten zy hun reis met kommer en verdriet~
En dachten dus t na hun terugkomst in hun wooning,
Gantsch uitgeteerd, gekweld met ziekte en pyn,
Het heerlyklle eerämpt waard' te zyn.
Zy reisden niet op kosten van den Koning.
Doch menig één, door wien geen' flap gedaan,
Niets tot volvoering van 't bevel was ondernomen,
Hield"
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Hield, dag aan dag, om verder voort· te komen,
By 'e vorstlyk Hof om reisgeld aan.

* * *
Hoe jammerlyk, (boor ik veel Leezers klaagen ,)
Is dit verhaal! Men geeuwt 'er van.
Schaamt zich de Dichter niet ons zaak en vóór te drangen,
Die naauw' een kind gelooven kan '?
Waar vind men zulke onzinnigheden,
Als ons de Dichter hier vertoont ~
Dit, dit zyn wezens zonder reden.
Door zulke fchepfels is de waereld niet bewoond.
Ó Vriend, wat twist gy met den Dichter?
Ei, zie de meeste Chrismen aan:
Zie hun gedrag, en wees dan richter
Of dit tafreel niet met de waarheid kan beilaan.

H.y. R.
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Philémon, die, by veel vermogen,
Een edelmoedig hart bezat,
En, met des Daasten leed bewogen,
Zyn iigen voordeel ligt vergat;
Philémon kon nochtans den nyd geenszins ontwyken tHoe gul hy ook zyn gunst den nydigen Iit:t blyken •.

Twct
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Twee buuren droegen hem een' onverzoenbren haat,
En deeden elk hun besE om kwaad van hem te fpreeken :
Waarom? 't Geluk had hem geplaatst in hooger fraat :
En is de voorfpoed Iliet een onvergeeflyk kwaad '?
Zyn vrienden raadden hem zich van dien fchimp te wreeken.
" Neen, fprak by , neen; ik wil hen 't lastren niet verbiên :
" Zy zullen, na myn' dood, tot hun verwondring , zieD.
t, Hoe ongegrond zy my 't bezit eens goeds misgunnen,
" 't Geen weinig menfchen ilechts met nut gebruiken kunnen."
Hy fiierf -niet lang na deezen tyd.
Dus luid zyn Testament: " 'k Begeer dat, na myn 11erven,
" Myn beide buuren al myn goedren zullen erven,
" Dewyl hun wangunst my die goedren heeft. benyd."
Hoe menig vriend befchouwt dit Testament met fpyt!
'J Hoe! zegt men, tot dien prys kon ik hem ook wel haatën:.
». Moest hy my daarom niets, zyn buuren alles laaten?"
De beide buuren zien eerlang
Djt Testament. voldoen, en juichen om dien zegen::
Het procedeeren was toen niet, als nu, in zwang:
Zy badden anders niets gekregen.
Dus zien zy zich in 't vol bezit gefield.
Nu hoort men hen den Overleden' roemen,
Hem 't licht van zynen tyd, de mildheid-zelve noemen;
Doch om nIets anders dan om 't erven van zyn geld,
Want f66r zyn"dood·wierd hiervan -niets gemeld.

Zyn onze buuren nu, verrykt doer dit vermogen,
Gelukkig en vernoegd? Misrchien.
Men zal he.t by den uitlJag zien.

De
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De een, die, van blyd[ehap opgetogen,
Zyn leven, rust en lust aan zynen [ehat verpand,
Die waakt als ieder flaapt, nooit van zyn' [ehat durft [cheiden,
Wenseht, fehreijende, om zo veel verfiand,
Dat hy toeh 't loos geboeft' der dieven moog' misleidec.
Niet zelden door eeu' droom ontzet.
Alsöf zyn [chat hem word ontllolen,
Springt hy vol fiddring uit het bed,
En vliegt, vol drift, ter plaat[e al waar die ligt verholen.
Hy kwelt ziCh zei ven , breekt zich 't hoofd
Opdat zyn geld zo veel als mooglyk moog' vermeêren;
En laat, uit gierigheid, hem echter ledig keeren,
Wien hy de helft op renten had beloofd.
Nog arm, had hy zich zat gegeeten,
Maar dorst, in ryker i1:aat, naait zyn genoegen eeten.
Nu fneed hl' van het brood, dat hy den zynen gaf,
Al klaagende over God en duure tyden, af;
Daar ieder nieuwe dag hem nieuwe zorg verwekte.
fly zyn gezin tot last, zichzelv' ten plaag veri1:rekte.
Maar de andre buurman dreef den [pot
Met deezen vrek, en [prak: die dwaasheid zal ik weeren ;
Ik wil myn erfenis verteeren •
My wflt te goed, doen, my verheugen in myn lot.
Hy hield zyn woont, en zag, in korte tyden,
Weer andren. meester van zyn goed;
En ging den weg, dien hy plagt op en neêr te ryden,
Welhaast weêr ongemerkt te voet.
Toen rie'p hy :" Buurman, och! wat baat ons toch het erven!
" Philémon heert het wel gedacht
" Dat
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" Dat ons de rykdom zou bederven;
" Philémon firaft ons na zyn frerven.
;, Daar gy van honger by zyn geld en goed verfmngt,
" Heb ik het roekloos doorgebragt.
" Wy waren fchatten waard', dit lyd geen tegenzeggen ;
" Want geen van beiden wist ten nun' die aan te leggen.

J.L.D.J.
6 .. 0 ;
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P H I LIS.
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en zag Dametas langen tyd
Naar 't waard bezit van PhiJis haaken:
Nog kon zyn teedre liefdevlyt
Niet tot een' enklen kus geraaken.
Hy bad; wat moeite hy zich gaf,
De preutfche noeg hem altoos af.
Hy fprak: neem dees twee lineen lIlD.
'k Word niet door ongeduld gedreven:
Beloof tlechts, en ik ben voldaan,
Dat gy dit .jaar me een' kus zult geeven.
Zy ziet en pryst ze; is minder fiug:
Hy hoopt: zy geeft ze hem te rug.
Hy bied een lam, 't beste uit de hoop,
Toen twee, toen den, toen al zyn fchaapen.

Zo
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Zo veel? Dat is een duure koop;
Hieräan zal Philis zich vergaapen.
Doch niets, niets kan haar overreén.
Met fiuurschheid zegt zy enkel neen 1
Hoe! riep Dametas , gantsch ver noord ,
Gy wilt my eeuwig wedernreeven?
Goed; ik verbied u (hoor dit woord!)
My. ooit een' en kIen kus te geeven.
O! riep zy, vrees flechts niets van lI1y,
'k Beloof het u; geloof my vry.
De fiere lagcht; en, ongekuscht,
Keert hy te rug naar zyne fchaapen.
Hy lag den andren dag gerust
Ry zyne kudde in 't gras te Ilaapen ;
Toen Philis, die voorby kwam gaan,
Den.Herder ziende, nu bleef naan.
Hoe rood, fprak Philis, is zyn mond!
,'k Zou, zo 'er niets aan wierd misdreven •••
Zo 'k niet bevreesd waar' voor zyn' hond,
Ik zou den knaap een kusje geeven.
Zy gaat; doch daar zy voort wil gaan,
Blyft zy weér vol verlangen fiaan.
Zy ziet bekommerd driem aal om,
Dewyl zy liefst getuigen mydde.
Zy maakt den hond door ftreelen fiom
En lokt hem vriendelyk ter zyde.

Zy
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Zy peinst; totdat zy, gantsch vertzaagd,
Zich nog twee fchreden nader waagt.

Bier Gaat nu 't lieve, 't zoete kind.
Zy weet niet wat zy aan zal vangen,
Maar waagt het eindlyk J bukt gezwind,
En kuscht hem zachtjes op de wangen.
Zy ziet hem nog eens vriendlyk aan,
En fpoed terll:ond zich daar vandaan.
Hoe zoet is niet die kus geweest·!
Want PhiJis komt nog eenmaal weder.
My dunkt zy is nu min bevreesd.
Zy vleit zich by den Herder neder.
Zy kuscht hem, 't geen haar flouter milakt.
Zy .kuscht hem hartlyk: hyontwaakt.
bametas fpreeKt haar geeuwende aàn:
Hoe moet gy my de rust ontáeelen '?
U, zeid ze , heb ik niets gedaan:
'k Was bezig met uw' hond te fpeelen.
Maar 't flaat een' herdersknaap gewis
Niet mooi dat hy fieeds flaaprig is.
Maar zeg, wal geeft gy dat ik u
My kusCchen laat naar uw verlangen ~
Neen, fprak hy, 't is te laat; en nu
Moet gy betaaIen , niet ontfangen.
De goede Herderin gaf toen
Tien zoentjes voor een' enkIen zoen.

'H. J. R.
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I-Iet tegenfpreeken was, met meer boed:tanigheên,
Byzonder eigen aan Ismeen'.
De goede vrouwtjes word gemi!enlyk 't nagegeeven,
Dat ze alle, door één' geest ge,lreven,
Dit kunstje meesterlyk verfl:nan.
Maar, zien ze alöm dien blaam zich op den hals gefchoven,
Ik z.eg [Och opentlyk dat ik 't nooit zal gelooven.
Men tygt, ik heb '[ beproefd, dit dikwerf de on[chuld aan.
Dewyl ik de eer had by de Sex bekend te weezen ,
Heb ik met opzet menig vrouw,
Alléén opdat my een van haar weêrfpreeken zou,
Stout in het aange~icht geprezen,
I-laar fchoon genoemd, daar 't all', wat [choon is, haar olltbrak,
Daar ze echter my niet tegenfprak.
Dierhalven is het valsch dat ze alle tegenfpreeken.
Gy moogt, Ó zachte Kunne! u van dien laster wreeken.
Ik last niet gaarn de vrouwtjes in haare eer.
Maar dat ik echter tot Ismeene wederkeer' !
Men mag haar, [choon zy 't niet wil weeten ,
Met recbt een tegen[preeklter heeten.
Eens was zy met haar' man gezeten aan den disch.
Zy aten, onder andren, visch.
Ik meen het was een fhoek. Myn Engel, fprak haar gade,
(Dewyl hy was beducht voor eenige ongenade,
Beleidde hy zyn reên zo zacht. )
De [noek [chynt niet te gaar. Dat had ik wel gedacht.
e
Dus
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Dus voer zy hevig uit: Men moet de vrouw berispen!
Hoe wel zy 't ook be!liert, men weet hOlar fcherp te gispen!
Ik zeg in tegendeel, hy is zelfs al te gaar.
"'t Is goed dan, zei de man, 't is goed, myn Lief! myn LevenJ
Het voegt OllS zeker lJiet te twisten met elknê!".
De zaak heefL niets om 't 1yf.: daar 's immers niets misdreven.
'Op 't eigen oogenblik dat ge een' kalkoenCchen Daan
Wat roods voor oogen houd, grypt hem de gramfchap aan,
En, blyfc hy langer op 't "gehaate voorwerp !laaren ,
Hy dreigt met grooter woede in boosheid uit te vaarcn :
In neus en kwabben dryft het rood en blaauw dooréen:
lIy zet, als drong zyn toorn door al de veedrclI heen,
De pennen !lei! omhoog: de brand {laat hem in de oogen:
Hy kl?pt de vleugels c' faam, en blaast, dus opgevlogen,
Zyn wrevel grimmig uit, met fidderend getier.
lómeen gedroeg zich nu niet anders dan dit dier.
Nog naauwlyks had haar man het Iaatlle woord gefprokcn,
Of yllings is haar geest in grimmiglîeid ontfroken.
Uaar anders bleek gelaat wierd frraks zo rood als bloed;
Haar adren zwollen op; haar oog fcheen enkel gloed;
lIaar mond wierd dik en blaaulV; het hair, omhoog geftegen,
Stiet haar de muts van 't oor. Zy maakt een groot misbaar.
En roept: My, my,uw vrouw,fpraakt ge onbefchaamd dus tegen?
Ik zeg u andermaal, de fnoek was z~lfs te gaar.
Zy neemt het glas en drinkt. Och! laat haar toch niet drinken J
De man, dJe, zonder iets te zeggen, haar verliet,
Was naauwlyks weggegaan, weemoedig van verdriet,
Of
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Of 't hevig woeden doet haar krachten haar ontzinken.
Doch hoe kali 't anders zyn? zy dronk in toornigheid.
Straks word een groot misbaar door tt gantfche huis verfpreid.
Men tracht haar in dien nood trouwhartig by te fpringen.
Men yvert om den duim haar uit de vuist te wringen;
Men haalt den lluitband toc; men twyfelt of zy leeft,
Daar zy geen teek en van gevoel of aêmtocht geeft.
Men poogt, met eenig ha ir voor haaren neus te zengen,
Haar, uit. dien diepen zwym, weêr tot zichzelf te brengen:
Maar ach! zy riekt het niet: wat ook word uitgedacht,
't Is alles te vergeefs: de balfem heeft geen kracht,
Waarmeê de Haap van 't hoofd en polsäêr word benreken.
Het leven keert niet weêc: zy ligt geheel bezweken.
Men roept den man; hy komt, en fchreit, verkropt van rouw:
Gy fierft! ik arme man! myn Vrouw! myn lieve Vrouw!
Gy fierft! wat gaat my aan! wat deed my u weêr!lre~ven I
Myn Engel! ach! gy fierft! wat is 't my bang en naar!
Ach! die verdoemde visch! hy was ••• hy was niet gaar.
Op 't hooren van dit woord bekomt zy frraks in 't leven,
En fchreeuwt: hy was wel gaar! wilt gy het nog niet geeven ?
De geest van tegenfpraak was dus van meerder kracht,
Dan al de middlen, hier tot redding toegebragt.
B. D. B.

C2
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Een boerenwagen, onbedacht,
Te hoog, te zwaar met hooi bevracht,
Kon door der paarden zwak vermogen
Niet verder worden voortgetoogell.
Des voermans vriendelyk verzoek,
Ecn twintigmaal herhaalde vloek,
Was, als zyn zweep en fcberpe flagen,
Te zwak by deezen zwaaren wagen.
Een Springkhaan zat, by dit gevaar,
Jui,t op den hooiboom • fprong vandaar,
En riep, tot fpotzucht aangedreven.
Ik zal 't gefpan verligting geeven.
De paarden, rukken op dat woord,
Tot 's Springkbaans vreugd, den wagen voort.
Hy riep: Gy zult aan my gedenken.
Gu., Voerman, 'k zal u 't dankloon [chenken.

B. D. B.

SE M.

SEMNON EN HET ORAKEL.

Opdat hy 't lot verneem', dat hem zal wedervaaren •
Trekt Semnon fpoedig naar het Delfisch tempelchoor.
De Godheid weigert hem zyn noodlot te openbaaren
En fielt zyn wenfchen dus te loor.
U wacht een groot geluk, doch dat geluk te ontdekken,
Dus fpreekt zy, zal gewis u ongeluk verwekken.
Houd Semnona weetlust met dit antwoord zich voldaan?
Niets minder; 't prikkelt zyn verlangen.
Hoor my, dus gaat hy voort, Ó Godheid! gunflig aan,
En laat my meerder licht van m~n geluk ontfangell.
Dus geeft de mensch niet zelden te gelyk
Van wantrouwen vertrouwen blyk.
Een Semllon twyfelt niet of zyn geluk zal daagen;
Doch geenszins om '[ orakel woord,
Zo even door hem &angehoord,
Ne'en, maar omdat by 'l wenschte eer hy 't beilond te vraagen.
Doch als die Hem hem ramp fpelt of verdriet,
Gelooft hy haar dan ook? Neen, want die wenscht hy niet.
Zyn wysheid, deRkt hy reeds, zal hem voor onheil hoeden.
I

Gy zult u. hief 't orakel aan,
Door gunst van uwe vrouw, een' fcepter zien verë~rel1;
En 't volk, dat u ten dienst van andren heeft zien flaan,
Zult ey eens met e~n' WEnk regeeren.
Hy, die als pelgrim hier vcrfcheen,
Trekt, door dit woord generkt, in hoop als koning heen:
C 3
Hy,
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Hy, zonder land, meet reeds zyn ryk met zyn gedachten,
En doet, van volk ontbloot, zyn heir den vyand llagten.
Doch hoe dit alles hem verblyd',
Gevoelt hy evenwel nog heimelyk een fpyt:
Den tyd dat hy ten troon zal fiygen
Kon by nog niet te weeten krygen.
Die ongewisheid van zyne eer
Slaat telkens zynen moed ter neêr.
En, zegt hy, onderfiel 'k word ras (en troon verheven,
Hoe lang zal ik, als Vorst, dan lee ven ?
Die aoute twyfling dryft bem aan
Om nog eens naar Apol te gaan.
Dees roept hem toe: 6 Dwaas! tot heil der aervelinge~
Is 't hen benomen in 't toekomende in te dringen.
Weet dan dat gy in korten tyd
Ten ryksgebied word ingewyd.
Doch weet ook dat de hand, die u den troon zal ge even ,
Wel dra u , met den troon, berooven zal van 't leven.

Hy trekt hieröp vol moeds te veld
En doet eerlang, fchoon laag geboren,
Het vaderland zyn' krygsroem hooren,
Dat met het treflykfie ampt zyn dapperheid vergeld.
lIet lot, dat zo veel gunst bewyst aan zyn belangen,
Vervult de orakeltaal nu in haar' vollen zin:
lIet doet hem, by dees gunst, nog grooter gunst omfangen ,

De liefde van zyn Koningin.
Zy fch€nkt hem hart en troon; doch door een heimlyk fchroomen,

Word

SEMNON EN HET ORAKEL.

S5

Word hem t genoegen van dien hoogen naat benomen.
Zyn fchoone Gemalin, die hy bemint en vree~t,
Kweekt tevens tederheid en afkeer in zyn' geest.
Ach! zucht hy duizendmaal, waar' 't noodlot van myn lenn
Altoos voor my geheim gebleven,
Hoe blaakte ik dan in wedermin
Voor haar, die my zo diep geprent heeft in haar' zin!
Intllsfche.n kon 't niet achterblyven
Dat uit zyn' fchroom een koelheid fproot ~
Die yverzllcht verwekte in zynè bedgenoot'.
Zy flaat zyn doen nu gaê, geeft acht op zyn bedryven ~
En 11:elt. vol argwaan, vast dat uit een vreemde vlal1l'
Zyue achterhoudendheid alleen haar' oorfprong nam,
Wat hoon is hier by af te meeten ?
Zy geeft hem heimelyk een' 11:erl,en gifcdrank in.
Hy fierft voor 't oog der Koningin.
Zeg, Menselt, is 't geen geluk zyn noodlot niet te weet en ?
P. M.

HET KAARTENHUIS.

Klein Jantje Cpeelt: een Huis te bouwen
Van kaartebIaden valt hem in;
En kan pas zyn verlangst weêrhouên
Tot hy 't voltooid ziet naar zyn' zin..
C· 4
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Het 1laat: wat vreugd 1lraalc hem uit de oogen
Nu hy zyn Kaartehuisje ziet!
Maar, ach! 'c word door een' fioot bewogen,
En eensklaps is zyn werk te niet.
Zyn Moeder ombèr', mist ze, in 't doelen
Op winst, een' trek door eigen fchuld,
Zy kan geen meerder fpyt gevoelen
Dan thans het hart des kinds vervult.
Doch wie geeft 1lraks den moed verloren?
Het kind, getroost in dit geva.l,
Bouwt weêr, wyl 't Huis hem kan bekooren,
Een dat 'er naar gelyken zal.

'e Verlangen moet de fmart verwinnen.
Het eer!l:e Huis is weêr herbouwd.
Hoe flreelt de vreugd klein Jam;es zinnen
Als hy op nieuw zyn Huis aanfchouwtl
Nu zal ik 't beter overleggen,
Opdat myn Huis gt'en leed gefcbied'.
Scaa, roept het kind, laat u gezeggen,
Scaa, tafel, en beweeg u niet I
't Blyft flaan; hy durft 'er op vertrouwen:
Maar Jantjes vreugd duurt nu niet meer.
Hy wenscht het weêr op nieuw te bouwen,
En werpt het llraks al willens neêr.
...

'/<

..
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Doem nimmer 't los bezit der goedren.
Gy kent uw hart niet dan in fchyn.
Veränderlyk zyn uw gemoedren :
Zo moeten ook de dingen zyn.
't Genot der goedren zy volkomen :

't Genoegen eindlyk walgt 'er van;
En wierden zy ons nooit ontnomen,
Wat nieuw genoegen waar' 'er dim?

Il. J. R.

DE TEDERMINNENDE VROUW.

Hoe oud, hoe valsch is niet de waan,
Schoon geflacht! als of de liefde
Nooit recht uw teedre harten griefde!
Men wryft u frout die wuftheid aan!
Maar de ouden hebben voorgezongen,
't Geen nagepiept word door de jongen.
Ó Mannen! dit frrekt u tot Cchand'.
Verlaat dien waan; toon meer verfiand;
GeloGft geen vuile lastertongen.
Ik zing u een gefchiedenis,
Ten blyk boe valsch die blaam. dat fnood verdichtCel is.
Maar gy, die my ontvonkt tOl zingen,
6 Liefde! geef myn' zang toch kracht,
Dat die, met onweêrfia:mbre magt,
De mannen door de ziel moog" dringen:
En fchenk my eens, door uw beleid,
C 5
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Een vrouw met zo veel tederbeid
Als 't voorwerp was van myn' befpiegelingen.
Clarinde mint den trouwfien man t
Dien zy niet beter wenfcben kan,
Dien ze ook haar liefde toont door zuivre tederheden.
Zo Q dit ongelooflyk fchynt,
Weet dan, myn vriend! 't is nog geen jaar geleden
Dat dit beminlyk paar is in den ecbt getreeden.
Nu denk ik immers dat uw twyfeling verdwynt?
Clarinde kende nooit een grooter vreugd op aarde
Dan 't lief bezit van haaren man:
Wat hem mishaagt, daar walgt zy van:
AI 't geen zyne achting trok, was haar van groote waarde;
Daar zich hun beider wil altoos gelukkig paarde.

,,0, zegt gy,

zulk een vrouw der vrOUWllD wenschte ik my."
Myn vriend! 'k wenscb dit zo wel als gy.
Waardeer Clarinde, ja we~s met haar ingenomen.
Haar man wierd ziek; misfchiell kunt gy haar nog bekomen.
Haar man wierd ziek en raakte in fiervensnood :
Dus lag hy dagen lang op d' oever van den dood;
En was min nat van 't zweet dat langs zyn aanzicht vloeide,
Dan van het traanenvocht waarmeê zy hem befproeide.
Zy fmeekt in 't einde: "ó Dood! zo 'k u verbidden kan,
" Neem Iievet my dan mynen man."
Maar hoe zou 't gaan, als zy den dood IlU zag verfcbynen?
Ó Ja, hy hoort haar klagt; hy hooIt Clatindes nood;
lly Itomt, en vraagt: Wie roept? ,: Hier. zegt ze, lieve Dood I
" Hier ligt hy achter die gordynen."
'J.L.D.j.
DE
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Gy, die zo yverzuchtig zyt:t
En aan de mannen bits verwyt
Dat ze onbeftendig zyn in 't minnen,
Ó Vrouwen! leert uw drift verwinnen!
Word fchaamrood; leest het volgend dicht,
Opdat de laster eeuwig zwicht'!
Wy mannen zyn 't alleen, wie 't ook moog' tegenftreeven,
Die ééns beminnen voor altyd.
Ons is de trouw in 't hart gefchreven.
My dunkt, gy roept alreeds vol fpyt,
Bewys het! goed; 't bewys word u gegeeven.
Een vrouw wierd ziek. Waarvan? van overmaat van gal?·
Een fprookje. dat geen Wyze ooit meer ~elooven zal I
Zo dit een vrouw ooit fchaadde,
Daar bleef geen vrouw gezond.
Genoeg is 'tt Zy wierd krank. De man deed vroeg en fpade
Al 't geen waartoe de pligt de mannen ooit verbond.
Hy zorgde om op zyn' tyd de poeijers haar te geeven.
In alle kerken liet hy bidden voor haar leven,
Waarvoor hy ook veel meer dan naar gewoonte gaf:
't Gevaar nam echter toe, de krachten namen af.
Hy zucht, en weent, en wenscht met haar het licht te derven.
Ach, Engel! fprak de vrouw, ik bidde u. klaag niet meer!
Ik zal met vergenoeging nerven,
Voldoe myn' weuseh, en trouw na mynen dood niet w~êr!

C6
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lIy zwoer haar nimmer met eene andre weêr te paaren.
Laat, riep hy, laat uw fchim vry om myn leger waaren,
Zo ooit een tweede vrouw my in het huwlyk kust.
lIy zwoer, nu tlierf zyn vrouw gerust.
Wie kan de angstvalligheid befchryven
Waardoor myn weduwnaar zo deerlyk word betlreên?
Hy weet niet waar hy van mistroostigheid zal blyven ;
Zyn huis valt hem te naauw, de waereld hem te kleen.
Hy offert aan zyn vrouw zyn zuchten, naat aan 't klangen,
Blyft zonder fpys en drank; de rust bekoort hem niet,
En 't leven firekt hem tot verdriet.
Intusfchen eischt de tyd het Iyk naar 'e graf te draagen.
Men kleed de ontzielde tlraks in 't zwarte bruidsgewaad.
De man treed naar de kist met traanen op 't gelaat.
Hoe! .• barst hy fchielyk uit in vloeken,
Wat duivelfche overdaad is dat?
Nog voor een do ode vrouw een bruidskleed uit te zoeken?
Voorönderfield eens dat ik weêr in 't huwlyk trad,
'k Had dan een nieuw van doen; men kan die kosten fpaaren.
Ei, Vrienden, fioort hem niet! gaat. haalt een ander kleed,
En geeft den man flechts tyd. Wie weet?
De tyd doet mooglyk hem bedaaren.

j.P. 11.
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Hoogmoedig op haar kunstbeleid,
Sloeg, uit haar weef[el, yl en teder,
Een Spin, vol trotrehe afkeerigheid,
Haare oogen op een' Zyworm neder.
Niet minder trots eh dan een pedant,
Die, moedig op zyn ampt en gaaven,
Iu werken van zyn eigen hand,
'Tot aan de keel toe zit begraaven,
En voor den leerling die hem groet,
Zyn oog naauw' halfweg open doet.
De Zyworm, die, voor weinig dagen,
Den huisheer tot vermaak, was in 't vertrek gedraagen ,
Houd lang 't tjezicht gevestigd op de Spin t
En vraagt, in 't eind': Wat heeft uw arbeid in?
Onweetende, laar zich de Spin verbitterd hooren,
Hoe kunt ge my door zulke vraagen fiooren?
Ik weef een werk voor de eeuwigheid.
Maar naauw' ontlast zy zich van zulk een trotsch befcheid,
Of't kamermeisje g,rypt di:!n raagbol in haar handen,
Verdelgt daarmeê, in 't reinigen defwanden,
De Spin, haar werk, en de eeuwigheid.
I

.. * '"
Hoe groot uw kunst ook zy, hoe wys ge ook zyt, hoe vaardig,
Zo gy niet nuttig zyt, blyft gy belagchenswaardig:

C7
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Geen vlytige pedant kan ooit naar glori fl:aan;
Want hy verricht niets meer dan z'l die ledig gaal!.

P.M

DE HONIGBY EN DE HEN.

Ja, Dy, dus fpra!;: de tr:lage Hen»
Ja, zonder veinzen, ik beken,
Zo lang ik t1 h(;b gaêgeflageu,
S!yt gy in ledigheid uw dagen.
Gy zyt flechts op vermaak bedacht,
Want met van bloem tot bloem te dwaaleu
En 'r (ine rap 'er uit te h~a!el1,
Verfpilt llU;:l zeker niet veel kracht.
Blyf lleeds o? 't nageIltlocmtje rusten,
E:l, WU)t\ gy Hllders niet te moê,
V;;eg l1il en dan naar 't roosje toe;
Waare ik als gy, dit zou my lusten:
Waartoe toch dient u moeite of pyn
Om anderen van nut te zyn?
Genoeg dat wy, zo menig morgen 1
Het huis met eiren wel verzorgen.
Weêrhou u VHI uw ftl0tterr.y,
Sprak, op dat oogenbiik, de Dy,
Gy denkt omdat ik by 't verrichten
Van myn gellelde levenspligten

Niet,
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Niet, zo als gy, met luid gerucht,
By ieder ei, vervul de lucht,
Dat vlyt en arbeid my ombreeken:
De Bykorf zal het vonnis fpreeken
Wie kunst en arbeid best verfiaat ,
Gy, of de By, die gy ver[maad.
Want als wy op de bloemen daal en •
Gefchied zulks niet om eigen buit:
Wy zuigen 'er den honig uit.
Om andre tongen mild te onthaalell.
Gaat onze vlyt in fiilte voort.
En word, als wy in warme dagen
't Vergaêrde naar de cellen draagen,
Van ons, gelyk van u, geen heesch gefchreeuw gehoord:
DEnk dan dat wy een' afkeer voeden
Van all' wat zweemt naar trot[chen fchyn;
Dat hy, die onzen aart en arbeid wil bevroeden,
Oplettende en bedaard moet zyn,
Om in b~w.ar. en kookvertrekken
Geregelde order, kunst en nyverheid te ontdekken.
Natuur heeft ons nog, bovendien,
Van eenen angel wys voorzien,
Om hen te firatfen, die, vermeeten ,
Datgeen bedillen en verfmaên
Waarvan zy zelf het minst niet weeten :
Ik rr"d daarom, 6 Hen! ik raad u heen te gaan.

'" * •
ó Spotter, van verwaandheid dronken,
Die trots eh de Poëzy veracht!
U word
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U word dees fchildery gerchonken,
Qpdat gy weet' waarmeê gy -gchr.
Het beeld der Dichtkunst is te leezen
In 's Bytjes aart en noest gedrag,
Verkiest gy nu de Hen te weezen.•
Dan heeft de fabel haar heIIag.
Gy vraagt wat nut 'er is gelegen
In 't oefoen van de Poëzy?
Geen !lichting word 'er door verkregen,
Zy zet het brein geen kennis by.
Maar, 'k bid u, hoe kunt gy zo vraag en ,
Die, aan uzelv' , zo klaar bevind
Hoe nut zy is om. door een print,
Aan kleinverftandigen de waarheid vóór te draag en ?

,

P.M.

DE AANGENAAME DROOM.

Zo ooit een droom het hart verheugde,
tt Gebeurde Timon deezen nacht:
Hy [chonk hem, in den lIaap, een vreugde
Waaräan hy, wankend, naauwlyks dacht.
Hy zag (ó wondere verwoning:)
Zich groote fchatten toevertrouwd,
En firaks zyn armelyke wooning
Op 't fchoonst tot een paleis verbouwd.
Zyn
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Zyn voorzaal toont hem gantrche drommen
Gunstzoekers van verrcheiden nag;
Hy ziet zich elk eerbiedig krQmmen
Die korts naauw' op hem nederzag.
De Schoone zelfs, die by, by'.'t waak en ,
Altoos van zich afkeerig vind,
Moet Timons heil volkomen maak en ,
Want droomend ziet hy zich bemind.
Hy word van Doris teér ontfangen.
En roept, in ziel verrukking , uit:
" Myn lieve Doris! myn verlangen!
" Gy word dan eindlyk Timons bruid ,"
Op dit gerucht ontwaakt zyn makker,
Die merkt dat hem een droom bedriegt:
Hy maakt hem firak.s, uit vriendrchap, wakker t
Waardoor zyn blyde droom vervliegt.
" Vriend, fk moet u in uw mymring !looren ;
" Dus roept by, 't is. een droom: ontwaalt."
" Ó Kwelgeest' laat zich Timon booren,
" Uw vrien~rchap noort al myn vermaak.
" 'k Zie, door uw' dienst, myn vreugd nrdwenen ;
" Waarom my uit myn' droom gewekt~
" Genoeg, hy had my waar gefchenen,
t, Waar' my myn dwaling niet ontdekt,"

..

.

Hoe dikwerf, Ilugge Waarheidsvrinden !
Kwelt ons uw averechtfche vlyt;
Doet gy ons hartzeer ondervinden,

Ter.

66

DE AANGENAAME

DROOM:~

Terwyl gy onze Leeraars zyt.
Waartoe een dwaaling ons te ontrooven,
Die onze ziel met wellust voed?
En die, hoe vast wy ze ook gelooven J
Ons meerder nut dan nadeel doet?
Hy vind geen einde aan zyn befiryding,
Die elk wil zuivren van zyn' waan;
Daar zo veel foorten' van verblyding
Uit ons verkeerd gezicht omfiaan.
Wat denkt de Held by 't menfehenflagten?
" Ik ben de grootfie Held die leeft."
Duld dat hy zieh zo hoog mooge achten,
Wyl anders hem zyn moed begeeft.
Wat mag thans Adelheiue d~nken?
Zy denkt:" Myn man mint my getrouw."
Zy dwaalt: waarom haar rust te k:enken?
Misgun die niet aan de arme Vrouw..
Wat doet Elpin zyne Egaé pryzell?
Hy 's van haar kuisheid overreed.
Hy dwaalt: ik k~n het zelf bewyzen ;
Maar zwyg, zo gy het beter weer.
Wat denkt de Filozoof by 't fchryven?
Hy denkt: " Ik fehryf naar ieders fmaak."
Hy dwaalt: maf'lr laat hem dwaalend blyven,
Opdat zyn denken hem vermaak'.
Doorzoek des menfchen gant[che leven:
Wat fpoort zyn' yver 't krachtigst aan?
Wat kan ons 't grootst genoegen geeven~
Meestä! een droom, een zoete waan.
Genoeg is 't zo wy 't Jlechts bekomen,
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Al waar' het duizendmaal in fchyn.
Wierd alle dwaaling ons ontnomen,
't Waar' deerlyk dan een mensch te zyn.

J. L D.J.
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Een Wandlaar bad bet Hoofd der Goden,
Wien 't alles dient op zyn geboden,
In norm., om i1:ilte en zonnefchyn.
Vergeefs: hy laat zich niet beweegen.
De hemel woed met wind en regen.
't Weêr moest dien dag on11:uimig zyn.
De Wandlaar zet vast, onder 't klaagen
Hoe wreed de Goón de menfchen plaagen,
Zyn wrange reis met moeite voort.
Zo dik wils nieuwe buijen woeden,
En hem beletten voort te fpoeden,
Uit hy op nieuw een Iastrend woord.
Nn z.aI hy tegen 't woên der winden
In 't naaste bosch een fchuilplaats vinden:
Daar tracht by 't buldrend weêr te ontgaan.
Doch eer hy 't bosch is ingetoogen,
Verfchynt een Roover voor zyne oogen:
Hy beeft; blyft in den regen fiaan.

De
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De Roover treed hem grimmig tegen;
Gry,pt naar zyn' boog, reeds door den regeR
Verflapt ; legt op den Wandlaar aan.
TerLl:ond verheft een bui zich weder,
En werpt den pyl op 't aardryk neder
Voor hem, dien hy door'e hart moest gaan.
6 Dwaas! deed toen Jupyll zich hooren,
Dees pyl toont wat u waar' beCchoren.
Heeft nll de norm te veel gewoed ~
Had ik u zonneCchyn gegeeven,
De pyl had u beroofd van 't leven,
Waarvoor de fiorm u heefe behoed.

j. L.
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D ~ groot!le hinderpaal in 't minnen,
Ó Jongling! is blÖhartigheid.
Wat baat die zoete drift der zinnen
Altoos door-fiommen Cchroom geleid1
Gy mint en durft geenszins befluiten
Uw liefde uw vryster aan te biên ;
tt Geen uwe lippen haar niet uiten,
Wilt gy dat ze uit uw oog zal zien.
Gy wenscht, terwyl gy uw beminde
Uw hart met diepen eerbied wyd;
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Dat ze uit uw zwygen zelfs bevinde
Wat fmart ge om haar inwendig Iyd.
Gy laat niee afhaar dierbaar te,achten,
Befcheiden oefent ge uw geduld.
Schoon zy 't bemerkt, nog laat ze u wacbten,
Ten proef of gy volharden zult.
Allengskens meld ze u, ooor haare oogen,
Dat gy by haar de voorkeur wint:
Eerst houd uw deugd haar opgetoogen,
-Dan word gyzelf door haar bemind.
Dus is welhaast een jaar verltreken ,
Wie lagcht om zulk een' bloodäart niet?
Eer hy haar durft van liefde fpreeken ;
Eer hy haar 't eerlle kusje bied.
Een jaar? .• en niet meer veld gewonnen!
'k Moet Ingehen. Hoe? Waarom terllond
Op 't eerst gezicht niet dus begonnen?
" Myn lief! ik min u, 'k ben gewond!"
U pryze ik des, Ó jonge helden,
Wier hart nooit lang of pynlyk mint !
Gy hebt u naauwlyks aan doen melden,
Of komt, en ziet, en overwint.
'k Zal, om den moed meer op te wekken,
Die minnende u uit de oogen firaalt,
De zege u van Jasmin ontdekken,
Die hy op 't fpoedigst heeft behaald.
Een Jongling, die zich gaarn' verbeelde in zyn gedachten
Dat ieder fchoone Maagd het zich eene eer moest achtell
Van hem gekust te zyn, te deelen in zyn min;

Jas-
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Jasmin , zag Silvia; dat U,'zy n"llm hem in.
Hy zag ze aan 't venfter; wierd gedwongen haar te minnen,
Bn zwoer, verwonnen, botr welhaast ook te overwinnen.
Hy flyt den hal ven nacht, van alle rust beroofd.
Geen wonder! want hem fpeelde een minnebrief in 'e hoofd.
Nu gaat hy zyn romans doorzoeken,
Waaröp hy, met behulp van deeze boeken,
De minnevonkjes van den allerbesten aart
Uit twintig brieven in een' brief te faam' vergaêrr.
De brief, naar wensch dus uitgevonden J
Word aan het Meisje toegezonden;
En voor Jasmins gereede geld
Word ook zyn brief getroU\\" befl:eld.
Maar ziet, het antwoord wil niet komen.
Jasmin, van zorgen ingenomen,
Neemt weêr 't papier te baat, en [chryft ten tweCdem2al.
Hy klaagt zyn Schoone in 't breed' zyn bittre minnekwaal ;
Spreekt van haar frreng, doch zoet, vermogen;
Van minnetoortfen, fchittrende oogen,
Waarvoor de glans der zon zelf zwicht,
Wier gloed hem baart de unlydelykUe [manen;
:Van tygerinnemelk, van diamanten harten,
En van een hoop zo flaauw als 't fcheemrend noorderlicht;
Hy zweert, zo niets het hart van Silvia !{an breeken,
Zich, by gelegenheid, uit liefde dood te Ueeken.
Wees, wees getroost, Jasmin ! gedraag u als een held!
Verzegel nu den brief, en hou eens op van klaagen.
Gelyk het zegellak voor 't brandend' kaarslicht fmelt.
Zo zal ook, binnen weinig dagen,
Het thans onbuigzaam hart van uw verkoren Lief
Ver.
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Verfillelten voor den gloed van zulk een' minnebrief.
De brief word weêr befield zo trouw gelyk voordeezen.
Jasmin doet middlel'wyI aan Venus zoon Zyil klagt.
Doch 'tantwoord blyftnog weg. Wfe had zulks ooit gedacht?
"t lIart van dit Meisje moet van flaal en yzer weezen.
Maar welk een boom valt juist op d'eer1len flag ter neêr?
Neen, 'k twyfel niet: gewis mint hem die Schaalle teér.
Zy heeft die fpytighcid in fchyn flechts aangenomen,
Opdat ZJ dus van hem meer brieven mo&,t bekomen.
Zou dan die Maagd zyn vuurige gebeên,
Zyn' fraaijen tooi, waarïn hy onlangs haar verfcheen,
Zyn gouden vest zo fier verächten kunnen'? Neen!
l\Jaar 'k weet nog éénen raad, die mooglyk zal gelukken.
Door vaerzen kan men best der Schoon en hart verrukken.
Schryf, fchryf haar, myn Jasmin ! in poëzy voortaan;
Zo gy door dicht niet wint, Jasmi!1! dan is 't gedaan.
IIy volgt dien raad. Ach! mogt hem niets in 't rymen 1looren!
Ziet eens wat vuurig vaers Jasmin ter waereld bragt!
Maar wie (lelde ooit iets anders zich te vooren ,
Dlar reeds zyn profa was vol vuur en zwier en kracht?
.Doch Silvia had pas den heldenzang geleezen ,
Of 't antwoord op dien brief verfchyllt met allen fpoed.
Dat elk zich nu verbeeld' hoe bly Jasmin moet weezen !
Hy vliegt, door vreugd verrukt, de Breng1ler te gemaet.
Het f1imme Kamenienje, op 't vriendlykfl:' dus ol1tfangen,
Behulldigt hem het fchrift, begroet hem zeer galant.
lIy brand naar d'inhoud van 't papier met heet verlangen,
En houd verrukt den brief in zyne hand •.
't Genoegen dat zyn ziel doet blaaken
Belet hem, in dien blyden fiond,
tiet
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Het proper zegel los te maaken;

Hy drukt den brief aan 't hart, hy kust dien met èen mond.
Geen mel1Sch kan ooit zyn vreugd berchyven.
De Maagd krygt een Ducaat, en zweert hem trouw te blyven ,
Indien hy ooit weér brieven zond.
Maar wat m2g 't antwoord toch van Silvia wel weezen •
Wanneer Jasmin , daarna, al roemende op zyn lot.
Den brief verheugd ontnoot om hem bedaard te leezen ?
Niets, dan dit kort bericht: " Mynheer! gy zyt een zot:'

'J.
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Bevallige Antje WilS een fchoon en aardig kind.
Doch hoe bevalliger men looze meisjes vind,
Hoe minder dat men 't hart kan van die Schoonen winnen.
Dit ondervond Frontyn, die Antje zwoer te minnen
Tot aan zyn levensëjnd~. Hy had hur reeds den tyd
Van drie jaar onvermoeid, maar vruchteloos gevryd.
Wat deed hy eindlyk? hy be floot van daar te trekken;
Ging naar den l3Joksberg om den boozen geest te ontdekken,
En lloot (wat is 'er dat een minnaar niet beftond?)
Hy floot, ó gruwel! met den Duivel een verbond,
Een vast verbond, om zelfs den helfchen geest twee jaaren
Te dienen, zo by llecbts mogt met zyn Antje paaren.
Frontyn was llraks 't verzoek goedgunfiig toegeftaan.
De
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De Duivel bood zyn hand hem ter verzeekring aan.
Schoon zich de waereld fteeds misleid vond door zyn logen,
En Doétor Fauftus zelfs wierd door zyn list bedrogen,
Hier hield hy echter woord: hy bleef Frontyn getrouw.
Frontyn wierd Antjes man, en Antje wierd zyn vrouw.
Doch na het kort verloop van nog geen tweepaar wecken.
Begeert Frontyn op nieuw den boozen geest te fpreeken.
Hy vloekt hem op, en roept, zo ras hy hem ontdekt:
Ach! booze vyand, die my thans ten vriend verfitektl
Verwaardig my nog eens myn beê gehoor te geeven!
'k Befprak [w'ee jaaren tyds om u ten dienst te leeven ,
Voor Antje; ik onderwerp aan u my met geduld,
En deeze dienst word nu getrouw van my vervuld:
Maar weet gy raad dat ik van Antje worde ont/lagen,
Dan zy nog voor één jaar myn dienst u opgedraagen.
Maar ach! de I!!ooze vond nu goed dit af te /laan.
Dies nam Frontyn den dienst nog voor twee jaarenaa.:
Want, fprak hy by zichzelv', hoe boos gy ook moogt weezen ,
Van Antje heb ik nog veel boozer plaag te vreezen.

j. P. :8.
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Een vlugge geest en losfe kwant,
Een van die Cnaaken, wier verlland
Naar nieuwigheden haakt, waar zy hun hoofdmeé breeken;
Nooit denken; onöphoudlyk fpreeken,
$n' flout beweeren, daar hun oordeel niemand fpaan,
Dat Wyzen meest als Dwaazen leeven ;
Een Snapper nu, van zulk een' aart,
Kwam byeen' Dichter, om hem een bezoek te geeven,
En riep, toen hy hem in zya boekcel wierd gewaar:
Wat is dit eenzaam leven naar!
Hoe! zyt gy niet in {laap gevallen by uw boeken '/
Gy zit en leeft hier ganisch alleen.
En moet uw tydverdryf in 't lastig, leezen zoeken.
Ik dacht het wel, en dit verdubbelde ook myn fchreêft.
" Wat, fprak èè Dichter, moogt gy droomen?
" 'k Ben niet alleen geweest, dan {juts gy zyt gekomen.

J. P. B.
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Aret, die van een deugdzaam leven
Op 't loflykft' blyken bad gcgeeven.
Dien niets dan geld en goed ontbrak,
Zocbt, daar by diep in fchulden flak,
't Fortuin tot bylland te overreeden.
't Fortuin, dat zelden word verbeden,
En 't beste altoos voor lieden fpaart,
Die goedren van een' beetren am
Gemeenlyk in dit leven derven,
Liet ecbter bern gehoor verwerven.
't Befioot t nu met den nood begaan,
Den wakkren man frraks by te flaan.
En 't wees bem iets van groote waarde,
Voorlang verborgen onder de aarde,
Waardoor by zich, ia korren tyd,
Van alle maan ers zag bevryd.
Maar is alle onrust bem benomen,
Daar in bun plaats de vleijers komen?
Ö Neen! by drinkt noch eet. of ziet
Dat bem de zwelgzucht hulde bied."
Men komt hem naar zyn' weJfland vraagen,
Met loffpraak ~1l verwondring plaagen,
Daar bern, met list en boflykheid,
De looze fiemplust hongrig vleit.
Fortuin! moei ik 't verdriet van één van beide Iyden,
En kan" geen kloek beleid van vleijers my bevrydetl?
D 2
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'k Verduur dan, riep Aret, veel liever al den haat
Van ben, die 'k fchuldig bleef, dan dat ik me, in deez' flaat ,
Van vleijers zie bemind. Schuldëiicbers immers geevell
Dy wyleu onl nog rust. Maar vleijers, aangedreven
Door eerloos ielfbelang, zien niet dan naar gewin,
Eu dringen, te aller uur', fioutmoedig by ons in.
B. D. B.
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Geen flaat, boe groot, verfchaft. by 't uitgellrekst gebied,
trotrcben Dwingland ooit een rechtgelukkig leven.
Neen! de angst doet menigmaal bem beeven.
Din zelfs als hy de vrucht van 't hoog gezag geniet.
De doodsvrees doet hem in zyo prachtigfle vermaakeo
De duurgekocbdle elende io plaats van weelde fmal1ken.
Toen Dionys eens door Damokles wierd gevleid,
Gelukkig wierd genoemd om al zyn beerlykbeid;
En uit zyn pracht, zyn goud, zyn volk en !egerfchaaren
Dewezen wierd dat niets zyn heil kon evenaaren ;
Had pas DamokJes dit gedaan,
Of Di9nys fprak dus den VJeijer aan:
lIoe ge ook met myn. geluk zyt ingenomen,
Gy kent het echter niet volkomen.
Doch ondervond gy 't zelf, boe wierd uw ziel bekoord!
Wilt ge eens myn plaats bekleên? Den Vleijer tfof dit woord.
D~n
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Hy riep, verrukt: Wien zou dit aanbod niet, verblyden !
Ter1lond wierd in de zaal een gouden {1:oel gebragt :
Hy zet zich neêr: hy zit, en ziet aan alle zyden
Der Grooten heerlykheid en pracht.
Met all' war ooit door Weelde en Hoogmoed wierd bedacht.
N~ fiert , daar 't alles moet met vorstlyk purper pronken,
H~t goud den disch; in goud word hem den wyn gefchonken ;
Hy wenkt, en ziet ter1lond zich twintig handen fpoên ,
Opdat zy aan dien wenk voldoen.
lIy fpreekt • 1leaks vliegt een fchaar' der fchoon1le jongelingen ,.
Om. door 't volbrengen van zyn' wil, naar roem te dingen.
Van wellust dronken, en, verrukt door al de pracht,
Is 't dat DaulOkles nu zich recht gelukkig acht.
Ó Hoogheid! riep by uit, bleeft ge eeuwig my verzeilen!
Maar, ach! wat word hy op het onverwachtst gewaar!
Een fcherpgeflepen zwaard, dat, aan een paardehair ,
Van 't weitsch gehemelt' hangt, doet vreeslyk hem ont{1:ellen.
Hy ziet het dreigende gevaar
Naby, en boven 't hoofd hem zweeven,
En die Gelukkige valt ylIings aan te beeven.
Nu word hy door de pracht der ruime zaal ge1lreeld.
Noch door den wyn, die in den gouden beker fpeelt:
De fmaakelyk1le fpys kan hem nfet meer bekooren:
Hy poogt niet meer 't muzyk der Zangeren te hooren.
Ach! roept hy fiddrend', nu niet meer verblind door [chyn •
Laat my, Ó Dionys! niet meer gelukkig zyn!

j. P IJ.
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]\tIen ziet veeltyds dat hier op aarde
Het waare zwichten moet voor fchyn,
En guaven van de meeste w:!arpe
Doorgaans het minlle in achting zyn.
Die pest verfpreid zich alle dagen.
Maar hoe toch weert men best dat kwaad?
Ik twyfel of de es plaag der plaagen
Zich ooit van de aard' verdryven laat.
Eén middelflechts kan 't doen verandren;
Maar 't is te groot een ommekeer;
Dat al de Zotten wierden Schrandren:
En ziet, zy worden 't nimmermeer.
Zy kunnen niets naar eisch waardeeren.
't Verlland is blind I daar 't oog flechts ziet.
't Geringe zullen ze eeuwig eeren,
Want zy bevatten 't goede niet.
Twee Honden dienden éénen Heer.
JoH, één van die beide dieren,
Joli. bezat veel kunst, had vrolyke manieren;
Aan elk, wie 't beestje zag. behaagde 'teven zeer.
Het fpeelde wild en onbedwongen.
't Verloorne zocht het op , het geen 'took fpoedig vond;
Men prees zyn aartigheid, men lagchte om zyne [prongen.
Men riep: 't leeft alles aan dien Hond!
Doch dikwils beet hy als hy ftreelde.
(Zo vnlsch was hy van aart,) 'e geen echter nooit verveelde;
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Hy maakte '~ 1lraks weêr goed door nieuwe vleijery,
En al zyn byten kreeg den naam van jokkerny.
Hy was blÓhartig; 't minst gerucht kon hem verllooren t
Doch fchoon hy zyn gekef 1leeds liet ontydig hooren;~
Hy bleef nochtans niet min
De lustige JoH, de vreugd van 't huisgezin.
Lifette was 't vooräl die zich in 't beest verblydde;
Op 't bed en om den disch fprong 't altoos haar op zyde.
Zy hielden ééne leevenswyz':
Zy fliepen, waakten, likten, fpeelden.
Maar, fchoon zy dus den tyd verdeelden,
Won toch Lifctte ven' den prys~
Fidel, de tweede Hond, onkundig van vermaaken,
Van een' gamfch' andren aart; op kunstjes niet bedacln jo
Ernsthaftig van natuur; ging dikwils meê ter jagt ,
Of bfeef zorgvuldig 't huis bewaaken;
Was trouwen onverfaagd wanneer 'er onraad was-,En blafte nooit dnn aJs het kwam te pas.
Hy fterfe. lVIen hoort geen' mensch van hem' gewaagen.
:Men werpt hem, ongeroemd, ten huisdeure uit met fpoed.
Joli fterft ook. _Straks vloeit een traanenvloed.
Men hoort al 't huisgezin zyn' vroegen dood beklaagen;
Geheel d@ buurt toont zelfs, om 't fterfgeval, haar rmart~

* * *
Een weinig los vernuft geld meer dan 't deugdzaamff han.
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De fchoonfie Maagd van wezen en vin leden,
SeHnde, vol bevalligheden,
Schoon, zo 'k haar vergelykell mag,
Scboon als het morgenrood en blinkende als de dag;
SeHnde moet zich laaren portraitteeren.
Zy weigert zulks: de Schilder liet niet af.
Hy bad rot zy haar woord h~m gaf;
lIy zou getrouw haar treffen, dorst hy zweeren.
Zy vroeg hoe hoog hy wierd betaald.
Ik bad gewis haar beeld om niet gemaald:
En, liet ik my daarvoor betaaien ,
'k Zou kusjes voor den prys bepaalen.

Zo fcboon Selinde was, zo fcbool1,
En fchooner niet fielt haar de Kunfienaar ten toon.
Zy was getroffen, 't beeld was fchoon: 't mogt hem gelukken
Het fynfie trekje zelfs natuurlyk uit te drukken,
Zo fireelend, dat hy zelf, verrukt, zo ras
Zyn eigen vrouw niet by hem was,
Zich niet weêrhouden kan: hy kust de beeldtnis teder.
De Schilder brengt het fraai Tafreel aln 't lieve Kind.
Selinde ziet het aan, verfchrikt en legt het neder.
Neem, zegt ze. uw Schildery vry weder:
Gy dwaalt; dat ben ik ni~t. mya Vrind!
Wie
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Wie heette u toch my dus te vleijen , zulke trekken
Te fchildren, die geeR mensch ooit kon by my ontdekken?
Verfraaid is deeze kin; de mond is gantsch verdicht:
Neem 't beeld weêr meê: 'k ben u voor 't vleijen niet verpligt.
Ik wil ~iet fchooner zyn dan 'k waarlyk ben: veelligt
Was uw ontwerp een Venus af te maaien:
Gaa heen; laat Venus u betaalen.
Zo is het dan dit Meisje-al!ééll,
Dat fchoon is en het niet wil weeten 'I
Hoe veelen ken ik 'er, die tegen alle reén,
Hoe lelyk zy ook zyn. zelfs Englen willen heeten!
De Schilder neemt zyn Stuk en fpreekt geen enkel woord~
Trotsch als een Kunfienaar, vertrekt hy ganrsch verfioord.
Wat zal by doen? Hy durft net toch niet waagen'
Zo fchoon een Meisje, by den Rechter aan te klaagen?
Hy doet het waarlyk! Hoe zal 't gaan?
Selinde moet zich voor de Rechtbank fiellen.
De Rechters zullen toch een gunfiig oordeel vellen.
ó! Spreek haar niet te meesterächtig aan.
OfI'choon zy onrecht heeft, des te eedl.r is haar waan.
Selinde komt: zie haar te voorfchyn komen.
Wie zag ooit meer aanminnigheidl
De gantCcbe Raad is met verwondring ingenomen:
En zyn verwondring is 't die haaren lof verbreid.
Ik zie de Gryzaarts, in bet hoog gericht gezeren,
't Gelaat ontfronslen en hunn' ouderdom vergeeten.
Men let met aandaabt op 't verrukkend Tafereel,
Doch telkens langer op het fchoone Origineel,
D S
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En ieder riep! zy is getroffen naar het leven.
Och! riep zy bloozende uit, dat vonnis doet my beeven.
Neen; veel te fcllOon heeft hy my afgemaald:
En vleijers worden nict betaald.
Uw wezen was door kunst nooit beter af te maaIen.
Dus fprak haar fl:raks de Rechter aan;
De Schilder heeft 'zyn' pligt gedaan:
Gy moet zyn kunst erkennen en betaalen.
Doch wyl gy zelf niet trots eh zyt op uw fchoon,
Zult gy niet onbeloond van deeze plaats vertrekken.
Een gift uit onzen fchat zal u tot blllidsgoed firekken,
Uw heusfche needrigheid tcn loon.
Ó Wyze man! uw vonnis is rechtvaardig.
Geen beter wierd 'er ooit geveld in 't hoog gericht.
Gy, gy verdient een lofgedicht :
En waart gy jong, gy waart Selinde waardig.
Sclinde gaat. Zy word van elk geroemd.
Waar ooit gefproken wierd van fchoon, wierd zy genóemd.
Hoe meer zy weigerde verdienden -lof te ontfangen ,
Hoe meer haar needrigheid dien lof haar deed erlangen.

'" * *
Hoc minder zich een Wyze in zyn verll:and waardeert,
Hoe meerder hem de waereld eett.
IJ.
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Een kranke Vader riep zyll~ Zoon,
En fprak: Dat ik voor 't laat!le u toon"
Hoe 'k heb getracht voor u te zorgen I
Ik heb voorlang een' [chat verhorgen.
Hy ligt••• Hier fiierf hy. Welk een fillart 1
Hoe ftond de droeve zoon benard I
Hy peinst, ten niterile verlegen,
Verborg myn vader, my genegen,
Een' [chat? Ach! waar? .• naar allen [chyn, .
Zal die wel diep begraaven zyn.
Straks liet hy [chatöpdelvers komen;
De vaste vloer wierd opgenomen;
In fchuur en tuin en huis de grond
Alöm doorgraaven, maar men vond
Geen' [dut. Alle arbeid was verlor en.
Men wist niets waardigs op te f pooren •.
Hy zend de werkliên weder heen;
Doorfnulfelt, zonder moeite, alIeen
In 's vaders fmapzaal alle hoeken,
En vind, door dus bedaard te zoeken,
Den fchat, die hem tot blydfchap ilrekt"
Slechts met een vloerdeel overdekr.

***
Men zou de waarheid ligt met minder moeite vinden 1
Als daartoe onze v)yt bedaar(l wierd aangewend.
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Ligt wierd zy, liet men zich niet door den waan verblinden
Dat ze in het duister fchuilt, van veelen eer gekend.
Verborgen is zy wel, maar geenszins zo verborgen,
Dat zy niet word gezien, ten zy men. dag aan dag,
In duistre fchriftel1 wroet, en die, met duizend zorgen,
Doorfnuffe)' tot den grond, al fiut her. geen gezag.
Nooit moet ge op 't onderzoek van andren u verlaaten.
Zoek zelf! zoek menigmaal, en flaa op alles acht!
Gy zult de waarheid, die den menseh. in alle !laaten ,
Gelukkig maak en moet, en ons is toegedacht,
Haast vinden. Wyslyk is ze. als de edeHl:e aller gaaven.
Wel eenigzini bedekt, maar geenszins diep begraaven.
B. D. B.

lVIONIMA.

Door 't fchoon vall 's ligch~ams leest,en 't fchoon van ft eêl verWon Monima elks liefde en lof in Griekenland.
(11:and,
Op aller harten kOIl haar fchoonheid zegepraalen.
Wie haar uit wellust zocht, vlood fchaamrood voorde !lraaien
Van haar verheven deugd. Men vond haar kuisch gema!d
Zo ryk van onfchuld. als haar oog van geest en gloed.
Die deugd, waardoor zy 't doel van wu!pfche minnaars weerde,
Dwong zelfs den minnaar dat hy haar nog hooger eerde.
Van v!eijers was ze omringd, toegeevend, zacht van aart,
En arm van afkomst. Bleef haar deugd nochtans bewaard?
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Men breng' gefchenken aan I laat diamanten fmeeken:
Ook zal de taal van 't goud op haar geen kracht ontbreeken.
Een Prins van Pontus is 't, de groote Mithridaat t
In wien voor Monima een minnegloed ondlaat:
Eell Koning zucht en rmeekt. 6 Vleijende gedachten!
Wat is by zulk eene eer, nu van haar deugd te wachten?
Prins, (fprak zy onbedeesd) gy fchynt door my geraakt,
Eli roemt het weinig fchoon, dat my bevallig maakt.
Ik dank Natuur voor dit fieraad van 't jeugdig leven:
Zy gaf my fchoollheid; 'k heb myzelve deugd gegel!ven~
~ooit maakt my de eerlIe trotsch, doch de andre geeft my moed.
Wees duizendmaal een Prins, 't is vruchtlooi wat gy doet,
'k Vergroot het aantal niet van gierige boelinnell.
't Is als Gemaal·alI~~n dat gy myn hart kunt winnen.
Haare onverwrikbre deugd weêrllond dus 't mingeweld.
Het fmeeken van den Prins. zyn pracht en magtig geld,
De kunst en list van 't hof, niets kon haar overhaalen.
De Vorst moest voor haar hart haar met de kroon doen praaien.
ó Zeldzaam voorbeeld! uit een arm en laag gefi.cbt,
Ziet zy zich uit het fiof door deugd ten troon gebragt•
.Hoe lang verheugt en 1Ireelt dit groot geluk haar zinnen?
Hoe lang F•• Vprst Mitbridaat hoopt Rome te overwinnen;
Verlaat den arm der Schoone, om naar den firyd te gaan,
Maar word gefiagen, daar' by andren dacbt te fiaan.
Hy vlucht; hy word vervolgd; zyn Land word ingenomen.
Doch 't lloute Rome zal nooit Monima bekomen:
E:!l' zulks de Prins gedoogt beveelt hy haaren dood•
. Een flaaf bericht haar firaks wat Mithridaat belloot.
Zo (roept ze) ontrooft my dan myn hooge rang het leven,
DIe, voor de ontnomen rust, den troon my heeft gegeeven ,
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Waaröp ik, ongeacht, gekweld wierd door berouw;.
Dat ik geen' onderdaan beCchonk met myne trouw t
Zy vat haar hoofdfieraad , en met ontl1:elde vingren
Poogt zy haar diadeem zich om den hals te Ilingren;
Doch deeze zwakke band vervuld haal' wenCchen niet~.
Hy breekt, en weigert haar te ontllaan van haar verdriet.
Ó SierCel ! riep ze, ik droeg u nooit met welgev~llen,
En gy ontzegt my zelfs den flechtl1:en dienst van allen.
Zy wierp het op den grond; vertrapte 't met den voet,
Doorllak zich met een' dolk, en fiierf geheel verwoed~

'J. P. K
DE ONSTERFFELYKE

AUTHEU~

Een vlug Autheur fchreef veel om voordeel~.
En wierd een wonder van zyn' tyd;
Der Journalisten gunl1:ig oordeel
Had reeds hem de eeuwigheid gewyd •.
De werken die hy had geCchreven
Zag hy \!Ot zesmaal toe in 't licht;En nog voor 't einde van zyn leven
Zich, met een diepgeleerd gezicht,
Als wilde 't meer ontwerpen Cmeeden,
't Hoofd door een Cpaanfche pruik omvat,
Met kunftig bywerk, fraai gefneden,
Geplaatst voor ieder Tytelblad.

Daar
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Daar geen verwaande tegenfchryver
Hem ooit in zyne vaart weêrhield,
Schreef hy al voort, met heeten yver ~
Totdat de dood hem had ontzield.
De Iyst van al zyn fchriften tevens,
Waarönder ook de kleene flaan,
13efioeg, in 't echt verhaal zyns levens»
Drie vellen en drie halve blaên.
Men las zyn fchriften na zyn flerven,
Bedachtfaam en met ryp verfland :
Maar ziet, wat lof hy mogt verwerven,
Men fchoof alleng.~ hem aan een' kant.
Zyn wonderbaare leermethode,
Zyn fchryfwyze, eertyds zo geroemd,
Was binnen tien jaar' uit de mode;
Wierd droog en fiyf en hard genoemd.
Die Man kreeg Oechts een' naam omdat hy wierd geprezen
Van dommen, eer zyn werk door kenners was geleezen.

'* * *
Een fchryver wint ligt roem en eer:
By heeft daartoe alleen bekrompene verflanden
Veel werks te floppen in de handen.
Maar daar behoort wat meer
Om by het Nagefiacht beroemd en groot te blyven,
Dan in een' dorren fiyl, en fchraal van geest, te fchryven ..

J. L.
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Hoe dikwyls kan een zot, door eenig dwaas beraamen,
Veel duizend van zyn foort befchaamen!
Neraan, een fchrandre gek, verwde eenen Ezel groen,
En gaf hem tevens roode been en.
Hy leid langs markt en (haat dit misfelyk fatroen,
Waarby firnks oud en jong verrcheenen.
Wat wonder! riep de fiad, wie heeft het o~it beleefd?
Een Ezel, groen van kleur, die roode beenen heeft!
Die zaak moet altoos leevend' blyven!
De landkronyk moet haar befchryven!
Zo weet' het laate nageDacht
Wat wondren onze tyd te voorfchyn heeft gebragt !
Men ziet eerlang de firaaten krielen
Van duizend duizenden van zielen;
Men neemt de venfiers uit, en opent zelfs in 't dak t
Tot ruimer uitzicht, vak by val{ ;
De groene LaDgöor dient bekeken
Offchoon de wegen ruimte ontbreek en.
Dus doet men d'een' en ook den andren dag,
Niets dan verwonderd met den Ezel om te dwnalen.
De zieke zelfs vergeet zyn kwaaien,
Maak.t iemand tegen hem van 't vreemde Dier gewag.
Om 't kind te fusfen in zyn kreunen,
?ingt nu geen minnemoêr mee rvan het bonte fcha~p;
Den groen'en Ezel mengt ie in al haar wiegedeunen,
Eo dus geraakt het kind in fiaap.
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De derde dag ging naauwlyks heenen firyken
Of met het arme dier was alles afgedaan;
Het volk liet geen verlangst meer blyken
Om op den Ezel 'e oog te flaan;
En hoe verwonderlyk hy eerst was voorgekomen,
Word heden by geen' mensch een woord van hem vernomen.
:I<

* *

Hoe Zot een ding ook zy, zo 't nieuw is in zyn foort,
Word firalts het volk 'er door bekoord.
Het ziet het aan, 't word opgetoogen
En wil geen tegenfpraak van kundiger gedoogen.
In 't eind' word door den Tyd, gedachtig aan zyn' pligt,
Dit werk nochtans met vrucht verricht:
Want hy verfiaat de konst van zotten te bekeeren,
En, met of tegen danlt, de waarheid hen te leeren.
P. M.

DE BURGERLYKE BARON.

Een trotCche Jonker, die by 't (}erven
Zyns vrekken vaders, 't all' moest erven,
Wierd eindlyk heer van vyfpaar ton,
En voor zyn geld in 't kort Baron.
Hy ~ag zich nu den weg ontfioten
Om

go
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Om groot te worden; 1Toe~ by Grooten.
Hun meesterlyke houding gaê,
En aapte hun gebaarden na.
" Men zal in my den Staatsman eeren,.
" Die in 't vertrouwen mag verkeeren,
" Met Vorsten; of een heldenftuk
" Heft my ten toppunt van 't geluk.
" Ik zal welhaast met lauwren pryken~
o.
•
" En beb Eugeen zelfs l11et te wyken I
Dus fprak hy by zichzelv', doch 1l:ond
In twyfel wat hy I't raadzaamst vond,
Naar krygsëer in het veld te 1l:reeven,.
Of gloriryk aan 't bof te Jeeven.
lntusfchen was hy vast Baron,
Enl zyn verdien11e, vyfpaar ton,
Kon door 2:yn loopers en heidukken
't Gezicht van al het volk. verrukken;
Dit kwam ter11ond, waar hy verfcheen,.
ln groote menigte op de been.
Hy ziet alöm zich aangebeden,
En fiyft, verzot op kostbaarheden,.
Dy 't fpillen van een' grooten fchat,.
De neering van de halve Had.
Slaag zit hy in zyn koets te praaIen,
Zyn fieigerendé vosfen haaien
Niet in het minst by hem in' moed,
Gedost in 't goud, met al zyn' 11oet.
Geen Vleijer zag ooit, lleêrgebogen,
Kwanswys eerbiedig hem naar de oogen,
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Of hy, hy wierd zyn Mecenaat:
Geen Zot, die, met een fuak gelaat,
Zich over bem verwonderd toonde,
Dien hy niet mild met gunst beloonde:
Hem zwoer geen vriend, die met hem at,
Dat hy zelfs Argus oogen had,
Of hy, geblinddoekt door dit fireelen ,
Liet zich bedriegen en befieelen.

* * '"
't Is alszins blykbaar dat het driftig Onverlland,
Gepaard met Hovaardy, miljoenen kan verteeren.
Onwisfer is geen fchat, dan in eens jongIings hand,
Die zich door wellust, pracht en hoogmoed laat verheeren.
De Heer Baron vergat, hoe trotsch hy was van lIart,
Den llaatsman en den beid. Hy, in 't verkwisten febrander •
Zag in bet kort zyn goed in banden van een' ander,
En merf berooid van boofd, gantsch arm, en onvermaard.
Dit leer den oudren zien hoe zy hun kindren haatenl,
Als 't Gechts hun toeleg is heil rykdom na te laaten.
B. D. B.

DB
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Een arme Schipper flak in fchulden,
En nam zyn toevlucht tot Phileet.
Waart ge ooit in nood ter hulp gereed,
Zo leen my, fprak hy. honderd gulden!
Doch 'k heb ten onderpand, Mynheer,
Niets anders dan myn woord van eer.
Leen me echter, enkel uit erbarmen,
Die honderd gulden voor één jaar!
Pbileet, een redder in gevaar,
En vader van veel' honderd arm én ,
Bedenkt zich niet in 't minst, maar telt
Den Schipper zelfs met vreugd dit geld.
Gebruik het. zegt hy. zonder zorgen.
'k Ben bly dat ik u dienen kan.
Ik houde u voor een' eerlyk' man,
Dien moet men zonder handrchrift borgen.
Uw woord is my zo waard een pand,
Als oe onderteekning van uw hand.
Twee jaaren waren reeds verfireken ,
Dat zich geen Schipper weêr liet zien.
Bedroog hy dan Phileet? misrchien
Is hy voor altoos hem olltweken.
Maar neen! hy keert blymoedig weêr,
En roept: Verheug u vry, MYllheer!
Ik ben gered uit al myn fchulden!
Zie waar uw geld toe dienen kon!
Denk
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Denk welk een' [chat ik over won I
Ik breng u hier tweehonderd gulden.
Laat, bid de ik, braave Man J my toe,
Dat ik daarmêe ook u voldoe!
Wat kan 't geheugen niet ontwyken?
'k Weet, zegt Phileet, niet wat gy meent.
Heb ik u ooit dit geld geleend?
't Zou by myn [chuldboek moeten blykeR.
Maar 't is vergeefs dit op te Ilaan,
Daar kan niets van ge[chreven flaan.
De Schipper toont zich gantsch te onvreden,
Omdat hy 't geld niet neemen w{l;
Ziet hem verwonderd aan; zwygt fli!;
Loopt heen, doch keert met ras[e fchreden.
Hier, zegt by, is al 't overfchot,
Mynheer; van myn gezegend lot!
Ai neem 't! hier zyn nog 40nderd gulden.
Laat my, indien ik 't waardig ben,
Den lof flechts dat ik 't goede erken!
Ik ben 'lernoegd: ik heb geen fchulden.
Wat groot geluk! ik wyt alleen
Dit dank aan uw weldaadigheên.
Maar wilt gy recht goedhartig weezen ,
Onttrek my dan uw' byftand niet,
Dien ik toch noodig beb! verfchiet
My vyftig gulden, als voordeezen!
Phileet, dien 't oog van traanen zwelt,
Barst uit, en zegt: Hier is uw geld!
Behoud, behoud. uw' gantfchen zegen!
Hel
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lIet is uw geld. Wees gy myn vriend!
Een man van woord en trouw verdient
Het loon vlln zyne oprechte wegen.
'k Had honderd gulden flechts te vordren, en niet meer.
Laat my nu toe, dat ik uw kindren die verëer!
11<

* *

't Zy uw verdienfie, 0 Menseh! dat ge andren wel doet vaar en !
Wat is verhevener dan 't Iiefderyk gemoed?
Wanneer gy u met vreugd tot 's naasten byfiand fpoed~
Ontfieekt uw weldaad ligt in hem een' yvergloed,
Om in grootmoedigheid u dankbaar te evenaaren
B. D. iJ.
t
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Wie zyt gy tocb, ó Menseh! die l1aar de kennis fireeft
Van 't Godlylt raadsbefluit in zyn befiier en werken?
Zou 't eindige verlland elk oogwit klaar bemerken
Het geen de Onëindige by zyne fchikking heeft?
't Is waar, dat thaus gebeurtfchynt duidlyk voor uwe oogen;
Doch reeds 't voorledene is voor u zo duidlyk niet:
All' wat toekomende is blyft met een wolk omtogen:
En durft ge u vleijen, gy, diezogebreklykziet,
Te ontdekken waarom juist, dat wat gebeurt, gefchied?
't Rechtvaardigst Wezen )tan in zyn betluit nooit feilen;
Al
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AI blykt het u niet klaar, in elks byzonder lot.
:Zoud gy den waaren grond van ieder fchikking peilen,
Dan möest ge, ó Sterveling! gelyk zyn aan uw' God.
't Zy u genoeg zyn doel met diepen ootmoed te eeren,
't Geen door uw' zwakken geeit toch nimmer woro befpeurd.
Laat U een Joodsch verhaal dees groote waarheid leeren:
Dat all' wat GGd gehengt uit wyze reên gebeurt:
Dat al zyn fchikking, het beleid eens Gods wel waardig,
lIoe fheng ze ons fchYlle, altoos volmaakt is en rechtvaardig.

t' Gebeurde als Mofes eenS een' berg beklommen bad,
En God om meerder licht en grooter kennis bad
Van 't eeuwige befluit en 't lot der frerveUngen,
Dat hy bevel onding van d'Oorfprong aller dingen
Om in het dal te zien, waaaöp by't oog frraks flaat.
Hier vloeidde een klaare bron. Een rdzende Soldaat
Steeg van zyn paard en aronk. Dees was naauw' weggereden,
Wanneer een Herdersknaap zyn kudde een poos verliet
En hier ook 't bronnat drinkt, daar hy een geldbeurs ziet
Die, ongemerkt, aldaar den eed1:eo was ontgleden.
Hy neemt ze eo foelt frraks heen. Een frramme Grysaart komt
Aan deeze zelfde plaats: door ouderdom gekro~d,
En leunende op zyn' frok, zygt hy, vermoeid, hier neder;
Daar 't fchuddend gryze hoofd al meer naar de aarde bukt,
Tot hy in flaap vergeet hoe de ouderdom hem drukt.
Maar in dien tusfchentyd komt hier de Ruiterweder •
Die frraks den Grysaart dreigt en, met een woest geweld.
Van hem 'tbergeeven eisohtVanzyn verloren geld.
De Grysaarç zegt en zweert dat hy niets heeft gevonden.
De Kry gsman 4reigt en vloekt; de Grysaart weent en beeft;
Tot
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Tot dees hem eindlyk treft met doodelyke wonden,
En de Oude als 't offer van zyn dolle woede fneert.
Dit voorval trofhet hart van Mofes, deed b'em treurell ,
Tot hy dees fiem vernam: " Hier kUilt gy klaar befpeureu
" Hoe God naar biIlykbeid het lot der waereld richt.
" Want weet: de Grysaart, die vermoord hier nederligt ,
" Heeft zelf den vader van dien Herdersknaap verOaagen ,
" Dien gy de geldbeurs van den Krygsman weg zaagt draagen."
,. L. D. ,.

LIS E T T E.

Lifette, een jonge Vrouw, lag, overheerd van pyn,
Blind aan de kinderziekte; op 't krankbed droef te klaagen.
Nu weet men hoe doorgaans de jonge wyfjes zyn;
Des dorst baar Man het geenszins waagen
Om van haar bed te gaan, hoe gaam hy zulks ook deed:
Geen wonder;want een Vrouw, hoe fchoon ze ook was voordee..
Als ze aan de pok jes ligt, kan nooit aantreklyk weezen.
(zen,
Hier zit die goede man nu totzyn bitterft' leed,
En moet zyn zieke vrouw oppasfen en verkwikken;
Haar kusfens wel in orde febikken ;
Den Hemel fmeeken haar in 't krankbed by te flaao;
En ec~ter was haar fchoonheid gantsch vergaan.
Ik hoorde gaam zulk bidden aan.
Die arme man! Wat raad? hoe fteltmen hem te vreden?
Doch
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Doch ligt bedenkt hy zich en doet wat andren deed en.
Een zieke vrouw verëischt een kamermeid :
Charl~tte wierd hiertoe verkoren,
Vermits zy, meer dan andren , reeds te vooren ,
Lifette kende e,"l ook haare eigenzinnigheid.
Ze aanvaart dien dienst met vreugtl; weet zich, alle oogenblilc.
Waar zy llechts hulp verleenen kan,
(ken;
Zo wel naar den gezonden man
Als naar de kranke vrouw te fchikken.
Dienstvaardig, jong en fchoon en welgedaan,
Was zy bekwaam met beiden om te gaan.
Wat word 'er niet al ondernomen
Om uuren van verdriet en kwelling d66r te komen!
De Man lonkt Lotje toe, fpreekt haar door zyn gezicht,
(I-Iy durft zyn fiern niet laaten booren ,)
En ieder lonkje dat naar 't Meisje wierd gericht
Kon haar, zo niet geheel, ten minfien half bekooren.
Wat is 't éen groot geluk dat ge in uw' zwakken fiand
Niet zien kunt, kranke Vrouw! uw man word recht gal anl.
Uw man, Ó ja, ik wil 't wel wedden, heeft te vooren
Charlotte zekerJyk gekend.
En daartoe al zyn zorg en yver aangewend
Om haar uw Kamermaagd te maaken.
Indien ze alleen met de oogen fpraken.
Dal} waar het mooglyk niet met al; .
Maar 'k vrees dat op 't geJonk bet kusfen volgen zal.
Daar komt hy naar haar toe. Hoe zachtjes zyn zyn gangen
Hy tikt haar op den nek, hy knypt haar in de wangen.
Zy weert zich zo 't betaamt, zy weert zich als een bruid.
Maar eindlyk vind zy 't goed zich verder niet te weeren,
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Daar kusfèn zy elkaêr recht hartlyk , maar te luid~
Dat dit Lifette hoort is immers niet te keeren.
Zy hoort het ook, en vraagt: Wat kloilk daar toch zo fchel ?
Mevrouw! Me.vrouw! (antwoord Charlotte fneI:)
Het is Mynheer, de moed heeft hem geheel begeeven;
Hy {leent en kermt van bittre fmart.
6, (Roept zy) lieV'e Man, wat hebt ge een deugdzaam hart !
Bedroef u niet te zeer 1 'k ben immers nog in 't leven.

'J.

L.

D E G E HEI M HOU DIN G.

Kost gy nu een geheim bewaaren,
/) Dotis! 'k zoude u dan terflond iets openbl\aren;
Eene ongemeene vreugd, een groot geluk ••• Maar neen!
Ik mag 't niet zeggen, fprak Tireen.
Hoe twyfelt ge of ik wel kan zwygen?
Riep flraks de fchoone Herderin.
Gy moogt my uw geheim vry melden; nu begin!
'k Zweer dat geen mensch zulks ui van my te weeeen krygen.
Gy kent, vervolgt Tireen , de fiere Silvia,
Die altoos, fchuuw voor my, myn byzyn is ontweken? ~
Ik kom zo aanfionds van die lieve fiere, Ó ja J•••
Maar ach! ik mag niet verder fpreeken.
Neen, Doris! ne~l1, dat gaat niet aan:
'i: Verloor haar gunst, en 't waar' met myn geluk gedaan,
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Zo Silvia ooit kwam ter ooren
Dat ik••• ei , dring my niet! ••• 'k hou dat ik heb geZworen.
Zo mint zy u? vaart DllriS ~lOort.
Ö Ja, zegt by, maar 'k bid zorg dat het niemand boort.
Ik heb haar hart volkomen ingenomen
En thans van haar den eerllen kus bekoomen.
Tireen, 'k fchenk eeuwig u myn hand, (fprak zy tot my)
Maar 'k bid Oechts om één zaak: dat zulks verholen zy I
Dat gy my kuste en wy elkander zyn genegen
Daaräan ligt, buiten ons, geen' mensch in 't vlek gelegen.
Dus bid ik, Doris, zwyg! vertel 't aan niemand na,
Of ik verlies welhaast de gunst van Silvia.
Hieröp gaat Doris been. 'Zou zy haar woord nu houên?
Gewis; geheim te zyn is eigen aan de vro\lwen.
Ge1leld dat Doris zulks Dameet eens blyken liet,
Wat was daaräan verbeurd! Zy meld het ieder niet.
Zy ziet, op 't oogenblik, Dameet , verliefd, genaaken.
Hy drukt baar zachte hand en vraagt haar vriendlyk af
Wat toch zyn vriend Tireen aan baar te kennen gaf.
't Is u bewust, zegt zy, wat wy voorheén wel, fpraken.
Gy kent Tireen ; de Knaap is eerlyk en oprecht.
Zo 't iets waar' van belang had ik 't u reeds gezegd.
By zei... maar, neen, tracht nooit daar kundfchap van te krygen.
Ik heb Tireen beloofd te zwygen.
Ik fchik hierin my naar zyn' wil.
Dameet word treurig; hy zwygt fiiI.
iIy kust zyn Meisje, doch min hartlyk dan voordeezeR.
De Herderin verfchrikt, en 't baart haar groote pyn
Zo flaauw van hem gekust te zyn.
Myn trouwfie Vriend! roept ze uit, zoud gy wel toornig weezen~
E. '
Ver-
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Vergram u niet! 'k zal u de zaak ootJe!!n!
De fiere Silvia verbond zich .aan Tireen ,
En heeft hem tt eerf1:e van haar leven
Op deezen dag een' kus gegeeven.
Maar wacht u dat gy 't iemand meld.
Dameet belooft het; doch voelt Hraks zyn hart be~neld
Nu by dat nieuw geheim zorgvuldig moet bewaaren.
En naauwlyks van haar af gegaan,
Heft hy, al zingend, luidkeels aan:
" Ja, 'k zal 't aan niemand openbaaren
" Dat Silvia Tireen haar hart gefchonken heeft,
" Zyn kusjes neemt, hem kusjes geeft.
" Stom Boschje, gy-alléén zult het geheim ervaaren
" Vap Silviaas verholen min I"
Maar, ach! in 't zelfde Dosch was juist de Herderin;
Die, door dit lied verra!!n ,befchaamd wierd, zich verHoorde,
Vermits ZJ' een geheim zo luide ontdekken boorde,
Dat niemand (dacht zy) wist dan haar Beminde-alléén.
Zy vliegt, en zoekt terllond den fnoevenden Tireen.
Ach! Herd~r! ach I hoe zult gy 't u beklaagen!
My, barst zy uit, te Rorten in geween I
Ó Snapper I kom my we!!r om wederliefde vraagen.
In tt kort: Tireen verliest de fchoone Silvia.
Hy komt om door verwyt zich op Dameet te wreeken.
Die zegt: Ik kan tt niet tegenfpreeken.
'k Ben firafbaar, ik beken 't; Ó ja!
Maar wat doet my by u den naam van fnapper krygen?
Gy immers zelf, gy kost niet z-wygen.

j. L.
HET

HET JONGE END.

Een Hen geleidde in 't jeugdig gras
Haar Kiekentjes, waarby een Endje was,
Van 't zelfde BroedCel voortgekomen.
Allengskel'ls naar den tuin gegaan,
Wysfde Oude aan 't Huisgezin de kost door 't lokken aan ,
En ieder volgt zo dra haar roep11:em word vernomen.
Want zy gebied met teedre kindermin.
Het Eendje rept zich meê, doch komt den tuin pas in ,
Of ziet den vyver, dien het nimmer zag voordeezen.
Het loopt en baad zich 11:raks in 't helder nat.
Klein Diertje! hoe! gy zwemt? Wie leerde u dat?
Begeeft ge u dus te water zonder vreezen ?
Zoud gY.. zo jong, in 't zwemmen kundig weezen ?
De Hen word naauwlyks dit gewaar,
Of toont door de opgezette veêren,
Door tienmaal heen en weêr te keeren,
Haar' angst om 't roek loos kind te redden van 't gewat.
Zy geeft zich tienmaal op, doch aarzelt gamsch verlegen;
Want van natuur flaat haar het water tegen,
Doch niets verfiaauwt den moed van 't vro~yk End.
Het zwemt gerust : waarom? 't is in zyn element,
En vraagt, van blydCchap ingenomen,
Waarom de Hen zo fchreeuwt? wat of haar toch doet fchroomen?

E3
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De een fchept vermaak in 't geen dën andren vrees verwekt.
Dees zal met lust in 't veld het doodsgevaar trotfeeren , .
Daar u de nllam·nlJéén van Held een' fcbrik verftrekt.
Die zwemt gerust in diepe en wyde meiren :
Gy fiddert zelfs op 't [chip dat vastligt aan den wlll.
Uw [chroom maakt van een niet het deerlykst' ongival.
Niets moete u angst voor 't leven baaren
Van hem, die groote daên zich lofflyk onderwind.
Heeft bern Natuur ge[chikt tot dringende gevaaren,
Dan geeft ze ook moed als hy zich in 't gevaar bevind.

H. J.
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W ie kan 't getal der dingen tellen
Die oorzaak zyn dat ons de ziekten kwellen?
Doch noodig is het dat de mensch die kennen leert.
Hoe meer men de oorzaak naar kan [pooren
WaarHit het onheil word geboren,
Hoe ligter 't kwaad word afgeweerd.
Eene Echtgenoote, uitmuntend tt!der
Van haaren man bemind, als 't vo"orwerp van zyn trouw,
SuJpitia, een jonge, [choone Vrouw,
Ging
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Ging lustig naar tt bezoek: krank echter kwam zy weder.
En viel half dood op 't rustbed neder.
Zy ligt in zwym. Wat is 't? Een nmland in haar bloed cr
Gezwind! maak 't keurslyf los! maak fpoed!
Zes banden zyn aan 't werk: men is met angst belanden.
Maar kan dii wel zo ras gefchiên? Elk werkt met vlyt:
Doch eene Vrouw te ontdoen van al haar pronkfieraaden ..
Hiertoe behoort gewis geen korte tyd.
Niets gaat den rouw des droeven Mans te boven ..
Hy weent met recht in deezen nood:
Te vroeg is 't door de wreede Dood
In 't eerfie jaar zich van zyn Vrouw te zien berooven.
Hy laat terllond een' Artz ombiên:
Een jeugdige Esculaap komt vliegens anngereden:
Men leid hem in, laat hem de Zieke zien.
Hy zet zich neêr, zo trots eh , alsöf de Dood moest vlién
Voor de onweêrfiaanbre kracht van zyne kundigheden.
Hy voelt den pols; en naar die is gefield,
Bedenkt hy by zichzelv' wat zyn Receptboek meld:
Straks tleemthy pen en inkt om vlug 't recept te fcbryven,
Dat in den grond de ziekte zal verdryven.
(kneld •
Hy fchryft. De Knecht vliegt heen. De Man, met angst beo
Roept dien ervaarnen Artz ter zyde, om zyn gedacb ten
Te weeten wat 'er van dit toeval zy te wachten.
De Doétor ziet hem met een' glimlagch aan,
En zegt: die klVaal is ligt te raên.
'k Behoef u dit niet uit te leggen:
Gy weet het heeft iets goeds te zeggen
Als 't jonggetrouwde Vrouwtje klaagt.
E 4
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Men denk' hoe dit bericht den blyden Man bebaagt.
De nacht gaat om: de drank is ingenomen:
Maar de Arez heeft met dien drank, hoe duur ook, niet gE:flaagd.
Straks moet een tweede Doétor komen.
Jly komt. Geduld! nu word men 't ras gewaar.
Wat is de kwaal? Wat zal die fchoone Vrouw weêrvaaren?
De Doétor ziet het duidely& en klaar:
De kinJerpokjes zyn 't die reeds zich openbaaren.
SuJpitia! eerst zoud gy zwanger zyn:
Nu zullen u de pokjes plaagen?
Uw DQétor zwygt, geeft 11 geen medicyn:
Doch één van beiden heeft den bal toch misgeflagen.
Neen, laat het over aan Natuur,
En koester in uw bed uw leden.
Schoon de e:·gfle ziekten al op u een' aanval deeden,
Zyll zy zo erg niet als der Esculaapen kuur.
Geduld! misfchien geneesc zy beden.
De Man blyft trouw haar zy' bekleeden ,
En -eer de klok 't verllreken balf uur Haat,
Vraagt hy haar honderdmaal of 't nog niu beter gaat.
6 Rusteloaze Man! hoe kumge uw Vrouw dus kwellen?
Zou haar het fpreeken niet verzwakken? 't brein ontflellen?
Zy fpreekt, maar met gebroken toon;
En aan haar fpraak, zo ongewoon,
Bemerkt gy duidlyk dat haar kwaaIen fteeds vermeêren~
't Zal met uw Gemalin welhaast ten besten keeren.
De dood, de dood zal haar, naar allen fchyn,
111 't kort verlosfen van haar pyn.
Wie klopt? Dit zal de Dodor zyn.
Maar neen; de Snyder is 't, die haar een kleed komt brengen.
Zy
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Zy opent de oogen: naauw'kandithaarflaatgehengen.
Gy komt, dit fiamehze uit, terrechtertyd, rnyn Vrind!
Dit's ligtmyn doodkleed ~ Ja, gy ziet hoe'k my bevind.
Ik zal gewis de waereld haast begeeven:
Doch had rny nog de Hemeliaaten leeven ,
Zo hadde ik rny door u van zulk een fior doen kleén
Als rnyn Vriendin, nu korts geleden,
Gy weet het, zich door u heeft laaten kleed en.
Niets fchooners zag ik ooit voorheen.
Toen ik haar 't laast vifite heb gegeeven ,
Drueg zy dat kleed voor 't eerst: 't was heerly kopgeleid.
Doch gaa nu heen. Kortfiondig lev~n !
Het is tocb alles ydelheid!
chep moed, bedroefde man. Nu is u klaar gebleken
Dat uwe zieke Vrouw nog taarnlyk wel kan fpreeken.
Geefnog de hoop niet op: 't is denklyk dat ze in 't kort
Van deeze kwaal geneezen word.
De Snyder heeft gedaan: de Man gaat mede:
Zy fpreeken heimlyk op de {lraat.
De Snyder zweert met duuren eede
Dat hy 't bezorgen zal, en gaat.
Nog voor den avond komt hy weder.
Sulpitia ligt nog op 't krankbed neder,
Geeft zuchtende antwoord op zyn' groet.
Maar wie kan zeggen wat hem wederkomen doet?
Hy brengt iets, met een' doek omflagen:
Hy maakt het los. Wat komt hier voor den dag'
Dit is de flof, dit is dat ryke kleed: maar, acb!
Waartoe zal 'cdienfiig zyn? Zy kan het toch niet draagen.
Ach! fprak de Man ~ de hand haar drul,kend', lieve Vrouw!
E5
Mogt
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Mogt ik in dit gewaad u flechts gezond zien, 'k zou
Voor dit geluk al myn vermogen willig geeven.
Hoe krank ik ook moog' zyn , (dus vangt zy zachtjes aan)
Zo kan ik echter u, myn Lie.ffie, niet weêrfireeven.
'k Zal 't waagen uit myn bed te gaan,
Zo ziet gy firaks hoe my dit nieuwe kleed zou flaan.
Men brengt het fchut; men heeft haar eindlyk opgekregen J
Zo zwak alsöf ze een jaar reeds had te bed gelegen.
Men tooit haar; en dus drinkr zy koffy. Welk een keer t
Geen vinger doet haar verder zeer.
De grond der ziekte bleek alléén een kleed te wee zen ,
En door het kleed moest zy geneezen.
Zo heelt de vlugge hand eens Snyders in het end'
Een kwaal, die geen der Anzeu had gekend.

H. j, R.
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Een zeker. Jongeling, die uitzag naar een Vrouw,
En wien men deeze eu geenè alreeds had voorgeflagen ,
Vond goed een' Grysäart ra:ld te vraag en
Wat Vrouw hem 't beste vleijen zou.
Myn Vriend, dit weet ik niet, liet de oude man zich hooren.
't Vale dikwerfkwalyk uit, hoe wel men heeft verkoren.
Doch hoor. Zoekt gy een Vrouwalléén tot uw vermaak,
Kies dan een fchoon gel ut en fraaigevormde leden:
Maar is 't belang uw groote zaak,

En
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En ziet gy meer op geld dan op bekoorlykbeden
En 't lieflyk tydverdryf der min,
Kies dan een ryke Vrouw tot uwe bedvriendin :
Doch tracht gy door uw Vrouw tOt hoogen fiaat te komen;
Wees dan met geen verdienfte of gaaven ingenomen;
Kies u een Vrouw van hoogeii" rang,
Eu onderzoek uw' keuz' niet lang.
Maar wiltgy meer den geest dan 't Iigchaam vergenoegen,
Is 't zinnelyk vermIJak nwe achting 't minfie waard' ,
Dan zal, tot uw geluk op aard',
U een geleerde Vrouw het allerbeste voegen.
Hier zweeg de Grysäart, lagchend, fiil.
" Ach! fprak de Jongeling, dit wilde ik u niet vraagen;
" Maanan wat vrouw ik 't hart in 't huwlyk op zal draagen.
" Als ik te vreden leeven wil;
" En, zonder dat die keuz' my immer zal berou wen ••• ~
ó Vriend! zei de oude man, dan moet gy nimmer trouwen.

j L.D.j.

DE TWEE MEISJES.

Twee Meisjes toonden beide bly ken
Van hoop. Waaröp? Wel .oP eeu' man;
Want wat 's kier by te vergelyken
Waaröp een meisje hoop en kan?
Cató I de jongne, was van leden
E 6
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En leest een juistgevormd gellel;
Zy had een rond gelaat, was zacht en teêr van vel,

Doch zeer gedwongen in haar zeden.
Hae naauwgeregen zy ook ging,
Wat fierfels zy aan 't oor en voor den boezem hing,
Wat vlyt zy aan haar hair en 't krullenfchil,ken fpilde,
Zy feilde in al haar kun~tbeleid;
Want naar men klaarder zag dat zy behaagen wilde J
Verloor zy meer bevalligheid.
Zo fyn van leest, zo net befneden
Was Carolyn, haar zuster, niet;
Ma:!r, vry en vriendelyk van zeden,
Wist zy van kwelling noch verdriet.
Offchoon men, hier en daar, op haare frisfche wangen,
Een fproetje of zomervlekje vond,
Wel yerr', van dat haar zulkt misllond,
Scheenzy door dat gebrek een g:rooter fchoon te erlangen.
Zy zocht, met a~gst, door opfchik niet naar roem;
Geen kostbre tooi kon haar behaag en;
Een aartig lint, een frisfche bloem,
Vervrolykt door de plaatt die van baar wierd beflagen,
En een aan 't lyf welvoegelyke dragt ,
Was Carolynes gantfche pracht.
Een vryer deed zich vóór, men wees bem Catbaryne.
Verwonderd om haar fchoon, zag hy een poos haar aao;
Zyn hart bleef echter vry ; des wilde hy weêr gaan;
Maar naauwlyks g hy Carolyne,
Of bleef vol van verrukking fiaaD!

z.
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* * •
liet beeld van deeze Vrouwsperfoonen
Kan Kunst en ook Natuur. op 't levendigft' , vertoonen.
'e Is -vergezochte tooi waarmeê l:ich de eerfte fmnkt,
Hetoogweltot zich trekt. maarnimmer'[ hart verrukt;
Doch de andre vind alleen in eenvoud welgevallen,
Doet ongemaakt zich vóór, en dus behaagt zy allen.

P. M.

DE
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Een Schilder in Atbeen , die altoos min nalr voordeel
Dan roem en glori in zyn oefoing had getracht,
Maalde eens den Oorlogsgod, en vroeg een' man van oordeel
Wat hem van dit taffeel en zyn behandling dacht.
De kenner, overtui~d dat hy 't uit leerzucht vraagde,
Zei ongeveinsd, dat hem dit fiuk niet zeer behaa,de •
Qmdat, naar'c geen hy van de kunst verfiond,
Hy 't veel te uitvoerig en met meèsterächtig vond.
De Scbilder, van zyn' kant, zocbt dit te wederleggen ,
En liet zieh door de reên des kenners niet gezeggen.
Geduurende hun kunstgefprek,
Vertoonde zich een jonge gek,
Die, op bet eerst gezicbt, zyn vonnis fiout dorst firykeD.
Nooit vond by een tafteel zo fchoon:
't Was onverbeterlyk, dit zwoer by by de G~Ón:
El
Het
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Het was een meesterlluk , daar alles voor moest wyken.
6 Hemel, riep hy, welk een voet 1
Wat zyn die nagels dun! en hier, hier ziet men 'c bloed
Door de opgezwollen adren zweeven.
Mars-zelf fchynt in dit beeld te leeven.
't Is ongeloofelyk hoe groot een kunst en pracht
Hier in den helm en 't fchild en 't harnas is gebragt.
De Schilder, op dien lof van fcbaamte fchier bezweken,
'Zag nu bedrukt den kenner aan.
"Ach! zegt hy, lieve Vrind! ik zal geen woord meer fpreeken J
" Gy hebt my waarlyk recht gedaan."
En naauwlyks was de gek ter huisdeure uitgegaan,
Of ODze Schilder bad zyn' Mars reeds doorgefireken.

..
'"

Indien uw fchrift aan kenners niet behaagc,
Dan bebt gy reén om 't af te keuren;
lVIaar zegt een gek dat gy gelukkig zyt geflaagd,
Dan moogt gy 't vry in nukken fcheuren.

...

j. L. D.'j.
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Twee Zwaluwen in 't veld, door zucht tot eer gedrongen,
B~gaven zich ten 1l:ryd in 'f zingen, beurt om beurt:
Doch ieder waande dat zy 't fraail1e had gezongen,
En dat haar ook de prys moest worden toegekeurd.
De vlugge I,.eeuwrik kwam, en zou de zangflers fcheiden.
Straks ving weêr 't ftrydend Paar een piepend veldlied aan.
Men riep: vel 't oordeel vry, en zeg wie 't van ons beiden
In kunst van zingen won; wie 't meest u heeft voldaan!
De heufche Leeuwrik , door befcheidenheid gedreven,
Sloeg op het twistend Paar een medelydend oog,
En zei: Ik weet hier niet wien ik den prys zou geeven.
Hy zocht haar fluks te ontvliên, en hier"zich naar omhoog.
Ma~r 't wierd hem ras belet. Toeu fprak hy, fierk gedrongen
Tot de uitfpraak: Ach! gy zingt op een' gelyken toon.
Cy hebt uw best gedaan, en even goed gezongen.
Doch zingt zo lang gy wilt, geen Zwaluw zingt ooit fchoon.
Gy kunt, wanneer 't gefluit der fchelle Nachtegaalen .
Door bosch en hoven klinkt, by ons geen' lof behaalen.

* * •
Cy, die in proze of dicht flechts middelmaatig fchryft!
Och! dat gy vreedzaam waart! m'en wil uw' roem niet krenken.
Gy twist wie 't beste denkt; 't is vruchtloos dat gy kyft;
Want onder u kan de een zo goed als de ander denken.
Doch al uw denken mist het wezendlyke fchoon.
\Vaar twist gy om? zo lang, in deftige vertoogen,
Een
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Een Mosbeim kracht van taal op '[ fierlyks[ fpreid ten toon,
llIyf[ ge in welfpreekendheid nechts kindren in onze oogen.
Wat twist ge met elkaêr wie van u 't hoogfre zweeft ~
Gy weet, zo na als hy. de waarheid op te fpooren:
Maar. diepe Denkers, rust! zo lang een Leibnitz leeft
In wyze fchriften, zal nooit iemand naar u booren.
Wat twist ge om Febus gunst, wat daagt ge elkaêr ten ftryd,
Daar ge even vaardig rymt, 6 Dichters onzer dagen!
Men den kt zelfs niet in 't minst dat gy in wezen zyt,
Als 't Hagendoren lust den zangprys weg te draagen.

j. P. B.
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Op zeekre Stad, my dunkt zy lag in GriekenJan:l,
Kreeg eens de vyand in zyn woeden de overhand,
En wilde, daar de plaats met llorm was ingenomen,
In 't blaaken zyner razerny
De wapenlooze burgery,
Tot op den laatfte~ man, door 't moardzwaard om doen komen.
6 Hemel! in wat klaaggeluid
Borst [Oen de vrouwefchaare ontfteld en beevende uit!
Verbeeld u wat gedruis alóm zich moet verfpreijen ,
Als duizend vrouwen tevens fchreijen:
Ik beefreeds als de nood aan twee den mond ontfluit.

Zy
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Zy liepen met ontfnoerde hairen,
Met oogen, die van traan en rood,
Met handen, die gevouwen waren,
En wierpen, reeds door angst half dood,
Zich voor de voeten van den Veldheer der Barbaaren.
En fmeekten hem, in d'algemeenen nood.
Eendragtig om 't behoud van haarer mannen leven.
Die duizend vrouwen zyn dan allen trouw gebleven?
Niet één uit dat getal was op haar' man te onvreên?
Niet één uit duizend? 'k Zeg u, neen.
't Is waarlyk zeldzaam, 'k moet belyden.
Men leefde toen in goede tyden.
Hoe hard nochtans dees Veldheer waar',
Der Vrouwen tooverachtig fmeeken
Kon eenigzins zyn' trots verbreeken.
Want welk een man, hy zy ook tiemaal een Barbaar t
Is door de traanen van een vrouw niet te overreeden ?
Myn har~ zeu reeds als wasch zich laaten kneedell.
'k Waar' liefst niet In de plaats des Generaals getreeden;
Voor wien de vrouwefchaar' hier jammrend zich veréént:
'k Had waarlyk als een kind geweend,
En , zonder eenig geld, den mannen frraks bet leven,
En ieder vrouw, .tot fiuiting van haar wee,
Haar' eigen man;. ja zelfs, op haare beê,
Nog eenen man daarby gegeeven.
Dees Held was niet zo fterk geraakt door baar verdriet.
Gy Schoonen, vangt hy aan, daar hy in 't ronde ziet.
Gy Schoonen? Dat geloof ik niet.
Een
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Een firenge Generaal zal nooit zo vriendlyk fpreeken.
WaE tracht gy toch u 't hoofd te breek en ?
Genoeg is 't dat by 't zei. Een oude Generaal
Heeft, 'dunkt my, ook wel kunnen weeteD
Dat wy de vrouwen altemaal,
Zy mogen 't zynofniet, wel [choonen kunnen heeten.
Gy Schoon en i fprak de Generaal,
Ik fchenk u uwer mannen leven,
Docb ieder moet, voor baar' gemaal,
Terf1:ond my al haar tooifel geeven.
En die een fiuk te rugge houd,
Verliest, hier voor dees tent, haar' man om deeze fout.
J3egonden toen de vrouwen niet te beeven?
Hoe! al, haar' opfch ik weg te geeven?
Haar' gantfchen opfchik voor een' man?
't Is klaar, de Veldheer was en bleef een fireng tyran.
Wat hielp het dat hy haar zo vleijend Schoonen! noemde,
Daar hy die Schoolltn tot zo wreed een firaffe doemde?
Niet één van h3ar bezweek nochtans door deeze ftrllf.
o Neen; men zag dat elk met vreugd haar' opfcbik gaf.
De Veldheer evenwel liet biermeê nog niet af;
Hy duldde niet dat om baar mannen wierd gezonden
,V66r dat z'1 plegtig', boofd voor hoofd,
Hem bad den met een' eed beloofd,
(De Veldheer, zelf was io den echt verbonden ,)
'k Zeg met een' eed, dat zy den mannen, vroeg noch fpae!,
Dee. weldaad voor het boofd doen fpringen,
or om nieuw tooifel zouden dwingen.
Daaröp kreeg ieder vrouw haar gaé.
Wat
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Wae vreugd. wat wellust kon haar eoen het hart verrukken f
'k Wenscb vruchteloos 't u uit te drukken,
Met welk een liefdedrift de vrouw den man omving i
Hoe vast zy aan zyn' hals bleef kleeven ,
En boe, door teedre zucbt gedreven,
Haar oog als aan zyne oogen hing.
Het krygsvolk trok nu uit. De rei der blyde vrouwen
D1eef's vyands aflogt nog een korte poos befcbouwen,
W.aarna elk haaren mail naar huis voerde als een buit.
Wel nu, is daar 't verhaal meé uit?
Nog niet, myn vriend. Na weinig dagen
Ontzonk de vrouwen al de moed.
Zy kwelden zich, en durfden 't niemand klaagen.
Wie zal den eed te breeken waagen ~
Althans zy wierden krank, 't verdriet lloeg haar in 't bloed:
l!.n eer de tiende dag ten volten was ver!óopen,
Moest, moede en levens zat, (wie yst niet op 't verhaal 1)
Een negenbonderdtal het met den dood bekoopen.
Die oude booze Generaal-!
P. M.
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Een Vader bad twee Zoon en -tot zyne erven.
Christoffel bad verftand ,_ Joost was een domme bloed.
Wanneer nu de oude maD op 'e punt was van te aerven"

Zag
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Zag hy Christoffel aan met een beklemd gemoed.
Hy fprak: Ik word gekweld door angftige gedachten.
Myn Zoon! gy hebt vernuft. Wat lot fraat u te wachten?
Hoor, hoor naar my. 'k aeb in myo kabinet
Een kistje met juweelen neêrgezet.
Dat maak ik u om van te leeven ;
'k Wil dat gy niets daarvan zult aan uw' Broedergeeven.
De Zoon, verligen op den voorflag dien hy hoort,
Sprak: Vader zo die fcha! door my wierd aangenomen,
Hoe zou myn broeder dan toch door de waereld komen'
Uw broeder, (vat frraks de oude 't woord)
Hoe! hy! niets doet voor Joost my fchroomen,
Die komt vast door zyn domheid voort.

'J.
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Een Dorfcher, die, in 't zachte gras gezeten
Voor zynen pet met melk en roggebrood, om te eeten,
Zyn melk toen naar zyn' fmaak niet vond,
Wierp, achteröver, zich verdrietig op den grond,
Herdacht zyn noodlot, floeg aan '~ klaagen,
Rekte, afgemat, zich driemaal uit, en fprak:
Gy zyt een arme hals I gy hebt geen eigen dak,
En moet u dag aan dag met uwen vlegel plaagen.
Gy deed, ó Dwaas! u gaarne wat te goed,
Maar 't is uw deel dat ge in de fchuur fieeds blyven moer, ..
En
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En op zyn best in vei rticn dagen
Eens vrolylt in de kroeg kunt gaan,
Om met goed brood en bier u van uw zorg te ontllaan.
Gy zyt nog jong, en kunt knap leezen en knap fchryven,
En wilt ge allOOS een Dorfcher blyven?
De dochter van den Schout toont u genegenheid.
Ze is ryk, zy is een hupfche meid:
Neem haar tot vrouw: men ,kant niet weeten ,
Gy word ligt met 'er tyd nog Schout, en gy
Kunt dan een goed !luk vleesch bevryd van zorgen eeten;
Dan drinkt ge uw goed glas bier daarby ;
En na den Predikheer word u de rang gegeeven.
ó! Mogt ik llechts eens Schout zyn in myn leven f
Terwyl hy fprak kwam juist zyn Schoone daar.
Zy hield zich of haar komst toevallig waar';
Met- opzet echter kwam ze; en 't was om hem te fpreeken
En eens gekust te zyn, zo hy 'er moed toe had;
Want meisjes van een d'orp, fchoon nooit haar dorp ontweken,
Zyn evenëens als meisjes van de !lade
Hans [rikt by zich in 't gras zyn Schoone zachtjes neder.
Hy pryst haar' borstlap, loert op 't keurslyf, toont zich teder,
Vu ze als een jonker aan; doc~ met dit onderrcheid:
Hy had meer ingetogenheid.
In 't einde kust hy haar; niets kan hem meer bedwingen,
Hy wint haar hart door 't vleijend onderhoud,
En wierd, gelyk elk 't weet van al de dorpelingen,
De fchoonzoon van den ryken Sc:'out.
Hy was nog pas met baar in 't huwelyk gerreeden,

Of
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Of de oude man voer naar het ryk der doón.
Wie zal nu 't ampt van Schout bekleeden ?
Wie anders dan zyn aangehuwde zoon?
Hy fnelt naar d'Amptman heen, komt ras en vrolyk weder,
En werpt, als Schout van't dorp, zich in de rechtbank neder.
Gelyk, na 't doorgun van de fchoolen, een Student,
Die zyn examen is gelukkig doorgekomen,
Uit overmaat van vreugd zich-zelv' niet kent
Als hem de meid van zyn meestl'es, die 't heeft vernomen;
Vooreerst Heer Doétornoemt na 't needrigstcompliment.
Zo weet ook Hans, die nu door vreugd zich laat vervoeren,
Niet op wat wyz' hy hand of voet zal roeren,
Als hem de kosters meid voor de eerfiernaal ontmoet,
En met den eernaam van Mynheer de Schout begroet.
Hans was op 't hoogst met zyn verkregen eer te vreden.
Hy eét zyn vleeseh, drinkt met zyn gasten, leeft verblyd.
Maar ziet, daar komen met den tyd
Onäangenaame omfiandigheden:
Doch welk een ampt is toch daarvan b~vryd ?
Het duurde niet zeer lang, of Hans, door zorg gedreven,
Wierp zich verdrietig neêr ter plaats daar hy voorheen
Zich by vooriiitzicht fireelde en uitriep, gantsch te vreén:
Och! mGgt ik toch eens Schout zyn in myn leven!
'k Heb, fprak hy ,huis en hof, een eerämpt naar myn' wenseh;
En met dat all' ben ik een ongelukkig menseh.
'k Ben nu verpligt van 't geen hier word bedreven
Naauwkeurig rekenfchap te geeven:
En dan geeft de Amptheer my den naam
Van domäor, tot geen ampt bekwaam.
Dan kwellen my die duivel[che Soldaatell
En

]) E

J ö N GE

12 I

DOR S C HER.

En vloeken de ooren my van 't hoofd.
Dan word "ik weêr door de amptmandaaten
Byna van myn veraand beroofd;
En viermaal 's jaars doet my de Landkneeht beeven,
Als ik hem rekenfehap van myn omfangst moet geeven.
De boeren grommen als ik {1:raf: en flraf ik niet,
Zo Ingehen zy my uit. 'k Wierd in den flaap te vooren
Nooit door een' menseh ontrust, daar nu, tot myn verdriet,
My ieder gek in mynen flaap komt flooren.
En als het niemand doet, dan fpot myn vrouw met my.
Oeh! ware ik eens van al die zorgen vry,
Geen eerämpt zou my meer bekoorel1.
Ja, flrekte 't my tot geene feband'.
Ik keerde weêr naar mynen eetflen fland,
En merf als Dorfcher op het land.

.. * ...
Wie weet of veelen, die een' hoogen rang bekleeden ,
In 't hart niet fpreeken als dees Schout '?
Of veel-en, eerst te voet, met hunnen flaat te vreden ,
Thans "niet misnoegd zyn in hun koetCen ryk van goud ~
Wie weet hoe menig hart geruster beeft geflagen
Eer dat het's Vorlten gunst aan eenen band mogt draagen?
Leert, gy misnoegden, die fleeds haakt naar booger flaa.!
Dat zieh de rust niet door den rang verkrygen laat.
Leert dat het waar geluk 't minst is by hen te vindellDie door hun fehyngeluk ons zwak gezicht verblinden.

lI.
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Dank, Hymen! God der trouwverbonden !
'k Heb, naar myn' wemeh, een Paar gevonden,
Vernoegd tot in den hoogllen graad;
Een Paar, dat zonder leed en rouwe,
Door wedcrzydfche liefJe en trouwe
Gelukkig was in d'echtenfiaat.
Eén wil kon hier twee zielen neigen;
Eén doel te kiezen was haar eigen.
Wat hy verwierp, verwierp zy meê.
Een ongeval dat andren griefde J
Verbrak hun rust niet. Hunne liefde
Verdreef van hen al 't hartewee.
Daar eigenzinnigheid zyn zinnen,
Noch bovaardy haar kon verwinnen,
Had heerschzucht nooit hun ziel bekoord.
Zy heerschten beiden flechts door beden.
Zo ze over 't een of 't ander fireeden,
Kwam al hun firyd uit eendragt voort.
Gelyk we, eer we onzen echt voltrekken,
Zorgvuldig onze feilen dekken,
De liefde geen pedrog ontziet;
Zo toonden zy ook, in de tydcn
Van hun zieillreelend minverblyden,
Elkander 't kleenfie foutje niet.
Het
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Het einde van hun huwlyksleven,
Het laatlle· kusje elkaêr gegeeven,
Beviel hen nog als de eerfiemaal.
Zy fiierven. Op wat tyd? ••• welk vraagen I
Eén week flechts na de bruiloftsdagen:
't Waare anders een verdicht verhaal.

J.
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Twee Wachters, die zo menig' nache
Getronwe zorg voor fiad en burgers droegen,
Vervolgden fieeds elkaêr met alle mage
In alle bier- en borrel kroegen ;
En hielden nimmer op met fchelden of met flaan
En allerlei jan hagels . treken.
De kool, die de een, om zyn tabakspyp aan te fteeken,
Gebruikte, daaräan frak, uit haat, nooit de ander aan;
In 't kort, al 't kwaad, uit zucht om zich te wreeken,
Door een en vyand ooit zyn' vyand aangedaan,
Wierd onderling doo~ deeze Wachts bedreven.
En ieder wenschte alleen den andren te overleeven ,
. Om hem in 't graf nog eenen !loot te geeven.
Men giste lang en wist geen reden van hunn' hant,
HUil vyandfchap liep tot den hoogften graad;
F 2
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Totdat het zich in 't eind' voor 'e Recht moest openbaarelI
Waarom zy, fiots zo veele jaaren,
Zo heidensch onverzoenlyk waren.
Wat was toch de oorzaak ~ de afgunst ~ Neen:
Bewaart uw vuur en kaarsje wel, riep de een:
Bewaart uw vuur en kaarsliçht wel, riep de ander.
En dus verÎchillend van elkander.
Wyl elk in zynen zang volhardde uit al zyn magt.
Wierd uit dit kaal"sje en kaarslicht, dag en nacht,
Spot, haat, verachting, wraak en woede voongebragt.

* * *
M Y dunkt 'k hoor veelen, die dit leezen ,
Uitroepen: hoe! om zulke kleinigheén
Is by die Wachts zo fel een haat gerezen:
Dat moeten groote zotten weezen !
Zacbt, Heeren! doet u·zelv' geen nadeel door die reén.
Weet gy dan niets van zo veel groote lieden,
Dy wie verfchillen van geleerdheid zyn ont!1:aan,
Om lettergreepen die juist evenveel bedieden :
En met wat woede en drift ze elkandren tegengaan ~

11. J. R.
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Een koetspaard, dat een' knol den zwaaren ploeg zag trekken,
Hief, met een' fleren tred) zyn hoeven uit den grond;
Boog moedig hals en kop; Iloeg de oogen fiout in 'c rond,
En grunnikte even trotsch: Leer ook verwondring wekken,
Geef by de w!lereld u dit aanzien, arme /laaf!
Ont/laa u van uw juk, en draaf, gelyk ik draaf!
Zwyg, riep bieröp de knol, en laat in rust my ploegen!
Wam bouwde onze yver niet het veld,
't Waar' jammerlyk met u gefield.
Gy hebt uw onderhoud te danken aan ons zwoegen.
Waar kreegt gy, wierd ons werk gel1aakt,
Den haver, die u moedig maakt?

* * *
Ó Lediggangers,

die in aanzien zyt geboren!
Veracht gy needrige arbeidslién?
Wat dwaaze waan kan u bekooren?
Uw hoogheid, die u laag óp hen doet llederzien,
Uw voorrecht boven hen, waaröp ge u durft verheifcn t
Is enkel op hun vlyt gegrond.
Hield u geen waan verblind, gy zoud welhaast beH:ifell
Hoe naar het, zonder hen, met u geîchapen frond.
Wat fwaad verdienen zy, die noest hunn' tyd bdleeden,
En. werkende om hun brood, u tevens doen bellaan?
Ge1l:eld, gy had befchaafder zeden:
Vanwaar kwam u dit voorrecht aan 1
F 3
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Waart ge in hunn' laagen naat geboren,
U waar gewis hun lot be[choren;
En waren zy, als gy, welleevend opgevoed,
Of hadden ze alles, wat gy leerde, mogen leeren t
Ligt overtroffen ze u in grootheid van gemoed.
De waereld kan u ligt, maar geenszins hen ontbeeren.
B. D. B.
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Dat ook 't gedierte denken kan,
Is, dunkt my, al voorlang voldongen.
Dit heeft der kindren wyze man J
Ezopus, leerryk aangedrongen.
Fomaine volgt dien Filozoof,
En is met hem van één geloof.
HtJe zou ook iemand bier wangunfiig weezen kunnen?
Wie zon de dieren toch dit kleen geluk misgunnen,
Waarna, gelyk men weet: de wacreld weinig ziet?
Zy [chat ons even hoog, het zy men denke of niet.
Dnar was een tempel, die, vol trotfche bouwûeraaden •
Waaräan zich nimmer 't oog eens kenners kan verzaad en ,
Dé Kuns[ zo grootsch vertoont in al haar luajesteit,
Veréénigd met het fchoon der W2:1re eenvoudigheid,
Dat zy 's Befcbouwers geest moest tot verbaazing firekken,
En
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En !l:raks de opmerking weêr bedaard kon tot zich trekken.
Een peinzend Vliegje was in dit doorwrocht gellicht
Gezeten op een' fleen, daar 't, met een flrak gezicht t
De kop hield metzyn pootje, en 'tvlakke voorhoofd vouwde,
Terwyl 't in dit gevaarte al de orde en pracht befchouwde.
Die houding komt alleen de vliegen daar van da:m,
Dat ze alles tot den grond doorzien, en veel verflaa:l.
Myn wyze Vlieg echeen fchier zyn harsfelltjes te krenken.
Zyn aangezicht betrok, zo door diepzinnig denken
Als ingefpannen ernst. Hy zucht en fpreekt in 't end:
Was, buiten dit gebouw, wel iemand ooit bekend
Voor Stichter vau die pracht, zo hoog in top getoogen?
Waar is, waar was hy toch? wie had zo veel \'ermogen?
'k Heb hier geen denkbeeld van, hoe wel i!, my bezin.
Wie zou het kunnen zyn? De Kunst, fprak de ouJc Spin,
De Kunst is 't inderdaad die deezen tempel bouwde.
Gy vond, waar ge u ook wende, nIs gy dien recht befchouwde ,
In alles orde en, wet. Wat volgt hier anders uit
Dan dat de Kunst dien wrocht? De Vlieg floeg overluid
Aan 't lagehen , om de Spin op 't fchamperfle te hoonen.
De Kunstr dus fprak hy: wat 's de Kunst? kunt gy't my toonen?
'k -Span al myn denkkracht in, en zie, hoe ik 't ook keer' ,
Een' enklen naam, die flechts verdicht is, en niets meer.
Van\vaarontllandde Kunst? Neen! 'I. zal dit nooit gelooven.
Dit fprookje gaat te ven' 't gezond verO:and te boven.
Maar leer het IlU van my! 't Geval bragt hier alleen
Verfcheiden fieenen van gelyken aart byéén;
De Aantrekking moest allengs die voeglyk faamenbinden.
De groote holle fleen waaröp wy ons bevinden,

F
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Verllrekt daarvan 't bewys. Kan, hoe men zich verpyn' J
Iets klaarder voor 't begrip, dan deeze meening zyn ~

** *
't Is draaglyk dat dus Vliegen denken,
Dewyl 't hunn' fraat toch niet kan krenken.
Maar dat men groote geesten vind,
Die, d~r hunn' flouren waan verblind,
AI 't licht ten trots, in hun gedachten
Den tempel der Natuur Oechts achten
Alsöf 't geval dien had gebouwd;
En liever zelf toevallig lee ven ,
Dan dat van hun be1laun God' de eet word' toegerchrevell,
Dat kan men geenszins hen Yergeeven,
Ten zy men hen voor zotten houd.

B. D. B.
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Om op 't Rhinocerdier nieuwsgierig 't oog te flllan ,
(Verhaaldemy myn Vriend) beOoot ik uit te gaan.
'k Begaf me op weg met mynen hal ven gulden.
Een [chatryk man ging vóór my heen,
Wiens frrak gelaat te kennen gaf, zo 't [cheen,
Daç by zyne ingekomen [chulden
En 't geen hy op de Mis dllarmeê gewonnen had J
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En, zo 't gelukte, welk een' [chnt

Hy vin den handel van die winst nog had te wachten,
Met ernst berekende in zyn

pcinzend~

gedachten.

Heer Orgon ging dan vóór. (Ik noem bern dus, omdat"
Ik nog zyn' naam niet heb vernomen.)
Doch Ilaauwlyks waren wy tef halverweg gekomen,
Of ons ontmoett~ een man, door jaaren krom en zwak,
Voor wien, .al had hy ons geen' aalmoes afgebeden,
Zyn [chuddend hoofd. het beeven zyner leden.
Zyn gryze kruin, zyn vroom gelaat, met klem van reden,.
Met meer dan redeneerkunst fprak.
Ach! riep by. lOont me uw deernis op myn fineefren f
'k Heb niets om mynen dorst te llillen: ziet myn 'nood!
't Zal wel voor 't laatlle zyn dat ik u aan zal fpreeken ;
Want God zal haast myn'wensch vervuUen door myn'doo.d.
Ó Goede God! wierd ras dit uur geboren t
Zo fprak de Gryzaart: maar hoe Iiet zich Orgon hooren ?'
Hoe! gy zyt reeds zo oud; kunt naauw' van zwal(heid lla:m,
En [preekt my nOi om drrnkgefd aan '?
Moet ge eerst !log brandewyn. Ó Onbefchaamde!' drinken,
Om lUimlende in het graf te zinken?
Wie in zyn jongkheid [paart, Iyd nooit daama gebrek.
Na dit verwyt vertrok de Vrek.
, De fchaamre perste een' traanenvloed in de oogen
Des Gryzaarts, door die taal tot in de ûel hewogen.
Gy weethet, God! ... Meerfprak hy niet. 'k Was aangeuaan,
Wyl ik meêlydend ben; dit [poorJe me aanftonàs aan
Om hem het geld, ge[chikt om 't vreemde dier te ky ken,
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Te fchenken ~ 'k dacht niet meer om myn nieuw~gierjgheid,
En trachtte, omdat ik weende, in haast zyn oog te ontwyken.
Hy riep my l1:raks te rug: Ach! fprak hy ,natbefchreid,
't Ii al te groot een nuk: men kan zich ligt vergisfen :
Zo veel begeer ik niet: bier is bet geld, Mynbeer 1
Ik bid u, geef my zo veel weêr
Als noodig is om met wat bier myu' dorst te fllsfen.
Neen. antwoordde ik, bet zal geheel het uwe zyn,
'k Zie dat gy 't waardig zyt; drink ook een teugje wyn :
Doch zeg my waar gy woont. Nadat ik 't had vernomen,
Vertrok ik. Maar by was zo vroom. my vóórgekomen ,
Dat ik den andren dag my weêr naar hem begaf.
Ik deed reeds by my-zelv' hem menig vraag vooräf.
-Doch komende aan zyn huis, had hy, een uur geleden,
Den geest gegeeven: die inneemende eerlykheid,
Die 'k de eerstemaal befpeurde uit zyne reden,
Was na zyn nerven nogop zyn gelaatgefpreid.
Ik kon me J op dit gezicht. van ween en niet ontbou~n,
En vO<1d de blyken van zyn vroomheid en zyn' nood,
Naast hem op 't barde bed; een pfalmboek en wat brood.
6! Als de Vrek nu dus den Gryzaart mogt befchouwen,
Dien by onchristelyk bejegende met [maad,
En die misrchien, in eenen beetren naat,
Dy God hem thans verklaagt • om dat hy, vóór zyn nerven,
Van hem geen' enklen dronk door fmeeken kon verwerven!
.zo fprak myn Vriend, en bad my dit geval,
Tot [cbande van den Vrek, in 't openbaar te melden;
Hoewel een menseh. by wien geen Christenpligten gelden,
Dan om bclang·alIéén, zich nimmer rchaamen zal.
H. J. R.
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Stel u, Ó Leezer! met een teedre drift voor oogen
De grootfie Schoonheid, die Natuur te voorfchyn brlgt,
Op wier verheugd gelaat de lente bloeit en lagcht",
Daar dafglyks, ofhaar hart tot weêrmin wierd bewogen.
De bloem der Jonglingfchap voor haar ligt neêrgebogen !
Vertegenwoordig u die Schoone aan uwen geest,
En oordeel zelf dan hoe bekoorlyk
ze is geweest.
I
Zy is 't, wier noodlot door myn pen u word befchreven.
Caliste, niet min groot van goedren dan van {laat,
Maar eedIer nog van ziel, door deugden meer verheven,
Wierd ziek, waarom terflond, op haar' Geneesheers raad,
Die 't aderlaaten voor haar noodig had gevonden,
Om d'eersten Wondärts van dea Koning wierd gezonden.
Die wydberoemde man, die al voorlang tot haar
In liefde ontvonkt was, doch haarnooit zyn min or,tdekte ~
Wyl hem haar booger {laat hierïn tOt hiRder {lrekte,
Nam die gelegenheid, verrukt van b!ydfchap, waar.
Hy kwam. Helaas! hy kwam.-maar waar' hy nooit gekomen 1
Hy vat den blanken arm, ontbloot dien, beevend; flaat "
Den loop der adren gaê, terwyl op zyÀ gelaat
De vrees die by de min zyn hart heeft ingenomen,
Daar hy den arm vast wryft , op 't klaarst te leezen fraar.
Calistes halsvriendin bemerkt zyn angllig be even ,
Ontdekt het haar;n l1i1te, eu ziet bedrukt haar san.
Maar moedig alltwoord zy: laat hem gerust begaan!
Al aak hy tweemaal mis, dat word hem ligt vergeeven;
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Ik weet zyn eerlyk bart zal niets te los beftaan.
Neen (fprak de Wondärts) 'k hoop dat God dit zal verboeden !
Hy A:eekt, en roept verbaasd: 6 doodelyke wond!
De polsàer is gekwetst! wie fielpt, wie fiuit het bloeden?
Straks valt by, door den febrik getroffen, op den grond.
Zy, fchoon zo zwaar door bem gekwetst, is meer verlegen
Met bern dan met zicb-zelf. (Waar vind men eedier hart?)
Zy bid dnt by haar' ramp toch niet te zwaar zou weegen ,
En blyrt twee dagen lang bedaard by al haar fmart.
Doch die is flechts geriug, daar de Artzen , door bet letten
Op al de omftandigheên, een doodlyk teeken zien.
Zy neemen 't hard beOuit den arm haar af te zetten.
Men weet baar , in dien nood, geene andre hulp te bi~n.
Zy, zonder dat dit lot haar fiil gemoed kan fiooren,
Bied onbevreesd den arm, den blanken arm, hen aan,
Maar vordert dat men eerst den raad van hem zal booren,
Die zo gevaarelyk e~n' misflag had begaan.
Zo word, helaas! zo word de Scb~one dan het leveR-,
Het leven, voor 't verlies van baaren, arm geg~even:
Zo is het leven dan het loon van al haar pyn f
Doch de Arts verfcbrikt~ gewis baar naat moet doodlyk zyn!
flymerktreeds 't koude vuur , en zegt: in 't hart verflagen ,
CaIH1:es leven duurt niet langer dan drie dagen f
Ach! goede Hemel! acb! hoe kort is deeze tyd!
Ó Anzen, helpt baar tocb, baat hier nog kunst en vlyt !
Calistes groote ziel blyft ecbter gantsch gelaaten.
lk nerf dan I fpreekt ze, maar myn Wondärts heeft geen fcbIDd.
Hy merf gerust voor my, zo my zyn dood kon baaten.
God heeft bet zo gefchikt. God eer ik door geduld,
En ben, dewyl hy 't eischt. terfiond bereid te fterven.
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J nisc ltnd be Wondärts op dit woord in haa~ vertrek:
Gy zult J dus fprák ze, gy zult al myn goedren erven,
Opdat myn ongeval u niet tot nadeel flrekk'.
Dus fprak Caliste door grootmoedigheid gedreven,
En heeft op 't oogenblik den laat!len fnik gegeeven.

j .. P. It.
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Een Aap, die by twee Jongelingen
Met dammen bezig, zich aan 't bord had neêrgezet ,
Befchouwde opmerkzaam hoe de fchyven weérzyds gingen.
Ja zo naauwkeurig wierd door hem op 't fpel gelet,
Alsöf hy trotsch te kennen wilde geeven
Dat hy in't vroeg voorzien eens damllags wasbedreven.
Nu lag hy zyn. misnoegen aan den dag,
Dan fcheen hy 't weder met den fpeeler wer te meenen;
Hy fctudde zynen kop op 't fchniven van den eenen.
En billykte daaröp verheugd des andren Oag.
De knaap, die 't gaarne van zyn' Makker wilde: winnen,
Moest op eell' goeden zet zicb rypelyk bezinnen.
Dit duurde d'Aap te lang; hy ftiet hem zachtlyk aan,
En wenkte dat hy voort zou gaan.
Wat fchyf, liet toen de Knaap vergra~d zich hooten.
Als gy 't zo wel verfiaat • wat fchyf nu best verkoren?
F 7
Doel
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Doet deeze, of die. waaröp ik thans myn' vinger ftel,
Het meeste voordeel aan myn [pel?
Onze Aap vond zich geflreeld, en meesmuilde om dit vraagen.
(Wat Aap is vry van zelfbehaagen?)
Hy keurde. op 't eigen oogellblik,
De beide fchyven goed, door 't geeven van een' knik.

'" * *
Zo gy de wysheid wilt doorgronden
Van zulke. menfchen, die zich voordofi\1 als verllonden
Zy al het geen, wat gy ver!l:aat,
Vervoeg u dan by hen om raad.
Vind. ge, op de vraag, die gy verkiest hen vóór te leggen,
Hen frraks gereed om ja te zeggen,
Bellllit dan op 't wiskun!ligst' dat
Hun brein niets van de zaak bevat.
P. M.

DE nOER EN ZYN ZOON.

JOhan, een domme boerenzoon,
Dien Jonker Hans, als kIlecht , op reis had meêgenomen ,
Was met de gaafvan , 1[0lS zyn' Meester, wonder [ChOOll
En floOt te liegen, weêrgekomen.
Hy moest, op zeekren lDorgenllo11d,
Zyn'
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Zyn' Vader naar een dorp verzeilen.
Johan begaf, met drift, zich daadlyk aan 't vertellen,
En loog, daar hy in 't gaan recht Iyd tot liegen vond,
Stout, met een' onbeCchaamden mond.
Maar, ongelukkig ,kwam een hond hem onder de oogen.
Die door zyn grootte hem weêr flof gaf tot een' logen.
" De hond is groot dien gy daar ziet,
" Maar, fcllOon men 't wilde wederleggen ,
" Ik zeg het u en zou het ieder durven zeggen,
" Ik heb 'er een' gezien, '[ zy gy '[ gelooft of niet,
" Die hond liep by.... de Haag, op een der buiten wegen •
" Die recht naar Vrankryk leid; ja, daar kwam ik hem legen;
" Hy was, of'k ben een [churk en geen geloofmeer waard' ,
" Zo groot, ja grooter. dali uw allergrootlle paard."
Wel Zoon, zei de oude man, 't is zekerlyk iets \Vonders;
Maar ieder landilreek heeft haar' eigen zeldzaamheên:
Wy hebben hier ook iets byzonders:
Dy voorbeeld, gindfe brug, die we over moeten treên;
Die brug heeft veelen reeds bedrogen;
't Is daar niet helder, Zoon; op 't midden ligt eell neen.
Waaröver wie 't ook zy, die onlangs heeft gelogen,
Onfeilbaar valt eu breekt een been.
Johan verbleekte firaks, toen hy dit had vernomen.
" Ja, iprak hy, 'k zie daar ginds de brug al in '[ ver[chiet :
" Maar, Vader, loop zo haalitig niet.
" Doch om weêr op den hond te komen;
" Hoe, zeide ik, was hy? ais uw grootlle paard, niet waar~
" Dat is ook fchriklyk groot; ik zou my fchier verziunen:

" Zo
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" Zo groot was hy niet wel; neen, 't fchiet my nu te binnen t
" Het beest was nog niet oud, op verr' na nog geen jaar:" Ik nllm bet wat te ruim: hj!t oog kan ligt bedriegen,
" Hy was toch als een os: dat is nu zonder liegen."
Men nadert vast. Johan word aarslende in zyn fchreén.
Het bart klopt hem van angst. Wie zou ook niet ontfleHea?
Want nieman~ breekt toch gaarne een been.
Hy ziet met fchrik de brug, die Ot vonnis haast zal vellen,
En voelt alreeds de beenbreuk half.
" Ja. Vader, zegt hy, Ja, de hond, waarvan wy fpraken ,.
" Was groot, en fcheen ik hem wat al te groot te maaken 7
" Hy was ten minften toch veel grooter dan een kalf."
Daaris de brug. Johan, hoe zult geunu gedraagen t
De Vader nadert; hy durft zich Diet verder waagen.
" Hou, Vader, zegt hy, bJyfeens fiaalJ.
,) Geloofniet dat 'er ooit wierd zulk eell.hond gevonden:
" 'k Zeg u, hier, vóór de· brug, eerwy'erovergaan,.
" De hond was maar zo groot als andre groote honden.

• * •
Dit leert u hoe geen gramfcbap lJ beraamt F'
Wanneer ge een' gek een lal vanlogens hoort verdk!hten :
Lieg plomper nog dan hy; maak daardoor hem befchaamd..
Zo zult gy hem en elk verpUglen.

..
* ..
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Een Dichter, die aan 't hof van eenen Koning was;
Aan 't hof! is 't waar ~ aan 't hof? Hoe kwam dit tocb te pas?
Waardoor was hy zo hoog in 's Vorfien gunst gerezen?
'k Wist waarlyk niet dat een Poëet,
Een menseh, die niet van recht of van regeering weet,
Ooit aan een hof kon noodig weezen,
Hoe, een Poëet aan 't hof kan noodig zyn, myn Vriend,
Hebt gy gegronde reên te vraagen;
Ik kan het in Augustus niet verdrnagen ,
Dat hy in 't byzyn van twee Dichters vond behaagen.
Wier werk thans naauwlyks meer in onze fchoolen dient.
Zyn tien Racines, tien l\'Iolieres waard' te pryzen '?
Niet in hetminst: 't geen hun vernuft bedacht.
Maakt dat men aan bet bofnu fchreit, dan weder lagcht~
Dat heet den Staat voortreflyk dienst bewyzen,
Geen fiuiver word'er in 's Lands fchatkist door gebragt.
Doch om weêr tot de zaak te komen,
Een' Dichter, dien het Hofin gunst had aangenomen,
Beving de !1a~p, terwyl hy in de Louvre zat,
Hoe zo ~ ja 'k heb 't geheim gevat:
Hy had waarfchynlyk by zyn eetcn
Het ryklyk drinken niet vergeeten,
Myn Vriend. dit kan wel mooglyk zyn,
Men heeft in Vrankryk goeden wyn;
Ook word den Dichtren lIagegeeven
Pat zy, van oud$, in 't algemeen

Van

13 8

DE GELUKKIGE DICHTER.

Van waarheid, liefde, wyn, en van gezouten reén
Geen -minnaars llechts maar kenners zyll metéén.
'k Mag al de waereld niet weêrleggen,
En daarom zeg ik ja noch neen.
Genoeg, de Dichter was door diepen Gaap bevangen,
En fchoon hy, 't geeu wel op te merken fiaat,
Met geen bekoorlykheid verGerd was in 't gelaat,
Deed hem de Koningin een nieuwe gunst erlangen;
Om zelfs hem flaapend' goed te doen,
Gaf ze in 't voorbygaan hem een' zoen.
Hoe! liet daarüp een Prins zich booren,
Kust gy dien b!eeken mond ~ Dit komt u vreemd te vooren ,
Sprak toen de Koningin! bleek is hy, dat is waar;
Maar deeze bleeke mond is vol gezonde reden,
En zegt ons dikwiIs in één nur meer geestigheden,
Dan gy, myn Prins, in 't gantfche jaar.
P. AI•
• iJ .....
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Vrouw Orgon! fprak Mevrouw de Peetemoei , bedeesd,
Och! wist gy waar ik ben geweest 1
Ik zou u myne ontmoeting wel vertellen;
Maar vrees dat u de zaak te veel zal doen ont!1:ellen.
'k Ben van een Kraamvrouw weêrgekeerd.

Lu-
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Lucinde, 'k zal de zaak in 'c kort aan 11 verhaaien •
Lucinde, zo geneigd lOt praaien,
Die ons door haaren zwier zo dikwerf beeft verneêrd ,
Zy is bet, fchrik toch niet als gy 't geval zult hooren.
Zy is 't, die, in den jongstvoorIeden nacht,
Een kind, belaas ! een kind met lange haazenöoren,
Een recht affchuwlyk kind, ter waereld heeft gebragt.
Die trotfcbe vrouw, voor my ik wil geen oordeel vellen.
Maar niets gefchied vergeefs, dit moet men onder!1eUen.
Lucinde wenscht wel dat de zaak niet zy verbreid;
'k Wensch zelf sit uit menschlievendheiJ;
Doch, denk aan my, 't zal ras de StaJ ter ooren komen.
llltusfchen zy door u het zwygen waargenomen.
Vrouw Orgon, nog vervuld van fchrik ,
Snelt naar Dorindes huis, op 't eigen oogenblik.
Zy groeten pas elkaêr, of vallen aan 't bedillen
Van vrouwen, die haar' ryd in achterklap verfpillen.
Maar doet zy aan Dorinde niets verfiaan?
Ó Neen, zy fchikt zich reeds tot gaan.
Waarom moet dit bezoek zo ras zyn afgedaan?
Zy beiden fchaamen zich misfchien van niets te fpreeken;
Neen, dit 's geen reden om bezoeken af te breeken.
'k Geloof het niet. Wie of ook aan een vrouw
Die praatzucht kwalyk neemen zou;
Daar groote mannen, met geleerde wezenstrekken,
't Gefprek van niets te faam' geheele dagen rekken?
Vrouw Orgon wendde dan haar fcbreén?
Nog niet. Nu echter gaat zy heen.
Maar
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Maar ziet, zy keert te rug; ligt heert zy iets vergeeten.
Vrouw Zuster, nog een enkel woord;
Een woord llechts! 'k bid u, doe my \Veeten
Of gy • •• Lucinde... Hoe! gy hebt dan niets gehoord?
Dat ik by Ç;od vergeeving vinde I
Niets van 't gedrogt, bet geen de prachtige Lucinde ,
Tot last van 't menfchelyk gellacht ,
Deez' nacht ter waereld heeft gebragt ?
Hier ziet men Gods gericht zich duidlyk openbaaren.
Een kind, in 't aangezic~lt met hairen
Begroeid gelyk een haas, en met een' paardenvoet.
Denk hoe verfchrikkelyk dit fchepfel weezen moet!
Lucinde wil de zaak verheelen,
Waarfchynlyk zeer beducht voor hoon.
Hoed u des iets daarvan aan andren meê te deelen.
Och! 't arme kind! Het is een Zoon.
Dorindegeeft haar woord, en echter zal 't niet Faalen ,
Ofzy ~ zo dra zy kan, zal't nieuws· weêr voort verhaalen.
Genoeg, men heeft haar fierk tot zwygen overreed.
Zy doet het zo getrouw gelyk vrouw Orgon 't deed.
Eerst had het kind llechts hazenöoren,
Vrouw Orgon fchenkt daarby het eenelI paardenvoet;
Doch in Dorindes oog is 't nog te fchoon geboren.
Dewyl ze ook iets verbeetren moet,
Betoont ze omtrent het kind haar gunflig welbehaagen;
En doet bet klaauwen aan de beide handen draagen.
Eer nog het avonduur verfcheen
Klonk op de Uraat alreeds 't geheim in aller ooren.
De
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De moeders kruisten zich, en waren op de been
Om haare dochters, met recht moederlyke re én ,
Door zulk een gramfchapsblyk, tot beetring aan te fpo:>ren.
Men vond byna geen' mens eh , die niet, met wee en ach!
Om dit wanfchapen kind, zich uitliet in beklag.
't Bragt Jongens in gevecht, zy fielden zelfs hun glori
In een' bebloeden kop, tot fiaaving der histori.
Zo dra men de dvrig~eid dit voorval hRd bericht,
Zond zy den Arts der Stad naar 't fchrikverwekkend wicht.
Door weetlust aangefpoord, verhaaste hy zyn fchreden.
Doch, in Lucindes huis getreeden,
Vernam hy, in de plaats van een misvormde vrucht,
Een welgefchapen kind, dat flechts met grooter ooren
Dan andre kindren wierd geboren.
Dit was de Misdragt, zo berucht.

* * *
Gemeen gerucht; Ó plaag van duizenden van menfcben
In fteden en op 't land, wie zou u niet verwenfchen.
U, die met all' wat gy verneemt naar elders vliegt,
. Het, als een diep gebeim, in alle huizen biegt,
En als gy't driemaal meld, ook driemaal daarby liegt!
Een kwaad verbreid end wyf, wat kan dat niet verhaaien ;
Vooräl wanneer bet een van haar vriendinnen geld ?
Een kwaadverbreidelld wyf••• maar neen, ik mag niet fmaalen;
Ik wraak de redenkunst waarmeê zy andren fcheld.
P. M.
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Een iwemmende Eend zag áan den zoom
Van haaren modderigen aroom,
Waaruit zy 't hoofd had opgeheven,
Een' koppel vette Ganzen gaan,
En voelde, uit aange~oren waan,
Zich ihaks tot fpotterny gedreven.
, Luid fchaatrend', driewerf achteréén ,
Keek ze als een wysneus om zich heen,
Naardien ze een' inval had gekregen,
Waarin zy iets vernuftigs vond.
Daar 's in den waan, hoe ongegrond,
Een zonderling vermaak gelegen.
Een Gans, die de Eend vast nader trad,
Vroeg wat zy hen te zeggen hlid.
Niets, zei ze, uw gang kon my behaagen.
Gy weet fraai buitenwaart te gaan.
Hoe lang hebt gy die kunst verRaan?
Dit heb ik u 11echts willen vraagen:
Hoe leerde gy dien fchoonen dans?
Ik wil, was 't antwoord van den Gans,
U gaarn hieröp voldoening geeven.
Maar voeg alleen u aan myn zy' ,
En doe een wandling nevens my.

* * *
Ó

Kleenen , die, door waan gedreven,
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Eerst recht genoeglyk 't hart ophaaFt
Wanneer gy op de grooten fI!laalt,
En duizend feilen meent. iu hun gedrag te ontdeklcen,
Terwyl ge u vry kent van die vlekken!
Misfchien, al ziet gy 't niet, verbergt uw laage flaat
Uw neiging tot het zelfde kwaad,
Waarom de waeleld ook met u den [pot zou dryven.
Dit leere u in de laagte blyven.
B. D. B.

TYL UILENSPIEGEL.

De nar, wien menigmaal veel minder geest ontbrak
Dan veelen, fieeds geneigd met hem den gek te O:eeken;
Die mOGglyk zich vertoonde in' t bootfemaakers pak
Om wysheid in 't verfiand van andren aan te kweeken ;
Tyl UilenCpiegel dan, wiens naam
Met roem verbreid is door de Faam,
Had met gezelfchap zich eens op een' togt begeeven.
Nu moest men door een dal, dan over bergen ftreeveu.
Vertoonde zich een berg, TrI ging dien, op zyn ftaf J
Zeer langzaam en al treurende af;
Doch als men weder aan een fteUte was gekomen,
Wierd door hem met vermaak het klautren ondernomen.
Waarom toch, bid ik, vroeg 'er een,
Gaat gy zo vrolyk bergwaart heen,
En
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Eli waarom zo bedrukt benedenwaart? laat hooren.
Dit is, fprak TyI, my aangeboren.
'k Zet naauwlyks van den top benedenwaart myn' voet, _
Of denk reeds aan den berg, die volgen zal; dit doet
Myll' iust vergaan; doch als wy weêr een' berg ontJekken,
Wiens tOp wy moeten overtrekken,
Dan denk ik aan bet- dal, dat volgt, en gryp weér moed.

* * *
Wilt ge u In voorfpoed van uitfpoorigheid bevryden,
U hoeden dat geen ramp onmaatig u doe lyden ~
Leer dan in vreugde, leer in pyn,
Zo wys ats Uilenfpiegel zyn.
Denk aan 't geluk wanneer u 't ongeluk bejegent;
Denk aan het ongeluk. wanneer 't geluk u zegent.
P. llf.

C L E A N T.

Çleant, een waardig Advokaat,
Die, naar' zyn' eed, met raad en daad,
Verdrukten diende in hunne zaaken,
'En menig' armen fchelm; zo wel van galg als rad,
Door zyn vernuft wist vry te maak en ,
Pleitte eells, dewyl men hem om zynen byftaud bad,
Voor
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Voor zeker dievenpaar • geraakt in 's Rechters handen,
En bragt welhaast, naardien hy zich by uidlek kweet,
Hen van de pynbank [ot den eed,
En door den eed uit ht1Dne banden.
Dat arme Volk! Men ziet hkräan
Hoe ligt 'er or.recht in de waereld word begaan.
Want had dees man de zaak zo trouw niet aangevangen,
De twee geboeiden waren ras,
Dewyl ben 't feit byna bewezen was, I
Geheel onfcbuldig opgehangen.
Op vrye voeten nu gefield,
Wierd ti'Advokaat door hen hun dankbaarheid bewezen,
En, na zy, om zyn trouw, hem op hun kniën preezen ,
Betaalden zy verheugd aan hem 't verdiende g"ld;
Ja voegden, door erkentnis aangedreven,
Offcboon hy niet 'te weinig bad gefchreven,
Hem daar nog boven, bly te moê,
Een goudbeurs met dukaaten toe,
Terwyl zy by hunne eerlykheid hem zwoerèn,
Dat voor zyn' dienst, die hen bevryd had van 't gerecht.
Hem ryker loon zou word~n toegelegd,
Als beter tyden'hen weérvoerell.
Het zonlicht was nu reeds gedaald;
Zy konden vóór den nacht niet aan bun woonplaats komen:
De Pleiter, met Cliënten ingenomen,
Waardoor zyn dienst zo ryklyk wierd betaald,
Vergunde, ui~ dankbaarheid, aan hen een legerilede.
Dit kwam de Heeren recht ter fn~e.
Nadat het hoU1:' des nachts door hen was afgewacht,
Il.
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Bellonden ze eerst den waard in 't bed de- vast te binden;
VoortS Ilalen zy het geld, bern tot zyn loon gebragt,
Met alles wat hUil roofzucht'meer kon vinden.
Toen traàen zy voor 't bed, met deezen buit bevracht~
En wenschten hem beleefd een' aangenaamen nacht.

P. 111.

DE WOEKERAAR.

Een

W oekraar had, in korten tyd,
Een' .vorstelyken fchat verkregen;
Niet door bèdrog, langs flinkfche wegen,
Ó Neen! alleen door 's Hemels zegen.
Dit zwoer hy fiout en fierk, in 't aanzien van den oyd.

Hy liet, om, voor dit heilryk lot,
De erkentllis van zyn hart te ontvouwen,
Den armen nu een Gasthuis bouwen:
Ontwyfelbaar met vas,t vertrouwen
Dat hem daarvoor het loou toevloeijen zou van God.
Befchuldig hem van trotfchen wallQ
Noch zielverblindend zelfbehaagen I
Hy dacht flechts dat, in laatre dagen,
Van hem de waereld zou gewaagen,
En dat hem God beminde om al zyn liefdedaên.
Dus
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Dus peinzend' fia:mde voor 't gebouw,
Kwam hem een fchralldre vrieud ti voren,
Van wien hy gaarne wilde hooren
Of 't ook zyn oordeel kOIl bekooren.
Hy vroeg of 't groot genoeg voor de armen wee zen zou.
Ja, -fprak die vriend: breng hen byéén I
Dit huis kan veeier zorg verzoeten.
Maar als ge uw fchuld geheel zult boeten,
En zy hier allen Woon en moeten
Die gy hebt arm gemaakt, dan is het veel te kleen.
B. D. B.

DE DOOD VAN DE VLIEG EN DE MUG.

De dood der Vliege doet my dichten,
De dood der Mugge geeft my flof,
En klaagend' zal ik u berichten
Hoe 't fierflot de eene en de andre trof.
De Vlieg fireek op een' beker nedel,
Die pas vol wyn gefchonken was;
Zy proefde, dronk, dronk telkens weder,
En zonk al dartlende in het glas.

Gi
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De Mug zag droef op haar vriendinne.
Dit, fprak ze, zal myn graf niet zyn ;
't Is 't glansryk licht dat ik beminne,
En geeuszins eenen beker wyn.
Doch door het kaarslicht fieek omCchenen.
Viert zy haar' lust zo veel zy mag,
Verbrand firaks jammerlyk haar beenen,
En fluit haar leven met een ach!
Gy, die, voldoende aan uw begeeren,
U-zelven in 't vennaak verderft!
Rust wel, en laat my, om u te eeren,
Betuigen dat gy menschlyk flerft.

P. M.

A MIN T.

Amint, die zich in groaten nood bevond,
En, wilde hy zyn huisje niet ontbeeren,
Reeds zwaarbt'fast, tien daalders uit moest keeren,
Bad zee11ren rykaart, in wiens dienst hy toenmaals fiond ,
Op wiens meêdoogend hart zyn hoop zich had gegrond,
Aan hem dit geld ter leen te geeven.
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De ryke hoort des armen reên.
Maar ftraks op 't eerfte woord was 'tgraauwenl antwoord:
Hy garhem ryklyk tyd tot weenen, klaagen, beeven. (neen!
Hy liet hem lang en troostloos ftaan;
Om Gods wil fmeeken dat zyn beê mogt zyn voldaan;
Tot tweemaal naar de huisdeur gaan:
H.ieróp verweet hy hem vooräf, met zwaare vloeken,
Zyne armoê, toonde hem al grommend, welk een fcbat
Van kwaade fcbulden hy nog in te vordren had;
Daar hy, by eiken post, gevonden inzyn boeken,
Den armen, met een bars en meesterlyk gelaat,
(Dit recht gaf hem zyn ge!d,) bejegende met [maad.
In 't eind belluit hy, na zulk hard en bitter kwellen,
Om aan Amint, die hem daarvoor een handfchrift gaf,
'I ien daalders, tegen zes [en honderd, toe te tellen,
Maar trok vooruit hem de intrest af.
Toen by nog telde, trad een zyner ambachtslieden
Ter· kamer in, die fuaks den ryken bad
Om 'trestje van zynloon. Neen» neen; 't zal nietgerchiedeo,
Was 't antwoord, hoe gy ook verlegen zyt om geld,
't Word heden u niet toegeteld.
Doch de ambachtsman bad hem verfcheiden maaIen,
Dat hy llem zyn twee daalders zou betaaIen.
De ryke, om dit herhaald verzoek vérfi'oord ,
Voer eindlyk uit: Vertrek, gy fchelm! gy dief! voort. voort!
Een fchelm, fprak de ambachtsman, dit kan ik niet vl!rdraagen.
Ik gaa om by 't ~recht tcrnond u aan te Illaagen.
Amint gy hoorde dit••• ell yl1ngs ging by weg.
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Amint, fprak toen de woekraar, zeg,

My ten gevalIe , zo gy voor 't gerecht moet komen,
Dat gy niets hoorde of hebt vernomen.
Ik zal u dan kbaar zyn. JOl fchikt ge u naar myn reên,
'k Geeftwimig daalders u, in plaats van tien ter leen;
Want voor zo kleen een' hoon, niet waard' om van te fpreeken,
Dien kaerel , op 't lladhuis, vergiffois afte fmeeken,
Was voor my al te groot een fpyt:
Het llrekte my voor eeuwig tot verwyt.
In 't kort: zo gy my, als getuigen. niet wilt krenken,
Dan zal ik u geheel de twintig daalders fchenken ,
Zo raakt ge op eenmaal uit uw' nood.
j

Mynheer.. dus fprak Amint, 'k had fiots twee dagell
Voor myne kindren naauwlyks brood:
Ik weet'hoe bitter zy van honger zullen klaagen,
Zo dra ik weêr in huis verfchyn •.
't Zal my een grievend hartzeer zyn.
Men zal om myne fchuld my uit myn hui,je jaagen.
Doch 'k wil dit alles, met Gods hulp, geduldig draagen.
Eehoud uw geld, Cchoon 't my van rampfpoed hadd' bevryd.
En leer op welk een wyz' men zyn geweeten kwyt.

']. La.
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H y die ééne ondeugd voed, 'k verzeker u ,myn Vrind!
Dat hy ten zelfden tyde ook alle ondeugden mint.
Wie eens van 't fpoor der deugd, moedwillig, is vervallen,
Eén haarer wetten fchend, fchend ze in zyn hart ook allen.
Die zedeleer klinkt u te flraf.
Gy zegt: ,. Zwaarmoedigheid heeft u die ingegeeven:
" Gefield dat ik me aan wellust overgaf,
" Word ik daarom tot moorden a:lll~eèreven?"
IJ Ja; 'k geloofhet • Vrind, hoe gy 't ook moogt weêrl1:reeven.
Gods woord, de reden zelfs. verklaart dit voor gewis.
Want even dat vernuft, 't geen onbefchaamd durftleeren
Dat hoerery geen misdaad is,
Zal, als 't uw lusten llechts begeen~n,
Uw recht tot moord ook fiout beweeren.
De grootl1:e booswicht word gy nimmer t'cener ftond,
Maar door eene enkle daad legt gy daartoe den grond.
Zo dra gy in één' pligt vrywillig zyt bezweken,
Ofu nIet voor het kwaad zorgvuldig hebt gewacht,
Bezit gy de ysfelyke magt
Dat ge alle pligten kunt verbreeken.
Waarom gehoorzaamt gy de wetten van uw' God?
Omdat die Heilige, die voor uw welzyn waakte,
Haar tot het welzyn van het reedlyk menschdom maakt~
Verbreekt gy nu Oechts één gebod,
Gy ondermynt den grond van allen.
En doet het famenftel der wet geheel ve~vallen.
G 4Niets-
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Niets is 'er 't geen u dan weêrhoud,
Waarom gy u niet, even flout,
Aan ieder voorfchrift van die wet vergrypen zoude
Ach I houd toch deeze les, in waarde,
Dit bid ik u, onnoozle Jeugd!
Eénc ond'eugd is 'er flechts op aarde,
En ook niet meer dan ééne deugd.
Naamt gy geen vast bel1uit, tot kwyting aller pligten"
Uw' gancCcben wandel in te richten,
Geloof vry, fchoon men daar iets braafs, iets goeds in ziet.
Uw hart verdient nochtans den naam van deugdzaam niet.
Zo lang ge u door één drift van 't bart laat overreeden
Eén voorCchrift van Gods wet moedwillig te overtreeden •
Beneemt gy alle deugd haar kracht;
En zult, wat goeds ge ook moogt bedryven,
Waartoe namur, of hoop, of vrees, of roem u bragt,
Voor God en 't Redenlicht vol1lrekt ondeugend blyven.
Jeugd! neem deeze Les in acht.
't Is tbans uw tyd der Deugd in 't harte trouw te zweeren,
En 't geen naar Ondeugd zweemt, daar moedig uit te \Veeren.
De DeugJ-alléén maakt u van Goddelyk getlacht;
En de Ondeugd kan alléén een' Vorst tot l1aafverneêren.
De Deugd is 't die AI 't heH van 't leven f!Dlaken doet;
U boven 't lot verheft in allen tegenCpoed.
Zy zal wanneer, in de aaIdigfte oogenblikken,
Uw vrienden t~eurjg van u gaan,
Uwe afgematte ziel verkwikken,
En, hemelscb \an geBaIte, aan uwe zyde flaaD.
Ó
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Dan zal zy uwen geest, haar' lieveling, geleiden
Naar 't ryk van ongenoorde vreugd:
Daar zal ze uw fier[el zyn by de englen, die, verheugd
Om uw gelukkig lot. uwe aankomst reeds verbeiden.

6 Mensch! is dat geluk, die gloriryke naat,
'Niet waardig dat ge op 't firengne u,!\, drif~en tegengaat 1
Nu zult gy door een echt en treffend voorbeeld hooren.
Hoe 't eene misJryf uit het ander word geboren~
't Was Herodias t die, naar 't llybelfche \;erhaaI ~
De trouw verbrak met haar' gemaal,
En, uit een rooode drift, met zynen Broeder huuwde:
.Een wanbedryf, waarvoor bet heidendom zelfs gruuwde;
Doch 't geen het Hof, dat fmaak iMvoordenfpeeling heeft,
Den naam van tederheid, en niet van ontucht geeft..
Laat dit de vleitaal zyn van 's Vorsten Oaaffche vrinden).
Joannes komt aan 't hof. Hem kan geen troen verblinden,
Waaröp de boosheid praalt. Hy, aanzyn'pligt getrouw,
Spreekt dus Herodes aan: "Gy naamt uws Breeders Vrouw ~,
" Ó Vorstl dit is niet recht; dit is de wet vel breeken.'"
Zo hoort men fieeds de deugd door haare tolken fpreeken'.
De troon maalu Dimmer hem lafhartig of bedeesd.,
Die meerder zynen G<ld dan eenen Koning vreest.
Zyn pligt verbied hem iets te [chroOlllen
Als hy de rechten vóór moet fiaan
Van hem, die Vorst en Onderdaal1
Uit é.éne. floJfe voort deed komen.
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Zo ftout fprak Zachariaas zoon;
Maar kreeg den kerker ook ten loon;
ft Herroepen had hem ligt gered uit 's Dwinglands handen·,.
Maar neen; een Vriend der deugd leen liever vry in banden ;.
Dan flaafsch te heerfchen op een' UOOIl.
Hoe vry Joannes ook den Vorst had aangefproken ,
Hy bleef nochtans van hem bemind:'Want by, die menigwerf zyn pligten heeft verbroken"
Eert ecbter 't hart dat zich aan God en deugd verbind..
Dit hart kan heill;1elyk zyn liefde nog verwerven;
't Bedroeft hem dat hy 'tniet kan haaten en 't moet derven..,
Dus fehynt de Vorn nog niet ontbloot van aMe deugd,
Wat magt ook de ondeugd op zyn zinnen heeft bekomen.
Maar beeft, omdat hy fteeds in de ontuehtzielt verheug~..
:Oe fnoode wreedheid ju·ist zyn ziel ook ingenomen?
Ó Neen; maar raakt hy fieehts in zulke omftandigbeén"
Zo zal de wellust zelfin hem de wreedheid ftyven :
Geen wanbedryf heersclat ooit allééll :
En gy zoud ligt, als hy, het grootfte kwaad bedryven,
Waart gy vo.o[ 't grootfte niet te kleen•.
't Is feen. De zaal is vol VAn Edelen en Grooten:·
De dochter der Vorft.in danst voor de dischgenooten.
Elk roemt haar kunst•.De Vorst, die wuJpfehen dans bemint-"
En in de Spruit al 't fehoon van hllare Moeder vind,
Wenkt ftraks Salome en zegt:. " Eisch wat u.kan bebaagen"
" Al waar.' het zelfs de helft van 't ryk;.
,Jo Niets is v.aor m~nc ljefd~ en U.te k.oningklylu.

", Uw
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n Uw beê word u niet afgeflagen."

De Dochter fpoêd zich, door die reên
Op 't hoogst verheugd, met blyde fchre~n'
Naar Herodias, zegt: Vor!l:in! wat zal ik vraagen?
" Vraag om des trotfchen Doopers hoofd."
Myn God! wie had dit ooit geloofd!'
Kan din een bloedig hoofd, met nanre en doodfche trekken ,.
Voor een wellustig hart en oog tot vreugd verfrrekken ?
Hoe! kan een vrouw, wier hart de minf1:e fmarten fchuuwr"
"Vit en kIen wellust, zich met zulk een fchouwfpel fireelen ?'
Zich kittIen in een daad, daar 't wreedfre hart voor gruuwt?:
En leert zy ookhaar kroost in zulke gruuwlen deelen? •• ~
Herodes hoort haar beê. verfchrikt , word treurig, beeft';:
Dewyl hy liefde voor den vroomen Dooper heeft.
Doch Vorftelyke trots weet hem het hart te ont!l:eeken ;
Die zegt: "Zyt gy geen Vorst? denk aan 't gegeeven woord',
:. Is 't niet van 't gancfche Hof gehoord?
" Zal Herodias frraks zich niet door koelheid wreeken
l "Indien gy 'thaar ontzegt? indien geuw'eed dus fchend1'"
Hy peinst. Zyn wellust pleiten dreigt. Hy fiemt in 't end
Ih 't wreed genoegen van de wraak, hem voorgeflagen.
Des Doopers noofd word in een fchotel opgedraagen.
Dus, ziet gy. krygt welhaast, na weinig tegentland ,
Al 'tlleir der boosheén, door ééne ondeugd, de overhand.,

'* ..
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y, die de Deugd tracht na te fireeven,
Gehoorzaam volgt wat Schrift, wat Rede aan u gebied,
Een Vrygeest lagcht u uit dat gy zo flaafsch kunt Ieeven tEn vraagt: " Waar zoekt gy naar? zoekt gy 't genoegen niet.~
" Is 't mooglyk! laat ge u dus verkloeken?
" Om vergenoegd te zyn. berooft ge u van al 'e zoet,
" 't Geen ons geneuglyk leeven doet:
" Gy zoekt naar rust: is die in d'ergfien last te zoeken f
" Gy haat wat uw gemoed bemint;
" Gy mint bet geen gy haat: heet dit veriland ,myn Vrind?
" De vryheid in de deugd te vinden,
,. Da~ heet, om vry te zyn, zich eerst aan ketens binden.
" Dring door den duistren nacht, dien 't bygeloof verfprcid
" En u het brein vervult met naare angstvalligheid.
" Volg, volg Natuur; geniet all' wat ze u aan moag' bieden:
" Zoek niets dan't geen gywenscht. nooit moet gyietsontvlie'" Dan wat u deert, dan wat u krenkt.
( den.
" Denk vry ; en leef gelyk gy denkt.
i, Laat nooit der dwaazen reén u ilQOren.
" De grootlle boop is 't gr\lauw ; verhef u boven dat:
.. 't Gelooft zeer ligt, en weet nie.t wat.:
" 't Verpynt zich om zyn neiging. zelf te fmooren.
" 't Ziet niet da[ miltzucht hen van 't waar geluk berooft;.
,~ Zy haQ,den anders nOQit zo ligt, zo dwaas geloofd.
'J 't Geloof van veelen moet u tot geen richtCnoer ilrekken ;,
., (Geef deeze kQIte les gehoor:)
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" Een wyze dringt altoos in 't diepst der waarheid d66r.
" Zy zyn te traag om haar door 't onderzoek te ontdekken ..
" Wat is de Schri[[? Wat is 't geen ze ons gebiel1t
" Een treurig leven ,vol verdrie~;
" Een raadfelknoop , nOQit los te maaken ~
,. Ten zy we eerst OIJS verlland vernaken.
,. Wat is 't geweten ~ wat zyn magt?
" Door kindertucht l1echts voorrgebragt;
" Der blooden erf en heilig teeken :
" Maar zy, die weeten wat zy fpreekel}~
" Gevoelen nooit iets van zyn kracht.
" Volg dan Natuur; zy. fpreekt: wat zou zy meer begeerelil,.
" Dan dat wy haar gehoorzaam eeren?
" De vrees heeft recht en pligt bedacht,
" En hel en hemer voortgebragt:
" Laat eens 't vernuft de plaats der vrees bekleeden ,.
- "Is 't dan nog hel en hemel wat gy ziet r
" ó Neen; eeD harsfenfchim, een fabel, aDde~s niet.
" Laat dan 't gemeen elkaér hun kinderklap ontleeden.
" .Wat iemand blydfchap baart en vry houd van verdriet
" Strekt hem ten wet; een wyze is il:eeds daal in te vreden::
" 't Is aU' wat hy gelooft, en meer behoeft hy niet,"
Dit was 't vernuft waarmede een Vrygeest, in zyn lèven·"
Zyn fielfel fiout bewees; waarmeê hy was gewoon
De deugd te fiooten van haar' troolt.
Opdat zyne ondeugd wierde in haare plaats verheven.
Zyn fnood gemoed was zyll verll:alid. ZY'l God,
En Hy, die ftierfaan 't Kruis, was dikwerf '" boozen fpor.
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Zyn' einde lIaderde. Hy, wien men nooit zag Cchrikken..,

Beefde ylings op de komst der doodlyke oogenblikken.
Da angst voor eene eeuwigheid, hem naadrend' meer en meer ;;
Een Richter die" als God, hem vloekte; de open kaaken
Eens afgronds , vlammende om hen tot zyn' prooi te maaken "
Ver!l:oorde 't roekeloos vertrouwen op zyn leer.
Hy, die nog onlangs, zo vermeeten ,
De gantCche waereld met zyn leer dorst tegengaan,
Hoort met geduld zyn dienstmaagd aan,
Wel duizendmaal door hem een Christlyk dier geheeten;;
En liet zich, zonder haar in 't minst te wederftaall"
Door deeze vroome Maagd weêrleggen en bekeeren.
Zo fierk is tt ftelCel ~t welk een Vrygeest durft beweeren.,
']. L ..
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Oront, die 't groot geluk op aard vóór andren bad',_
Dat Vorfien menigmaal aan herdren laaIen moeten.
't Geluk dat byeen' vriend, een' trouwen vriend, bezat;;
En die, Cchoon arm, zyn lot zag door dit beil verzoeten.,
Wierd krank: zyn Arts befloot uit zyne kwaal ter1l:ond
Dat hy in korten tyd zou uit het leven fcheiden;
En zegt hem: 'e is uw tyd; gy moet uw huis bereiden.
Oront, die nu, zich van al', aardfche poogt te ontflaan ,
Om')
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Om, vry van geest, den dood te wachten vol vertrouwen,
Verzocht voor 'tlaatst zyo' vriend ,zyn' Pilades te aanfchouwen t
Zyn vriend verfcheen, en bood hem allen byftaud aan.
Ach! lliep Oront hem toe, na tederlyk omärmen •
Ik 11:erf, myn dierbre vriend! ik flerf, en laat al 't goed,
Dat God my gaf, una; ik laat myn eigen bloed,
Myn' zoon u na; gy moet zyn teedre jeugd befchermen.,
Draag zorg dat by in deugd en eer worde opgevoed t
Ik laat myn vrouw u na: gy moet baar onderfchraagen..
Gy, gy verdient dat zy u worden opgedraagen ..
j. P. B•.
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Hoe pryslyk is bet met zyn rchatcea!
,Bedrukten gume by te 11:aan"
En liever _nimmer uit te fpatten,
Om de armoê. van haar' nood te ont1laan !,
Beatrix wierd, onlangs, door' 't erven,
Op 't onvoorzien11:e_ onfchatbaar ryk.
" 'k Mogt , zegt ze, dit geluk verw.erven"
HOpdat myn gunst den armen blyk'."·
Juist ziet z: een'gryzaart', die door pynen'
Gekromd op krukken, droevig klaagt,_
'Eot zyn geluk, voor 't buis verfchynen "
En die haar om eene, aalmoes vraagt.,

Ge
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Getroffen door bet grootst erbarmen,
Gevoelt zy recht 's mans bittren nood:Zy weent, zy gaat en geefe den armen
Een auk befchimmeld roggen brood.

:J.
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Een Candidaat in 't Recht, die zyn bevordring zocht.
Begaf zich eoe een' Heer, wiens aanzien veel vermogt ;
Beval zich in. zyn gunst; drong daaröp aan, en üeWe,
Dewyl iu 't eergelloelte een raadsplaats open was;
'Een fmeekfehrift hem ter hand, dat de achtbre man doorlas.
Dit opf1:eI, 't welk iets grootsch van 's ]onglings geest voorfpelde,.
Beviel den ouden Heer. Hr nam hem by de band,
En zei: Gy zyt te lang my onbekend gebleven:
lJly deert dat ge u niet eer by my hebt aangege-even.
'k Heb liefde en eerbied voor verRand ,
, Ik moet uw' ftyl en kunde 'roemen ..
"k Wil gaarne ook tot dit ampt vóór andren u benoemen~
Zy raakten ia gefprek, en wat de Jongling fprnk
Betoonde dat by recht gevat was, op ftudeeren,
En dat bem, daar hy fcheen gefchapen \ot regeeren,
Ook geen bekwaamheid tot het wigtigst ampt ontbrak.
"' Verheugt me een voorwerp tot die ampe in u,ce ,vinden,
Sprak zyn BegunRiger: bet word u toegezeid.
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Maar ach ~ de Candidaat, op 't vriendlykst uitgeleid.
Dacht door een groot fruk gouds de zaak meer aan te binden.
Neen! fprak de wakkre man: Neen, Jongling, ik befpeur
Uwe inborst. Wie zo ligt gefchenken durft belleeden ,
Neemt die ook aan. Gy zult dit eerämpt nooit bekleeden ,
U,., hartis al te tlecht. Hier greep hy naar de deur.
B. ». B.

DE LOOZE MErS'JES.

T wee Meisjes l1eeten byeene oude Vrouw haar dagen,
Die, tot haar beider groot verdriet,
Haar huisgezin niet rusten liet,
Dewyl de morgenrust haar zelf niet kon behaagen.
Pas kraaide nog haar haan by ieder dageraad,
:Of zy riep frraks: ftaat op, gy Meiden! het is laat.
De haan liet reeds zich tweemaal hooren.
De Me,isjes, die niet gaarn zo vroeg zich lieten ftooren.
(Want immers zegt men dat- men nooit een meisje vind
Dat niet den tlaap en haar gelaat bemint:)
Vervoert tot felle wraakzucht, zweeren,
Terwyl ze in 't bed zich nog eens keeren.
Den dood aan dien verdoemden bHn.
Een gunftig tydilip bied zich ann:Zy neemen 't waar om zich op 't wreedst van hem, te ontoaan.
Ik da<:ht wel, trouwe haan t dat dit uw lot zou weezen.

De
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De toorn der Schoonen is te vreezen.
Geen fchepfel kan haar wraakzucht ligt ontgaan:
En 't is een kleene zaak haar flof tot toorn te geeven.
OJze arme haan verloor dus 't leven.
'r Naauwkeurigst onderzoek wierd vruchlloos aaDgewçnd.

Wat de oude vrouw de meisjes ook mogt vraagen,
Zy wisten niets: 't wicrd alles fiyf ontkend.
Men hoorde haar den armen haan beklaagen.
Zy fcholden op. den geen' die 't gmwel had begaan t
En weenden bitterlyk met de Oude om haaren haan.
Maar waartoe baatte toch die moord die looze kindren ?
De dood des haans, waardoor haar plaag moest miudren,
Verzwaarde die, tot huren fpyt, wel ras.
Haar kwelgeest, die niet eer in haaren naap haar ftoorde
Dan als zy haaren huishaan hoorde,
Wist 's nachts nu niet hoe laat het was:
Maar de ouderdom bragt meê, nadat ze in naap geraakte,.
Dat zy omtrent den middernacht ontwaakte:
Des fiep ze ook 's middernachts de meisjes, die den haan
Alléén vermoordden om te laater op te flaan.

..
'"

Waart gy zo wys de kteene plaagen.
Des levens met geduld te draagen,
Zoud gy zo menigmaal u. niet genoodzaakt zien
Aan zwaarer leed het hoofd te moeten biên.
H. J. Ri

.
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Bl!geert ge een wel te vreden bart?
Leer dan, naar Zenoos kunst, u-zei ven overwinnen!
Geloof fieeds dat gy word bedrogen door uw zinnen t
De fman is in de daad geen fmart,
En vergenoeging kan geen vergenoeging weezen.
Gelooft gy dit, dan zal 't geluk u nooit beleezen;
En gy zult in de grootlle pyn
Nog altoos wel te vreden zyn.
Gy ze-gt: Die leer gaat myn begrip te boven.
Die wysbegeerte is trotseh, maar is zy ook wel waart
Een duidelyk bewys moet u dit doen gewoven;
In Epiétetus ziet gy 't klaar.
Ilees, toen hy nog als flaaf de ketenen moest draagen •
Wierd met een' zwaaren frok, van zyn' te wreeden Heer.
Tot, tweemaal op het been met frerk geweld geOagen J
. Maar fprak niet anders dan: Ik bid u, flaa niet meer,
'Gy breekt dus ligt myn been. Hy had dit naauw' gefproken_
Of deeze wreedäart riep: Goed: is 't nog niet gedaan,
Zo zal ik 't frraks te morsfel Oaan,
En beeft met éénen flag terflond hem 't been gebroken.:
Doch Epiéteet, in plaats van klaagen, fprak bedaard:
Zie daar I nu is 't u klaar gebleken.
Zeide ik niet dat gy, door dien fiag ,myn been zoud breeken t

* '"
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Zie ,. Leezer ~ dat 's de vrue.ht, die Zenoos wysheid bun:
'V'er-
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Verwin Natuur, door zulk een kracht van reden.
Verbeeld u frout, indien gy freeds in rust wilt zyn:
't Vermaak is geen vermaak, de pyn is ook geen pyn.
Maar, zegt ge, word dit door de ervaarnis niet beilreden ?
Hoe gaat dan uwe frelling d66r?
Dat weer ik niet. Doch 't klinkt nochtans zo fraai in 't oor:
Ik bleef, Natuur ten trots. gelaaten en te vreden.
j. P. B.

ELP I N.

Een man van fiaat te Atheen', die geen verdienflen had,
Dan dat hy, aag aan dag, hoogäadlyk dronk en at,
En 't windrig fioffen op zyne afkomst nooit vergat,
Verlangde. als waar' meer geest dan andren hem gegeeven,
Dat toch zyn lof op ieders tong mogt zweeven.
Want menigëen, die, als 't geboorterecht
Hem niet verhief, en hy den rang had van zyn' knecht,
De plaats eens dienaars n;auw' bekleên zou naar behooren,
Staat meest naar eer, en tracht die meerder op te [pooren ,
Hoe flouter hem zyn bart, in weêrwil .,an zyn' waan,
Wyl hy geen' roem verdient, verbied naar roem te fia.an.
In de eigen i1:ad, waarrn die Trotsäart woon~e,
Bevond zich een vermaard Poëet,
EeD, die verdieni1:e prees; wiens zang de Deugd beloonde,
En haar oni1:erflyk worden deed.
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E!pin b:ul deez' Op hem een lofgediche te maaken.
Dus, fprak hy ~ ~s het dat ge in aanzien kunt geraak en ,
Vermits myn naam gewis u '~!poor daartoe öer.eid.
Neen, riep de Dichter, neen; die eisch word u omzeid 7
Wyl ik gelofte deed uit eigenzinnigheid,
(En deeze laat zich niet bedwingen)
Van wel verdien1l:e, maar geen' naam ter eer te zingen.
1. P. B.

HET HOSPITAAL.

Elmire had haar' Man verloren,
En nam 'e belluit van nooit weêr in den echt te treêl1.
Maar ocb! zy was nog j~ng. Wat doet een mensch alléén 7
My dunkt, het ~uwlyk mogt haar nog wel eens bekooren :
De 1l:aat van weduw heeft niet veele aanloklykheên.
Dit zag ze.., en nam des vóór nog eens een' kans te waagen,
Of oolt een tweede man haar beter moge behaagen
Dan de eerfie, dien zy, by geluk, niet lang behield:
Want, ach! zy fmaakte 't lot van onze booze dagen,
Waarïn 't van kwaade mannen krielt.
En dit was qe oorzaak dat dit puikjuweel der vrouwen
Zich, door gelofte, op 't 1l:erk1l:' verbond,
Dat zy , zo ze een' Gemaal naar haar genoegen vond,
Voor vroome mannen firaks een Hospitaal zou bouwen;
Want zy was ryk. In 't kort, zy liet zich weder trouwen.
Uoe word fomtyds op eens al 't voorig leed verzoet 1
Dat

1~6
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Dat was een lllan ; een man, geliefd van alle menrcben;
Gediellfiig, vriendelyk. en Jlls een kind zo goed;
Een man, die alles op den wenk van 't Vrouwtje doet;
In 't kort, een man zo goed als ooit een vrouw kan wenrchen.
Welhaast word ook de grond voor 't Hospitaal gelegd.
Men werkt een mund. Eerlangis'tmuurwerk opgerecht:
Maar, neen. Elmire komt. Door drift en tooroe aan 't blaaken,
Beveelt zy'e werkvolk llraks den verdren bouw te 11aaken.
Hoe! beeft men ook gehoord dat d'echt baar weér berouwt 7
Dit kan niet mooglyk zyn; ze is immers pas getrouwd •••
Het zy zo 't wil; althans daar wierd niet meer gebouwd.
En pas zes maanden na die dagen
Wierd ook dees man naar 'e grafgedraagen.
Die braave man!
Nu , zweert zy, fiaat het pal
Dat zy haar leven lang nooit weder huuwen zal:
Nochtans eer twee-en-vyftig week en
Na dees gelofte zyn verftreken ,
Is onze Elmire, ondanks haar geemlykheid,
(De bouw kon toch nietblyven 11eeken)
Reeds voor de derde maal verzeid.

o I dat was eerst een

man, alléén Elmire waardig,
Verftandig, teder, gul en zonder achterdocht;
Niet eigenzinnig, maar tot alle dienfien vaardig;
Die niets beval, maar 't aU' met vriendlykheid verzocht.
Hy wist wat zy begeerde uit haar gezicht te leezen :
In 't kort, zy fcheenen beide één hart en ziel te weezeD.
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. Die braave Vrouw! Ik gun haar deezen mnn.
Doch vreest zy ook dat haar dees keur weêr kon berouwen 1
Althan"s zy gaf geen' last, gelyk voorheen, ~t bouwen;
Zy dacht voorzichtig: elk bedriegt zich nu en dan.
De droes mogt ook 't geilacht der mannen meer vertrou wen.
Indien men tweemaal zich zo grof vergisfen kan.
Zy had tiu zyne llouw zes maanden ondervonden;
Dus was hy in haar oog nog even minnenswaard'
Als op dien dag, toen hy aan haar zich had verbonden,
En met een zuchtend ja zyn teder hart verklaard.
Dies gaat weêr 't bouwen voort.
Mallr, 'k zie Elmire komen •••
't Is of 't genoegen haar uit bet haar oogen fhaalt.
" Hoe komt het, zegt ze, Baas! dat gy zo vreeslyk draalt 7
" Het geld word, zo gy wilt, u firaks voorUit betaald,
" Hebt gy het werk niet aangenomen?
" Haal toch meer volk!"
Nu gaat het fchoon.'kBen rec.ht verheugd.
Dat moet een Egaê zyn van ongemeene deugd.
Nu bouwt wat bouwen kan; en binnen veertien dagen
Toont de eerfie zoldring reeds de vlyt der arbeidsliên;
Wanneer Elmire zich weêr by het werk laat zien.
Zy fchynt verfioord. Wat 's dit! Zou zy al weder kIáagen? •••
Zy zag misfchien de metzlaars ledig fiaan,
Gelyk 't gemeenlyk plag te gaan•••
Of is 'er iets verzuimd? ... Dit zou my ook ver!tooren, •••
Daar opent zy haar' mond! Nu zal men 'c· aan1l:onds hooren.
" Acb!

168

HET HOSPITAAL.

" Ach! Cchreeuwt zy, driftig, 't werkvolk toe:
" 'k Wil dat men niets aan 't huis meer doe;
" Ik wil geen' fl:een meer aan iien draagen.
" Voor wicn fpil ik myngeld met bouwen? wat verdriet!
" Voor Mannen die hun Vrouwen ,plaagen;
" Want andre Mannen zyn 'er niet.

• * •
Die 'booze Vrouw 1 men moest haar aan gaan klaagen.
j.L.D.j~

DE 'BEDROEFDE WEDUWNAAR.

Een man woonde in Poitou. (Ik noem de plaats o~ reden:
't Verneem en naar de zaak valt dàn den Leezer ligt.
't Verzwygen van de kleinf1:e omllandigheden
Doet Comtyds twyflen aan de waarheid van 't bericht.)
Een man woonde in Poitou, en liet zyn vrouw begraaven.
Men zy indachtig: in Poitou is dit gefchied!
Daar is men (en dit moet van 't nuk de waarheid f1:aaven ,)
Zo ,prachtig als by ons in 't Iykbegraaven niet.l
Een linnen doodkleed ras de Iyken aan te trekken,
Als ook de kist niet toe te dekken,
Is daar 't gebruik: men brengt'die verder daar 't behoort.
Zo ging men met deeze open kist ook voOrt.

Doch
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Doch wat gebeurt 'er? Voortgetoogen,
Kwam 't Iyk op eellen weg die langs een hegge liep:
Hier kwetst een doorn hnar kin: zy opent eensklaps de oogen,
Terwyl ze op 't oogenblik met luider fiemme riep:
.. Waarheen, waarheen wHt gy my draagen ?'~
Hier, dunkt my, hoor ik veel en vraagen:
" Hoe wicrd de goede vrouw van haaren echtgenoot
" Omfangen ~ Achtte hy het vreemd geluk niet groot,
" Dat hy zyn weêrhelrt zag herleeven,
" Die door den dood hem had begeeven?
j "
Hoe toch was toen zyn hart gefield~"
Dit laat ne zal ik u verklaaren.
Na weinig min dan zeven jaarell
Nam haar ten tweedemaal de dood in zyn geweld.
De man deed haar op nieuw weêr grafwaarts voeren,
En ging ter zyde van het lyk
Zo min ontroerd als aJle ruwe boeren.
Maar op het zien der hegg' gaf hy het klaarfie btyk
Wat omging in zyn hart: hy wrong, op 't fietkfi' bewogen,
De handen in elkaêr met traanen in zyne oogen.
" Och! riep hy uit, daar was het! Ja!
" Ochl kom de hegg' toch niet te na!.

H. J. R..

H. DEEL.

H

DE

DE T AR TAARSCHE VORST.

Een Tartersch Vorst, van wien 't historiboek ons leert ,
Dat hy , nog Prins zynde, in Europa had verkeerd,
Deval, dewyl hy 't volk galanter wilde maaken,
Dat vrouwen van fatfoen het zoogen zouden fiaaken.
De Dames. woest van aart, befchouwden dit als fpel;
Zy voedden met baar borst haar kroost als vóór 't bevel.
Zy moesten, meenden zy. natuur niet wederllreeven ,
En 't voorbeeld volgen door haar moedren haar gegeeven.
De Chan , op 't hoogftr verftoord door zulk eell wangedrag,
Lag in een fcherp edikt zyn gramfchap aan den dag:
Hy zwoer daarin den dood aan ieder der Mevrouwen.
Die langer aan haar kind een zoogl.1:er zou onthouëo.
Een last, zo yslyk ftreng, dorst niemand tegenftaan.
Zy namen voor haar kroost door dwang dan minnen aao.
De trek om aan haar borst haar eigen bloed te voeden,
Liet echter zicb niet lang bepaalen door dit woeden:
Een deel der vrouwen zwoer den Chan ter neêr te flaan.
Der Tartren Vórst had, na verloop van weinig dagen,
Zich van al 't hofgewoel ontllagen :
Dus gantsch alléén , vond hy zich plotslyk aangerand.
Eeu vrouw van rang trid , met den degen in de band,
IIl!ffi onder 't oog, en fprak, van eedlen toorn ontbrand:
Houd op myn kind my af te dwingen.
Of zie t1 hier naar 't leven dingen:
Ik zuig bet zelf; 'k Iellch met vermaak zyn' dorst;

Daar.
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Daartoe ontfing ik deeze borst.
'k Blyfaan dien pligtgetrouw, en wat ge ook moogt beraamen,
Ik laat my door geen di er. Ó Vorst! daarÏn befchaamen.
Het Tartersch Opperhoofd, door dit geval ontroerd ,
Stond afvan zyn ontwerp, om niet ontzield te worden.
',Europeaansch gebruik, onfmaaklyk aan zyn horden,
Wierd nooit door hem weêr ingevoerd.
P.M.

DE JONGE PRINS.

Een Prins, nog in den bloei van zyne lentedagen,
Wierd, door het gunftig welbehaagen
Zyns Ooms, tweehonderd fluks pistool en toegeteld,
Met dit beding, dat by voor 't goed gebruik van 't geld
Voorä\ behoorlyk zorg zou draag en.
Toen hy daarna weêr voor zyn' Oom verfcheen,
Vroeg dees hem, onder andre reên,
Ofhy 't ol1tfangen geld ten nutt' had uitgegeeven.
Hier, fprak de jonge Prins, verblyd,
Hier·is myn beurs, 't is all' nog by elkaêr gebleven;
Ik ben niet één pistool nog kwyt.
Zyn Oom nam 't geld, geheel te onvreden,
En fprak , het werpende op de Rraat:
H 1&
Leer,

17 2
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Leer, leer, 6 Prins! uw geld op beter wyz' be!l:eeden ,
Wat baat het dat gy 't liggen laat?
Een Prins heeft daalOJn veel, om weér, ten dienst van veelen,
Zyn fchatten nuttig uit te deehm.

j. L.
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Na zo veel bittre tegenheden t
Na zo veel kommerlyk gevaar,
Als ooit een tederminnend paar,
Met grievend hartzeer heeft geleden,
Schonk eindelyk de tyd, tot troost in hunnen druk,
Aan myn gelieven een geluk
't Geen zy. indien de deugd belooning word gegeeven t
l'ienwerfverdienden, wyl ze altoos fiandvastig bleeven.
Zy. als Verliefden, !l:~eds gedreigd, in vrees gebragt t
Zy mogten, thans gehuuwd, elkander vry beminnen;
Men wist der vrienden list te ontblooten van haar kracht t
Der oudren llrengen toorn zachtmoedig te overwinnen.
Wie was, na zo veel jaaren wee,
Gelukkiger dan deeze twee?
llemind", te erlangen 't geen op 't hooglleons kon behaagen;
Te rusten in een' arm, door trouw O\lZe achting waard'.
Zo dit, ó Mensch! den ~aam u)et yan geluk magdraagen,
Dan
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Dan is 'er geen geluk op aard'.
'k Wed dat hier menig-een dus in zichzeI v' zal fpreekcn :
Die goede Man verftaat de zaak niet; neen!
Waar' Huwlyksmin géèluk, wat zou dan rny ontbreeken,
Daar ik een Vrouw omhels van nele tómuntcGdhct:.J?
Is zy niet ryk en fehoon? Ik bennoch.alls te onvtc(;n.
'j. Geloofn. lieve Vriend! maar den]; toch dat zulk pU4ren.
Als veelen doen, niets heeft van liefje dan den feb):] :
Dat he~t naar't ligchaam zich alleen in d'cchtverg2ê:"n ,
Terwyl de zielen verr' v~n;;~n vcrwyderd zyn.
E~n onv.::nr~cht

gc:h:k bf';rgCl1t dees Beminden.
I]oe tcdf2l' \r,;,;clld~·~11.y! de 7'J:1~11!l8e~t, v,)or ecu' tyJ,
Degeerig Of.1 ;,og t:J~cr tel:L:sfcn ,
Verla~ten, wyl hem een nu zyne ViÎnd en,
Ei:n nabdl:a;nde, in e:n verii~gelegen Stad,
Zyn gocdrcl1 112Jclaaten had.
Al !wsf<;ud v:m clkuêr als ::f;;,c[..:heud, intusrchcll
Degeerig Of.1 ;,og t:J~cr tel:L:sfcn ,
Spre:kt d~ ce~J dèn ander, by hun \~'2:L:rzydsch gekiê1g,
l\; lha::lltnd na: Va:lr~veI! Ac,]! ••• Ael!!
Hy treed iu \ [chip, byna van rouw bezwek011.
Hoe dik NiJs ziet hy om! zyn Doris blyft aan't ([1'.1'1.1,
0,:1 Damon, h2ar gd:efdf1i! pand,
Na te oogen tot hetfchip haare oagen is ontweken •
.:) Hemel, dat hy keere in een' gcwenschten !land!
Dus hoor ik haar nog aan den oever fmceken.
Het rchip volbrengt zyn rei,: hy land voorfpoedig a~r: ,
En fchryft met ieder post: ik za! haast wederkomen.
Ook heefc hy de en't:nis pas in bezit gene men.
H 3

Of
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Ofhy bevlytigt zich om weder t'fcheep te gaan,
Maar fch ry ft , om zyne komst voor haar bedekt te hûuêl1 ,
Dat hy, ondanks al zyn beloften haar gedaan,
Een week moet wachten eer'tgeluk van haar te aanfchouwen
En bly te omhelzen hem op nieuw gebeuren mag.
De jonge Vrouw. die fieeds by 't neigen van den dag
Zich uit haar huis begaf, dat aan den zeekant lag;
En vol verlangst den oever gaarn befchouwde ,
Ging op een' tyd, verrukt van zin,
Langs'c firand aan haar zo waard, verzeld van haar Vriendin ~
Aan wien ze altoos haar hartsgeheim vertrouwde.
Zy fpraken. Maar waarvan? Indien gy zelf nict raad
vVat liefst een jonge vrouw, die vol verlangst i.i, praar,
Zyt gy niet waard' ,myn Vriend! dat wy 't aan u verklaaren..
Ó Neen. Verzwyg, verzwyg, myn lied!.
Hoe teder Doris wenfchen waren.
't Zal aan een hart dat millt van zelfzich openbaaren:
Voor andre harten fchryf ik nier.
Tcrwyl nu Doris met een zucht haar teêr verlangen
Naar Damon bly betuigt, dien zy nu ['huis verwacht t.
Het vriendenmaal befchryft waaröp zy is bedacht
Hem by zyn wederkomst te Olllfangen;
Terwyl zy. wandelend', fpreekt van haare erfenis;.
Alreeds 'e ontwerp van hnar' gelukfiaat maakte,
Dan weêr die overweeging fiaakte
En hem, aan wien ze alleen dat heil verfchuldigd is t
Die" in zyn Testament, tot Erven hen benoemde,
Met ttaane.n van erkentnis roemde;

Ten
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Terwyl zy reeds den armen fpysde in nood,
't Behoeftig weesje, als moeder, bylland bood,

Der kranken hart verllerkte en mild verkwikte;
Gevangenen verëischte hulp beCchikte;
Terwyl zy, daar zy dit reeds in voorüitzicht deed,
Verrukt om haar geluk, digt aan den oever treed,
RoepthaarVriendin: ei zie! wat dryftdaar opde baaren?
Een kistje: wat mag 't zyn? Zo 't eens juweelen waren?
Ach, Doris, dat waar' fchoon ; maar, 'k zeg het u voorüit ,
Indien 't hierheen dryfe, (want ik heb 't het eerll:' vernomen)
Behoort aan my-alléél1, 1112t recht, dien fchipbreuks buit.
Doch, naar ik denk, zult gy welhaast in 't kraambed komen,.
En dan weet ik myn' pligt. Ik moet, naar allen fchyn,.
DI! doopgetuige van uw eedle kindje zyn,
Dan zal ik, opdat gy daardoor aan my moogt denken,
U een driebubble filOer van fyne paer!en fchenken.
Terwyl de jonge Vrouw, in 't eigenO:e ogenblik,
De Cchens van haar Vriendin met wederCcherts beloonde,
Riep de ander: 't nadert reeds! wanneer, tot beider fchrik,
~ich een verdronken lyk van verre aan haar vertoondew
Wie weet, fpra!. Doris, (daar uit te~Jre deerenis
De traanen in haarll oogen (tonden)
'Wie weet ofhy, die hier zyn grafplaats heeft gevonden,
Van twee gryze Ouderen het eenigfl' kind niet is!
Wie weet 111et welk een heet verlallgell
Het afgeleefde Paar misCchien
Reeds vaardig fraat hem t'huis Ie omfangen ~
Om, bly van geest, de Bruid hem 21ln te biên,
Die hunne keur voor hem had uitgeleezen,
Ell die ze, om zynent wil, getrouwe zorg be wee zen !
H4
God
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God geeve dat zy nooit dit yslyk fchouwfpel zien!
Wie weet of mooglyk, door dit. nerven,
Niet wel de trouwfte Vrouw den braamen Man moet derven,
Die haast, om 't ongeluk van haar eu van haar kroost,
In armoê ween en zal, ontbloot van hulp en troost!
Wie weet hoe menigmaal by niet, vóór zyn verfcheiën ,
Gedaéht heeft aan dieVrouw,boe hem haar ramp deed fchreiën !
Maar, ~icht! verlaaten wy deeze akelige !I:eê,
Opdat myn fiddrend hart dit fchouwfpel maag' vergeeten.
Dus fprak ze, en ging; als juist, door't golven van de zee I
De doode wierd aan 't firand gefineten.
rIanr :r\icht beziet het Iyk; gilt, met een naare fiern :
M;)'o waarde Neef! en valt in oomagt nevens hem.

Op deezen gil keert Doris weder,
Om haar Vriendin haar hulp te biêll.
Ach, Doris! ach! wat zult gy zien?
Zy ziet, valt op het Iyk van haarell Egaê neder,
En fterfl ftraks aan zyn borst. Haar Nicht bekomt in 't end
En maaln de gantfche buurt den dubblen ramp bekend.
Toen zag men hem, die nimmer beefde, becven;
En hy, die nooit gevoel had van elend'.
Wierd uit weemoedigheid tot weinen aangedreven.
Daar was geen mensch die naar 't gebeurde vroeg:
Het enkele gezicht was hier berichts genoeg.

6 Gy. die vatbaar zyt voor teder mededoogen!
Beween in dees gebeurtenis
De oprechtfte trouw, wier einde op 't hoog!l:e elendig is.
Smaak
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Smaak wat het zy dat ge u om andren voel t bewogen;
Stel de onfchuld dikwils in haar Iyden u voor oogen;
Deel in uws naasten tegenfpoed.
Die deernis heiligt ons gemoed,
En doet menschlievendheid in ons he t hoofd verheffen.
De Deugd blyfc altoos fchoon I wat rampen haar ook treffen.

J.

--

L.
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Een Jongeling, die veel had van een Stad gehoord,
Die 't vast verblyf was van den zegen.
Benoot zich met der woon te vesten in dat oord.
Daar, dacht hy dikwils , word door my't geluk verkregen.
Hy nam de reis dan aan. en zag reeds, tot zyn vreugd ,
Die waarde Stad op een en berg gelegen.
Dank zy den Hemel, fprak de Jongeling. verheugd.
Dat ik in 't zien dier Stad myne oogen mag gelooven!
Maar welk een berg! wat aeilte! och! ware ik die te boven!
Een vruchtbaar dal lag aan den voet
Des bergs. De menigte van vruchten troffen de oogell
Van onzen Jongeling, en hield hem opgetoogen.
ó! Dacht hy, wyl ik toch zo moeilyk klimmen moet.
Zo wil ik. om geen' dorst te duchten,
Myn' reiszak vullen met die [choone en frisfche vruchten.
JJy
H 5
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l-Iy at. en, door den flnaak van' ooft nog mcerverru·kt·,.
Wierd firaks door hem de reiszak vol geplukt.

Nu klimt hy; doch het was flecht~moeite en tyd verloren.
Hy valt, te zwaar belaên, weêr fchielyk n~ar beneén.
(dus laat een fiern zicb van de hoogte hooren)
Men kan naar onze Stad zo ligt niet opwaarts treén.
De berg is fieil : 't ~alt zwaar één aap Oechts voort te komen ~
En gy hebt op dien togt een' last nog meêgenomen!
Vergeet het ooft, waardoor gy n belemmerd zili!t ,
Of gy bereikt den top van deeze fieHte niet.
Styg onbelaaden; fiyg. kloekmoedig en volvaardig::
Want ons geluk ~ alle uw moeite waardig.
~ Vriend!

Hy klimv,. en z·iet voorüit hoe hoog. by klimmen moer•.
Maar H,mell ach I boa verre is nog de Stad gelegen !'.
lly voelt tot rusten zich genegen,
En eet van zyn·e vrucbt,. ·waarmeê by 't leed verzoet.
Hy {laat 11U 't oog naar't dal, dan naar den berg: benedell"
Ziet hy 't genoegen, en omhoog veel moeilykbeden •.
Hy overlegt met reén wat hy bel1uiten zat
Klim. zegt hem zyn verfrand : uw heil verdient dat poogen.
Neen. fpreekt ZYll hart.: keer weêr te rug in 't dal;;
Zo zwaar een arbeid gaat verr' boven uw vermogen.
Geniet een WEinig rus!; verzadig u; en wacht
Totdat ge uw voeten hebt verfierkt met nieuwe kraehc.
lli! deed by, en, verkwikt, lag hy in 't dal zich neder,
N:1m dikwils vóór te gaan J doch feheen fieeds moede en mat.,
't Geen 't eerst hem had gebinder.d, deed het weder:.
]a, h~ vergat. z~.n beil ~n kwam, niet inde St~d..

Veet
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* * *
Veel Christnen ziet men als dees Jongting zich gedroagen.
Zy waag en op het fpoor der deugd eene enkle [fel'!,
Maar houden alwos op hun lusten 't oog .geflagcll ,
En neemen al hun lusten meê.
't Is door den last dier hindernisfen ,
Dat ras hun traage geest die loopbaan weêr verláat',.
En, zorgende om geen tydlyk heil te misfen ,
Vergeeten zy de zorg voor 't heil dat noait vergaat~
H.j.R~

ERA S T..

Dorant, die ryk was, en geeneerfgenaamen had.,
Dan flechts een' Neef, die meer dan hy bezat'"
Dóch van wien niemand ooh een weldaad kon verwerven,
Wilde, in de plaats zyns Neefs, wanneer liy kwam te l!erven,.
Erast verheugen, en verklaarde deezen vriend,.
Om dat zyn trouw het had verdiend,
Tot erfgenaam van tW*intig duizend kroon en ••
De Neef fpoog nu zyn gif, en dacht de aad te tOOilen
Dat deeze man, hoe braaf en eerlyk in zyn daên"
Dorant het testament had vleijende afgedwongen;
En ving een rechtsgeding, om 't erfgoed, met hem aan.
Hy liep" hiertoe door l1yd en gierigheid gedrongen"
H,6
Dau.
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Daar hy Erast op 't allerzwaarll' peticht,
Met zyn gefchenken naar 't Gericht.
Doch t fchoon gefchenken't Recht, helaas! te veel verkeeren;
Zy konden deeze reis hem niet doen triomfeeren.
Erast won dan het pleit; maar fprak: dat ik door list
Noch baatzucht de erfniszocht , die gy my hebt betwist,
Ben ik genegen u te toonen.
(gaf,
Van 't geen myn vriend my maakte, en 't Recht me in handell
Staa ik de helfc, opdat ge uw' mis11ag ziet, u af.
'k nellou voor my twee duizend kroonen.
Ik heb het ovrig geld den weezen toegedacht,
En wil het hen go~dhartig [chenken.
Verdien ik nog dat gy my gruwlyk blyft verdenken,
Alsöf ik 't erfgoed had door list aan my gebragt1

J. P. B.

_AC.
HET P A AR DEN DE E ZE L.

Een Rypaard, welks gezicht in moed en fierheid blaakte,
Draafde, op zich~zely' en zyn' Beryder trotsch, fterk aan,
Wanneer 't, (hoe ligt word Iliet een v:\lfche l1:ap begaan !)
Door groote drift ééns aan het I1:ruiklen raakte.
Een Ezel, traag en lomp van aart,
Zag juist dien misllap van het Paard.
Hy lagchte en riep: wie zou 't my ooit vergeeven .;
Zo
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18i

Zo ik dien misflag had bedreven?
Ik loop den gantfchen dag en fioot nooit aan een' fleen.
Zwyg, fJ1rak het Paard, want voor myne onbedachtzaamheên,
Voor myne fouten, zyt gy, Ezel! veel te kleen.

J. L.

C

0

TIL.

Cotil, die, zo als 'e veelen gaat,
Geen middel wist waar hy zyn' tyd meê zou verdryveIl ,
Èn echter niet kon ledig blyven;
Want ledig gaan. ind:en men 't nog nict recht ver/raat.
Valt z\Vaur~r dan men wel zou meenen:
Cotil begaf zich voor de nad.
Hy ging, dewyl hy tcch geen' ar.dren arbeid had,
En buiteide om en om) g,,;lyk een wagenra::l,
Op hunden e:1 op been en.
ó! (Riep men fl:mlrs) zie d~ar dien onbezonnen kwant!
Gewis 'e ontbreela hem aan verl1and:
Vsn beî zyn handen maakt hy voct'.m.
Komt, jongens! jouwt dien gekskap uit!
lIy echter, wat hem mogt ontmoeten.
't Zy door belagching of gefluh,
Hy ging, daar niets hem fioorde in 't overzwaa'jcll,
(Zo zeer geviel het hem) by' t wan dIen voor de poort,
n7
In

:rS2

COTlt..

In 't buitelen gefladig voort•.
Wat drommel! zje! dat he~t eerst draaijen r
(D\lsfprak 'er eindlyk een) ik moet dat ook bellaan.
Dit riep hyIlaauwly.ks, ofmen zag't hem mede eens waagen..
Ik zie, vervolgt hy., welk een voordeel'e geeft in 't gaan.
Het is voorwaar iets fraais! wien zou het niet behaagen?
Wat fchreden fpaart men niet! het is geen domme vond.
De man was geenszins.dwaas, die dit het eerst bellond.
Des andren daags beeft reeds een derde 't ondernomen.
Dien volgde eerlang een gantrche fchaar' ..
Nu [prak men zachter van dit fiuk, en vroeg elkaér
Naar hem, van wien de vond het eerst was voortgekomen :.
En by wierd eindely.k geroemd in 't openbaar•.

... ... ...
Vang alIesll1lll, boe dwaas bet ook moog"heeten~'
,tI word ge, met eotiI, belagchlyk uitgekreten,
't Word eindlyk goedgekeurd, hoe zeer ge eerst wierd befpor•.
moud moed! ontzie geen vlyt. poog rustig door te fireeven !
Ren ZOt vind fieeds een' grooter zot,
Bekwaam om bem. zyn' lof te geeven.

.....

'J.

P. B~
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Een bupfche Vent, een braaf Soldaat,.
Die in zyn dronkenfchap zyn' Waard had dood-gefiagen ~
(Want wat bedryft men niet in zulke woeste vlaagen
Wierd uitgeleid, om voor zyne euveldaad
Gerechte flraf door 't zwaard te omfangen•.
Hy zag 'er rustig uit:, elk was met tem begaan,
En zag zyn fchandlyk eind' met mededoogen aan::.
Elk wellschte dat hy nog vergiffnis mogt erlangen..
Zyn droevig lot, zyn bittre fmart
Trof ook inzonderheid -eene oude Vryster 't hart.
Op éénmaal voelde zy den drang van medelyden
En menfchenliefde, by bet nnadren van den flag;,
En dit gevoel Dam toe, hoe meer zy hem bezag.
» Ach! riep ze, welk eeD ramp I ach I kOD ik hem bevryden!'
" Die fchoone langè Man! wat welgevormd gelaat!
Je Welke oogen! zie zyn' baard! wat zyn datfraaije kuiten!:
,t De flraf is veel te groot voor zyn bedreven kwaad •.
", Wie kan zyo· heete driften fluiten·
" Als hy bedwelmd is door den wyn?
" Ik bid om zyn omOllg: ik wil zyne egaê zyn.

?»

Zy liep firaks heen, en fchreide, en bad hem vry van 't fierven .,.
Terwyl Johan reeds lag geknield.
Toen hief de Rechter aan: " Gy zult genaê verwerven~,
" Johan! hier is een Vrouw, met tederheid bezield,
» Zy wil met u in 't huwlyk' zich begeeven.
~, Z9 ze u. gevalt, fchenk ik, u 't Illven.

Jo
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Johan verfchrikte, en zag de Vryster aan,
Zy naderde om hem op te heffen.
" Ja, fprak hy, 'k merk gy hebt me een' grooten dienst gedaan.
" Maar 't baat my niet; ik kan 't gevolg dnarvan befeff.:n.
" Naar ik u aanzie, kwam 't gewis my duurte !laan.
" Gy zoud daarvoor my al myn leven plaagen.
" Wat mag ik langer my beraên?
" Slaa toe! 'k ben dan in ééns van alle fInlrt ontOagen.
L. P.

DE JONGE GELEERDE.

Een Jongeling, die veel Hudeerde,
En door zyne Ouderen, van zyne vlyt voldaan,
Alreeds wierd aangezien als een beroemd Geleet:de,
Sprak eens een' ouden man om zulke fchriften aan
Die-denken leerden en door kracht en geest bekoorden;
Om kortte gaan, die tot een' goeden fmaak behoorden.
De Gryzaart, in zyl1 hare verblyd,
Degon hem Cicero en Plato aan te pryzen,
Homeer en honderd andre Wyzen,
Van d'ouden en van laatcr' [yd,
Die met de heil ge lauwerkr~nsfcn
Der Dichtkunst en Wetfpreekendheid,
De jeugd verrukken door on!lerfelyke glansfen.
Schimplagchend zegt de Knaap, door eigenwaan misleid:

" Die
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" Die fcbryvers, die gy my als fraai hebt aangeprezen,
" Heb ik meest allen door gelee zen ;
" Maar echter..... Goed, zei de oude man,
Wat zyn 'er uw gedachten van?
Vond ge in hun letterwerk behaag en ,
Lees, lees hen dan nog tweemaal d66r;
Maar was dat niet in fraat uwe achting weg te draagen,
Zorg dat dit nooit een Wyze hoor',
Ofhy bemerkt uw kwaal, en gy wierd firaks verwezen
Om flechts Couramen door te leezen.

J. L. D. J.

HET JON G E 1\1 EIS J E.

Ernestlls, het belang eens jonglings toegedaan,
Sprak zeker' Heer voor hem om zyne Dochter aan.
De Vader, niet gezind zyn kind nog uit te trouwen,
Vond echter door dien voorflag zich gevleid,
En bad dien vriend ~ met alle minzaamheid,
By bern het middagmaal te houên.
De Dochter, fchoon de Vader zich niet uit,
Befeft welhaast de zaak en vormt frraks dit befluit:
" Een Heer, ons vreemd, dus denkt ze, blyft hier eeten!
" Wat voert bem hier? Ik zou 't niet weetel1 ?
" VerI
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" Vergeefs groet hy my zo beleefd, zo vriendlyk niet.
" Is 't ook om my dat dit bezoek gefchied?
Ernest, die nog al hoopt in zynen last te /laagen,
Vind goed, terwyl men nu den beker rond laat gaan,
Nog eens een kans te waagen,
Nog eens zyn' Vriend den Vader vóór te flaan.
De Gastheer zegt in 't eind': ,. 'k Moet u rondüit verklaarell
" Mynheer! ik kan hiertoe onmogelyk verHaan ;
" Myn Dochter is te jong; zy is pas 'leertieu jaaren.
De Dochter treed juist in en hoort dit onderhoud.

Zy lagcht en zegt: Papa l hoe kunt ge u zo verCpreeken ?
Bei] ik pas veertien jnaren oud?
Neen, veertien jaar en zeven wecken.
Da Vader !lemde toen haar' echt lIaar allen fcbyn?'
Ilt weet het niet•••• Doch, dit nieuwsgierig vraagen.•
Hoe "erde~ zich 't geval heeft toegedraagen,
Kon onder andren wel van jonge meisjes zyn :
Tot haar geru~theid zal ik 't ongeveinsd ontvouwen:
De Vader fchaamde zich, en.liet zyn Dochtertrouwen.

J. L, D. Jo.

* • '*
D.E

DE TWEE. KNAAPJES.

Twee Knaapjes, ongelyk van jaaren,
Die, daar de vroege Leut' ben lokte en tuinwaarts riep,.
(Terwyl mis[chien hun Onderwyzer Uiep,)
Het ai! 11:udeervertrek ter fiuik ontweken waren,
Geraakten, fpeelende, aan een groef
Nog vol met [neeuw. Ach! riep de kleenlle Boef~
Broertje, is die kuil ook diep? Ik kan my plS bedwingen.
'k Heb lust•••• Waartoe? Om in die groef te [pringen?
(Vroeg de Oudfle) welk een dwaas bellaan!
Stelt ge u weêr uitgelaaten aan?
Beproef zulks niet; het kostte u ligt het leven.
Wy kunnen ons met beter tydverdryf
Vermaak en , dan dat wy, tot nadeel van ons Iyf
En klederen, door moedwil aangedreven,
Als kleene kindren ons in ys en [neeuw begeeven.
En komt ge in huis dus deerlyk toegefleid ,
Dan moet gy 't nog by Vader duur bekoopen.
De Knaop, by wien geen redeneerkunst gelJ "
(Wie is ooit in de fneeuw verzoopen!)
Springt in de groef eu [peelt daar naar zyn' zin.
Doch toen hy naauwlyks. om de k01Î, was heengeloopen ~
Sprong onZe FiIolOof zo wel als hy 'cr in.

** *
Dit is de kunst der firenge Moralisten.
Vervuld met ftelfels en gewoon aan 'e redelltwisten ,

Be
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Dewyzen zy wat ons te myden {laat,
Met zo veel vreugd en zulk een {lout gelaat,
Alsöf zy van geen' lust of driften wisten.•
Zy zyn van beter !1:of dan wy.
2y breidelen hun hart door kracht van redeneeren.
Op ons onnoozlen heeft de dwaasheid vat, maar zy ,
Zy laaten nimmer zich door dwaasheid overheeren.
Wy laaten 'e anderen, wanneer we iets zots befiaan,
Uit goeder harte zien, en denken 'er niet aan
Dat wy ons.zelv' te buiten gaan.
Maar zy, die zo geleerd zich alle dwaasheid fchaamen,
Degaan die zelfde daad, die zy ons kwalyk namen.
Gewis uit deugd, maar eerder niet
Dan als het niemand ziet.

J.

L.

DE BOEREN EN DE AMPTMAN.

Een Jongling,_ die, gerchikt va.n leven,
Met lof reeds dikwerf in de !1:ad
Den predik{loel. beklommen had,
Moest op een dorp een proef van zyn bekwaamheid geeven.
Maar ach! hoe w.el hy 't had gedaan,
Hy fl:ond de boeren toch niet aan.
Neen! de a.fgefiorven Heer wist beter van lludeeren.
Dat was een ander man, die altoos'e woord des Heeren
Van
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Van flip tot flip verklagrde; al 't ketterdom weêrftond;
By de eerfle vaders van de kerk bewyzen vond
Voor alles wat hy fielde, en 't hare trofvan de boeren,
Door in'tHebreeuwsch ofGrieksch den grondtekst aan te voeren.
" Heer Amptman, geef, gelyk 't gezegd is, nechts bericht!
" 't Beroep moet deezen Heer niet worden opgedraagen."
. " Wel zeg dan, waarom niet? hier zyt gy toe verpligt."
" Gy weet het, en behoeft de reden niet te vraagen.
" Gy hebt het zelfgehoord dat hy zo goed niet preekt
" Als de overleden Heer." Hoe de Amptmall't wederfpreekr ,.
En wat getrouwen raad, om 't opgevat misnoegen,
De Superintendent daar ook tracht by te voegen,
Niets baat: zy hooren nier. Men hebbe Amfions lier,
En breng' beweeging zelfs in rots en woud en dier,
Men kan de hoofdigheid der boeren niet verzetten.
In 't kort, men gaf bericht, daar elk, van drift vervuld,
Door fiout op 't fiuk te fiaan, 't beroep nog wil beletten.
Maar zie! daar is 't bevel. Ik wacht met ongeduld
Dat de Amptman openbaar' wat zy' men heb te kiezen,
En durf wel wedden dat gy boeren 'e zult verliezen.
Men opent nu 't bevel, en ziet des Landheers wil.
Hy eischt dat zy terflond het predikämpt vervullen,
En deezen Candidaat daartoe beroepen zullen;
Befiraft de boeren, en verëffent dus 't geïchil.
De Supeli'ntendent poogt hen, in 't verder muiten,
Zo vroom als minzaam, door zyn' heufchen raad te !luiten.
"Waartoe,HeerDoétor!valt firaks deAmptman hem in '[woord:
"Waartoe die zachte taal? Gy , Schout en Schepens. hoort!
" Ik ken myn ampt, en zal 't ook hier naar eisch bekleeden.
" Gy
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" Gy os fen , als gy zyt, gy weet van pligt nocb reden.
" U, vlegels. zeg ik tiu, dat gy hem, 't gaa, boe 't gaa,
" Erkennen zult. Hy moet uw leerasr zyn, geen ander•
." Spreekt! wilt ge, of wilt ge niet? wy zyn nog by elkander."
De Boeren grinnikten: Och ja I Heer Amptman, ja!
B. D. B.

DE

VRYER.

Een Vryer wilde gaarn zich in den echt verbinden,
En bad een' van zyn trouwfte vrinden
Daartoe een Maagd hem v6ór te flaan.
Ik wyz', fprak deeze vriend, liefst twee ter keuze u aan.
Verkiesbaar, die gy 't best voorugefchikt zult vinden I
De eene is bezitfier van een aadlyk Landgefiicht:
Ze is rechtbetoovrend van gezicht:
Haar kan de goede fmaak bekooren:
Zy laat zich, in gefprek, altoos op 't geestigst hooren,
En fchryft de taaIen, die zy fpreekt.
Vol kunst fpeelt ze op 't klawier; zy kan voortreflyk zingen;
Ook fchildert zy zo fraai, dllt niets daaräan ontbreekt;
Zy geeft, door zuinigheid. waardy aan kleine dingen,
En fpant door nyvre zorg in 't huisbeftier de kroon.
Maar ach I by al haar kunst en gaaven en vermogen,
Ol,t·

DE
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Ontbreekt haar 't goede hart.
De tweede is wel niet fchoon.
Maar fiil en ingewogen.
Niet groot van middlen, weet zy niets van al de kunst,
Waar de eerfie roem op draagt:nochtans wint ze ieders gunst;
Doch zonderdatzy't merkt, en geeft dus Idaare blyken
Dat deugd en kloek verfiand haar zacht gemoed verryken.
Zy weet van gierigheid, noch waan) noch hovaardy.
Geen !l:erveling bezat ooit beter hart, dan zy.
Wat zoud gy doen, als de eerfie u haarer waardig keurde?
Ach! borst de Vryer uit: indien dit ooit gebeurde,
Ik zou, geloofmy vry, van deeer!l:e my ontOaan,
Om daardoor waard' te zyn by de andre wel te !l:aan.
B. D. B.

E

MIL.

Emil. die, lang reeds by ver!l:andigen bekend.
In !l:ilte leefde by zyn boeken,
En meerder vlyt had aangewend
Om kunde tot een ampt, dan om een ampt te zoeken,
Wierd eens van eenen vriend gevraagd
Waarom men hem geen ampt nog zag bekleeden,
Daar reeds de fiad voorlang had van zyll' roem gewaagd,
En in een amptsbefiier hem menig v66r dorst treeden
Die
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Die niets byna bezat van zyne kundigheén.
'k Heb liever dat men vraag', was 't antwoord, om wat reén
Men my nog ampteloos laat leeven ,
Dan, waarom of men my toch heert een ampt gegeeven.
H. 'J. R.

HET KNAAPJE.

Een KnaapJe, dat by menig' avondnond
Zyn' Vader in 't bezien der Rarren bezig vond,
-Wilde ook den helllel kennen leeren.
Opdat zyn neiging wierd voldaan
Bleef hy nieuwsgierig voor den verrekyker fiaan.
Maar zag fchier niets. Wel hoe! wat mag myn oog toch deeren J
Dat ik, (dus fprak de knaap) byna niets word gewaar?
Ha, ha, 't valt my nu in; ik zie myn' misflag klaar!
Hoe kan ik my zo dom gedraagen?
Myn Vader doet heel anders dan ik doe:
Hy knypt fomtyds zyne oogen toe.
Dit heb ik niet gedaan, nu zal het beter llaagen.
Hy 1luit bet de oogen firaks, om dus, naar zynen wens eb ,
Door 't glas de frarren te zien glooren.
Maar al zyn moeite is weêr verloren.
Die dwaas! wat zag hy toch? Al 't geen gy ziet, Ó Mensci, !
Wanneer ge, om uit de fchrift de Godheid op te fpooren,
Een kennis die ons heil volmaakt,
Eerst willens uw verfrand verzaakt.
j. L.
DE

---.
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y , Meesters in de kunst van fchaamteloos te liegen!
Roemt vry uw' fchrandren geest, in 't listige bedriegen!
Hoe veel gy pocht, hoe grootsch gy fpreekt t
Zo wedde ik toch dat u de rechte kunst ontbreekt.
Een n~chthoofd zal veeltyds in 't fmeeden veel er listen,
(Lagcht vry om 't geen ik zeg) den voorrang u betwisten.
Een Booswicht, die in Londen was gevat,
En met zyn' makker op den hals gevangen zat,
Wierd van een' Arts, ten kerker ingetreeden,
Geld voor zyn Iyfgeboön, om 't na ~yn' dood te ontleeden.
Maar Klaas zwoer toornig dat de Droes hem haaIen mogt,
Zo hy zyn ligchaam tot dien prys aan hem verkocht.
Doch de ander, die met hem zat in de zelfde boeijen ,
Riep 1l:raks: Hoe kunt ge u met dien vent zo lang bemoeijen ?
Ei, laat zyn mager lyfaan kraai en raaf ten fpyz':
Zie, 'c myne is vet en frisch; dat mO,et u meer behaagen.
Weläan! 'k verkoop het u, en weet ge tot wat prys ~
Drie gulden eisch ik nechts: 'k wil niet onbillyk vraagen i
En ben ik dood, fily dan zo lang 't u lust:
Uw kerven zal my dan niet fiooren in myn rust.
De flimme Dief had naauwlyks 't geld omfangen,
Ofriep : Mynheer Doétoor! gy zyt fraai opgeligt.
Zie boe gy nu myn Iyfkunt krygen van 't GerÎcht!
Ik word in ketens opgehangen.
j .. P. B.
DE
I
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DE VROUW EN DE GEEST.

Toen eertyds, in den middernacht wel meest,
Om arme menCchen hulp te leenen,
De Geesten nu en dan ver[cheenen,
Vertoonde zich, voor 't bed van zeekre vrouw, een Geest,
In 't wit gekleed, door wien haar vriendlyk wierd bevolen
Straks van haar leger op te fiaan,
En met hem naar een ll:iIIe plaats te gaan.'
Vrouw (fprak de Geest) hier ligt een groote [chatverholen.
Neem hier uw' halsdoek af, en leg dieR op den grond,
En laat u morgennacht op 't uur VRn twaalve wekken,
Om her waart u te fpoên; gy zult eelt licht ontdekken,
Graaf daar dan vlytig; maar bedwing voeräl uw' mond!
Geen woord ontvalIe u! want, hoe vreemd het ook moog' [chyDe [chat zou dan terllond verdwynen.
(nen ,
De Vrouw kwam met een fpaê , naar 't voorllel vnn den Geest,
Den naasten nacht ook daar, door hebzucht aangedreven.
Nu, dat is recht een moedig wyf geweest!
Ik waar' voorzeker t'huis gebleven,
AI miste ik zelf daar twintig fchatten door.
Wie zou my inll:aan voor myn leven?
De nacht is niemands vriend: ook dwaalt men ligt van 't [poor;
En had de Geest het eerlyk met my vóór,
Hy kon my ook den fchat wel op myn kamer geeven.
Dit fchrikt de vrouw niet af: haar drift was veel te groo!.
Zy[poed zichnaardenfchat. Nu,denktze, nu gezwegen!
Wam fpreek ik, zo word nooit de fchat door my verkregen.

Zy

DE VROUW EN DE GEEST.

193

Zy komt naauwkeurig na het geen zy nu belloot.
(ken!
Zy zwygi:, en graaft met moed. 't Klinkt hol; een heugchlyk teeHier is de plaats! nu nog een oogenblik geduld!
Hier ligt de fchat, een pot, geheel me1: goud gevuld I
Ach I dat ze nu toch niet mogt Cpreeken,
En voor den zwaaren pot terll:ond een' draager had 1
Is dan de Geest hier niet? die kon dit werk verrichten.
Hy komt, en helpt haar frraks den pot uit de aarde Jigren.
Ó(Roeptze) ik benbe[chaamddatgy••• Weg was de rchar.

j. P. B.

P H I L I N D E.

Philinde bleef veeltyds voor haaren fpiegel tlaan.
Men kan deSchoonen van veel dingen ligt weêrhouên;
Maar met genoegen en verwondring zicb te aanCcbouwen ,Die zoete neiging kleeft haar te eiginaartig aan.
En doet baar telkens dit herbaaien.
Dit is 't J waaröp de mannen finaalen;
Maar, Maagden, fpiegelt u I ik wil 't u niet verbién.
Wat zoud ge ook anders doen? waarmede uw' tyd verdeelen t
Alleen met lagchen en met fpeelen,
·En al den dag naar uw verwonderaars te zien?
Hoe hield een mensch het uit, die daaráan zich bepaalde?
Genoeg. Het lieve kind, waarvan ik u verhaalde,
I "

Ver-
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Verrehikte dikwils , voor den fpiegel, 't krullend hak,
Schoon in haar tooifel geen de minlle misllal waar'.
Haar Broeder was Auteur; hy vond haar opgewogen
Voor haaren fpiegel; [maalde, en vroeg: zyn nog uwe oogen
Niet zat van u te zien? Dat gy een Cchoonheid zyt,
Staa 'k zonder twyfel toe: maar dat ge uw' gantfchen tyd
In 't zien van uw- gelaat verllyt,
Hierdoor word al te klaar uwe ydelheid bewezen.
Mynheer, gy zyt Auteur, (dit gaf zy tot befcheid)
Wy zyn elkaêr gelyk. Want gaarn zich·zelv· te leezen ,
'En gaarn zich-zelv' te zien, is beide eene ydelheid.
11. D. B.

ALe

EST.

A1cest, dien menig onheil drukte;
Die, wyl hy 't hart voor de ondeugd floot,
En zich niet, flaafsch, voor ryke dwaazen bukte,
Ondanks zyn vlyt en kunst moest zuchten om zyn brood;
Alcest Rond onlangs op vol treurige gedachten.
Is 't niet, myn Vriend! een bitter leed,
Dat menig eerlyk man moet van gebrek verfll!ac'hten,
Omdat hy meer dan andren weet';
Omdat hy 'e vleijen durft vera-chten,
Te groot is voor gepogch en wind,
Te dom voor rnoode list, en voor bedrog te blind?
Wie
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Wie zou met my AJcest, dien braaven, niet betreuren,
Die ondervond hoe zorg het harte kan ver[cheuren;
Die tot het eene boek na 't andre toevlucht nam;
Maar, tot zyn [chaamte, by geen' Schryver troost bekwam,;
Die luide ~roostreên uit om zyn verdriet te fmooren,
Daar echter 't angfiig hart nog luider zich laat hooren;
Die menigwerf, vol moeds, dus tot zich-zei ven [preekt:
" God leeft; God heerscht; God hoort uw kinagen.
" Hy hoort, hoe groot hy zy , als 't ravensnest hem [meekt,
" Dus is hy giet te groot om u ook te onderfchrllagen,
J' U in den nood ook by te fiaan?"
En toch riep 't zelfde hart: "Hoe zal 't nog met u gaan?"
De beste troost bleef zwak in zyne angstvallig heden :
Want wat bekommerd hart zwicht altoos voor de reden~.
't Gevoelt de kracht wel van de troostjes die zy leert,
Maar keert firaks weder tot den druk die 't overheert ,
Om haare kracht niet te ondervinden.
Alcest befloot te gaan naar een' van zyne vrinden-,
Dien hy in geen twee dagen had ontmoet,
En zegt, daar hy zich derwaarts [poed,
" Dees vriend is waard' dat ik myn [mart hem niet verheele ,
" En al myn' kommer met hem deele.
" 't Ge~u1d, die anderszins zo moeijelyke pligt,
" Word my , in Damons arm, door Damons troostreên , ligt.
Hy [poeit zich voort met een verlangend harte;
Gelyk een kranke. naar zyn' arts al hygend fireeft.
In hoop zyn' tred verfhelt en, hoopende , zyn fmarte
Naauw' voelt óf merkt, tot hy den art~ ~evonden heert.
I 3
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Met zulk een uitge!1rekt verlangen
Om Damon met zyn' arm te omvangen,
Verfchynthy, daar men hem, bedrukt, de deurontlluit.
Het voorvertrek is vol van vreemden en van vrinden.
Hyfcbrikt, en zegt: "Myn God! wat ofdit toch beduidt"
Treed in, meent d:lar zyn' vrind te vinden;
En ach! men kleed den dooden Damon uir.
Alcest verliet zyn' vriend, dien hy met recht betreurde,
Na hy den laatllen kus gedrukt had op zyn' mond;
En al de zorg die hem dus lang het hart verfcheurde,
Ontweek hem op dien zelfden !l:ond.
" Hoe, fprak hy. zou ik my nog kwellen,
" Daar my de dood zo ras kan vellen?
" Wat baat myal het waereldsch go~d?
,j Om bly te !l:erven zal ik in 't vertrouwen leeven
" Dat hy, ~ie al zyn fcbepllen voed,
" My ook myn nooddruft wel zal geevcn:
" Hem waard' te zyn, Ilaar deugd te !l:reeven,
" Dit zy hier L1:eeds alléén di zorg van myn gemoed."

'J. L.
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In zeker Fabelboek , in vroegen tyd gefchreven,
(Het tytelblad ontbreekt 'er aan;

'kHad
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'k Had anders wel den naam myn' leezren opgegeeven)
In dit gefchrift, dat ik gewoon ben op te naan,
Wanneer my vindingen olîtbreeken;
In dit aêloud ~efchrift, in Duitschland opgefteld ,
Welks dienst my dik wils is gebleken,
Vind ik deez' wondren droom gemeld.
Dus geeft myn Schryver ons zyn droo.mverhaal te leezen :
Wal1lleer ik, zegt hy, me eens in zeekre kerk bevond,
En 't oog liet weiden in het rond,
Viel onverhoeds my in: Wie mag de vroom(l:e wee zen
Van duizenden, die hier den Hemel hulde ,biên !
Dit dacht ik, viel in flaap, en raakende aan het droom en ,
Zag ik des heilig doms Befchermgeest nederkomen.
Wenscht gy, dus fprak hy, hier het vroom(l:e hart te zien?
Hy !lak zyn rechterhand, dit vraagende , uit, en roerde
Myne oogen aan, dat my als uit my-zelv' vervoerde.
Ik voelde door myn leên een zachte huivering,
En vond dat yllings my een zuiver licht omving.
Gaa, fprak de Geest, gaa door dees kerk, in alle hoeken,
En by, die door uw' glans geraakt in zulk een' gloed,
Dat hy u driemaal kust, die heeft het vroomst gemoed.
Ik ging welhaast om dit naauwkeurig te onderzoeken,
En kwam, door deezen glans bellraald, de Sakristy
Reeds een en andermaal voorby,
Dewyl my toefcheen dat men voorhad my te kusfen.
Ik wachtte een lange poos, doch kwam niet tot myn doel.
't Is waar, 'k wierd eens gek us t , maar 't was flechts flaauwen
'k Ging naar de Choorkapel, trad in , en , ondertusfchen (koel•
. Dat ik aldaar de gröot!le blyken vOlld
14
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Van vroomheid in gelaat en houding, was teril:ond,
By myne komst, op aller wezen
Eene onbedwongen vreugd te leezen.
Men lagchte vriendelylt, men toonde zich galant,
Doch kuste my ter naamvernood de hand.
DaaröpIiel ik my zien, naar hooger plaats gelreeden ,
Aan wezens, die en ernst en wysheid blyken deeden.
Ik bleef een' tydlang il:aan, daar elk my aanzag; maar
'k Wierd uit \;Jun houding en gelaat welhaast gewaar
Dat ik hier reeds voor hen was veel te lang gebleven,
En moest my ongekust ook van die plaats beglieven.
Straks wendde ik my tot die van laager' iland.
En hier en ginds wierp my een blanke, hand
Een kus toe; doch hoe lang myne oogen mogten vraagen:
Waar woont ge? 6 vroomil:e ziel! wilde echter 't niemand waagen
Dat hy my in zyn' arm ont/ing,
Waaröp ik, gantsch bedroefd, naar myn' Befchermgeest ging,
Om hem myn bitter lot te klaagen.
Doch lluipend door 't portaal, tot heengaan nu gereed t
Zag my een lieve Maagd, in llecht gewaad gekleed,
Zy kuste my vol vreugd, en in haar vriendlyk wezen
Was gulle onnoozelheid te le,ezeD.
Maar eer zy nog den derden kus my bood,
Voelde ik tot menfchenliefde en deugd, een drift zo groot,
Ja grooter zelfs dan immer in my blaakte;
Een Maagd, dus riep ik uit: van aanzien gaDtsch ontbloot,
Bèzit het beste hartl. •• Ik riep dit, en ontwaakte.

j. P. B.
DE

DE POLYHISTOR.

Aal~ d'oever van den {hoorn, daar we alle moeten komen,
Hoe 90k daarvoor de vrees ons hart hebbe ingenomen.
Kwam eens een Hooggeleerde, een man, vervuld van waan,
Be(loven van zyn boeken, aan,
En fpoedde zich om hier in Charons boot te klimmen.
De Veerman riep hem toe: Wees welkom by de fchimmen!
Terwyl hy leunende op zyn' dem, by deeze groet,
Luidruchtig geeuwde, doch fl:raks voortging met te vraagen:
Wie zyt gy, goede man, die u thans herwaarts fpoed ?
Een Polybistor (fprak de fchim) dien. in zyn dagen,
Van hooge SchooIen zelfs ontzag wierd toegedraagen.
'Terwylhy, voordeboot, nog met den Veerm?n fprak
Van al zyn taaIen; elk een' dommen weetniet noemde,
En op quartynen, die hy had gefchreven ~ roemde,
Kwam nog een andre fchim, waarÏn geen' hoogmoed fiak.
En gy, vroeg Charon, die terftond zich tot hem keerde,
Wat zyl gy voor een man? zyt ge ook een Hooggeleerde?
Ik twyfel, fprak de fchim, of ik dien roem verdien.
Myne oefening beilond in op my-zelv' te zien.
Niets zocht ik dan myn hart. dat veeltyds zich beroerde,
En my te menigwerf vervoerde,
Eens recht te kennen in den grond,
Of ik ook rust voor my en ruSt voorandren vónd.
Maar wat ik overwoog, en hoe ik 't zocht te buigen,
En hoe ik. 'r alles naar de reden overdacht,
'k Heb 't evenwel niet verr' gebragt '"
Waar.
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Waarvan my \log, helaas ! veel feilen overtuigen.
D.:PolyhiSfor hoord~ , al la~chende, dit aan,
En wilde 't eerst de "'oot in gaan.
Maar Charon riep vey hard: Te rug! 'k zal 't nooit gehengen:
'k Moet eerst dien wyzen overbrengen.
Naauw' zien wy in eene eeuw zulk een' in deeze wyk.
Maar aan de lieden u gelyk,
Die trotfche Polyhistors waren,
Heb ik byna my lam gevaaren.

j. P. B.

DE NACHTEGAAL EN DE KOEKKOEK.

De

Nachtegaal zong eens zyn tremyk lied,
Om dus te toetfen of hy 's menfchen geest kon fireelen.
Een aantal Knaapen, in het dal te faam' aan 't fpeelen.
Speelde ongevoelig voort, en hoorde 't zingen niet.
Intusfchen liet zich ook de Koekkoek lustig hooren,
En 't bleek aan hun gejuich dat hy hen kGn bekooren:
De Knaapen lagchten luroe, en riepen hem, zo dra
Zyn naar gezang hen klonk in de ooren,
Wd tienmaal, tot zyne eer, het fchoone Koekkoek na.
,~ Zie, fprak hy, Filomeel! zie daar een blykbaar teeken
" Dat myne fiem het oor dier Heeren teen. .
" Wat zou toch aan myn lied ontbreeken,
" Dewyl men 't boven " uw' verheft?

Hier
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Hieröp verCchynt Dameet , met Fillis, 't puik der Cchoonen.
DeKoekkoek Cchreenwt zyn Iied,doch wierd niet aangehoord.
Zy gingen onöpmerkzaam voorr.
Toen zong de Meesteres der tooverende toonen
Voor 't paar, dat zich vermaakte in minnekozery,
Éene aangenaame melody.
Zy voelden frraks der zangen groot vermogen.
Dameet !taat !til, en Fillis zet zich neêr;
Hoort haar eerbiedig aan, door 't lief geluid bewogt'n.
Hun teder bloed begint te ontroeren meer en meer:
Vt!rIloegde traanen ziet men vloeijen uit hunne Dogen.
" 6 Zwetzer, door uw' trots verblind!
" Riep [Oen de N:achtegaal, .zie, leer nu wat men wint
" Met voor verO:andigen te zingen •
., Eene enkle ftomme traan der kennren oog te ontwringen.
" Brengt ongelyk meer eer den Nachtegaalen aan,
" Dan u het luid gejuich, door uw gezang omfiaan.
L. P.
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Een Boer, die vry wat geld bezat,
En niet meer dan twee Zoonen had,
Nam eenen Meester aan, in .weetenfchap bedreven,
Om beiden ondcrwys te geeven;
Ik, fprak hy, en myn lieve vrouw,
16
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Wy fiellen onle waardfie panden

U, als een' wakker man, in handen:
Volbreng uw' pligt' aan hen getrouw.
't Zyn beiden knaap en , als gy ziet, vol vuur en leven,
Die, inderdaad, u moeite zullen geeven;
Doch wel te loonen is een zaak die ik bemin.
'k Hou veel van reeknen en van fchryven,
Doe hen dan vlytig daaräan blyven,
En prent hen ook het Christendom wel in.
Schoon ik 't u alles juist naar eisch niet vóór kan leggen,
Begrypt gy wel wat ik wil zeggen.
Ik zou hen gaarne wys en eerlyk zien metééll;
Want dit kan hen op aard' bemind doen zyn by allen,
En zelfs heeft God hierïn het hoogl1:e welgevallen.
Vervul dan yvrig myn gebeên:
'k Ruim u twee kamers in, en zal, zeer wel te vreên,
Voorzien in uw behoeftigheên.
De Leeraar vond een hart in zyne Doerenknaapen,
Dat, honderden ontbreekt, verûerd met naam en 'wapen;
Want immers word, uit menig arm geflacht,
Het rykstbegaafde kroost niet zelden voortgebragt ;
En, zo dit marmer aan zyn ruuwheid wierd onttoogen,
W~t deed ons dan de kunst op groote mannen boogen t
Hoe menig zou met roem een {laatsman zyn geweest,
Die heden in de kroeg met lust mandalren leestl
I Ioe menig, die thans in 't krakeelen van de boeren,
Daar hem beleid ombreekt noch moed,
Uit eerzucht hen wenscht aan te voeren,
Waare als een groo:er held begroet,
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Dan ge ,000S, uitmuntend held, in u berchouwen doet!
De jonge Pedagoog volbragt met emst de pligten,
Gehecht aan 't ampt van onderri hten:
De Boer vond zich hierdoor bekoord;
Hy deed door al 't gezin hem eeien,
En kwam zo dikwyls om zyn kroost te hooren leeren ,
Alsöf dit tOt den pligt van vader had beboord.
Een jaar was nu voorby. Waarmeê zal ik u loooen,
Sprak toen de goede boer, voor 't leeren van myn zoonen?
Spreek op lVIynheer. " Weläan, geef dertig daalders." Neen,
Viel de oude man hem driftig in de reên,
Voor moeilyk onderwys is deeze fom te kleen •
. De bouwknecht ; die my dientio 'cploegen mynerlandell,
Kreeg dan byna zo veel als een geleerde in handen,
Wiens vlyt dat geen bezorgt 't welk tny aan 't harte Iigr.
Indien myn kinderen voldoen aan hunnen pligt,
Dan doet uw onderwys hen nut voor al hun leven.
Neen, waarde Heer, dit gaat niet aan:
Voor geen bemiddeld man kan zulk een loon be!l:aan J
Ik zal u meer, ik zal' u honderd daalders geeven,
En daarby nog myn woord, dat ik dit honderdtal
Aanmerklyk 's jaars verhoogen zal.
Ge!l:eld ik moest myn goed bezwaaren;
Zou deeze daad my fchande baaren?
Veel beter 't goed verpand, tot welzyn van myn kroost,
Daa dat bet fchandlyk zy door hen verroekeloosd.

* * •
Is 't waar, het geen gy ons vertelde?
I 7
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(, Ja; 't is zo gebeurd; geloof my op myn woord f
Doch verg my niet dat ik het oord
Waar zich de boer bevind. of zynen naam u melde.
Was hy be kend, wat ramp wierd dan door hem beleefd!
Wat haat zou de edelman hem toon en •
Dewyl hy voor een zestal zoon en ,
Met veel hoogmoedigheid, naauw' dertig guldens geeft!
P. M.

ELMIRE EN SELINDE.

J\1et eenen maa,;denkrans van bloemen op de hairen,
Verfcheenen eens by Charons veer
Twee Juffers in haar prilfte i aarell ,
En wilden fchielyk overvaaren.
De Veerman. anders juist niet minzaam, fcheen dees keer
Min fiuursch. Hoe! komt gy nu by pllaren ,
iJ Meisjes! (dus fprak hy haar vriendlyk aan :)
Wat heeft men in de waereld u gedaan?
Een frisfche Jongling is nog korts hier aangekomen:
Bruinetje , zeg, was 't uw galant?
Ik lees 't uit uw gezicht; my dunkt gy" kent dien kwant.
En gy, lief bekje, zo 't niet kwalyk word genomen
Dat ik 't u vraag, waart ge ook verliefd J beken hetvry.
'k Breng u niet eer aan cl'andre zy' !

Myn.
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Mynheer, wat fpreekt gy van de liefde!
Byt hem Elmire driftig toe:
Zou dan een fchoone nooit, ten zy de min haar griefde,
Gelukkig kunnen wee zen ? Hoe!
Verliefd zyn? ik? 'k wil met een' eed verklaaren
Dat ik, ondanks myn' rang en jaaren,
(Dank zy myn boeken en myn deugd!) tot op deez' {lond
Nooit liefde zocht, veel min haar werldng ondervond.
Om kurt te gaan, 'k acht my van meer bewys ontGagen ,
Dewyl ik fieeds de liefde hcb verfma1d:
Verg my geen antwoord af op diergelyke vraagen,
Waarvan misCchien Sdinde meer verl1:aat.

Ik, fprak Selinde, wil myn neiging niet verbloemen;
Ik fchaam my zulk een lieve zwakheid niet.
Myn herder was, gelyk we in onze laai hem noemen,
Myn lust, en ik zyn vreugd en 't voorwerp van zyn lied.
Ik gaf hem menigwerf gelegenheid tot kusfen ,
En hield me a!söf het my verdroot; en, ondertusCchen,
't Verdroot my niet. Als hy met tederheid
My fprak van liefde, fcheen myn toorn in top gel1:egen;
En evenwel had ik gefchreid,
Indien hy had gezwegen.
'k Bekeef hem, dat hy my, in brief op brief,
Van niets, dan liefde fchreef., en dat hy, in zyn dichten,
Te uitfpoorig alles deed voor myne fchoonheid zwichten;
En echter was 't in 't hart my Ji~f.
Als uit onächtzaamheid , liet ik my menigmaaIen
Van hem verrasfchen, en gaf, vluchtend J door myn draaien,
Hem
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Hem tyds genoeg my te achterbaaien.
Dus heb ik, fchuldeloos, door 's jonglings min genreeld,
Tot aan myn' dood, met hem een teder bart gedeeld.
Goed, zei de Veerman, goed; het zal nu aannonds blyken,
Wie met dien bloemenkrans bier pronken mag als maagd.
Zo dra myn boot zal van den oever wyken ,
Zal deeze maagdenkrans baar, die hem 't onrecht draagt,
Afvliegen van het hoofd, en ons de zaak verklaaren.
Kom, Kinders. ziet nu toe; wy gaan•••
Straks rukte Elmire zich den bloemkrans van de hairen t
Terwyl Selinde dien liet aaan.

,. L. D. J.

H A N S

N OOR D.

Een man, die zich op menig zaak vernond,
Deed door den druk in Londen kond,
Dat hy een kunstauk zou vertoon en ,
By uitftek vreemd; en ieder, klein en groot,
Wierd vrieDdlyk, om dit by te WOODen ,
Door hem , des andren daags, in zyoe teot genood.
Hy had zicb.zelv" in plaat doen brengen naar het leven,
En aln zyn zyde een kruik', waarönder ftond gefchreven:
Ten tien uur in den morgenftond,
Kruip ik, Hans Noord, door d'engen mond,
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In deeze kruik, met hoofd en beenen.
Men zal aan elk ilechts voor agt fiuivers plaats verleenen.
Het vreemd bericht liep nu naar alle wyken voort.
" Hoe! in een kruik, wie heeft dit ooit gehoord?
" De kaerel is beroofd van zinnen;
" Hy zal 'er niet ligt aan beginnen,
" Neen, neen, voorzeker 't gaat niet aan,
" De domfre kop kan dit verllaan.
" Agt lluivers zyn nochtans 'er Iigtlyk aan te wangen.
" Kom, Broeder, zien wy hoe de zot zich zal gedragen,"
In 't kort, op deeze wyz' dreefde een din andren voort,
't Gemeen wierd, als om llryd, door koetfen nagereden t
WaarïndeKoopmanende Lord hUOlt' tyd belleedden
Om aan te toonen dat Hans Noord,
(Dewyl natuur voHlrekt llreed met zyn onderwinden)
Onmooglyk plaats,genoeg in eene kruik kon vinden.
Stel, fprak de Lady toen, dat, tegen allen fchyn,
Dit echter mogelyk kon zyn:
Dan vraagt een wyze nog, hoe zal 't de zot beginnen?
Hoe komt hy door den hals naar binnen? •••
Maar onze voermanfchynt in naap geraakt. Ryd aan,
t'Salustig, Jan, de klok zal aanllonds negen naan.
Half Londen was nu faamgekomen
111 de aangewezen tent,. en wierd verbaasd aldaar
De naauwgehalsde kruik op 'truim tooneel gewaar.
" Word nu het werk haast ondernomen~"
Mei wacht) men flampt en fchreeuwt. Intusfchen pakt Hans
Zich heimlyk met de fchyven voort.
(Noord
Wie
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in dit geval de grootfi:e van de gekken?
Hans Noord, of eene halve SLad,
Die, uit nieuwsgierigheid, door 't vreemd en mislyk blad,
Zich liet naar zyn theater trekken?
WIS

• * *
Gy lagcht; maar weet gy wel dat grover listigheid
Zo ligt-, en ligter nog, u menigmaal misleid.
Waarmeê tracht een Hans Noord, als hy zyn groote boeken
Byéén Banst, uw veraand te doeken 7
Een wonderbaarlyk tytelblad,
Dat reeds 't bedrog in zich vervat.
Met enkel goud tinktuur ieneest by alle kwaaien.
Gy kunt gelukkig zyn; gy kunt met wysheid praaIen,
Alleen door zyn weläfgeleid ben uit.
Zyn fchrander woordenboek wint u 't tludeeren uit.
Hy leert met menfchen u verkeeren,
Schoon ge allen omgang moest ontbeeren:
Ook hoe gy zonder moeite een dichtwerk maakt vol geest,
En kosteloos den pligt van gastheer kunt volvoeren.
Gelukkig laat gy u door 't wonderbaare roeren.
Ge omzet u, haast u, koopt en leest;
Maar wat fiele u 't gefchrift voor oogen'
Wat anders toch dan dat gy zyt bedrogen?

P. M.

* •

•

DE

DE OUDE DICHTER EN DE JONGE CRITICUS.

Een vlugge Jongeling geraakte, op zeekren tyd ,
Met eenen ouden Heer in harden woordenllryd.
't Betrof een vaars, als fchoon geprezen door den Ouden,
Maar van den Jongeling gantsch niet voorfchooll gehouden J
En wel met recht. Hy wees vam punt tot punt hem' aan,
Zo 't geen niets zeggen wilde, als 't geen niet kon vol!1aan,
En dacht niet dat hy met den Maaker redeneerde.
In 't eind fprak de Oude, daar de drift hem overheerde,
Hoe! keurt ge en zegswyze en ged!lchten af? Mynheer,
Oy zyt nog veel te jong, dan dat ge een' man, wiens jaaren
En fmaak en yver zyn' verkregen roem bewaaren,
Door uw vermetelheid zoud tasten in zyne eer.
My kon de fchoonheid van de dichtkunst reeds behaagen,
Toen gy, nog fpraakeloos, wierd op den arm gedraagen.
In 't kort, wat zond gy, die dit llnk lloutmoedig laakt.
Toch zeggen, als ik zei dat ik het heb gemaakt?
Ik gaf u, fprak hy, hoe 't ook wierd door u misprezen;
Bedaard ten antwoord. dat, om poëzy en taal
En fmaak te ontëeren, menigmaal
Niets meerder Doodig is dan oud ell trotscb te weezen.

..
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Door handelfcbade meer dan door gebrek aan vlyt
Geraakte Alcest al zyn vermogen kwyt:
En Ot was alreeds zo verr' met hem gekomen
Dat hy, om fchuld, in hechtnis was genomen.
Hoe menig vriend van hem iu Londen zich bevond,
Geen een van hen die tot zyn redding iets beO:ond.
Zyn Zoon, een jon&ling nog, ziende alle hulp ontbreeken,
:Beproefde of 't moogly k waar' den Vader vry te fmee ken J
En waagt het, in zy~' druk, Valerius te fpreeken;
Valerius, van wien Alcest voorbeen
Het meeste geld ontfangen had ter leen.
Hy fmeekt, terwyl langs zyn befchaamde wanien
Een firoom van teedre traanen vliet,
Dat toch zyn Vader weêr zyn vryheid mogt erlangen.
Neen, zegt Valerius, neen, ik ontOaa hem niet.
Zou ieder guit my-vry bedriegen mogen
Voor zo veel duizend pond, en blyven ongellraft?
Indien uw Vader my myn ield niet weêr verfchafr J
Zal ik nooit zyn ODtilag gedoogen.
Befireén door fchaamte' en tederheid en pligt,
Werpt zich de ZeOD aan zyne voeten.
Wat hoorde ik? goedeGodl wat zal my nog ontmoeten'
Myn arme Vader•••• ach! verwyshemnietzoligt.
Hy is rampfpoedig, Ipaar aan guitery niet fchuldig.
Zet my gevangen in ~yn plaats; ik Iy 't geduldig.
6 JI,
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6 Ja, ik rmeek 'er om! 'k Verlaat uw voeten niet
Ten zy my deeze gunst gefchied'!
Valedus gevoelt, door zulk een deugd bewogen,
De werking in zyn hart van liefde en mededogen.
Geheel vermurwd, hoe il:reng hy fcheen,
Hefc by' hem fiddre,nde op metinnerlyke erbarming.
Ik hoonde u, zegt hy. door myne al te bitfe reên.
Verzoenen we ons door deeze omärming!
Uw hart is waardig dat ik hoor' naar uw gebeên.
Al 't geen uw Vader heeft van my ter leen genomen
Scheld ik, alleen om zynen Zoon, hem kwyr.
Maar waaf, waar zult gy nu het ovrig' geld bekomen,
Opdat gy hem geheel bevryd?
De Jonglillg weent.
Hoor toe: 'k bezit een groot vermogen,
Daarby een eenig kind, de wellust myner Dogen.
Haar deugdzaam hart is 't uwe waard'.
Wilt gy myn fchoollzoon zyn ~ zo gy haar haRd aallv-aard ,
Deelt ge in den fchat, dien ik, door 's Hemels zegen,
Heb tot myn eigendom verkregen.
De Schoone Cchenkt haar hand den braaven Jongeling.
Hoe heilryk voor dit Paar was die verééniging!
Zy fnellen beiden naar 't gev3ngenhuis, en blaaken
Van {lerk verlangen om den Vader vry te maaken.
De Zoon treed in; zy volgt daar die bedrukte zit.
Wat blyde ontroering doet my beeven !
Ik zie hoe hy •••• maar een tooneel als dit
Word wel gevoeld maar niet befchreven.

'J. L.
DE
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Toen Tullius, zo met zich·zelven ingenomen,
Als moedig op zyn' dienst, bewezen aan den Staat,
Siciliën verliet, alwaar hy, door aen Raad
Gcmagtigd voor een jaar, als Questor was gekomen,
Vertrok hy weêr naar Rome, en wees zich, biJ te moê;
Uit Romes naam, het loon alreeds by voorbaat toe.
Wie is nu wel des volks verlangen?
Wlen, dacht hy, roemt men nu dan my?
Wieword met meer gejuich ontfangen,
Dan gy, ó Tulli us! dan gy ?
Dees is het, zegt men allerwegen,
Die duure tyden weert, door 0115 zyn hulp te bién;
Die uit Siciliën ons met een' rykc11. zegen,
Nu zespaar maanden lang, van graanen heeft voorzien.
De Questor, door zyn zucht naar roem dus opgetoogen,
Landde aan Puteoli, alwaar hy, onverhoeds,
Een deel Romeinen vond van aanzien en vermogen,
Gekomen tot de bron. Hy fpoedde zich, vol moeds,
N:aar zyn begunfiigers, en dacht hun welgevallen
In hun gebaarden reeds te zien. Maar onder allen
Riep iemand: Cicero! •• hoe!. is hy 't? •• ja, 6 ja!
Men heeft fints langen tyd van Rome niets vernomen.
Gy komt hier recht van pas. Bericht ons hoe 't'er fiaa!
Wanneer vertrokt ge? •• Hoe kan ik van Rome komen?
Dus voer hy uit, ik kom.,. Misfchien uit Afrika?
Viel
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Viel hem een ander firaks voorbaarig in de reden.
Hier ging een {hlering den QLlestor door de leden.
Neen! uIt ';kiliël1, dus fprak hy. ganrsch verfioord,
Kom ik als Qu<:stor weèr. Ja, voer een derde voort,
ó Ja! hy ko.llt van da,u: verlaat u op myn woord!
Met deezen roem-alléén moest Tullius vertrekken.

* '" *
Gy, die denkt dat elk u kent, dat ge u zo kwyt
Dat gy ten onderwerp van elks gefprek moet firf'kken, .
En u daaröver in 't hoogmoedig hart verblyd!
Van duizend. die gy waant dat uw verdienfie roemen.
En nooit u dan met achting noemen,
Weet dikwils naauwlyks één dat gy in wezen zyt.
B. D. B.
Ó

/

DE VRIENDSCHAPSDIENST.

Nog hier en daar word, on geprezen ,
In fiilte. door een' Jonathan,
Zyn' Vriend een' trouwt!r' dienst bewezen,
Dan ooit een broeder vordrell kan.
Het lust my zulk een' Vriend te roemen.
; Den nazaat ter gedachtenis,
Behoeve ik flechts Amiot te ooemen,

Wiens weêrgaê niet te vinden is.
Spreekt,

~I6

DE

vRIENDSCHAPSDIENST.

Spreekt, na 't verloop van vcele jaaren,
Ooit Redenaar van vriendenpligt,
Hy noem' hem l1echts. en gantfche fchaarcn
Staan ftraks de traanen in 't gezicht.
Tot hem, dien trouwften aller '!rinden,
Kwam Cleon; fprak: ik ken uw trouw.
Vrind, doe me uw' byftand ondervinden;
Ik weet voor my eeu lieve Vrouw:
Ze is fraai, verftandig. heeft vermogen,
't Geen an~re Schoonen meest ontbreekt.
't Is 't edelst hart, dat, door haare oogen,
Dy ieder opOag, lieflyk fpreekt.
Amint, dat uwe gunst my diene:
Wie kan uw aanzoek tegenftaan?
Begeef u ftraks naar Wilhelmine ,
En fpreek, voor my, haare Oudren aan.
Ik weet dat gy door veele z~aken
Belemmerd zyt••• Zwyg, fprak Amint;
Ik kan daar altoos tyd toe maaken;
Niet altoos dienst doen aan een' Vrind.
Ik gaa, opdat ik ras u diene:
Verlaat u op myn vlyt en trouw.
Hy ging terftond. zag WiIhelmine,
En nam haar voor zich·zelv' tot ,rouw.
'J. LtD. j.

DE

DE GROOTM OEDIGE ROOVER.

Een knaap, gewoon op.-roof te gaan,
Randde, op den grooten weg by Londen, iemand aan.
Ach! fprak de wandelaar, ik bid u, laat my 't leven;
'k Heb immers u geen leed gedaan,
Eu zou u gaam' het geen gy vordert geeven;
Maar heden heb ik niets dat ik u geeven kan.
'k Reis naar de aad, om daar lien pond te omfaJlgen ;
'kB en morgen weder hier: gy zult de helft erlangen:
Ik zweer het u ; geloof me , ik ben een eerlyk man.
Goed, zei de Roover, 't is genoeg; gy hebt gezworen.
'k Geloofu; goed fortuin; 'k wacht u op morgen; gaa.
De wandlaar keert .een oogenblik daarna.
Zie, zegt hy, wat ik vond; gewis hebt gy 't verloreR;
Tien ponden, en nog meer ••• hoe is myn hart verblyd !
Hier zyn ze; onl118a my nu·van 't geen ik heb gezworen.
Neen, zei de Roover, neen, ik beb hier niets verloren;
Houdgy uw geld, wyl gy zo eerlykzyt.

• * •
Aldus kan de eerlykheid romtyd$ een' Cchelm bekooren.

. .
11. DElr...
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Frontyn kwam by Dorant, en fprak, geheel verlloord:
Ach I lieve Vriend, ik beef: hebt gy 't alreeds gehoord?
Ik kan van toorn geen lid meer roeren.
Bedenk eens Wilt vervloekt verraad:
Men loert op 't geen u 't meeste aan 't harte gaat;
Men wil u filOOd uw Vrouw ontvoeren.
Uw vyand vangt dat Iluk in deezen nacht nog aan.
Rampzalige! hoe zult gy 't maaken?
Doe fchielyk toch uw huis bewaaken:
Ik zweer ten koste van myn bloed u by te. !laan,
En oogenblikkelyk wil ik naar achtren gaan,
En zorgen dat de tllin rondöm zy afgefloten.
Neen, riep Dorant, zet Ilraks, wilt gy myn heil vergrooten,
De deuren open, zo van 't huis als van den hof.

* * *
Ei, Vrouwtjes! dit luid geenszins tot uw' lot.
Is 't mooglyk? zouden dan de plaagen
Des Huwlyks aan uw kunne-alléén
Tewytenzyn? •• oJa, men hoor' de mannen klaagen:
Zy moeten al het leed verdraagcn,
En wy zyn oorzaak van des huwlyks tegcllheên.
Maar als de mannen-zelf, kort na de Bruiloftsdagen,
Hunn'
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Hunn' wil ons doen verftaan op eenen trotrchen toon,
Daar ze ons vergoodden om in 't vryen wel te flaagell:
Kan onze teêrheid dan van duur zyn by dien hoon?
..

'I<

*

Ei, Mannen I dat luid ook niet lchoon.
H.

'J. R•
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DE ARME EN HET GELUK.

Een arme man, die zich met graaven moest geneeren ,
Verlangde dat zyn lot in beter moge verkeeren;
Hy bad het.goed Fortuin hiertoe hem by te ftaan.
't Fortuin voldeed asn zyn verlangen:
Hy vond, terwyl hy groef, twee zwaare gouden ftangen.
De man nochtans zag, onberaên,
't Begroeid metaal flechts voor oud koper :llIn ,
En liet, voor weinig gelds, den rykdvm zich ontglyden.
Hy fchroomde daaröp niet met bidden voort te gaan,
Dat hem 't Fortuin op nieuw met gaaven zou verblyden.
Ó Dwaas! wat kwelt, wat plaagt ge my,
Riep hem de Godheid toe, tot beetring uwer zaaken?
Wie was gelukkiger dan gy,
Zo gy van uw geluk fiechts wist gebruik te maaken?

K!l

Gy
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* * *
Cy wensebt met angst om voorfpoed in uw' drQk:,
En klaagt dat geen geluk op aarde u rchynt befcbooren.
Klaag niet; een gunl1:ig nur word zekerlyk geboren;
MaaI bid om wysbeid, die baar' raad u dan doe hooIen:
Want dit 's van allen 't grootst geluk.

P.M.

. ....

C.

F. GEL.

C. F. GEL L E R T'S

F A BEL E N
E N

VE,RTELSELS.
DERDE DEEL.

K3

DES NAP PER.

De grootfle plaag, gefchikt om wnen 'e oor te kwetfen;
Het puik der zotten, fiks op zwetren;
Een onvermydbaar ongemak;
Een Snapper, die met 6! en ach! met kracht van reden,
Van nieuwspapieren, van de min!1:e kleinigheden
En, wat het ergst nog was ,meest van zich·zelven fprak;
Die telkens weêr, opdat geen flor hem zoude ontbreeken.
Van 'e geen hy firaks verhaalde op nieuw b~gOl1 te fpreeken.
Zulk een welfpreekend Heer zag onlangs, vol van waan,
Een' deftig' man, die peinsde en zweeg, verachtlyk aan,
En fluisterde iemand. die naby hem !lond ,in de ooren:
Die man heeft zekerlyk het fpreeken afgezworen.
Ik wed het is een ZOt, en weet niet wat hy wil.
Dat denk ik niet, (doet dees hem mede fluistrend hooren':)
Een zot, Mynheer! zwygt nimmer !lil.

J.

L.

DE LOS BAND I GE ZOON.

Een Vader zag zich alle dagen,
Gelyk veel' vaders, door ,een' wilden jongen plnagen.
III. DEEL.
K4

Nooit
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Nooit wierd iets dwaas, iets ilouts beilann,
Of nltyd had .laan, zyn filOode 200n, 't gedaan.
De vader wist naauw' raad om in de l1ad· te blyven,
Want dik wils ging 't vergryp zyn eigen eer te na.
I1y zond h:ffi , of't misfchien zyn grillen mogt verdlyven,
Twee jaaren naar Amerika,
Hoe zuur de moeder zag: de moeders vallen teder.
:iVIa:lr hielp het \\'at? Joan kwam weder,
En wie was erger dan Joan f
De yader en des vaders broeder
Dt'floatcn beiden, als één man,
In Ke~rlvH van de lieve moeder,
DH ha:;r Jaan, die naar geen reden luimen wou J
V oonaan de trommel volgen zou.
D~ losfè zoon, die naar die keur zich moest gedraagen,
Wierd dus, op 's vaders eisch, faldaat:
En dit was ook de beste raad.
\Vant, hoe de krygsdienst ook aan veelen moog' mishaagen,
Meer tot een' andr~n iland gezind,
Nochtans wierd menig Moenjei kind
Niet zelden wys gemaakt door flagen,
Van eenen Heer ,die, fchoon hy fjerp en ringkraag droeg,
Niet wyzer was dali die, dien hy tot reden lloeg.
Doch deeze tucht wierd ook hier vruchtloos ondernomen.
Joan gedroeg zich als een woelzieke onverlaat.
De Hoofdman liet den vader komen.
~, Neem uwen zoon weêrom! ik weet met hem geen' raad."
De vader neemt door dwang bern weder.
1'\ n zet voorzeker niets de drift des lasbols neder.
Maar neen, ééu middel hielp gezwind.
Joan
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Joan wierd in één maand zo fchiklyk als een kind.
Hoe! liet de vader hem dan in het tuchthuis fluiten?
'k Gaf aan de vestingbouw hem liever tydverdryf.
Hy wist wel beter hem in zynen loop te lluiten:
Hy gaf hem een boosaartig wyf.
B. D. B.

D E T WEE Z WAR TEN.

T wee Zwarten bleeven , in hun flaaffche dienstbaarheid,
Getrouw aan llunnen Heer en 't lot hen opgeleid.
Zy waren, beiden jong, door vriendfchap naauw verbonden.

J}oor beiden wierd de kracht der liefde ook ondervonden.
Een zwarte maagd, zo fchoon als ooit hun vaderland
Had voortgebragt, ontllak hun beider minnebrand.
Zy diende een' zelfden Heer, en door hun vuurig minnen
Tracbtte elk van hen haar hart voor zich-alléén te winnen,
Daar elk befcheiden haar zyn hart door de oogen bood.
'k Bemin u, fprak ze; eerlang worde één myn echtgenoot;
Maar 'k doe geen keur, wyl ze één van beiden zou doen klaagen.
'k Bepaal myn min tot één' , zo dra ge u kun~ verdraagen.
Een akelig verdrag! waar beider hart om treurt,
Wyl elk door eigenmin dien fcbat te waardig keurt,
Dan dat byeene bruid, wier hart hy kon verwerven,
't Geen hy reeds heeft gehoopt, zou om een' ander derven.
Dit valt te zwaar. Nochtans, ondanks hun minnefmarr ,
He~ft elk dier minnaars een veel te edellUoedig hart
K 5

Dan
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Dan dat hy eenigzins het recht zyns Vriends zou I{renken ,
Zo die niet zelf benoot de Bruid aan hem te fchenken.
Dit maakte een' langen tyd den uitflag ongewis.
Met weêrzin llrekten zy elkaêr tot hindernis;
Verduurden zy den llryd der drift, die beiden griefde.
De fmart van yverzucht, goedhartigheid en liefde;
En dikwerf zagen zy, befchaamd, elkandren aan
Met traanen, die al 't huis aan 't fchreijen deed en flaan,
Met zulke traan en , als getrouwe broeders fchreijen,
Die in hunn' nood zich met geene uitkomst kunnen vleijen.
Zo duurde lleeds hUlI fmart, en bleef hun eedle twist
Van teedre minne drift en vriendfchap onbellist.
Eens met de fchoone maagd, bedrukt in 't groen gezeten,
Verkeerd hun liefde in woede; -en zy, die zich vergeet en
Door drift, zy llemmen 't wreed verlies. In 't brein verward,
Stoot elk van hen den dolk de minAaares in 't hart.
Een naaf zag dit van ve~r' , trad nader, waar zy beiden
IIaar teêr omhelsden, en haar' bittren dood befchreidden.
Zy zagen, in het einde, elkandren nog eens aan,
En deeden firaks zich-zeI v', het geen haar was gedaan.

* * *
Wat word 'er menig daad, natuur tot fcholld', bedreven,
Waartoe eene eedle drift den aanleg had gegeeven,
Doch die ontäarde, en ondeugd wierd,
Aileen om dat zy niet behoorlyk was befiierd!

j. L. D. J.

DE

DE VROOlVIE GENERAAL.

Een magtig Prins, die met den Godsdienst was gewoon
Den fpot te dryven : (want word thans niet menig troon
Door zulke fpotters met den Godsdienst nog belreeden ?)
Sprak eens met zynen groolflen vriend,
Een Grysaart, die hem trouw in 't leger had gediend,
Van God en Godsdieust ,naar der fpomen wyze en zeden,
Op zulk een' toon, waaröp een trotfche fchamper Jagcht ,
Die nooit een wet erkent dan die hy zelf bedacht.
Prins! fprak de Generaal, 'k bedroef my om uw reden.
Gy lastert myn geloof; zoekt my, my ouden man,
Een' [chat te omrooven, die, in leven en in fierven ,
Alleen myn ziel vertroosten kan.
Wat heb ik u misdaan? Niets; gy kost roem verwervcn;
Hernam de Vorst t gy zyt myn waardigfie onderdaan.'
'k Wraak flechts uw bygeloof. Verlaat dien vroomen waan.
" Neen, nooit verlaat ik dien." Zoud gy hierÏllnietzwichtcn
Zo ik u zulks gebood? " 't Zou firyden met uw pligten ;
" Op myn gemoed voert God·alléén de heerfchappy,
" En geen der Vorsten, wie '[ ook zy."
Wat zoud gy doen indien ik heer waar' van uw leven?
Dat zyt gy, fprak toen de Oude, ik heb het onvertzaagd
In meer dan ééncn flag, voor u, myn Vorst, gewaagd;
Thans zal ik 't willig tot Gods eer, teil besten gceven.
K6
() Dwans!
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6 Dwaas! indien die God, op wien ge uw hoop dus grond, I
(Was 't antwoord van den Prins) een hersfenfchim mogt weezen?
Ik overtuigde u eens dat nooit die God heilond? •••
" 'k Zou dan een booswicht zyn,die lust in 't kwaaddoen vond:
" Geen: God ontziende zoude ik ook geen' Koning vreezen.
" En zulke lieden, die zich dan aan deugd noch eer,
" Gezag noch wetten wilden binden,
" Zoud gy by duizenden zelfs in uW leger vinden.
" Dit vloeit, Ó Prins I noodwendig uit uw leer.
j. L.

REINOUD

EN

LUCIA.

Vergeefs doet Reinoud all' wat hy verzinnen kan,
Om eene fchoone Vrouw, getrouw aan haaren Man,
En edel van gemoed, tot zynen wil te brengen.
Zy moest, om zynen rang, fieeds zyn bezoek gehengen:
Maar 'sVorsten Gun Reling ontweek zy met beleid,
En deed hem die verachting ondervinden,
Die elk verdient, al waar' 't een' Prins, wiens fpoorloosheid
't Verleiden van de deugd zich fnood durft onderwinden.
Is tegen de ondeugd iets betland,
Wanne~r en magt en rang haar onderfchraagen?
Zou Reinoud, die van geile liefde brand,
Door onrecht en geweld niet in zyn oogmerk flaagen '/

Hy
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By daagt den Echtgenoot dier Vrouw llraks voor 't Gerecht,
En dingt met drift hem nnar het leven.
Maar wat heeft toch de man misdreven?
Wat anders dan dat hy door d'echt
De fchoonfle vrouw bezit, wier zinnen
Njet af te leiden zyn vnn 't kuisfche huwlyksminnen?
Ja, Reinoud neemt de list te baat,
En Danvelt word beticht van gruwlyk landverraad;
Door brieven overtuigd die hy nooit heeft gefchreven:
Het vonnis word geveld, en morgen moet hy fneeven.
Zyn Vrouw valt Reinoud firaks te voet,
En klaagt en fmeekt met wanhoop in 't gemoed:
Maar zelfs die oogen, nat van traan en ,
Dat ach, dat haar den weg tot deerenis moest baan en.
Een opfiag van 't gezicht, dat angst en trouw ontdekt,
Gewrongen ban~en, naar den Rechter uirgeflrekt;
't Doet aU' op nieuw zyn' gloed ontfieeken.
lIy vond Lucia nooit zo fchoon. Hy durft haar fpreeken
Van zyne fnoode vlam. Befchaamde Zanggodin!
Verzwyg de taal eens booswichts , dol van min,
Aan een getrouwe Gemalin.
Om door haar' Man haar teér gemoed te roeren,
Doet hy haar in zyn' kerker voeren,
En laat haar daar met hem alleen.
Zy kampen met de grootfie fmarte!
Vertwyfeling en min verfcheuren beider harte.
o Danvelt! roept zy uit, met jammerlyk geween:
Kan ik u van den dood niet redden? Gy moet fneeven:

Kl
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U dreigt het yslykst lot. Zo 'k heden nog myn trouw,
Myn pligten niet verzaak, verliest gy morgen 't leven.
Wilt gy die fchande my vergeeven?
Beveel. ••• Zy fiddert meer te zeggen. Vol van rouw,
Drukt zy hem aan haar borst : zyweenen, klaagen, {hikken.
Het leven, de eer; 't verlies van beidea doet hem fchrikken.
" Zou ik den dood, den fmartelykften dood ••• l
" Ach! waarde Vrouw! myn zwakheid is te groot.
" Zo my uw fcltande kan bevryden,
" Zal uwe deugd hierdoor niet lyden:
" 't Is waar; en echter ••• ach! wat kieze ik in deez' nood ?'.
De droeve Gemalin, wier harte, vol van zorgen,
" Gevaar haars mans befchouwt by 't ryzen van den morgen,
Geef, nu zich over aan den wil van den Barbaar.
Hy bluscht zyn' gloed, en febaamtloos bid l1y haar
Ook in 't vervolg zyn min te -kroonen,
En hem de zelfde gunst te toonen.
Hy ziet haar met een glimlagch aan:
Nu, zegt hy , kunt gy, naar uw' wenseh, uw' man ontOaan;
Opdat hy me echter in 't vervolg niet meer moog' fchaaden,
Heb -ik voor my dat geen gedaan
Wat door voorzichtigheid en min my wierd geraaden:
Gy zult niet toornig zyn om 't geen ik heb verricht.
(pligt,
Zy vliegt, vervuld van fchaamte om 't fchenden van haar'
Naar Danvelts kerker, om in vryheid hem te ontmoeten:
Maar, Hemel! zonder hoofd vind zy hem voor haar voeten.
Zy flaat verflyfd; geen ach! ontglipt haar; neen:
Men ziet haàr zelfs geen traanen plengen.
Het
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Het doodelyk geweld der droefheid maakt alléén
Haar ziel óp wraak bedacht, en kan geen klagt gehengen.
Die wraakzucht is't, die haar naar 't hof van Karel voert.
't Geluk doet haar den Vorst ontmoeten.
Indien de fmaad der deugd, zo fprak ze, u 't harte ontroert ,
Hoor haare klagten dan: ik werp my aan uw voeten.
Het is te laat om myn verdediger te zyn:
Ik fmeek alleen om wraak..... Ach! i1.raf de gruwelfiukken
Van Reinoud ! •• .'k Schaam me,ó Vorst! my klaarer uit te drukken:
Lees dit gefchrift, en wees gevoelig voor myn pyn.
De Hertog leest: eene eedle fmarte
Doet traan en vloeijen langs het vorstlyk aangezicht,
Ter eere van de deugd, ter eere van zyn harte.
Ó Vorsten, welk een lofgedicht !
De Hertog leest: eene eedle fmarte
Doet traanen vloeij~n langs bet vorstlyk aangezicht.
Maar is geween genoeg als 't kwaad de deugd doet kwynen?
De Vorst bepaalt een' dag: de Gutlstliog moet verfchynen.
Hy komt; de droeve Vrouw komt ook op 't oogenblik.
Kent gy dees Vrouw? vraagt hem de Vorst: een rasfe fchrik
Verraad den booswicht, die het kwaad, door hem bedreven,
Dekent ) en door den echt haar wil voldoening geeven.
De Vorst ontbied terflond den Bisfchop, en de trouw
Word in zyn byzyn.zelf genoten. Deeze Vrouw,
Sprak Karel toen, hebt gy alléén uit vrees genomen;
Doch dit bewyst voor haar uw tronw nog niet volkomen.
Om haar te noopen tot vergeeving van uw fchuld,
Moet gy haar alle uw goedren maaken.
't Ge.
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't GeCchied. - " Lucia , nu ziet ge uwen wensch vervuld:
'k Heb u gewroken: maar om voor het recht te waaken,
" Zo wreeke ik ook uw' Echtgenoot."
Men brengt op zyn bevel zyn' Gunstling nraks ter dood.

H.

'J.

R.

DE HERDER EN DE SIRENE.

Een Herder van den gouden tyd,
Met zynen langen naat te vreden,
Door woeste driften niet beflreden,
Deed menigwerf zyn fchaapjes zeewaart treeden ,
En zong, tot in het hart verblyd.
Zyn min wierd niet gewekt door jonge herderinnen.
Was hy fomtyds by 't fpel door Dafnes fchoon bekoord,
Zy kon op hem niets verder winnen;
De vonk, door haar gelUcht, was daadlyk weêr geCmoord.
Een vreemd geval. dat, zonder Schoone,
Een Herdersknaap gelukkig was!
Wat zwemt daar in de wyde plas ~
Dat nu zyn hart zich moedig toone!
Een zingende Sireen ! Naauw' word hy haar gewaar,
Of voelt zyn borst ontvlamd, doch ziet met é~n 't gevaar.
Hy flaat en wil niet langer blyven;
Verrukt, ziet hy de Zangfier aan,
Hy
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Hy wil zyn kudde rugwaan dry ven ,
En doet die meerder firandwaart gaan.
Nu dwaalt ge, Ó kudde. allien : wat leed hebt gy te wachten I
De Herder heeft geen' tyd om u thans gaê te flaan.
Hy doet, door wenken, zang en klagten,
De Schoone zyne min verllaan ;
Bied, met zyn kudde, al 't heil der gouden eeuw haar aan.
Zy, in haar kunst by uitllek wel ervaaren,
Schynt niets te hooren van 't beioovend minnelied;
Speelt met de golven, fchikt haar háircn,
Als zag zy zelfs den' Herder niet,
Terwyl zy echter, door haar afgerecbte, lonken,
Hem tot herhaaling noopt, en fierker weet te ontvonken.
Ik ben myn eigen niet. De gryze Watergod,
Dus zingt ze, is mee,ster van myn lot.
Zo ik in ernst u kan behaagen,
Gaa, door uw beê, my van Neptuin dan vraagen.
Hy bad. Neen, fprak de God der zee.
't Vergunnen van uw onberaaden beê, ,
Bragt zekerlyk uw onheil meê.
Nu gaat, met aarzelende fchreden,
De Herder fiulpwaart, droef te moé.
Het veld lagcht hem niet langer toe,
En, naauwlyks is Neptuin uit zee naar 't firand gereden,
Of de arme knaap herhaalt dus teJkens zyn gebeden:
,. Zal deeze Maagd, wier fchoon de zinnen my ontnelt,
" Neptuin! in 'tzwalpend nat der zee dan moeten fierven ,"
Neen, fprak de God, gy zult ze op uwen wensch verwerven,
Want gy begeert haar met geweld.
Hoc
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Hoe rept de Schoone nu haar vinnen,
Om door de baaren 't {hand te winnen!
Hoe Iieflyk is haar zang! Hoe lOovrend haar geluid!
De jonge Herder {leekt zyn hand reeds naar haar uit,
Kom,zegt hy,Godlyk beeld! ... Maar, door wat vreemd vermogen
Word hy weêrhouden in zyn poogen '?
De Schoone, .die hy mint, welk eene ontfleltenis 1
Is flechts van boven mensch, beneden is zy visch.
Nu vlied Dameet van 't firand, terwyl zyn leden beeven,
En dikwerf heefc hy Gnts al 't land de les gegeeven,
Dat onze lIeme wensch niet zelden dwaasheid is.
P. 111.

D E

BYE N.

In zeekre bykorf is eens, uit een' ydlen waan,
Een burgerlyke twist ont!l:aan.
In 't kort, het was een flryd van eer, die elk beroerde.
Men fireed wie edeler of wie onéedler was.
6! Riep de flerke troep, die fteek ende angels voerde:
Dat fiuk ontdekt" zich ras.
Wat heeft men langer nog te vraagen
Wie beter of geringer zy'?
Wy, die, in warme zomerdagen,
Den voorraad naar de cellen draagen,
Door kunst en vlyt vergaêrd, uit bloem en kruidery,
Waar-
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Waardoor van onze raat de honig afdruipt, wy,
Wy zyn de besten; dit kan ieder ligt bevatten.
't Is daneeneydle vraag wie 't waardigst zyteCchatten.
Ei I riep een andre troep, door zulk een taal geraakt,
Hoe wierd uw honig toch gemaakt,
Als wy met zo veel kunst het water u niet bragten 7
Dat wy met angels niet befchonken Zyll, als gy,
Maakt ons niet minder in waardy.
't Voldoet als we onzen pligt altyd getrouw betrachten,
In 't ampt, wnartoe de Staat ons heeft bekwaam geCchat.
Hoe laag een denkbeeld ge ook van oos hebt opgevat,
Zo zal nochtans u de uitkomst leeren ,
Dat even min als u de Staat ons kan ontbeeren,
Dewyl 't gemeen belang ons aan elkaêr verbond.
Dns fpraken zy, waaröp zy 't waterdraagen ftaakten.
Toen moesten ze allen vlién, die anders honig maakten.
Of zy verfmachten onder 't broeijen , en men vond
Dat menig cel {lraks ledig ftond.
Een Wyze zag den ramp, riep de ovrige onderdaanen ,
En wilde nog by tyds tot eendragt hen vermaaneo.
Het onderfcheid van pligt voor 't algemeen belang
Geeft, fprak hy, niemand hooger rang.
Z'I, die het best den Staat hun trouwe dienften wyên,
Zy zyn alleen de befte byën.

J. P. B.

•*
*

DE

DE HELD EN ZYN KNECHT.

Een Held, die in den kryg zich altoos dapper weerde;
Verfcheiden flagen won, veel landen overheerde ,
En zich den lauwerkrans met recht zag toegewyd,
Week eindlyk. zwaar gewond, na een' verloren firyd,
In 't dieplle van een woud om 's vyands woén te ontvlieden,
Waar hem een Heremiet.in 't vluchten tegen kwam,
Die deezell krygsheld en zyn' knecht firaks tot zich nam
Om in bunn' nood hen hulp te bieden.
Hun beider dood genaakt. Met traanen in 'e gezicht
Riep toen de knecht: Zoude ik wel in den hemel komen 1
Ik arm onwaardig man I Wat goeds heb ik verricht?
Myns Meesters Paarden flechts getrouw in acht genomen.
Mynheer, in tegendeel, behoeft geenszins te fchroomen,
Die komt gewis 'er in •• IJy was een dapper Held.
Hy heeft zeer veel verricht; hy deed drie Vorllen beeven;
Behaalde zevenwerf de zege in 't oorlogsveld ;
Bedreef zelfs daaden die men naauw' geloof kan geeven.
Toen zag de Heremiet den Held met rleernis aan,
En vroeg: Waarom hebt gy dit alles toch bdlaan7
Waarom? was 't antwoord, om dat elk myn' naam zou eeren;
Om meerder landen te overheeren;
Te worden 't geen ik ben: een dapper Oorlogsman.
o! Gaf de Heremiet tot antwoord. moest gy dan
Hieröm·alléén zo veeier bloed doen firoomen?
'k Verzeker 11, uit drang van myn gemoed,
U\y
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Uw Dienaar, die onnoozle bloed,
('k Bid dat myn reden my niet kwalyk word' genomen)
Hy, hoe gering zyn fiaat ook zy,
Heeft werklyk meer verricht dan gy.
j. L.

DE, LEEUWRIK EN DE NACHTEGAAL.

Het bont Canarietje liet menigwerf zich hooren
Tot eer der kunst, en ftreelde 's meesters ooren.
Het lokte 't Zangertje tot grooter blydfchap uit,
Wanneer het raatlend zanggeluid
Des Leeuwriks minder kunst liet blyken.
Ach I fprak dees vogel. klonk myn toon
Ook zo verheven en zo fchoon,
Zo dat myn zang zyn' zang niet had te wylten I
Hy uit deez' wensch, en zingt weldra
Met yverzucht zyn vlug gebuurtje na:
Verliefd op 't vreemd beloop der ftemveranderingen,
Vermoeid hy zich, en wil den aangeboren' toon,
Door nieuwgeleerd muzyk verdringen,
En krygt voor al zyn moeite In 't eind' 't gelnk len loon,
Van, vol gebreken, een' Canariezang te zingen.
De Nachtegaal, die lang geluisterd had, fprak toen:
Hol! fchrander toont ge u met ons beider oor te plaagen!
Naw•

238

DE LEEUWRIK EN DE NACHTEGAAL.

Natuur had u geleerd u treflyk v66r te doen,
En nu leert u de dwang gebreklyk u gedraagen.

** *
Elpin fchryft fchoon, doch naar den laagen kant;
Cleanth, in tegendeel, op een' verheven trant.
Elpin wil met geweldCleallth hierin gelyken.
Maar acb! wat krygt hy tot zyn loon?
Hy zoekt Cle.Dth te fieeken naar de kroon.
Hy aapt bem na, en moet bem wyken,
En fchryft en denkt voor niemand fchoon.
P. iJl.

. DE JONGEN EN DE MUGGEN.

Myn vader heeft zich, naar ik merk, in 't bosch begeeven I
Sprak eens de kleene Fritz, een kil aapje , vlug van aart.
Hy fprong van blydfcbap op. en fpoedde met een' vaart,
Door kinderlyke vreugd gedreven,
Van PhiIax, zynen hond, verzeId,
Van verr' zyn' vader na, door 't veld:
Doch wierd, toen hy nog pas het bosch was ingetreeden ,
Straks hier van de eene mug, van de andre daar gekweld.
Hy fchold, en fpoedde voort met meer verhaaste fchreden ,
Om deezen boozen zwerm te ontvlied~n, maar die fchoot
Te fietker op hem aan, en volgde waar by vlood.
Steekt!
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Steekt! riep hy. volgt uw' lust! ik zal dien ras verdryven ,
'k Beloof het u, en ~t zal 'er niet by bly'len;
Ik flaa 11 allen dood, tenzy gy fchielyk vJi,~d.
Hy brak eeu' boomtak af, door grnmfchap aangedreven,
En floeg daarmeê iu 't rond, en dong 't gebroed naar 't leven,
Maar evenwel verloor 't daardoor het leven niet.
De Muggen ftaken eerst uit enklen lust tot fteeken,
!Waarnu, doorhemgetergd, om zich aan hem tewreeken.
Fritz zocht zyn' vader op, en klaagde hem zyn'llood.
Zyn aanzicht was gewond, zyn handen waren rood.
1\1yn vader, fchreit hy, zie! dat mag men fieeken heeten,.
'it Heb 't op verCcheiden wys beproefJ, maar zonder vrucht;
Ik floeg of vluchtte, maar vergeefs was flag of vlucht.
Feitz! fprak de vader, gy hebt u niet recht gekweten.
Gas llechts bedaard uw' weg, 'k zeg 't u voorzeker toe,
Gy zult 11 minder zien beledigd,
Dan als gy, door het flaan, 11 tegen haar verdedigt.
Best maakt men 't door geduld een' kleinen vyand moê.
Leer dit! en vind ge·, als ik, in ryper levensjaaren ,
Veel kleine Haaters , die uit nyd rondöm 11 waaren,
Vrees nooit hun list of guitery!
Vervolg getroost uw' weg, en denk altoos daarby
Aan 't geeo U heden m'et de Muggen is weêrvaaren!

J.

P. B.

DE

DE KWARTEL EN DE VLASVINK.

De Kwartel, die den vogelaar
Ontfnapte, zag. na 't lyfsgevaar,
De Vlasvink trotsch zich tot hem wenden.
Wie, vroeg zy, durfde uw veders fchenden?
My deert uw ramp. Ei! zeg hoe 't kwam
Dat u het net gevangen nam.
'k Sloeg, naar myn' aart, te greetig 't oog.

Dus fprak hy , op die vlakte, en vloog"
Straks nader, waar 't my kGn bekooren
Den toon van liefde en vreugd te hooren;
Maar 'k had my naauwlyks neêrgezet,
Of ik bevond my reeds in 't net.
Hoe! zei het Vinkje, zaagt gy 't niet:
Uw zwerfzieke aan is recht gefchied.
Men moet, om tot geluk te raaken,
Zorgvuldig voor zyn vryheid waaken.
Hoe groot, hoe fierk myn lust ook zy,
Men vangt my nooit; geloof dit vry.
Zy vlood, en riep nog: f)aa dit gaê l
Waaröp de Kwartel, kon daarna,
Haar, die dees les hem had gegeeven,
Vond op een vogelroede kleeven.
Des
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Des vroeg hy op zyn beurt, hoe 't kwam
Dat haar de roe' gevangen nam.
Ik, fprak ze, zag vol teedre min,
Hier in dit kooitje, die vriendin.
Zy riep, en ik, door drift bewogen
Om haar te zien, kwam toegevlogen.
Nu weet ik niet wat list myn' voet
Aan deeze roede kleeven doet.
Gy, zei de Kwartel, zaagt die

l1iet~

Uw' wuften aart is recht gefchied.

Men moet, om tot geluk te rnaken ,
Zorgvuldig voor zyn vryhe.id waaken.
Hy is naby zyn' val gebragt ,
Die zich uit hoogheid veilig acht.
B. D. B.

D E

T ROU

W DAG.

Phileet verkreeg in tt eind' zyn Silvia tot Vrouw.
Haar Vader gaf zelfs 't jeugdig Paar de vryheid '
Den dag te kiezen t,ot voltrekking van hun trouw.
Welk een genoegen, welk een blyheid
Voor harten wier verlangst zich 't heilrykst zoet voorrpelt!
Hunneoogen fpreeken, en de dag word vastgefield.
III DEEL.
L
Myn
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Myn kinclren, zo gy myn genoegen
VergrooIen wilt, [zo fprak de Vader toen:]
Moet ge uIlaar 't naaste Dorp vervoegen.
Waare ik zo zwak niet, 'k zou met u dat togtje doen.
Dat daar des Priesters hand, di e my met myn beminde,
Myn zalige Egaê paarde, u fiil in cl'echt verbinde.
Phileet begeeft zich met zyn Bruid, zyn !ieme fchat ,
Naar 't Dorp, 't welk de oude man hem voorgeflagen had.
Sints gisteren bezit hy 't voorwerp zyner liefd~.
Zy gaan het bloemperk dóór: haar hand vlecht hem een' krans.
Gellreeld, zodoordemin, die hem te vooren griefde,
Als door het Cchoon Caizoen , verrukt hem alles tbant.
Elk kusje, elk lonkje doet in nieuwe min hen blaaken,
En Cchynt hen beiden nog gelukkiger te maaken.
Te rug gekomen in hun kamer, zyn ze alleen.
'/.y CchertCen vrolyk: twee pistool en , naar behooren
Zelfs door zyn eigen hand ontlaaden daags te vooren ,
Ziet hy op tafel; en uit boert vat hy 'er één.
'Nu, zegt hy, lagchend, zal, ik u voor al het pJaagen,
Door u my aangedaan, verdiende firaf doen draagen.
Wat hebt gyniet gefpot met al myn leed en rouwl
H~rdenk die tyden eens, toen ik zo menigwerven
Vergeefs moest voor uw ven fier zwerven,
Terwyl gy wreedlyk •••• fierf, Mevrouw!
Met al uw listig kunstvermogen
Om harten te overreên; met uw betoovrende oogen;
Met uw verfl:rikkend hair ,hoe glinfirend Cchoon 't ook zy.
Schiet toe, zegt Silvia al lagchend, wreek u vry.
Schiet
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Schiet toe, zo gy zo wreed zyt, roept zy weder.
Hy fchiet ••• Ó God! daar valt zy zielloos neder.
Wie fcbetst den naaren frant, waarfn hy zich bevond!
Doch ,nietverbysterddoorzyn wanhoop, hoe gegrond,
Roept hy , met luide frem, zyn' knecht: die komt terRond.
Phileet fluit frraks de deur. " Wie landde die pistooien ?"
Ik, wyl ik't noodig voorde t'huisreis dacht, Mynheer!
" Ik heb 't nochtans u niet bevolen?"
Neeh. Op het oogenblik fchiet hy zyn' dienaar neér.
Toen fchreefhy deezen brief: Ik, die vóór weinig 11:onden,
Myn Vader, my aan u gelukkig heb verklaard,
Ben, ua het grootst geluk dat ooit wierd ondervonden,
Thans ongelukkiger dan eenig mensch op aard'.
Ach! mogt gy nooit te weet en komen
In welke elende ik my, gy u bevind!
Voor myne voeten ligt, door my het licht benomen,
Myn onwaardeerbre Vrouw, uw lief, uw dierbaar Kind.
Myu Knecht, wier fchuld my deed dien moord bedryven,
Ligt door een' tweeden fchoot geveld naast myne Vrouw.
Ik, die my-zelv' met affchrik thans befchouw ,
Zou ik, waartoe? nog langer leevend blyven!
iJ Neen; myn hart is vol Van wanhoop, woede en rouw.
Myn dood zal frraks den dood van uwe Dochter wreeken.
Spreek toch, zo 't mooglyk is, geen' vloek uit op haar' Man.
'k Bid nog voor u als my 't gezicht zal breeken,
Daar 'k voor my-zelv' niet bidden kan.
·Men vond bern, met zyo' eigen degen,
By zyne Vrouwen Knecht, doorregen.

Il. j. R.
L
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DE EXTER EN DE MUSCH.

Een graage Museh, die in den wynberg nanr haar' zin
Op een' der flokken was gezeten,
Had ongemeenen fmaak in 't eeten,
En fiokte, onöpgemerkt, de beste druiven in.
'Een Exter zag van verr' haar aan de trosfen kluiven.
En wilde van 't geluk der Museh. dat hem verdroot,
Geen ooggetuige zyn tenzy hy 't ook genoot;
lIy huppelde aanfionds naar de meestgezwollen druiven.
" Hoe! riep hy, zie ik recht Yja: welk een overvloed!
" Ó Juffrouw Museh! zo ryp, zo zoet
" (Want in de druiven zyt ge ervaaren ,)
" Vond ik, wat ook de Planter waan',
" Den wyn hier niet in ·"eele jaaren."
De Planter hoort des Exters lofdicht aan,
. Eli dwingt de gasten nraks
tot vluchten.
.
,
Toen fprak de Musch: " Ó Snap fier ! wat genugten
" Ontrooft ge my, nu ik myn' lust niet kan voldoen I
" Zo gy de vrucht in rust wilt eelen,
" Dan moet de gantCche berg van ons gefnoep niets weeten.
,. Ziet gy dan niet hoe fii! ik my verCchuil in 't groen?
" Zwyg; kom; laat ons nog eens den wynberg over zweeven.
Hy doet het, eet, en houd zich mI.
" Eén woord nog, Juffrouw MusebI ik kan geen reden geeven
(Vervolgt hy araks) " waarom 't my nu niet fmaaken wil.
" De druiven zyn toch ryp. Maar zacht! men mogtons flooren.
" DI! Planter laat zich weder hooren.
" Doch
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" Doch weet ge wat ik doen wil? Eer hy kaam' ,
" Neem ik voor my een van die blaauwe druiven
" Om ze onverhinderd op te kluiven.
" Kom met my onder gindreheIl boom."
Hy plukt de druif. en pas bereikt hy't veilig lommer, (frisch I
Ofaanfl:onds fchreeuwt hy luide: " Ó lVIusch! watfmaakt dat
" Wat vreugd dat wy te faam' hier zitten buiten kommer!
" 't Gaat vast dat ons geluk benydenswaardig is."
Dus bleefhy fchreeuwen, toen reeds andere Exters kwamen,
En hem 't geroelnd geluk ontnamen.

* * *
Gy, die uw welvaart meld aan ieder dien gy ziet!
Leert, Zwetzers! hoe ge een goed geniet,
Dat, als /lechts weinigen van uw benyders 't weeten ,
Zo veel te zoeter [maakt, en veilger word bezeten.
L. P.

-HET GEWIGTIG GEHEIM.

Als met geheimen zwanger gaande,
Treed Strephon binnen by Elpyn.
Nu emfiig de oogen op hem /laande,
Dan weêr op hen, die by hem Zy11.
Men brengt een' fl:oel. Slechts door een tekell
Toont hy zich voor die eer verpligt ;
L 3
Stut,

~i6

HET GEWIGTIG

GEHEIM.

Slaat, zwygt, en meld, door niet te fpreeken,
Een zaak van 't uiterlle gewigt.
" Hoe! is 'er iets in deeze dagen
" G::beurd, Mynheer? wy zyn alleen.
" Ei fpreek. \Vat is 't?" Op alle vraagi;:n
Herhaalt hy zyn gewigtig: Neen.
Leert toe!1, Ó losfe Jongelii1gen,
Die alles openlyk verbreid!
Van Strephon, hoe ge 11 moet bedwin~en;
Leert. lecrt van hem bedachtzaamheid.
IIy heeft nog pas Elpyn bezworen
't Geheim te zwygen dat hy bragt,
Of flui~tert hem, bedekt. in de ooren:
" Straks reed de Koning Dllar de Jagt."

J.

DE

L. D.

J.

LEEUWRIK.

DeLeeuwrik , Damons vreugd, vloog vry
En vrolyk door 't vertrek, waar hy
Zyn' wildzang zong geheele dagen,
Maar kon den weêrgalm niet verdraagen t
Die thans uit de andre kamer drong,

Waar.
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Waarom hy des te fierker zong.
Juist deed een fpiegel onder 't zingen,
Zyn beeld hem zien; 't fcheen hem te dingen
Naar hooger zangtoon. Wat verdriet!
Dit leed de wakkre vogel niet,
. Die. vast, terwyl zyn yver gloeide,
Van fchaatrend zingen overvloeide.
Met kracht verhief hy ftaag zyn ftem ;
Maar moed noch zangkunst baatte hem.
De weêrgalm fioeg gelyke toonen,
Om, zo hy dacht, hem fier te hoonen.
Hy vloog, vol eerzucht, in dien W:lan
Den Mededinger grimmig aan,
Dien hem het glas had voorgelogen,
En merf, vervoerd door hovaardy,
Roemzuchtigen , byna als gy,
Door loutere ydelheid, en door een niet bedrogen.
B. D. IJ.

DE TWEE WANDELAARS.

Twee WandluIS overviel de nacht.
Volken! neem u wel in acht!
Sprak Flip, alreeds door angst aan 't beeveu,
Opdat we ons niet van 't pad begeeven.
L 4
Daar
Ó
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Daar zweeft ons ginds een dwaallicht vóór.
Dat wy ons nu voorzichtig hoeden,
En blindelings niet derwaart fpoeden;
Want anders mis fen wy het fpoor.
Goed! goed! fprak Volkert. min vervaard,
Spoed u dan voort! maar 'k zou den aart
Van 't geen een dwaallicht word geheeten.
Myn Vriend, zeer gaarne willen weeten.
Geleerden zeggen: 't is all één
Een damp, uit poelen opgerezen:
Dit zou wel waarheid knnnen weezen ;
Doch 'r liegen is by hen gemeen.
Wel Volken! hoe! gy fpot gewis.
Gy weet niet wat een dwaallicht is !
Zo ik het by den nacht dorst waagen,
, Ik zou u dienen op u~ vraagen.
Is 't waar, kent gy geen dwaallicht? gy,
Een man van byna dertig jaaren?
Een dwaallicht. (God wil ons bewaaren!)
Dat is een fpook, geloof het vry.
Gy zaagt nochtans den draak voorheen,
Die eens in Stevens tyd verfcheen,
En over Kleindorp is gevlogen,
Daar koorn en kalvren heeft gefpogen.
Het geen in 't groot een vuurdraak is,
Zou ik in 't klein een dwaallicht heeten;
't Zyn
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't Zyn kwaade geesten, wel te weetCll,

Zy waaren in de duisternis.
Neen, Flip!. dat is te ver gezocht.
Een dwaalkaars is geen wreed gedrocht.
Hoor, Vriend! u niet te na geîproken ,
'k Heb beter kennis van de îpooken.
G~hoven ipreekt nog van het beest,
Dat op het aadlyk Oot f1:eeds waarde.
En in de keuken elk vervaarde;
Geloof me! dat 's een îpook geweest.
Een dwnalkaars is wat anders, maar•••

F. Hoe noemt gy dat verîchynfel daar?
V. Ik noem het dwaalkaars. F. Vreemde reden!
Wie leerde u toch die nieuwigheden?
't Heet dwaallicht: dwaalkaars is niet goed.
Men heeft het nooit dien nalm gegeeven.
V. Nooit, zegt ge? ydel tegenfiret.:ven !
'k Zeg dat men 't dwaalkaars heeten moet.
F. Zwyg, Volken! zwyg! 't is zotte taal.
'k Hoorde in de wandling menigmaal
('k Zweer niet, hoe vast ik 't ook maag' weeten)
Dat meesters zelfs 'e een dwaallicht heeten.
Zo b!et.:ven zy nog lnngen tyd
De z:,~k en ook den naam betwisten.
Totdat zy 't fpoor ten hntfte misten;
En fcheldend Dooten zy den fhyd.

LS
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* * *
Zo firyden ongeleerde menfchen,
Als dwaazen. over 't geen, waarvan zy niets verllaan ,
En eindigen den firyd met fchelden en verwenfchen.
ó! Ga ven zy zich by geleerde Volk erts aan
En Flippen, om vooräf by hen ter [chool te gaan!
Die firyden Î1erlyk, fchoon en in ver[cheiden taaien,
En zonder woordentwist, of op elkaêr te [maaien,
Steeds over zaaken voor hen allen middagklaar.
Zy hebben op hunn' weg het dwaalen niet te vreezen,
Dewyl ze in 't [poor gaan door de [chool hen aangewezen,
Wa!lröp men immers nooit een dwaallicht word gewaar.

J.

P. B •
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HET GOED FORTUIN EN DE LIEFDE.

D ~ Liefde en 'r goed Fortuin, belust zich te overtuigen
Wie van hen beiden best het menschlyk hart kon buigen,
Wierd Senmon, naar 't verhaal ons meld.
Een man die lang 't Fortuin had om zyn gunst gekweld,
Een man in 't bloeijendst van zyn leven,
Door h-en, om hiervan bly1{ te ge even ,
VI!rkoren en tef toets gefield.
All' wat ooit waard was in der fiervelingen oogen,
All' wat hun zinnen treft, hUil hart houd opgetogen,
AU'
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All' wat den hoogmoed viert cn zyn yenvondraars nreelt.
Wierd Semnon door 't Fortuin milddaadig toebedeeld.
Nu was hy ryk en liet een huis van marmer bouwen,
De vreugd [cheen in zyn zaal geduurig feest te houên ,
En daaglyks wierd de pracht van d'opgefierden wand
Verrukken der voor 't oog, door 's konstnaars kloeke hand:
En daaglyks wies't van fchotelö en lakeijen ,
En van verwonderaars, die hem in zangen vleijen.
Nu viel een erfenis hem toe, aan welke hy
Te vooren nimmer dacht. Naauw' had hy die verkregen,
Of't mild Fortuin bezorgde, in alles hem genegen,
Hem kunllig 't hoog11e lot in ieder !otery.
Hy boorde op eiken dag van zyn voorfpoedig leven,
Wat nieuwe winst hem myn of [chip had opgebragt;
Zelfs was 't nietmooglyk vaorde toomelooze pracht
Den fchat te fpillen, door t Fortuin aan hem gegeeven.
Door overmaat van vreugd dcs nachts in flaap geraakt,
Wyd hy zich weêr aan vreugd, zo ras hy is ontwaal!t.
Zyn wenk was 11eeds de wil van ieder die hem vleidde,
Qaar elke dag 't Geluk hem 't beerlykst feest bereidde.
J

Gy twyfelt. [prak 't Fortuin, of ik den prys behaJI,
En over Senmons hart volkomen zegepraal!
Veelligt dat ik dit hart ~ was J t antwoord van de Liefde,
Nog 11erker grief dan gy het griefde.
Hy zal eerlang Serine zien;
En baar eenvoudig [choon be[ch:lamt UvvID:lgtmisfchien.
Hy ziet de Maagd, 11aat door haar houding opgetogen ~
Terwyl haar lief gelaat zyn min tOt haar ontfreekt,
Maar meer nog 't edel hart, dat in haar aanfchyn fpreel, t.
L ó
Rees
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Reeds kwynt de luister van zyn' rykdom in zyne oogen.
Reeds hebben zyn paleis, zyn vrienden, keur van wyn
En 't flreelend/te muzyk op hem veel min vermogen.
Ach! zegt hy, waar' baar hart het myn',
Hoe, hoe gelukkig zou ik zyn!
Leer my' dit hart, Ó Liefde! winnen.
Zeg hoe ik best my van Serine zal' doen minnen.
Wees, zegt ze, geen verkwister meer;
Laat u geen vleitaal meer bekooren.
En Semnon is reeds geen verkwister, als welëer;
En Semllon /topt voor vleitaal reeds zyne ooren.
Zoek, zegt ze. in mI vermaak uw vreugd:
Toon do~r befcheidenheid en liefdedienst uw deugd:
Laat uw geluk u niet te zeer verleiden.
En Semnon fmaakte reeds veel fiiller zielgeneugt;
Hy was alreeds weldaadig en befcheidcn.
Serine ontvlood hem niet. gelyk voorheen;
Zy leende reeds het oor aan zyn verliefde re én :
Zy was de ziel der vreugd, die vat had op zyn zinnen.
Hoe! fprak Fortuin, het fcbynt dat Liefde 't hier zal winnen.
Doch haast vlied hy Serine, en zoekt myn gunst-aIléén.
Dat hy myn gaaven derv' door ramp en tegenfpoeden!
Zal dan de Liefde 't leed der arIPoé wel vergoeden '?
'eFonuin verliet hem flraks, en Semnonsgoedverdween..
Geen myn offchip brngt hem meer voordeel: zyn venriogen
Viel magt en list ten prooi, en niets van 'e geen voorheen
Zyn hart in vreugd hield opgetogen,
Behield hy dan zyn vrouw, zyn trou we vrouw; in druk
En 't hevigst leed altoos zyn byftand en geluk.
Hun vlyt was 't middel dat zyniet van honger fiierven,
En
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En bly genooten zy 't geen zy door vlyt verwiervea.
Vergeefs beloofde hem 'e Fortuin een dubbie maat
Van goedren , zo hy flechts de Liefde wou verzaaken.
Neen, riep hy ,fehoon gy my kost tot een' Crefus maaken,
Gy zoud uw aanbod zien verfmaad.
De Liefde heeft te wel my onderwezen
Dan dat ik uw genot zou wenfchen als voordeezen.
Serine, kom; myn hm blyfe u getrouw.
'k Verzaak 't Fortuin om u, die my zo teder griefde.
Ja , Semnon; ja, ik blyf uw trouwe vrouw:
't Is beter 't goed Fortuin te derven dan de Liefde.

'J. Lr.
D
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Een foyder, die zyn handwerk fiks verfiond,
Had een gewaad, van kleur _belagchlyk bOllt ,
Den rappen Aap naauw' om het lyf gehangen,
Of ylings kreeg het Dier verlangen,
Om in het fchildrend fpiegelglas
Te ontdekken hoe verfraaid hy door die kleding WIg;
'k Ben waarlyk fchoon! dus liet hy firaks zich hooten.
Ja fchooner nog dan ik te vooreu
My heb verbeeld; en 't kleed dat my wierd aangedaan,
Kan Oilzen jongen Heer onmooglyk beter finn.
Kom, riep hy J Jonkertje, gy moet my vergezellen,
L7
Ell
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En, nevens my, u voor den fpiegel fl:ellel1~
Hy komt. De Sim vertrekt vali fchrik gefiaêg tt gezicht.
Nu fluit de pruik aan tt hoofd niet digt,
Dan moet de hoed op zyde wyken,
En evenwel kan hy den Jonker niet gelyken.
De fpiegel kaatst het beeld te rug dat voor hem {laat,
Een zot en ruigbegroeid gelaat.
In een verwarde pruik gedoken.
De Jonker lagchte en was gewroken.
Foei, hief toen de Aap verbitterd aan,
Foei, fpiegel, liegt gy zo? wat heb ik u misdaan?
Zyn hevige adem doet terCl:ond het glas beilaan,
En 't aapenwezen is den fpiegel fluks omgaan.
Ik dacht wel, riep hy toen, vol vleijend zelfsbehaagen ,
Dat ik van lelykheid my geenszins kon beklaagen.
Neen, jonge Heer, de fpiegel was beflagen.
Het Jonkertje begaf zich toen met fpoed,
Om alles wat hem was ontmoet
Aan zynen Gouverneur te melden:
Dees, op zyn zaak gevat, deed Cl:raks dit voorval gelden,
En uit het vreemd verhaal, dat he:'l het knaapje gaf,
Leid hy dees nutte leering af:
Weläan, dat eens, dus luid zyn rede,
De waarheid hier des fpiegels plaats bekleede.
Zy toont den dwaas zyn leIykheid;
Dees, fcbuuw voor 't licht dat zy verfpreid,
Bedekt met donkerheid haar' Illister,
En vleit zich dan als waar' zy duister.
P.M.
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Dorindes jonge Man, dien zy altoos zo teér
Gelyk zich-zelf beminde, en mogelyk nog meer ••••
Nog meer? werpt my een Spotter fchampertegen,
En lagcht; doch dat hy lagch'; daar is niets aan gelegen:
Al tl:aat een waare zaak ten doel der fpotterny,
Belet zulks niet dat ze echter zeker zy.
Genoeg: de dood ontnam zeer vroeg haar diin beminden,
Dien besten, dien getrouwl1:en Man;
En ik kan geene woorden vinden,
,
Hoe ligt de aandoenlykheid die anders vinden kan,
Om uit te drukken naar behooren
Wat wee de jonge Vrouw daarvan inwendig had,
Die hem zo weinig tyds te vooren
In welftand , maar nu dood, hield in haar' arm gevat,
Niet duldend' dat men haar-van 't dopde ligchaam fcheidde.
De Priester kwam om haar te troosten in haar fmart.
De ganûche Maagfchllp kwam: doch niets bewoog baar hart:
Hoe meerder troost men gaf, hoe meer Dorinde fchreide.
Men moest haar met geweld, uit vrees voor erger Oag ,
Afrukken val! het lyk: men kon haar niet !.1edwingen.
AU' wat zy deed was een geduurig handenwringen:
All' wat zy troostloos fprak was een ontzettend ach!
Hiermede aeet zy meer dan vier-en"twintig uuren.
In-
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Intus{bhen kwam 'er een der Buuren,
Een Dytelkunftenaar: hy zag haar droefheid aan.
Dies hy, gedeeldyk op Dorindes fterk begéeren,
Gedeeltlyk om als Vriend den Overleednen te eeren,
En zyn gedachtenis te hoeden voor 't vergaan,
Defloot in bout bem uit te houwen.
't Gelukt des Kunstnaars kj oeke hand
Dat hy het werk in 't korte brengt tot ftand,
En Steven kon men levensgrootte aanfchouwen.
Men maakt vry fchielyk van een meesterftuk gewag.
Het Volk liep toe, en riep, zo ha~st het Steven zag,
Och I ja, dat is hy.zelf: 'f is klaar te ontdekken.
Zie flechts die blyde wezenstrekken:
Zie flechts dien vriendelyken mond.
'lIs zeker dat men nooit iets meer gelykend vond.
Zo zag ik .hem nog korts, toen by als Peter ftond.
Men bragt den uitgehouwen Steven,
Wi.ens byzyn nog alleen de Weduw troost kon geeven ,
Twee trappen op, ter plaats daar hy met baar
Vemoegd geflaapen had, geduurende een gamsch jaar.
Aldaar floot zy zich op; kon zich van rouw niet fpaanen;
Zoekt al haar rust in fmart en pyn,
En achtte 't haaren pligt met eenen f1:room van traanen,
Om zyns dus eeuwig waard' te 2yn,
Hem na zyn' dood nog plegtig te eeren:
Wat kan men meer van eene Vrouw begeeren 1
Na~
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Naar 't geen ik uit een trouw verbaal ver!lond,
Zat dus Dorinde veele wèeken,
En wilde in aJl' dien tyd geen leevend fcbepfel fpreeken
Dan baare dienstmaagd en baar' hond:
En 't was, na zo veel bange dagen,
Thans de eerftemaal dat ze uit haar venfter lag,
En juist verfcheen 'er ook een Vreemdling, die haar zag.
Straks zegt de flimme Meid: "Een Heer komt naar u vraagen,
" Mevrouw, een minzaam Heer, gelyk uw zaalge Man :" Hy heeft aan u iets vóór te draagen,
" 't Geen hy my niet vertrouwe,n kan."
Gy kunt wel, fprak zy, iets verdichten:
. 'k Z11 van myn' lieven Man niet gaan.
lil 't kort, gy moet hem Ilechts berichten
Dat ik, door droefheid krank, hem niet re woord kan (laait.
Ach I 't was geen wonder ook... "Mevrouw,datgaatnietaan;
Hervat de Dienstmaagd, " znlt ge uw' rou w dan nooit betoomen?
" Hy heeft reeds, toep hy kwam, aan 't venfter u vernomen:
,; Gy moet met my beneden komen:
" De Vreemdlillg is niet eêr te vreên~
" Welnu, Mevrouw! ikdachtgygingtreedsheen.
De jonge Weduw ftaat verflagen;
Omärmt vol vuurs het Beeld, waarmeê ze in al die dagen
Den tyd verkort had in haar pyn,
En geeft den Vreemdllng tot haar toegang. Wat zal 't zyn?
Een Vryer? 't Komt misfchien ons doorde Meid ter ooreu.
Zy luistert aan de deur; doch kan niets anders hooren
Dan l1echt. den droeven toon van vrouw Dorindes reén.
De
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De middag IQopt ten eind'. Nog gaat de Heer niet heen.
Zou by haar Gast ook weezen willen?
Dorin:!e komt, en zelfs alléén.
Zy tracntmisCcbien nog eens door't Beeld baar' rouw te mllen.
Meid, zegtze , geef my raad: men dient geen' tyd te fpillen.
Die Heer, hy dwingt my, blyft deez' avond biert~ gast.
Gy moet terHond die grundels kooken.
" Ja, dat is goed, Mevrouw: ik doe wat gy belast."
Dorinde keert. De Meid vertrekt om vuur te Hooke.n ,
En zoekt het huis naar brandhom op en neér.
Zy vind het lliet, en roept, verlegen,
Dorinde in baast te rug: "Mevrouw, 't loopt me alles tegen.
" Wat nu gedaan? daar is geen brandhout meer.
" Zo gy het toe wilt Haao, baal ik het Beeld van boven:
u 't Is boekenbout , en laat zich Iigtlyk klooven."
Het Beeld! Neen, neen ••• doch ••. ja , maak fpoed.
Wat hebt ge my dit eerst te vraagen?
" Maar 't Beeld is zwaar: ik kan 't alleen niet draagen:
" ft Kan mooglyk wel door 't venHer." Goed;
't Beboeft dan niet geldoofd: waartoe nog lang te teemen ?
Die Heer zal in myn huis voortaan zyn' intrek neernen;
Dies zal 't dan voegly k zyo dat ik myn klagten fiuit'.
Het venfier opent zich, en Steven vliegt 'cr uit.
L. P.
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Een MosCel , die aan 't firand , van water thans ontbloot,
Haar huis nu open deed, dan /loot,
Wierd van een jonge Kreeft, in dwaazen nyd ontfloken,
Eens uit baar bol dus aangefproken:
Ó MosCel! uw geluk is ongemeen.
Wy Kreeften, hoe elendig is ons leven!
Nu worden we uit ons hol door buuren-zelf verdreven:
Dan voert de fiorm ons elders heen.
Gy hebt uw fieenen huis. waarïn u niets kan deeren:
Gy opent bet en /luit het weêr naar uw begeeren:
Ik bid, toon my de vriendlykheid
Van voor een oogenblik my in uw fiot te ontfangen.
Ik weet dat my die gunst door u niet word ontzeid ..
Ik zou terfiond voldoen aan uw verlangen.
Hernam de Mosfel firaks. indien
Ik my niet Cchaamde groote lién
In myn onzindlyk huis te zien:
Want, inderdaad, 't is niet gereinigd naar bebooren.
Zo 't voor een' korten tyd u echter kan bekooren
By my te komen. kom, opdat ik u voldoe.
Wy heboen plaats. Zy komt. De MosCel fluit zich toe.
Maak open, riep de Kreeft; ik frik; laat me ademhaalen.
Gy word op 't oogenblik bevryd,
Was't antwoord: maanie eerst hoe de afgunst u doet dwaalen,
En leer, in plaats dat gy eens anders naat benyd ,
Met uw geluk te vreên, uw' dwaazen wensch bepaalen.

H.j. R.
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I{ind. hoorde ik eens een Moeder fpreeken,
De mesfen en de vorken fieek en:
Al wie die aanraakt loopt gevaar.
Doe 't nooit; beloof 't my ••• "Maar de fchaar?
" Die zult gy me immers niet onthouên ~ ..
Gewis; die moet ge ook niet betrouwen.
Dat niets dat kwetfen kan u ooit tot fpeeltuig firekk'.
De Knaap gehoorzaamt: maar een beimelyke trek,
't Verbod,zelf fchynt de fchaar veel fchooner nog te maaken.
Ja, fpreekt hy by zich-zei v', indien 't de vork nog waar' ,
'k Heb die niet halfzo lief:: 'k zou daar niet eens naarhaaken.
Maar niet te raaken aan de febaar!
Wat zou ze my een vreugd doen [maaken !
Wat hangt zy aan een' ,mooijen band!
Gefield ik kwet!l:e my een weinig aan de hand,
Dat zou my immers luttel deeren.
Hoe klein ik ben, 'k heb toch ver!l:and.
Zo Moeder eens zich om mogt keeren,
Zal Ik bet waagen: och! ik zal my niet bezeeren.
Maar moogen kindren doen het geen men hen verbied?
Neen: 'k zou dan kwaad doen ••• doch ik kan my niet weêrÓ Scboone fchaar! 'k moet u befchouwen , (houêll.
U kusfchen .•. 't is geen mes; neen. daaräan raak ik niet. .
Dus zal ik toch••• Hy grypt de fchaar. 'k Zal wel vermyden
Dat
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Dat zy my 'kwets': indien ik onvoorzicbtig waar',
Kon 't ligt gebeuren: doch ik ben bekend met haar.
Ik zal voorzeker my niet fnyden.
"Dus fprak by nog en fneed zich in de hand: hy bloed.
De Moeder komt. Het Kind valt haar te voet.
Ó Harde les! Het roept: Ocb Moeder! 'k beb misdreven.
Het is my leed: ik bid dat gy 't my wilt vergeeven.
Doch breek de fchaar; dat zy my nooit weêr valle in 't oog,
Opdat ik zonder dwang gehoorzaam weezen maag'.

* '" '"
Hoe dikmaals kan men by dit Kind ons vergelyken I
Door God van wetten wel voorzien,
Die billyk zyn en tot ons heil ons 't middel biên,
'Schuwt onze ziel van alles af}e wyken.
Wy laaten, even als dit Kind,
Die dingen na waarrn ons bart geen waarde. vind,
Om die te doen die ons het grootst genoegen geevet1.
't Berouw komt, en wy zien hoe fchandlyk wy misdreeven.
Dan denken we als dees Knaap; dan bidden wy als bYe
Wat zegt by veelen dit: Ó God! beveilig my
Dat ik nooit me aan die misdaad fchuldig maake?
Wat anders tocb, dan: geef dat ik daar niet naar haake,
Opdat myn bart van dwang ontflagen zy'i

H.
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De Simmen poogden eens de Beeren,
Door needrig fmeeken, te overreên,
Om hen de nutte kunst te leeren ,
Waarin de natie van de Beeren
Al 't \youdvolk te overtreffen fcheen:
De kunst, die al hun vlyt on mag tig was te ontdekken'~
De kunst van groot en fierk hun jongen op te trekken.
•
Misfchien, fprak, met gepast beleid,
De wyste van der Aapen moêren t
Misfchien, ik zeg het met ontroeren,
Staat onze jeugd ten doel aan zo veel zieklykheid,
Omdat wy haar te fpaarzaam voêren.
Misfchien heeft ook gebrek aan 't noodige geduld,
Om zachtjes haar te wiegen en te draagen;
Misfchiin ook onze melk aan haare koortCen Cchuld.
Misfchien verzwakt ook 't ooft haar maagen.
Misfchien dat zelfs de lucht ons kroost tot kwaad gedyd.
Wie kau zyn kindren voor de lucht nochtans bewaaren?
Ze is mooglyk een vergif voor hunne vroegejaaren ,
En verder een vergif voor al hunn' levenstyd.
Misfchien is, zonder dat wy 't denken,
Beweeging zdfs voor hen een doodly k kwaad:
Zy kunnen menigmaal, door fpringen en door zwenken,
Zich in hun borst lan 't een Of'E ander krenken,

Ge
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Gelyk zich licht begrypen laat:
Wam onze zenuwen zyn teder inderdaad.
Zy /laat hieröp weekhartig aan het weenen;
Neemt een van haar geliefde kleenell-,
Dat zy zo lang, zo hartlyk drukt en likt,
Tot dat haar troetelkind verfiikt.
Hoe! (prak toen een Beerin. hoe kunt gy ons nog vraagelI
Waarom gy zo geplaagd met zieke kindren zyt?
't Scheelt niet aan lucht, ofmelk, of ooft, of aan hun maagen.
Uw zotte teêrheid is't die hen tot ramp gedyd.
Gewis, uw liefde doet hen fterven vóór hunn' tyd.
Let op ons kroost, zo gy op beter kroost wilt hoopen.
Wy neemen hen, zodra zy kunnen loopen,
Met ons, in hitte en kou', door woesteny en woud;
Dus worden zy gezond en oud.

..
'"

Wat ~eft 'ons zo veel zieke kindren ,
Ligt zyn 't natuur en tyd die hun gezondheid hindren.
Neen, door de zotte tederheid
Der oudren word hen 't kwaad bereid.
t, Ryken! wenscht ge uw kroost in welfiand op te trekken'
Doet in de tleden dall u 't land ten voorbeeld ftrekken.

...
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Gebeu rde in 's aardryks vroege ja.ren,
Gelyk het fabeldicht gewaagt,
Dat de Onbedachtheid door de menfchen wierd verjaagd,
Wyl zy hem allen moede waren.
Hy l1:eeg I1:raks om verblyf naar Jupiter omhoog.
:Merkuur Doeg naauwlyks op den wuften kwant het oog,
Of vond zich reeds verpligt den vluchtlillg by te fpringen.
Hoe! wil men u van de aarde dringen?
'k Beklaag u, maar verkrop dien hoon;
Kom, 'k zal u op myn vleuglen draagen,
:en brengen waar 'e a beter zal behaagen.
Kom, Pafos firekke u voorts ter woon.
met hem na:\r Venus kleinen zoon,
terllond
fnelt
Hy
Jupyn heeft u deez' knnap gezonden,
aan:
En fpreekt hem
Het geestigst wezen dat 'er immer wierd.gevonden,
Kupido, 't is een kwam die fcherper zief dan gy.
Dat hy u fteeds ten leidsman zy!
Aan de Onbedachtheid was dit ampt nog pas gegeeven ,
Of hy begon met vlyt de Min vooruit te fireeven,
ER is, van dien tyd af, naar luid van 't fabeldicht ,
Maar zeldzaam achterlyk gèbleven in zyn' pligt.

j. L. D. 'j.
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Een ryke Vrek, niet verr' van 'e graf, en door zyn jaaren
nee~s onbekwaam om nog meer fchatten op te gaéren,
Wierd krank en fiierfniet gaarn: want welk een gierigaart
Is voor het fterven niee vervaard?
Hy eischte een' Arts, of die bem kon den dood ontrukken:
Doch by geluk fchoot hem de daler in den zin,
Dien hy den Doél:or in de hand zou moeten drukken,
Des haalde hy zyn woord weérin.
Maar met den dood is toch geen fpotten. Aangegrepen
Van nieuwe fmarten, met een hart door angst benepen,
Zond onze Grysaart om den Priester, dien hl' bad
Hem op het krankbed menigmaaien
Den troost te geeven, dien zyn ziel zo noodig had.
Want deeze, dacht hy, laat zyn' dienst zich niet betaalen.
De Priester deed zyn best, maar fiond nu heen te gaan.
De Grysaart fmeekee: Ach! roep voor my den Hemel aan,
En bid dat God my wil verfcboonen!
·Misfchien verhoort hy uw gebed.
'k Beloofu hy de hand, ik zal my dankbaar toonen t
Zo 'k uit myn krankheid word gered.
Ik weet niet of hy heeft gebeden voor den Ouden,
En of hy. biddende, zyn' pligt wel heeft betracht:
Genoeg. Hy beterde en het menfchelyk geOacht
Zou eenen vrek te meer behouden.
Men fiep den Priester weér, zo dra hy was herlleid :
'k Heb geensziRs, fprak de Vrek, 'e gegeevcn woord vergeeten.
lIl. DEEL.
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'k Weet wat ik heb beloofd,fchoOD gy 't Diet meer mogt weeten.
Ik toon u hier het zeldzaamst van hltt geld,
"Het geen ik, met myn vrouw, befpäarde.
Staat u dit groot fluk gouds niet aan?
Daar ziet ge 'er nog van grooter waarde.
D9Ch weet, dewyl ik ze in Gods wondre gunst vergaêrde.
Dat ik gelofte heb gedaan
Nooit één van allen uit te geeven,
AI zou ik honderd jaaren leeven.
Wenscht gy myn zilvren munt te zien, mynlieve Vrind,
Die !lukken zyn ook fchoon: zy hebben lang gelegen.
Geloof vry dat gy hier meer barde dalers vind
Dan ik en gy te faamen weegen.
Maar laat ze hier vry liggen onge!loord,
Myn huis ten dien!le, in laatre jaaren.
Doch lust het u, zo gaa met my nog verder voort,
't Zyn kwartryksdalers, die we in deeze kas bewaaren,
Nu kies 'er een van ~oor uw kindren , u ten loon t
'En bid God dat hy met zyn' zegen my bekroon'.

,. P. B.
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Eén kranke Vader fprak:" Myn Zoon, hoe wel te moê,
" Hoe willig fioot ik thans myn fcheemrende oogen toe,
" Wist
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" Wist ik flecbts dat gy., na myn aerven,
" Zoud een gelukkig lot verwerven!
" Maàr ja, gy zult naar .allen fchyn,
" Dewyl gy 't waardig zyt, op aard' gezegend zyn.
" Ontfang myn' laataen wil, op dit papier geCcbreven:
" Als gy gekeerd zyt van myn graf.
" Zo ruk 'er 't zegel af,
" En zie wat last ik u beb by. myn' dood gegeeven.
" Volbreng met vlyt bet geen ik u beveel,
" Dan valt u zekerlyk bet grootst geluk ten deel.
" Beloof my dit, myn Zoon, dan zal ik vrolyk aerven:)
De Vader overleed: de Zoon vond kort daaräan
In d'opgebroken wil flecbts deeze regels aaan:
" Gy zult zeer weinig van my erven.
" Het een en ander treflyk boek,
" Voorbeen het werk van naartlig onderzoek.
" En voorts myn' levensloop, tot uw bericht gefchreven ,
" Is 't meest dac u is nagebleven.
" Myn lieffiewenscbbeftondhi'toefnenvan myn'pligt.
" Myn daaden fcbroomden nooit het licht.
~, Ik yverde om 't bezit van een gerust geweten,
" In weêrwil van al 't geen verhindering kan heeten.
" Zo dra de ZOII verdween, fprak ik my-zelv' dus aan:
" De nag is weér voorby: wat nut hebt gy gedaan?
" Zyt gy tbans wyzer dan by 't ryzen van den morgen?
" I?ees waren, lieve Zoon, dees waren myne zorgen.
" 'k Verkreeg hierdoor, van tyd tot tyd, .
" In myn beroep een nieuwe vIyt;
" Ik voelde
daagIyks meerder krachten
.
" En grooter vreugd in 't pligtbetrachten:

.
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" Ik wierd allengs verneegd met myn' geringen naat,
;, En fielde aan myn begeerten maat.
'k Heb veel, dit was.myn taal, wanneer ik toe kan komen,
En heb ik niet genoeg, 'k zal evenwel niet fchroomen,
" Daar ik vertrouwen kan op 't gUllflige beleid
" Der eeuwige Voorzienigheid.
" Wat zal my volgen by myn nerven?
De lof die ik op de aard' van menfchen mogt verwerven?
" De goed ren van den tyd? Ó Neen1 't Geluk-alléén
" V:m nut te zyn geweest tot heil van 't algemeen.
" Verkryg ik dit geluk, dan ben ik wel te vreên.
Zo dacht ik, waarde Zoon, ik trachtte ook dus te leeven ;
En, met Gods hulp, kunt gy dat heil u-zelv' ook geeven.
" Weet dat-het waar geluk, hoe vreemd zulks fomtyds fchyn',
,. Alleen befiaat in een rechtfchapen man te zyn.
P. M.

-= .

CRI S P Y N ENe RIS PIN E.

Dat menigmaal de vrouwen tot in 't graf
Geen wede met de mannen houden,
Was reeds, gelyk men ons veeltyds te IeezeIl gaf,
Helaas! de bittre klagt der Ouàen :
Maar dat zo menig wrevlig mail
Zyn goede gade zelfs tot in het graf blyft plaagen,
Verfchaft dit ook geen flof tot billyk klaagen 1
Doch welk een Dichter zingt 'er van ~
Dat menigmaal de vrouw, om tydverdryf te vinden,
Den
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Den man weêrCpreekt, en nimmer zwicht,
BeCpot wel menig hekeldicht:
Maar dat de man, in 't byzyn zelfs van vrinden,
De vrouw, als zyn f1avin, gebied,
Betlraft het febimpdicht fchaars of niet.
Dat vrouwen traag zyn om gehoorzaamheid te leeren ,
Daaröver zucht en klaagt de man:
Maar kan men daaruit niet beweeren
Dat trotfche mannen niet gevat zyn op regeeren,
Dewyl byna geen vrouw hunn' last volvoeren kan?
Dat vrouwen gaarne zicb aan rangzucht overgeeven ,
En leeven , om ten dienst van tooi en pracht te Jeeven ,
Maakt mannen grys van zorg en rouw:
Maar dat zich mannen koel omtrent hun vrouw gedraagen,
En enkel lee ven naer hun eigen welbehaagen,
Hoe zeer betreurt dit menig vrouw!
Dat vrouwen zich, by 't fchoon der juistgevormde leden,
Niet fleren met het fchoon der zielbekoorlykheden,
Is mogelyk niet zelden waar:
Maar dat de mannen vaak flechts geld en fchoonheid eeren,
En de oefning van 't vertland der vrouwen fmaadlyk weeren ,
Haar door hun voorbeeld dwaasheid leeren t
En wegens dwaasheid zich beklaagen over haar I
Klinkt in der daad zeer wonderbaar,
En is nochtans uiet zelden waar.
Daarom, Ó Mannen! als gy hier Crispine in woede
En haat omtrent Crispyn, haar' man. befchouwen zult,
Zo t90nt geen uorsch gelaat, en geeft. in euvlen moede,
Toch de arme vrouw-alléén geen fchuld.
Zyt ge, ongelukkig, ook Crispynen in uw leven,
M 3
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Daar uw Crispine u haat, zo denkt, in dit geval:
Ik heb misfchien hiertoe gelegenbeid gegeeven:
En betert u; ligt dat Crispine u volgen zal.
Crispine 1l:ierf, en binnen weinig dagen
Stierf ook Crispyn, baar man, en, acb!
Door loutre fmart en droef geklag ,
Indien wy 't lykgedicht daarvan de reden vraagen.
Maar veel en hebben geen geloof daaräan gellagen.
Men dacht de gramfchap was alleen daar de oorzaak van.
Doch gramfchap immers is geen hwtstocht van een' man.
Genoeg. Hy 1l:ierf, en, naar zyn' wil, wierd goedgevonden
Dat Zyll gebeente by 't gebeente rusten zou
Van haar, die zich aan hem door 't huwlyk had verbonden,
En hem met liefde diende in die gewenschte trouw;
Gelyk men dan den man ook plaatste naast de vrouw,
En deeze beide. weêr in 't graf veréénd, betreurde,
Terwyl zelfs niemand was bedacht
Op 't geen hier naderhand te menigwerf gebeurde.
De vrouw verfcheen aan 't graf, in 't doodigewaad by nacht.
De Koster noch zyn knecht dorst in den morgen 't waagen
De klok te luiden, 1l:eeds vol vrees,
Wyl zy Crispine telkens zagen,
Die angfiig op haar graffiêe wees.
De Koster wachtte negen dagen,
En riep de Maagfchap der Crispynen toen byéén,
Maakt driewerf eerst een kruis, en meld wie hem verfcheen.
Hy treed ter onderzoek, en tracht uit hen te hooren
Wat toch de zalige in haar zielerIlst mogt nooren.
Ligt, zegt hy, heeft ze u iets bevolen by haar' dood.
Maar niemand weet dat ze iets gebood.
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Hen heugt (lechts dat zy van een grameraad voordeezen
Gefproken had. Dit, riep de Koster, dit zal 't weezen.
Men haalt terftond den fchoonften zerk,
En ftelt met allen fpoed den kunftenaar te werk.
Twee harten worden in den breeden neen gedreven,
Met deeze regels, door den Koster opgegeevetl:
" Hier rust een Paar, elkaêr gelyk in liefde en trou\v.
" De Doodverëenthier weêr, na'!fchciden, man en VlOUW."
Nu zal zy rusten, zou men !Deenen.
Maar neen! hoe dikwerf ze ook te vooren was verfchenen ,
- Veel meerverfcheen zy nu ,en liep, op nieuw verlloord,
Den goeden Koster na; zelfs gaf ze een angllig teek en ,
D:>or 't oopnen van den mond, alsöf zy wilde fpreeken ,
Terwyl men haar geen ander woord
Dan ach! onduidlyk hoorde zeggen.
Wie was in flaat dit uit te icggen?
Men opende het graf: geen dekfel was verteerd:
't Was alles nog, al~ 1'y 't begraaven, ongefchonden.
Hy wierd ter rechter-zy', ter linker zy gevonden.
Neen I riep de Koster, Qee~! de kisten aaan verk-eerd.
Doodgraaver, foei! gy hebt den rang der vrouw ontëerd.
Men zet de kisten om: doch 'e is daarna gebleken
Dat ze in haar rust niet wierd geftoord uit zucht tot eer.
De fchoonen (dunkt my) zyn niet vast aan die gebreken,
En zyn ze 'er al aan vast, gelyk veel fpotters fpreeken,
Zy zyn het toch in 't graf niet meer.
Crispine is telkens aan den Koster weêr verfchenen.
Zy weende fieeds gelyk de fchimmen weenen,
Wees altoos op het gra~ en gafmet hand en mond
M4
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Een teeken, 't welk hy eindelyk verllond.
Hy deed op 't oogenblik des Graavenmaaker komen,
De man wierd uit het graf genomen,
En, naar eene andre plaats. verr' van de vrouw gehragt ;
En beiden zagen zy, nog in den zelfden nacht,
De vrouw met een vernoegd gelaat verdwynen.
En (edert heeft men haar nooit weder zien verfchynen.
J. P. B.
DE JONGELING EN DE GRYSAART.

Hoe kan ik best fortuin en hoogen lland ve.rkrygen ?
Vroeg eens een Jongeling aan eenen ouden Man,
Daar zyn, fprak dees, zo veel ik my herrnnren kan,
Twee middelen of drie om hoog ia eer te llygen :
Wees dapper. Menig mensch wierd groot 1
Die, in gevaaren welberaaden,
Zyn rust en vreugd verzaakte, en, tartende den dood,
Naar glori dong door dappre daaden.
Wees wys, rnyn Zoon! De k!eenll:e op aard'
Is menigmaal, door geest en door verlland vermaard,
Aan 't hof en in de !lad ten tlilp van eer gellegen :
Dit word door tyd en vlyt verkregen.
Dees middlen neemt een groote ziel te baat.
" Doch zy zyn zwaar,'''kWil't nietvooru verbloemen.
" Ik wachtte iets ligters van uw' raad,"
Goed, fprak de Grysaart, 'k zal u ligter middel noemen:
Wees !lecbts een zot: een zot komt dik wils ook tot llaat.
H. ']. R.
LEER.
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Hoe zalig leeft hy, die bewust is van zyn' pligt;
In menfchenliefde blaakt, by all' wat hy verricht,
En, fchoCiln door geen en eed tot 's naaiten dienst verbonden,
Beroep, en ampt, en eed heefE in zich-zelv' gevonden!
Eens,anders welvaart is zyn bemel, en. myn leed
Gaat hem zo na aan 't barte alsöf 't àem-zelv' bel1reed.
Hy voelt zich alszins door de oprechtl1e zucht gedreven,
Om bier voor elk zo trouw als voor zicb·zelv' te leeven.
Hem dringt geen traanenvloed, die u uit de oogen fehiet,
De mildheid af, waardoor gy lust en rust geniet.
Hy ziet dat gy met vrucht zyn gaaven kunt omfangen,
En meer zelfs dan gy hoopt, zult gy door hem erlangen.
Zyn weldaad eiscbt niet dat ge u als zyn naaf gedraagt;
Dat ge, uit erkentnis , maakt dat uw gewisfe u knaagt;
Dat iets, om bern, u van uw vryheid Zou beroonn,
En dat gy, juist als by, zult denken en gelooven.
Uit weekbeid is niet ilecbts zyn bart tot bulp bereid,
Als neigde 'e, fchuw voor leed, alleen tot vrolykheid;
Veel minder tracbtby door zyn gunst uw buis te bouwen,
Om 't geen hy eenmaal deed, u tienmaal vóór te hou~n;
Hy hoedde u niet, noch heeft uw' wankien flaar gefehoprd ,
Opdat \:ly zich verheff', gelyk men dikwerf hoort:
" Ik hief hem uit het fiof tot dit gelukkig leven.
" Ik wilde 't I eer hy wietd tot boogen fiaar verheven."
Neenl vind hy 't nuttig dat hy u zyn' byfiand ·bie,
Geloof niet dat hy wacht, tot dit de waereld;zie.

M6
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Hy eischt veelëer van u nooit iemand zuJ!(s te ontdekken.
Hy laat zyn hart ea God liefst tot getuigen 1hekken.
Het waanziek zelfbelallg verwekt zyn goedheid niet.
All' wat de Reden leert, all' wat N:ltuur gebied,
All' wat uw no~ddruft eischt, beweegt zyn teedre driften,
Ook zonder lof en foon, tot liefde en liefdegiften.
lIy acht zich nooit te zwak om trouw u by te !laan;
Zyn welvaart, !laat ,gezag en vrienden ziet hy aan
Als middlen tOt uw heil: vermag hy niets door daaden,
lIy zal u met ver!land en door ervaarnis raad en.
6! Spreekt hy by zich-zelv', my [chonk Gods milde hand,
By magt en goedren , ook 't wel willen en 't ver!land;
De laat11e wende ik aan, om 's naasten heil te trekken
Uit de eer!le gaaven, die my-zelv' ten nutte !lrekken.
Ware anders, 't geen ik ooit door 's Hoog!len gunst oliltfing,
't Bederf niet half ten roof, en my ter foltering?
Of zou ik, als een dwaas, 't vergangklyk goed, en tevens
Myn hart, ver!land, gewis[e en al de vreugd myns levens
Opfluiten? wat ellende in 't midden van del' [chat.
Wanneer ik dien, vol zorg, flechts in bewaaring had!
Heb ik alleen hit goed myns vaders moogen erven,
Opdat ik, ryker, dan myn vader was, zou ilerven?
Is rykdom de oorzaak dat men fnoode vrekheid voed,
Waardoor men armlyk leeft, by allen overvloed?
Dan !laat l1y als een vloek en zwaare last my tegen,
En wierd hy my ontroofd, ik hield het voor een' zegen.
tIy, die door handenwerk met moeite zich geneert,
Door yver nog bezweel, zyn zeemlig brood verteert,
En zelfs by 't laat!le !lukje is vergenoegd gebleven,
Leçft beter arm, dan ik by al myn' fchat zou leeven.
Ik
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Ik zie wel wat Gargil al door zyn'(chat vermag.
Van lwintig fchotels. rookt zyn eetzaal, dag aan dag~
Hoe 's vaders erfgoed hem te fiade komt, bewyzen,
Geduu~ig op zyn' diseh, nieuwuitgedachte (pyzen.
't Is waar, Gargilleeft ruim. Kom vry ter middernacht:
Geen gast komt ooit te fpaé, waar hem de kok fieeds wacht.
De gullle waard zal u met keur van fpys verzaad en,
U volle glazen biêll, met wyn u overlaaden.
Smoor uw verftand in 't nat! gy drinkt hem nooit te veel.
Gy duizelt. Dat's zyn,wensch. Kom, maak dat dit hemfireel'!
Zo lagcltt hy, als hy u des morgens 't voorhoofd firyken ,
En, krank door zylle gunst, hem fluipend ziet ontwyken.
Gargil gebruikt dus 't goed, en zet de zwelgery,
Waarmeê hy 't wuft verbrast, nog grootfche naamen by.
Begoocheld, leeft hy dus, en 't fehYl'lt hem 't rechte leven ,
Totdat hy zyll paleis voor fchuld moet overgeeve••
Bouw, denkt de menfchenvriend, u vry een buis, Suifeen!
En waan dat reeds uw Daam verëeuwigd is door neen!
Gy fticht llechts 't grootsch gebouw, opdat eens by uw fchalten t
Uw weeldrig kroost daarin te ruimer uit moog' fpatten.
Houw gantfcbe wouden'om! leg kostbte boven aan!
Veel hebt gy voor de praclu, voor androo niets gedaan.
Plaats zuil, en vaaS, en be~ld ,: en buis, en hof, eit dreeven!
Den kUIlsmaar word de roem, maar geenszins u gegeeven.
Nooit moet de rykdom, door 'e geluk my aangebragt,
Myn zindelyk vertr~k doen fchitteren van pracbt!
Myn vriend verlaat hetnoo', bezoekt het met v,erlaugen,
En 't is bekwaam g~qoeg om hem en my . te ontfangen.
Voor vrieqd en vreemden word rnyn fpys gereed gemaakt,:
Indien 't, gezond e~ frisch, my en myn gasten fmaakt,
M 7
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Is 't noodloos d'overvloed uit velden , zee en wouden ~
Den disch en my tOt last, ons nog voor 't oQg te houden.
Verzaad me een wyze vriend doorzyn gefprek ,vol geest,
By weinig fpyzen, dan ben ik te gast geweest,
En ruilde niet met hen, die honderd fchotels teIlen,
En Jich by ieder, om 't gebrek aan honger, kwellen.
De waereld heefE genoeg betrekking tot myn' aaat,
Om eisch te doen op 't geen myn nooddruft overlaat.
God heeft het tydlyk goed tot onderhoud gegeeven
Van allen-, die nu zyn, en immer zuIlen Ieeven.
Dat menig eerlyk hart en vroome 't echter derft;
Een tyke jongling van gebrek vroegtydig fierft,
En menig vader klaagt dat hy, deor vlJt en waaken,
Geen broods genoeg verdient, om kindren groot te maak en:
Doet dit Natuur? Ó neen! haar weldoen kent naauw' maat.
Uit vrekheid, list, bedrog, verkwisting, eigenbaat
En trots komt de armoe voort. Gevoelloos hart des boozen !
Gy. fchoon gy redden kunt, blyft zulks verwaareloozen.
Bhileet ging langen tyd met angst en fmart belaen,
Waarom? ·tot op dit uur, komt geen Samaritaan.
Hy Iyd vast zonder fclmld, en waar'lang 't leed onttoogen ,
Indien gy .atbaar waart voor teder mededoogen.
Dus denkt de menCchenvriend;hydenktniet Oecbts, hy doet.
Met wysheid deelt hy uit, verheugd, dat, door zyn goed,
't Gett,!. der blyden wast, en dat der droeven mindert,
Waardoor ligt veeIer nood hierna nog word verhinderd.
Hy fchraagt de weetenfchap, en, daar by baar berchut,
Breid lay de waarheid uit, en (bekt de deugd ten fiin.
Hy weert bet Bygeloof., het ~ofd der fn'OOdè· zoonen
Van 's afgronds duistren nacht, dat God en ha)f durft booneit.
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Een knaapje , 't welk Natuur meer geest fchonk dan geluk,
Is al zyne achting waard'. Hy red het uit den druk,
En tracht, door voorbeeld, hulp, grootmoedigheid en waaken,.
Het edelmoedig, wys, getrouwen groot te maaken.
Wat eedle daad is dit, dat hy een kind, hem vreemd,
Met tederheid bezorgt, en in zyn hoëde neemt!
Wat weldaad voor dien zoon! de vader gafhem 't leven i
Hy fchenkt hem tucht en kunst.Wie heeft hem 't meest gegeevenr
Hy zet '5 jaars zeekre fomme op rente. Hoe I voor wien?
Ligt dat zyn' vleijer dit tot menig brasmaal dien'.
Of koopt hy ook daarvoor der dichtren lauwerbladen ?
Neen! fchaam u vry! hy ziet geèn wee"Ow met zorg belaaden,
Ofbouwt haar huis, en trekt, terwyl hy haar verkwikt,
De weesjes op, die hy ten dienst der waereld fchikt.
Dit noemt hy zyn geluk. Zy zullen veele jaarin,
Dus fpreekt hy, namyn' dood, nog de eermyns naams bewaaren.
Gelyk een woekeraar, die rente op relHe hoopt,
Zyn winst berekent, als het jaar ten einde loopt,
Zo brengt de menfchenvriend zich dag aan dag te binnen
Hoe veel hy met zyn goed door weldoen wist te winnén.
Hy lagcht om de ydle praal" en 't weggefmoltel1 goud,
Waarvan Marul een huis vol luije dienaars hond.
Die telkens in den weg, hem noch zyn paarden wyken
In, ledig gaan, en ze ook ió dartelheid gelylfen.
Dus word hier 't geld verteerd, daat 't onzen menfchetivriena ,
Genoopt door broedermin ,ter pligtbetrachting,dient.
Ziet hy 'J ver.Iangend hart op 't.krankbed jatnmrend treuren,
Hy weet het troost te biên. en gadlyk op te beuren.
Om yorst te zyn , ontbreekt hem onderboorig lal'Jd:Mallr, v,olken! geeft hem vry, den reepter in dé hand-'
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Hy zal, als Antonyn, door wysheid zich doen vreezen;
Zachtmoedig, als Trajaan; groot, als Augustus weezen.
Hy denkt: geluk en volk zyn niet voor my-alléén,
Maar ik ben voortgebragt tot nut van 't algemeen.
Iq waare grootheid wenscht hy 't Godsbeeld uit te drukken
Door liefde, en 't zallicm ook door liefde wel gelukken.
Geen ondank maakt dat hy min gunfiig 't hart u bied :
:6eproef 't in vyandfchap: gy blyft zyn vyand niet.
Wat haat ook iemand in vervolgzucht mooge ond1:eeken,
Hy zal zich, boe verdrukt, niet dan door weldoen wreeken.
Gy vraagt: Waar blyft de vrucht der uitgaafvan dien man?
iJ VJiend! bevordert niet zyn'gunst ook 't nut daarvan?
Men ziet den landman, in den herfst. deR ak~er bouwen;
En 't opgelegde graan de voren toebetrouwen.
Verblyd terflond hem de oogst? óNeen I nakortentyd,
Wt al 't gezaaide in fneeuw begraaven, wyd en zyd.
Doch 't maakt hem niet bevreesd. De lenteluchtjes zweeven
Naauw' over 't veld, of't veld begint nieuw groen te geeven ,
Dat zomergraan belooft. Het zaad raakt in den bloei.
Men ziet een korenfleng, hoe kleeft eerst in haar' groei,
In hall,ll hy,halm verdeeld, en vruchtryke airen draagen,
Zo dat veelty~8 één graalltje u brood geeft voor veel dagen~
Dus tOORt Weld~aqigheid haar vruchtniet op één flond,
Maar legt, in 't welzyn van her weesje, eerst aechts den grond.
Di t.ft:hyn t van kleenbelang: \Vat bnt het heli van éénen,
paar duizend, buiten hem, hun onheil nog beweenen 7
Doch wacht een' korten tyd; het weesje word een' man,
Die door verfland en kunst en goedren dienen. kali.
Hy weet door dientlen, hulp" verbeetren , zorgen, waaken,
Naar maate van zyn' flaat, ook agdren Sfoot te maaken.
De
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De voorfpoed van één' mao brengt menig huis tot fiand,
En veeIer huizen heil is 't waare heil van 't Land.
De waereld word dit heil, in 't weesje, reeds gegeeven
Door de eerfie hand, en dit verduurt eens menfchen leven.
Ach! wilde toch de mensch zyns naasten fchutsheer zyn t
De meeste weedom waar' nog onbekende pyn;
En kon de zachte geest der liefde elks hart bekooren,
Geen fnoode drift van nyd, of haat waar' nog geboren.
God fchiep ons: tot wat einde? elkaér ten toeverlaat;
Tot burgers van één Ryk, tot leden van één' Staat.
Dien band verfcheuren wy, daar we ongevoelig blyven,
En ollze welvaart door eens' anders rampfpoed fo/veq.
Gy zyt oprecht en trouw, en hebt verlland daarby,
Maar echter gy gelooft, noch denkt, noch fpreekt, als wy;
Die feil doet ligt in woede een 0 blinden yvraar blaaken,
Wiens woorden heilig zytl, wiens daaden God verzaaken.
Ten dieRst van God, die ons de wet der liefde gaf,
VervoIät, verdrukt men u. Men fioot u van zich af,
Met fmud, uit heiligheid. Men wil, door overheeren ,
Door wreede foltering, recht Christlyk u bekeeren.
Spant niet nog menig Land, uit nooitbevolen pligt.
Rechtzinnig voor den Heer, dit heilig bloedgericht ?
Waant menig vierfchaar niet, dat ~y de kerk doet bloeijen
Van 't wIlare Christendom, dooi' ketters ujt te roeijen,
Die dikwils , zaliger dan Ot yvrend beulenrot ,
Hun zielen, in den dood, opöffren aan hunn' God?
Zo liefdeloos vergroot de mensch zylls naasten plaagen,
naar hy hem, als een vriend, zachtmoedig moest verdraagetl.
J<.eer weêr, gelukkig Jaar! keer, oude gouden Tyd,
Die waarheid, liefde, recht en trouw bleef toegewyd! .
B. DB.
R Y K.
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Hoe! leefik om verdriet te erlangen door het leven?
Dan waar' naauw' erger gift, dan 't leven, my te geeven.
Dan wenschte ik du'izendmaal my van 't verLland te oDtfiaan,
En dat ik, als het vee, niets wist van myn beLlaan.
'k Tracht naar vernoeging, naar beveiliging van fmarte.
Dit wenscht en zoekt myn hart met aller menfchell harte.
Maar hoe de drift gefiild, waarvari ik word beLlreên?
Ach! ware ik ryk en groo~, dan ware ik wel te vreên.
Zo ik ill overvloed die goedren mogt ontfangen,
Wier glans myn zinnen fireelt, wat zou ik meer verlangen?
'kWensch dan om rykdom ,ja. Maar heb ik welbedacht
Of't waarlyk rykdom is, het geen men rykdom acht?
Ligt deed de waan;myn hart in dees begeerte dwaalen.
Leert my des rykdoms waarde, Ó Ryken I dan bepaal~n.
C~aDt! fchatryke man! zo gy te vreden zyt.
Dan rust ik waarlyk niet, vóór my een fchat verblyd'.
Ikflaa hem heimlyk gaê. Hy telt, lagdltonder'ttellen,
En fpoed zich om 't getelde in zekerheid te Llellen.
Het dekfel knarst der kist waarvoor hy knielend' ligt.
Cleal'lt fpringt op; ziet om; flaat zyn verfchrikt gezicht
Wel tienmaal door 't vertrek; tlSt, beevende en YQI zorgen,
Langs 't bedde, ofdaar de diefzich mooglyk hebb' verborgen:
Hy vind niets, en vertrekt. AI peinzend' gaat hy voort,
En keert, vol argwaan, weêr naar 't pasverlaaten oord;
Bevoelt elk flot en deur, om, door die proef, te ervaaren
Of zy gefloten zyn, zo als zy even waren.
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Uw vrouw roept u, Cleant! De disch is aangerecht.
Men brengt de helft eens broods; hy ziet het aan, en zegt:
Hoe! gistren opgefneén en nu reeds half verminderd!
Vrouw 1 beedlen word ons lot, indien gy 't niet verhindert.
Hy eet, en ziet uog fcbecl naar 't geen hy.overgaf.
De vrouw heeft pas geproefd, ofhoort : Genoeg! Neem af.
Een man, door wien een fchat voor Vors ten word bezeten,
Ontboud zicb·zelv' dan en zyn vrouw 't genoegzaam eeten?
Onwaardige Cleant! gy zoud gelukkig zyn?
Neen, flaaf van uw bezit, uw geld dient u tot pyn.
Doe, in uw gramfchap ,Heer! my toch geen' fchat verwerven,
Om een' Cleant te zyn; om alle heil te derven I
~elukkiger Lupin, naar u wend ik myn fchreêll.
Hy blinkt, en, in zyn huis, blinkt alles om hem heen.
Hy-zelfleid my rondöm. Waar is meer fchoons te ontdekken.
Dat, zo door konst als fmaak, verwondering kan wekken l'
Gemak en pracht zyn hier veréénigd met elkaêr.
Hier krygt de fchilder lof, en daar de konflenaar.
't Geen kiefche wellust eischt trekt van alöm myne oogen,
Eu niets ontbreekt van 'tgeen wy immer wenfchen moogen.
Gelukkig, riep ik toen, gelukkig is uw flaat!
Straks fpreidde een roode gloed zich op Lupins gelaat.
Wat k:m men, ging ik voort, nog meer dan dit verlangen?
Acb I borst Lupin toen uit, met traanen op de wangen:
Myn zoon een booswicht, dien ik niet verbeeuen kan t •• _
Een vrouw die my niet mint! ••• Ik ongelukkig man!
Wat kan in myne elend' paleis offchat my geeven'
OntOoeg me een but van ramp, 'k zou daar gewillig leeven.
Alcest is ryk en jong, gebruikt ;wat by bezit,
En heeft ook vriendendienst, getuigt men, tot zyn wit,
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Hy zjet door vrekheid , vrouw noch zoon zyn vreugd be1l:ryden,
En, al!yd mild van hand, door niemand zich benydoo.
Zyn huis gelykt een aad, en ieder dag een feest.
Gelukkig is Alcest, fcho~n 't niemand waar' geweeSt.
Men toont hem aan myn oog. Welk een vervallen wezen I
Hoe krachtloos gaat de man! 't Zyn vruchten, zou ik vreezen ,
Van koorts. Ja, ziek te zyn is 't kwaad dathem hier kwelt,
En de anzen maaken hem nog zieker voor zyo geld.
Ik ken hem, zegt myn Vriend. De nachten zyn hem plaagen,
En hieröp wreekt Alcest zich moedig door de dagen.
Hy zoekt in vriendenkout , in fpel en fchens naar vreugd ;
Maar vriend,nocll fpel,noch fcherts ver[chaft zyn hart geneugt'.
Zyn tafel is vol fpys, zyn wyn is uitgelezen;
Doch beiden worden door zyn gasten flechts geprezen.
Alcest is onvernoegd, o[[choon hy 't niet wil zyn.
Hy eet en drinkt naauw', ofhy walgt van fpys en wyn.
Hy toeft nochtans by hen, die aan zyn tafd eeten;
Drinkt wyn, opdat de wyn hem doe zich-zeI v' vergeeten.
Ach! liet hy zich eens uit, wat voel ik my ver mast !
Myn fchat heet myn geluk, en is my tot een' last.
't Geen my by dag verheugt, doet's nachts me in 't rusten hinder.
'k Ben ziek; maar zon ik't zyn waar' myn bezitting minder?
Cleant! Lupin! Alcest! hoe groot uw rykdom zy,
Uw overvloed zet u geen ver~enoeging by;
En quizend , die een zot gelukkig acht als ryken;
Dewyzen duizendmaal het geen ge my doet blyken.
'k Heb dan tot myn geluk geen fchatten noodig, neen:
Noch pracht noch overvloed maakt iemand wel tevreên.
Leer, Rede! leer my da,n de hebzucht overwinnen.
En overreed myn hart gè~' aard[chen fcbat te minnen,
DIe.
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Die zweet en arbeid eischt J en brasfend word verteerd.
Of gierig word .bewaard, of tot een' vloek vermeêrd!
Wat moeite kosfhet eer men rykdom kan verwerven l
Zal ik, door laf gevlei en list dien rrachten te erven?
Zal ik der grooten juk my op de fchoudren laên,
En laag zyn, om eerlang als ryk te boek te fiaan?
Of daartoe, als Serpil , door meineed en d,;>or liegen,
En fialt en kerk en weêuw en wees en God bedriegen?
Vervloekt zy zulk een fchat, die my voor zot verklaart!
Vervloekt een winst, die my als roover maakt vermaard!
Dit, zegt gy, zoek ik niet. Ik ken veel beter goedren.
Is lQf niet fteeds het doel der vuuriglle gemoedren r
'k Tr:rcbt dan naar roem. Wat heil! wanneer de riaam van groot
Ons by ons leven ftreelt en byblyft na den dood!
Wanneer we iets doen met eer, het geen fchierallen vreezen !
Ik wil geen' roem-älléén, maar dien ook waardig weezen ,
En iets bellaan 't geen elk befchryvenswaardig acht,
Zo niet, zelf fchryven voor het laate nageflachr.
Zag ik door 't volk my, tIs de roem der wysheid, eeren,
Dan fchonk de roemzucht my all' wat ik kon begeeren.
1\1 yn hart ombrand geheel voor u, Ó Roem I Myn .,Iyt,
l\'1yn levenslust, ik-zelf, 't zy all' u toegewyd!
lVl yn nabuur ligt te bed; men laat' den luijaart flanpen ;
Ik waak, opdat iets groorsch worde uit myn brein gefchapen~
Een vriend vraagt my belet••• 'k Zou bly zyn bern te zien";
Malr .een,myn roemryk werk••• Gaa, zeg: 't kan niet gefcbiên.
Hoe fchoon is 't weér••• Ik wil••• neen, 't zyn geringe zaaken
Voor iemand, bezig zicb onfierfelyk te maak en.
\Vilt is myn geest vermoeid I .• Gaa, haal me een glas met wyn.
Doch wyn kweekt flaaplust aan ••• Goed, laat het water zyn.
Hoe
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Hoe lalJg heb ik my reeds begraaven by myn leven!
Wat zoet, Ó Doris! had me uw omgang kunnen geeven I
Ik had de~ levens rust genooten aan uw zy'.
Wie is zo Cchoon, zo wys, zo trouw, zo vroom als gy ?
Doch kan men minnende ook zyn glori doen beklyven?
Neen, liefde hindert ons. Goed, 'k zal dan eenzaam blyveu.
Veel jaaren [nelden heen. Ik ben het dien men roemt,
Die 't grondigst denkt, dien elk de fraaifie Cchryver noemt:
Dit vreemd geluk was dan aan my.alléén beCchooren ! .
Niets kan, heb dank, Ó Eer I thans myn genoegen ftooren.
Ik ben de lust des volks. Ik ben der wyzen baak.
Maar, 'k zie 't, myn roem verflyr. Hy vergt me een' nieuwen
Op , op, gelukkig mensch ! uw yver moge verkouden: (taak.
Den roem, dien gy verkreegt, moet gy ook {bande houden.
Op! onderneem 't nog eens. Verban uw tydverdryf.
Slaap, vrienden, liefde en wyn; verloochen u en rchryf.
't Is waar, uw Iigchaam kwynt, uw vlyt kan 't ligt bederven:
Maar beter jong met roem, dan, roemloos, oud te fierven.
Thans leest de waereld weêr van my een meesterfiuk.
Zy leest, herleest, en wenscht, verwonderd, my geluk.
Ik ben voldaan. M yn hart kan zich nu fieeds geneeren
Met myn' verkregen roem. Wat zou ik meér begeeren'
Hoe veel gevoel ik thans! Hoe veel ••• maar'k zie 'er één' ,
Met my gelyk in lof, het letterrpoor betreên.
Slechts één' ? neen, veelen nog. Dit kan ik niet verdraagelJ ;
Neen, nevens my te fiaan, dit moet geen ftervling waagen,
'k Wil éénig zyn, hoe 't gaa. 'k Ben des niet welgemoed,
Voordat myn groote geest alle andren zwichten doet.
Hoe lang laar gy, ó Dwaas! doorroem u'tbrein ont11:ellen?
Gy ziet, hy kwelt u, ja, en zal u eeuwig kwellen.
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Gelyk by 't vuur der koorts, de dorst, die u verteert,
Door dikwyls drinken niet geRild word, maar vermeêrt:
Zo zal ook alle roem, dien ge u kunt eigen maaken.
Uw eerzycht niet voldoen, maar Llerker haar doen blaa\en •
.Befchouw met ernst den roem, misfchien bluscht dit uw' gloed.
Is niet de grootLle roem een klein, een vluchtig goed?
Als my een waereld eert, dus fpreekt ge, en my doet weeten
Dat haar myn kunst verrukt, is dat gering te heeten?
Die zelfde waereld, Vriend! wier lof u klinkt in 't oor,
Ging menig wandelaar in zes paar uuren d66r.
Stofop geen waereld, neen, daar 't klein!1:e van haareoorden
Nog veele plaatfen heeft, die nimmer van u hoorden.
De man, van wien gy waant dat hy u leest eu acht,
Weet fomtyds niet dat gy ter waereld wierd gebragt.
En hy, wiens gunst uw' trots zo menigmaal kon wekken,
Lagcht heimelyk u uit, en telt u by de gekken.
Doch 't heir, welks lof u !1:reelt, zy eindloos in getal:
Denkt gy dat u dit lot gelukkig maaken zal?
Wie zyn 't, die willig u zo hoog in hun gedachten
Verheffen? meest een volk, dat ik en gy verachten~
By honderd van hun foort ~yn naauwly~s twee bekwaam
Tot wikking van uw werk, tot roeming . van uw' naam.
Tien pree zen u. Wees trotsch! Mur weet flechts dat door deezen
Een gek, wees niet meer trotsch, daarna ook wierd geprezen.
't Ontbreekt a,an kenners niet. Wat zeggen die? Wel nu,
Zy pryzen u; nog meer, zy !1:aan verrukt van u.
In u heeft onze tyd den fyn!1:en geest bekomen;
Gy zyt het fchranderst hoofd, zy-zelfflechts uitgenomen.
Schier ieder, die u pryst. beloont zich voor dien lof;
Waant heimlyk dat hy zich, in u te fchildren, trof.
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Wie kenner is, als gy, heeft gaaven die ons fireelen ;
Maar ook den trots dat hy-alléén daarÏll mogt deelen.
Veel m~nden roemen u. Uit overtuiging~ Neen:
Men toont u vriendlykheid voor uwe vriendlykheên.
Waarom deed ons Crispyn uw' lof zo dikwerf hooren?
Opdat uit uwen lof de zyne wierd' geboren.
De reed naar zet u hoog; om uw waardy gewis?
Neen, om te toonen dat hy waarlyk reednaar is.
Door tydverkwisters word ge ook aan den disch geprezen?
Ja, als niet langer 't weêr hun onderwerp -kan weezen.
Thans geeft Sarkast u lof. Waarom? Dacht gy 't wel, Vrind?
Opdat zyn (pot daarna te meerder ingang vind'.
Gefield, dat duizend zyn het geen ze om treilt u fcbynen;
Gefield, uw roem zy groot: boe ras zal dit verdwynen:
Het bart, dat door uw' naam tbans van verrukking !la:!t ,
Blyft morgen by dien klank in roereloozen fiaat.
Men word het eindlyk moede u onöphoudlyk te eeren,
En leent allengs hem 't oor, die doelt op u te deeren.
Ontgaat een fierveling wel ooit de lasterzucht?
Is niet van uwen roem eens anders nyd de vru<:ht?
De wyze zal in u haast waare feilen merken,
En met verdichten -zal eerlallg de nyd die fierken.
Men hoort den (potter lIan, en hoort hem zelfs met lust;
Want dat gy feilen hebt is noodig te onzer rust.
Zo zeker is de roem der Helden en der Wyzen.
En zoud ge, om zulk een goed, u als gelukkig pryzen?
Gy gaêrt, 't geen u ODtwykt, met fiddring en verdriet,
En, als gy 't eindlyk hebt, dan is 't nog 't uwe niet.
Wie zal om zulk een goed, eerst vóór het word bezeten,
En dan wanneer men 't heeft, des levens rust vergeeten?
Staa
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&11 ons , Ervaarenis! Ó _Rede! flaa ons by!
Maake, als van gierigheid, ons ook van eerzucht vry!
Noch roem, noch overvloed kan onze wellfchen mllen:
Zy tiaan ook geen van bei volkomen in 011S willen.
All' wat door hen den geest ooit diende tot gewin
Raakt flechts zyn oppervlak, en dringt 'er nimmer in.
't Geen my gelukkig maakt moet wezenlyk my treffen;
Het moet be!l:endig zyn, en mynen geest verheffen,
Hebt wellust J roem en magt; gy wenscht nog meer; omdat
Uw ziel niet all' wat zy bevatten kan, bevat:
Een ledig blyft 'er nog; waartoe is dit befchooren?
Ó Deu~d! de vreé van 't hart word ligt uit u geboren!
.. Ja, menseh! verkryg u deugd, wenscht ge een' gerusten llaati
Wees wys ,myn Vriend 1 en zet aan uw begeerten maar.
'e Is waar, 't valt moeilyk op zich-zelv' te zegepraalen;
Maar niets kan by de vreugd dier overwinning haaIen.
De rykdom is uw wenseh: doch, eer gy dien voldoet,
Is 't leven, dat gy wilt genieten, heengefpoed.
Gy tracht naar veel: doch leer 't onnoodige verzaak en:
Gebruik hèt geen gy hebt. Deeze aarde is vol vermaaken ,
Onmreekt u flechts de kracht om ze op te fpooren niet:
Van duizend is 'er nu pas één het welk gy ziet.
Gun ieder zyn geluk.. Schroom nietll te onderwinden
Om in eens anders heil van 't uwe een deelte vinden.
Het lot fchonk hem meer goed dan 't u gefchonken heeft:
Maar maakt die fchat dat hy ook vergenoegder leeft?
Hiermeê mi'Sleid gy u, Kost ge op cen' troon genaken,
De tyd zou voor dien rang u ras gevoelloos maaken.
En toonen u dat by, die armlyk zich geneert
Enflecbts een ~ut bewoont, daaröm geen -heil ontbeert;
UI
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Dat dikwyls, als een bron hem koelt na moeilyk werken,
Die bron hem mier vermaak dan wyn u doet bemerken.
Ontbeert hy een genot dat u de rykdom fchenkt,
Hy word ook door 't verdriet des rykdoms niet gekrenkt.
Zoek, zoek vermaaken die u met genoegen fireelen,
Dat, na 't genieten, nooit door wroeging zal verveelen.
Wat zorgt gy dat uw roem des aardryks kreits doordring'?
Uw vriend , uw vrouw, uw huis maakt groot genoeg een' kring.
13evlytig u om hen. door liefde, aan u te binden,
En gy zult eer en rust in hunne liefde vinden.
Elk vriendfchaps dienstbewys, elke ongeveinsde raad,
Hoe klein de waereld ze achte, is een verheven daad.
In 't huislyk leven zyn ook hemelfchoone pligten,
Wier fiil voldoen meer is dan heldendaên verrichten.
Een Rechter in u, van uw oogmerk fieeds bewust,
Loont uw goedwilligheid met innerlyke rust.
Bel1ryd ge u-zelv', de zege is niet zo haast voldongen,
Ofhy bekroom het hart, 't welk grootsch zich heeft bedwongen.
Verlangt gy 't bly genot va!1 omgang, vriendfchap, min?
1Iy opent fluks uw hart en laat de blydfchap in.
Hy fcherpt uw zinnen op: dan komt, met pracht en zegen,
De lagcbende Natuur uw glinstrende oogen tegen.
Zyn fiil genoegen blyft u by op ieder tred,
En alles toont zich fcboçm, waar ge ook uw voeten zet.
Doorkruist gy dal en hei, die 't jaar zo .ryk bedeelde,
All' wat gy voelt is vreugd, all' wat gy ziet is weelde.
Thans breid uw geest zich uit, te faam met uw gezicht.
Wat aelthet trotsch geboolDt' zyns Scheppers roem in 'tlicht I
Zie hoe de .taaden, door hun vruchtbaarheid hem pryzen ,
Verheugd dat zy den mensch den groo.1l:en dienst bewyzcn.
Zie
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Zie hoe het gras, geplaatst in nederigen fiand,
Het kunstbeleid verhoogt van 's wyzen Maakers hand.
Gy fiaat hierdoor verrukt. 't Gelagch der vruchtbre ftreeken ,
Het ademen des winds, bet bly geruisch der beeken,
De zang van 't vooglenkoor, het dartlen van 't gediert' ,
't Is àll' voor u, voor u dat alles hoogtyd viert;
En gy, onfchuldig, vry van zielbezwaarenisfen,
•Treft vreugd en wellust aan, waar duizenden die misfeD.
Door nyd gepynigd noch door gierigheid verhit.
Hebt gy. die weinig zoekt, zelfs "meer dan gy bezit.
Oy denkt fieeds aan uw' pligt, aan uw konnondig leven;
Niet zonder vreugfle lIan hem, die 't mild u heert gegeeveD.
Gy ziet door bem, die was eer 't fchepflen heir beftond ,
't Ontwerp tot uw geluk van eeuwigheid gegrond;
Ook dat tot 's worms geluk, die 't oog u naauw' kan toonen,
Zich in een' zandkorn voed, en plaats vind daar te woonen.
Van uwen Vriend verzeld, of aan uw Egaês zy' ,
Maakt dikwyls klein vermaak u opgetogen bly.
En als u leed ontmoet, (wie heert geen leed t~ draagen?)
Dan is 't alrede een troost het hem of haar te klaagen.
Gy vind, vyandiglyk, daor lastring u befireên:
't Valt hard; doch, troost genoeg, gy gaaft daartoe geen re~n.
Gy moet door ongeval of roof uw goed ontbeeren:
'tValt hard; doch, troost genoeg, God blynal de aard' regeereD.
4Y voelt eene andre çmart; u treft of ziekte of pyn ;
Doch, troost genoeg, niet krank door eigen fchuld te zyn.
De dood doet vrouw ofvriend of't eenig kroost u derven:
't Valt hard; doch, troost genoeg, zy waren waard' te fierven.
Dus zy uw dierbaarst goed een wys, God vrucbtig hart!
Dit, dit vergroQte uw' lust, dit mindere uwe fman;
N ~
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Dit zy uw roem, uw fchat, uw hoofddoel hier in 't leven.
Schoon u al 't aardsch begaf, dit kan u nooit begéeven.
Van zulk een eigendom bewust in uw gemoed,
Verkocht gy dit geluk niet voor al 't waereldsch goed:
Want f van dit bart ontbloot, is 't groot!l:e der vermaaken
Een zinsbedwelming , die baar werking ras zal fiaaken.
P. M.
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G y , die den Cbristen rmaad ! weet ge iets in zyne Leere,
'[ Geen met de Reden !l:ryd, en God niet !trekt tot eere?
Verdient die Leer uw' haat, verdient ze uw' fchimp en fpot?
Toon ons volmaakter beil en een' volmaakter God
Dan ons de Schrift doet zien: kom, toon ons fchooner pligten ;
Meer aandrang om ons {leeds naar Gods bevel te richten;
Meer deugd tot zelfbeftier en Dut van 't algemeen;
Meer troost als wyvoor God tervierfchaar moeten treên;
Meer licbt als ons begrip met twyfeling moet kampen;
Meer grootbeid in geluk; meer zielekalmte in rampen.
13reng ons een Leervoor't oog, die beter voor ons waakt;
Ons meer gerust, meer wys en meerder deugdzaam maakt:
'k Zal, als berpottenswaard' , met u de Schrift dan doemen;
Haar woorden menfcbelyk, en de uwen goddly k noemen.
Vèrtoon ons zulk een Leer: zo niet t. wees dan voortaaD
Ecn Christen, zo ge oprecht de waarheid vqór wilt ilaan.
'k Vrees
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'k Vrees anders dat uw hart, om zyn gebreken te eeren,
Dien God niet kennen wil, dien zyn Gezanten leeren.
Op, Dichtkunst! eer hem, wien de Vrygeest trotsch beticht.
Stel, tot des Chriitens roem, des Christens beeld in 't licht.
Is hyde'Wysgeerniet, die. ftreevend' naar de Waarheid,
Haar lesfen volgt, en denkt, verlicht door haare klaarheid?
Hy acht de Reden hoog. en daar zy zwichten moet,
Word door een goddlyk licht hem dit gebrek vergoed.
Hy fcbift den waan van 't waare, en zal door trots nooit dwaalen;
Is van vooröordeel vry, en kent de naauwe paaIen
Van't menfcbelyk verlland , waarvoo~, hoe 't raame ofgiif',
God dikwils donkerheid, de mensch een raadfel is.
Hy neemt de Wysbeid aan van 'e Goddlyk onderrichten,
En't ishaare uitfpraak, die zyn twyfeling doet zwichten,
Die 't licht hem fchenkt waardoor de nevelen vergaan,
En ook den moed om voor de Waarheid pal te liaan.
En op de Logen, die fteeds de Ondeugd in het dwaalen
Befchermt en vooraaat. door 't Geloof te zegepraalen.
fly kent zich-zelv' en God, wiens woord hem by!land bied.
Zo kende Socrates of Plato de Almagt niet.
De Christen zegt: Door u ben ik. ó God! in leven.
Den hemel en zyn heir hebt gy 't beUaan gegeeven.
Gy fpreekt , en 'e is' er: gy gebied, en 't heeft zyn' !land.
Uw. goedheid, uwe magt omringt me aan allen kam.
Gy zyt de fterke God, wien zee en aarde looven.
De heemlen prediken uw wondren ons van boven.
Gy zyt de bron myns heiIs: u bidde ik dankende aan.
Gy hoort elks bede. en zyt gereed ons by te !laan;
En als ik uwe hulp geniet, zo hoog van waarde,
Wat vraag ik, buiten u, naar hemel dan of aard: ?
N 3
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Gy dondert in de lucht, en fchrik vervult het land:
Nog vrees ik niets, want gy, gy houd my by de hand.
Als ik de majesteit van 's hemels ruime boogen.,
De ZOI1 en maan beCchouw, dan roep ik, opgetogen,
Wat is de mensch, Ó God! dat gy aan hem gedenkt!
Ontelbaar is bet goed, dat gy bem daaglyks fcl!enkt.
Als Cchaapen leid gy ons in malCcbe en vruchtbre fireeken ;
Vervult ons hart met vreugd; laat ons geen fpyze ontbreeken.
Gy zaagt me, eer nog uw hand deeze aard' haar grondvest gaf.
Eer gy my tt licht deed zien woogt gy myn' voorfpoed af
En al de elenden, die my oefnen in dit leven.
Myn dagen waren in uw boek reeds opgefchreven.
Gy zyt der moeden rust: gy llaat de vroomen bYe
Ó God, die gaarn vergeeft I waar is een God als gy?
Op wien zou 'k, buiten u, vertrouwen, Heer der Heeren t
Gy zyt myn hulp en fieun: wien anders zal ik eeren?
Hoe zacht is uwbevel! " Geefmyuwhart, mynZoonl
" BeD:lin me: ik ben uw fchild en onwaardeerlyk loon:·
Heer! uw gebod is heil, en uwe waarheid leven.
Zou ik een' God van liefde ooit kunnen wederfireeven?
Vergeefs lokt my 't geluk, waar de ondeugd zich onthoud.
I{an ik een zondaar zyn, daar my uw oog beCchouwt?
Ook zal nooit dat geluk by my in 't heimlyk flaagen,
Want gy zult aller werk eens VQor 't gerichte daagen.
Vergeefs lokt wellust my door 't zoet van haar genot.
'k Weet dat myn Jigchaam hier een tempel is van God.
Zoude ik ooit trotfchelyk naar roem van menCchen haaken?
Neen. He~rl als gymyeen, magmydemenschvrylaaken.
Zou 'k fchalten minnen, en myn' God om hun waardy
Verlaaten? Gierigheid is loutre afgodery.
Zou
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Zou ik myns naasten roem door [maad oflasterhoonen?
Hy, die zyn' broeder haat, kan nooit Gods Ryk bewoon en.
Zou 'k u verloogchnen als Tyrannen dreigen? Gy,
Gy zyt der Vor1l:en Heer: gy [preekt: frraks vallen zy.
Zou 'k u verloogchnen als u Spotters tegenblaffen ?
U, Heiland I bidde ik aan: gy zult op 't ftrengst hen fl:raifen.
Verloren Zondaars fl:rekt uw kruis tot ergernis,
Daar 't ons door 'e waar geloof een dierbre zegen is.
Durft zich een Sterveling voor God rechtvaardig achten?
En wie toch, dan Gods Zoon, kon ooit Gods toorn verzachten?
Is nict het fcheppen van een waereld even groot
Als een gevallene te redden uit den nood?
Wat brein kan' s Heilands liefde en eedle grootheid maal en?
Als Zoon der Almagt uit Gods rykstroon neêr te daalen;
Zich-zei v' verneedrend', fieeds in ootmoed voort te gaan;
Ale Tolk der Waarheid aan den fpot ten doel te fl:aau;
Veel wOl~deren te doen, en, aan het kruis gefiagen,
Met weêrgaêloos geduld der menfchen [chuld te draagen
Om die te zyn~, die hen een eeuwig beil verwerft;
Dat hart is Goddlyk groot, dat voor 'tyn' Vyand fl:erft.
Ver[chrikt de Reden niet ? Ja; 't moet haar fchrik verwekken.
Th zwak zynde om Gods raad omtrent den mensch te ontdekken,
Bid ik zyn men[chenmin, waarvoor ik fti! moet !laan,
(God is geen mensch als ik ,) in diepen ootlUoed aan.
De dag der eeuwigheid zal meerder my ontvouwen,
En Je[us liefde my yerklaaren door aanfchouwen.
Onëindig is het heil, my door 't Geloof bereid.
Geroemd zy de Oppermagt, geroemd in eeuwigheid!
Zo fpreekt de Christen: dit gelooft hy: zie van binnen
Zyn hart nu verder; en gy zult hem moeten minneR.
N 4
Ver-

296

DEC H RIS TEN.

Verllrekt zyn Leer alleen tot oefning van 't verlland '!
Heeft tevens, by dat licht. de trots hem overmand?
Neen, eedIer word zyn hart. In 't dempen van de lusten,
Die, tegen 't redenlicht , zyn heil en 't uwe ontrusten,
Bellaat zyn ampt: doch hy verwint niet door een kracht,
Die nu door baatiucht, dan door trots word voortgebragt ;
Niet als voor menfchen, door 't uitwendige bedrogen;
Neen, hy vervult zyn' pligt als voor Gods alziende oogen.
Dier pligten firengheid, die gy naar en treurig vind.
Maakt hem den blydfien mensch: hy weet God is zyn Vrind.
't Is waar, zyn pligt is ftreng, zyn arbei,d vol bezwaaren;
Doch hoe veel kracht kan hoop op eindloos heil niet baaren!
Zyn ziel gevoelt die heil. Een leven na den dood
Gelooft hy naar Gods taal, en zyne zege is groot.
Is 't hart niet edel, 't geen u broederlyk wil achten?
Zich gaam iJlet u verheugd l' zyn' rouw paart met uw klagten 'l
De Christen ziet uw' fchat: geeneafgunst baart hem pyn.
Zyn eigen hé1l doet hem voor 't uwe werkzaam zyn;
En, als ge elendig zyt, zal. hy zich willig fppeden
Om u, van't geen hem God gefchonken h~eft ,te voeden.
De Christen dient u niet om aardsch belang, om eer:
't Bevordren van 't geluk der menfchen is zyn Leer;
En zonder dat men 't merin, zal hy u hier door raaden
Ten nutte weezen ; ginds u byfiand biên door daaden.
Vooräf fpoort hem daartoe uw dankbaarheid niet aan:
Neen, 't geen hy Broedren doet, heeft hy aan God gedaan.
Eén dronk, waarmeê zyn dienst den dorlligen bejegent;
Eén aanblik troost, .waarmeê zyn hart vermoeiden zegent;
Eén raad. waarmeê hy u in angst en kommer !lerkt;
Niets, weet by, is zo klein, 01"[ word van God bemerkt.
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Haast zich de boosheid in 't berokknen van gefchillen.
Zyn goedheid haast zich om der Broedren twist te flillen.
Hy fiaat verdrukten vóór: hun lyden baart hem fmart •
En is zyn hulp te zwak, zo arbeid t~ch zyn harre
Hy helpt behoeftigen de middlen gaarD verzinnen
Om door hun vlyt, in rust, hun eigen brood te winnen.
Voor teedre weezen t door zyn milde band gevoed,
Legt hy een deel ter zyde uit zynen overvloed;
En fpaart het goed, dat Pracht en Hoogmoed ras verteeren ,
Om weduwen te voên t der kranken nood te weiren.
Nog fierker deelt zyn hart in uwe oprechte deugd.
't Geluk van eene ziel baart 'bem de grooUl:e vreugd.
Zyn .voorbeeld is uw gids. Ontbeert gy goede zeden t
Hy geeft u lesfen , en verfle1kt die door gebeden.
Ziet hy een braave ziel aan 't wankien door den fpot
Van 't fmaaIend Ongeloof, hy word terfiond haar God.
Ziet hy een' Jongeling zich naarden dwaalweg fpoeden,.
Hy fnelt, als waar' 't zyn Zoon, om zyne jeugd te hoeden.
Zwygthy, uit needrigheid, als gy iets kwaads verricht,
Zyn leerryke aanblik roept u echter tot RW' pligt.
Wees groot, maar boos van hart; hy zal u fier verachten.
Wees arm en vroom;. hy zal naar uwe liefde trachtm.
Ver(1:oort zyn reine mond uit fchimpzucht ooit uw rust l'
lly dekt uw feilen;. maar verbreid uw deugd met lust;.
En zal, als Lasteraars uw' goeden naam belaagen,
Vol moeds zyn' eigen roem voor u en de uwen waagen.
Hy is. de waare Vriend: hy. in zyn hartverhellgd.
Bevly,tigt zich dat ook uw hart deele in die vreugd~
13evryd van lusten, die de vriendfchap wederflreeven.,.
Smallkt hy haar vol genot: liefdeoefning is zyn leven.
N S
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'k Weet dat hy my, gelyk zich-zelven eert en mint.
Zyn omgang geeft my moed: 'k vertrouw hem Vrouwen Kind;
My-zelven: op zyn' raad kan ik myn' hei/fraat bouwen.
Boe! zoude ik hem, die God voor oogen heeft, mistrouwen?
De Christen is 't alléén , die geene wraak ooit zoekt;
Dien mint, die hem vervolgt; dien zegent, die hem vloekt.
By blyft zich-zelv' gelyk. en denkt; lVIen moog' my fcbeld~n.
Myne is de wraak, zegt God, en ik, ik zal't vergelden.
Beledigd, blyft hy zelfs een Menfchenvriend in nood.
Zyn Vyand hongert; hy voorziet hem !l:raks van brood.
Zyn Vyand derft kleedy; de Christen, ongebeden,
Doet edelmoedig dien, die hem vervolgd heeft, kleed én.
Maar hy, die fchimp verdraagt, is die wel groot van mo ~d ~
Wreek ik met meerder roem myne eer niet door myn bloed
Als ik op 't onrecht tracht door 't !l:aal te zegevieren?
Myn moed zoekt uwen val••• Dit is de moed der dieren.
Dwaas! roept de Reden. hebt gy recht op 't leven ~ frryd:
Vel uw party: maar denk dat gy een Moorder zyt;
Een Vyand van uw Land, wien zyne Wreekers zoeken;
Voor God een muiteling, wien alle heemlen vloeken.
Maar wreekt n1yn arm zich niet, dan word myn naam ten fpor.
De Waereld ••• Is zy meer dan een olltzagchlyk God ~
En mag een Christen, die zyn bloed voor 't Land durft waagen,
Schoon hy een' twee!l:ryd doemt, den naam v~n Held niet dranWie geeft, door pligt genoopt, van doo:lsängst minder li>lyk (gen?
Dan hy, die v~st gelooft: Ik ben ontlerfelyk?
Zal hem, in 's Heeren hand de r.ood ontroerd doen wee zen ?
Neen; doch wie God niet vreest, moet billyk alles vreezcn.
Gaa nu den Christen na. en treed zyn wooning in.
Geëerd, bemind, is hy de vreugd vaa zyn gezin.
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DEC H RIS TEN.

299

Hy doet door noeste vlyt zyn huis en welvaart bloeij~n ,
En, fpaarzaam met verfiand, die welvaart daaglylcs groeijen.
Zyn' dierbre Vrouw, die hem den arbeid ligter maakt,
Loont hem met tederheid, daar hy al'[ zoet van fmaakt.
't Geluk van 't Kroost tracht hy, als Vader, op te bouwen,
En in het bunne eerlang nog eens het zyn' te aanCchouwen •.
Hy vormt hun hart met lust; en 't wichtje, aan 's Vaders hand
Door Godsvrucht wys befiierd , geregeld door Verfiand ,
Groei tin beCchaafdheid op; en 't is zyn lust en leven
Aan aarde en hemel dus een waardig lid te geeven.
Verliandig, zonder list; fl:reng, zonder bitterheid;
Zelfs Iiefdryk ftraffende, en gebiedend' met beleid
Befiiert de Christen 't huis; en hemelCche bevelen
Zyn 't licht zyns wandels , en de Ccbatten die hem lireeJen.
Den mindren , die bern dient, bejegent hy naar recht;
Geeftwillig bern zyn loon, en eert in zynen Knecht
Een Goddlyk SchepCel , dat, gelyk met aardCche Magten ,
Hier deugdzaam leeven meet om eindloos heil te wachten.
Hy is des Knechten Vorst, doch nimmer zyn Tyran:
Hy arafr, en toont hem ook dat hy vergeeven kan;
Houd hem van de ondeugd af; verzacht zyn leed in't klaagen;
Beloont zyn' trouwen dienst, en Cchenkt hem blyde dagen.
Hoe trouw, Ó Vorst zyns Lands! gehoorzaamtby uw magt I
Gebie, en uw bevel word araks door hem volbragt.
De Godheid, die hy eert, heeft u . ten troon verheven:
Hy Cchrllagt dien met zyn goed; beCchermt dien met zyn leven.
Misbruik uW magt: hy fmeekt; maar by [rotCeert u niet,
D~wyl hy zelfs dan nog uw majesteit ontziet.
Eisch wntgy wiJt; docb niets, dat aryd met's Hooglien wetten:
Dan zal by t boe gedreigd, daartegen zich verzetten.

N 6

Heeft

.200

J)

E

C H RIS TEN•

Heeft norfcheafkeerigheid, die geen gezelfchap duld
Maar alle menfchen fchuuwt, ooit 's Christens hart vervuld?
Neen; hy geniet met lust, en zonder hartsweêrllreev!ng,
't Geluk van'mensch te zyn, 't geluk der faamenleeving.
God fchiep hem niet tot druk. Men noodig' hem tot vreugd;.
Hy fchertst met fyn vernuft; word by den wyn verheugd;
Vind lust in 't fnnarenfpel; en 't llreelt hem in uw wezen
De gulle blydfchap, in uw oog de min te leezes.
Zelfs is dit vreugdgevoel in 't maatig vreugdgenot
Een dankërkentnis voor genomen gunst aan God.
Thans is hy blyde, opdat hy morgen met meer krachtea
Zyn' pIigt als Burger en als Christen moog' betrachten.
Zelfs midden in 't vermaak fielt hy zich perk en maat.
Doch zo uw omgang Uechts in los geklap bellaat;
In nUltlooze ydelheên, die Dwaazen ft hare verrukken;
In loos vernuft om de eer van andren te onderdrukken;.
Is 't enkel vleizucbt; is 't dè lust, waarin gy blaakt
Tot pracht, tot bal en fpel, die u welfpreekend maakt;
Dan û:huuwt by uw gefprek: zyn tyd kan 't niet gehengen:.
Hy i,S te wys om dien niet eedIer dóór te brengen.
Noemt gy 't welleevendheid, als ge, om niet llnursch te zya,.
In woeste uitfpoorigbeên, in ft zwelgen van den wyn.
Of in vermeetlen fpot u wakker bebt gekweten,
Dan is de Christen geen welleevend man te heeten.
Wat is zyn ziel gerust, terwyl de Vrygeest mottl
~t Geringe is hem genoeg: die komt alcoos te kort.
Verwerft by zich door list een goed dat hem zou krenken P
Is 't laffe laagheid, zyn het boeijende gefchenken,
Waardoor allengs op bern de gunst der Grooten daalt!
Te vreên met een bezit J dat hy door vl1l behaalt
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En met verlland bewaart; niet heet op eerbewyzen,
Die flaafsch u ketenen" daar ze u in rang doen ryzen;'
Aan 't ampt dat hy verfiert, en aan Zyil' pligt getrouw,
Leeft by bevryd van ramp, en gy, gy kwynt in rouw.
't Verdriet der hovaardy, waarin de Trotfchen deelen;
De zorg, waarmede zich de Vrekken zelf befteelen;
De pyn, die Zwelgers treft, 'ten loon der overdaad;
De vloek , die Haaters zich berokknendoorhunn' haat;
De fpyt, die Nydigaarts hun eigen bart doet knaagen;.
't Vergif, dat Brasfers moort in 't bloeijendft' hunner dagen;
De fchimp, die overäl Verkwisters volgt en firafe;
De haat, die dikwils zich op de ondeugd wraak verfchaft tAl deeze plaagen, die der Boozen rust betwisten,
Zyn U gantsch onbekend, Ó deugdelyke Christen!
En 't heilryk loon der deugd maakt hier u reeds verblyd.
Maar drukt hem geen elende? Ó Ja; doch als hy Iyd,
Dan ziet ge in 'I belderst licht de grootheid van zyn harte,
Groot door den Godsdienst, in het midden z.yner fm~
Het vuur vernielt zyn goed: de hagel velt zyn zaad..
Smattdil den Christen niet? Het fmart hem; doch Gods r~ad ~
Gods voorz.org word zyn troost. Als Twyflaars 't ergfte vreezen' ..
Zegt by: God gaf; God nam: zynnaam zy hoog geprezen!
Nu drukt hemde armoede, en zyn leven is vol wee.
Hy voelt bet naar gebrek, en draagt dien last gedwee.
Hy, die de leliën met zo veel glans doet praaien;
Het bert voert naar de bron; het lam. weid in de dalen;- .
De jonge raven fpyst, zorgt die voor menfchen niet?
Hy zorgt: ik boop op bem: geduld dan in 't verdriet. (ten,.
Kwaadfpreekers fchenden bem. 't Baart fmart ; doch een geweVan geen vergryp bewus.t, doet hem dien hoon vergeeten.. '

Nr

Do

302

DEc 1I II I S TEN.

De Vyand, dien hy fpyst. krenkt hem in zyn be(laau.
't Is roemryk kwaad voor goed geduldig te ondergaan.
De dood der zynen velt zyn rust en blydfchap neder.
Hy weent, en troost zich-zeI v': Ik zie eerlang hen weder.
Men doemt hem om 't Geloof. Hy vlucht, van have ontbloot;
Belyd den Heiland, die zyn bloed voor hem vergoot,
En zegt, al laat hem God in 'deed geene uitkomst open:
Schoon gy my doodde, ó Heer! ik zou op u toch hoopen.
Zo vind hy roem in 't kruis, en rust daar 't wee hem knelt.
Maar van wat plegtigheid gaat 's Christens dood verzeld I
Vérlegen, meld hem de ArtS zyn eind' : hy hoort die tyding ;
Wint, kracht; drukt dankbaar hem de handen met verblyding ,
En zegt: Almagtige! myn hulp is dan naby.
Gy roept: hj~r ben ik, Heer! U, die fieeds over my
U w handen uitbreidde, en tot nu my fpaarde in 't leven,
Zy hallelujaas, lof en eeuwig eer gegeeven!
Hoe menigmaal vergat myn hart zyn heil, zyn' pligt!
En echter trad ge, Ó God! met my niet in 't gericht',
Ontfang het danklied, nu ik fierf, u opgedraagel1.
'k Was veel te onwaard'; te onwaard' om al myn levensdagen,
Door u getrouw behoed, in uwe gunst te fiaan:
Dies bid de ik juichende 11 met alle heemlen aan,
U, Toevlucht van al de aard! Vervul myn vast vertrouwen,
En laat myR dankbre ziel uw heerlykheid aanfchouwen.
Gy zyt genade en liefde, en blyft altoos myn deel.
Myn geest zal zalig zyn, wyI ik hem u beveel.
'k Zal met de Heiligen, van heerlykbeid omgeeven,
Aan de Engelen gelyk, u eeuwig zien en leeven.
En gy, myn waardfie Vriend, die u den roem verwerft
Datge in den dood zulks blyft! vaar wel •• ! Hy fpreekt, en fierfr.
Zaagt

DEC It RIS TEN.

303

Zaagt ge u des Christens beeld en hart en pligt dus maaien;
Gy, die zyn Vyand zyt, hoe kunt ge op hem dan fmaalen?
Is 't dwaasheid maatig, trouw, oprecht, van lusten vry,
In zyn' volbragten pligt vernoegd te zyn en bly'?
Van eer, gezondheid, rust en fiaàt den prys te weeten ?
WieR geeft gy dan den roem van hem uw' Vriend te heeten?
Is hy het, die om God en hemel daaglyks lagcht;
Die recbt noch onrecht kent j die alles oorbaar acbt;
U eer en goed ontrooft; uw Vrouw zelfs tracht te ontëeren ;
Het hart uws Zoons verleid; uw Dochter durft fchoJfeeren ?
Maar, vraagt ge, zyn 'er wel veel ChristIen , die 'uafreel
Gelyken dat ge ons maait? 'k Beken het, neen; niet veel.
Doch wat bezwaart ge u? help, in plaats van u te fiooten
Aan hun gering getal, help dat getal vergrooten.
Neen, door de Reden, zegt ge, is licht genoeg verfpreid:
Haar volg ik. Volg haar vry: 'k weet dat ze u niet misleid.
Pleeg met haar raad: laat zy de waarheid u berichten;
Doch doe uw lusten, doe uw dwaas vooräordeel zwicbten.
Hoor dan naar 't geen zy zegt: zy geeft getuigenis
Dat, voor een menschlyk werk, de Schrift te uitmuntend is.
Waag zonder trots u in baar diepten: toets de zaaken.
Wie, wie zal ooit een werk, eer hy 't getoetst heeft, wraaken?
Vraag haar: Wat is de Mensch ~ waartoe is hy op aard' ~
Hy is Gods maakfel , tUe hem voed en trouw bewaart.
Onfierflyk is zyn ziel; en in dit dal van traanen
Moet hy zich-zelv' door deugd een fpoor ten hemel baaneD.
Is, als een Wysgeer aan de Reden vraagt om raad,
Haar taal zo goddlyk als het Woord, dat gy verfmaad?
Vraag haar, zo God deeze aard' regeert, hoe 't kan gebeuren
Dat dik wils de Ondeugd juicht; dat wy de Deugd zien treuren?
De
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De Reden zwygt. Vraag dit den Godsdienst: deeze toont
Dat God het goed en 't kwaad in de andre waereld looDt.
Gy noemt de Schrift, uit fchimp, 't vernutt der domme leeken ..
Doch laat van God en deugd de Socralesfen fpreeken ;
Is één van allen in zyn reden zo gewis,
Zo kracbtig, zo verlicbt t als een Apostel is?
Homeer beefe de oppermagt van zyne Goón geprezet!.
Wie is zyn Jupiter? 'k Zou ,die niet wiJlen weezen.
'k Ben, met watpracht by ook door 's Dichters kunst verfchyn' ~
Te trotsch om ooit zyn Vriend, veel min hem-zelf te zyn.
Doch welk een Godheid word in Davids Choor verheven?
Waarom heeft geen Homeer dien God in zang befchreven?
'e Afgodiesch Heidendom, vervoerd deor blinden waan,
Roept hier een dier als God, ginds planten knielende aan ;
Geeft eerst door zyne kunst het boutblok hoofd en leden,
En eert deu God, dien 't wrocht, vervolgens met gebeden ~
Ja, maakt van de Ondeugd zelfs, die 't in zyn hart "erfoeit ~
Een Godheid, om wier hulp het bloed der offers vloeit.
Maar zy, die daaglyks in de fchooJ de wysheid leerden;.
Met fchooner zeden, ook een beter Godheid eerden;
Waarom, aan God en deugd getrouw, onttrokken z,/
Het Volk. aan de ondeugd niet, aan fnoode afgodery?
Waarom gehoorzaamt de aard' de Item van zwakke Joodell!
De vlede en wysheid zyn 'e gevolg van hun geboden.
Zy zeggen: God beveelt dat ieder boete doe.
Eenvoudig, zonder kunst, treed een Apostel toe;,
Verklaart de lusten, die den mensch zyn heil betwisten,
Vol moeds den oorlog; en de Heiden word een Christen.
Men gaat hem {lraks te keer: de Wysgeer doemt zyn reên •.
De Leeraar wordbeftraft, befchim.t: men zend hem heen:
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lIy Iyd vemoegd den fmaad, waarmeê men hem bejegent:
Men dreigt: hy fiddert niet: men vloekt hem zelfs: hy zegent;
Spreekt welgemoed voor 't volk, en rustig voor den troon;
}apredikt, fchoon geboeid, het woord nog van Gods Zoon.
Zyn heiIIeer zegepraalt. Reeds wankelen de altaaren ~
Vergeefs door {laat en eer en magt van legerfchaaren.
Door Rerk vooröordeel, list en ondeugd onderfchraagd.
De Heiden eert het licht dat hengchlyk voor hem daagt;
Gelooft; bedwingt zyn hart; durft de ondeugd {loU! bevechten;
En flaaven van hunn' lust zyn plotfeling Gods knechten.
Reeds fnellen op hen aan verachting, [maad en fpot.
Men roept: Verzaakt uw' Heer. Maar neen; die Heer is God.
Men woed, docb vruchteloos.· De Christen kan de plaagen,
En, in den arm des Beuis, de doodfmart bly' verdraagen•.
Des Heil.nds Leer verwint. Zo God, onëindig goed,.
HaAt niet door kracht en geest en wondren heeft behoed,
Dan moet gy dit, dat elk baar goedkeurt, haar blyft roemen,
Dat zy zich hield in ftand, der wondren wonder noemen.
Gy ziet veel twyfel: Ja; doch ziet ge ook niet veel licht ?
Als gy bewyzen vind, dafi is te geloof een pligt.
De waarhèid haatende , en gerpitst op ydle vraagen,
Voed gy de twyBing; wilt daarvan niet zyn ondlagen.
Beproef den Godsdienst t doch bedenk, hoe ge u ook fterkt ,.
Dat God onè'indig is, en uw verftand beperkt.
Betracht dien dienst getrouw, en leer dat hy in waarde
Van hemelfehe afkomSt is, geen vinding van deeze aarde.
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y, die tot uw _rust, uw Niet zo gum vergeet,
En, naar gy minder zyt, u·zelven grooter beet ~
Wat brengt den Hoogmoed vaort, die u beeft opgeblaazen ,
U flechts als wys beCchouwt, en wyzen houd voo~ dwaazen ?
Gy doemt den ydlen trots, dien gy in andren ziet,
En duld dat u die trots gelyk zyn' l1aaf gebied'.
" Hoe, zegt gy, Hoogmoed, zou die iets op my vermoogen?
" Wanneer toch ?" Menigwerf. Hy (preekt zelfs-door uwe oogen,
Hy praalt in uwen tred, beveelt in uwen t0011;
Nu is UW kleed, dan 't kleed van uwen knecht zyn troon.
De tytel daar ge op pogcht, de naam van uwen vad er •
Die dikwerf u verrukt, word uwen zyn verraader.
Waardoor brengt Hoogmoed u niet onder zyn geweld?
Rang, fchoonheid, roem, vernuft, deugd, kunst, en vlyt en geld;
Wat wy met recht, veeltyds met onrecht, hoog waardeeren :
't Staat alles hem ten dienst, om wreed u te overheeren.
Zo u verdienfie ontbreekt, hy paait u met den fchyn;
Doet u, meer dan ge ooit waart, in uw verbeelding zyn.
Ja, 'tgeenuw eigen is , moogt gyvolmaaktheênheeten:
tt Zyn gaaven j die ge alleen u-zei v' hebt dank te weeten.
" Hoe! zegt gy, zou ik de'eer van myn verdienfie ontvliên;
" Niet weeten wat ik ben, wat ik vermag niet zien,
" Het voorrecht, dat my, meer dan andren , nert, niet weeten ,
" 't Genot van myn geluk en val) my-zelv' vergeeten?
" 't Gevoel van myn waardy ziet gy voor trotsheid aan:
IJ Heb ik naar meer dan ik verdiend had ooit gefiaan?
" Kan
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Kan ik myn' pligt omtrent de waarheid wel betrachten,
" En, daar ik lof verdien , my-zelv' verfmaadlyk achten?"
Myn Vriend! wie zytgy dan f'k Zie 't,aan uw pronkery:
De rykdom, de overvloed bragt u tot hovaardy.
Maat geeft uws Vaders goed •. waarmeê ge u zaagt verryken ,
V 't recht. om, overäl, gelyk een Vorst, te pryken?
Is hy, die 't fchraal gebrek ontworLlelde door vlyt,
Niet waardiger dan gy met uw miljoenen zyt?
Kan overvloed van geld by 11 verdienlle heeten?
-Hebt gy het recht gebruik del rykdoms wel geweeten ?
Vws naasten heil bewerkt? Hoe hebt ge uw' fchat belleed '?
Om 't oog van 't wuft-e volk te trekken op uw kleed,
Te praaien in een koets, in 't fchoonstpaleis te woon en ,
Der vleljren flaaf te zyn, en zotten mild te loonen '?
En hieröp zyt gy trotsch!
"Ja, recbt zo; zegt Crispyn:
" Hy heeft zyn goed geërfd: ik-zelf verwierf het myn'.
" a{heeft het door 't geluk, ik heb 't door vlyt verkregen:
" Vernuft en fpaarzaambeid vermeerderden myn' zegen:
" Myn fchat beeft nooit tot pracht ofhoogmoed my verleid:
" Doch eerlyk ryk te zyn, heeft vast verdienstlykheid:
" En mag ik die verdienfie in my dan niet bemerken?"
Zo konO:ig weet Crispyn zich in zyn' trots te fierken.
Zyn fchat, door .fijlle list of loosgebruikt verLland
Den armen afgeperst, of Vri~Dd en Vaderland
Dikwerf te fnood ontvreemd, durft hy verdienLlen noemen,
En, by die boosbeid , op 'een goed geweten roemen.
. \)
Doch wees ook geen CrJspyn; wees ryk op beetren grond:
Maar zeg me, of uw geluk op uw bevel omLlond?
Wie heeft met kunstbeleid en krachten u gezegend'

Waar-
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Waardoor is fteeds uw werk zo veel geluks bejegend?
Waart gy de Heer des tyds, dien gy gewenscht beleefd J
Ofvan 't geval, 't geen u zo mild bevoorrecbt heeft?
Kent gy geen braave Iiên die tot gebrek geraaken,
Schoon zy door kunst en vlyt u dikwerffchaamrood maak en ?
Doch 'k geef u toe dat gy by uit1l:ek werkzaam zyt:
Waartoe be1l:eed /l,y 't geld, vergaêrd door kunst en vlyt?
" Den nyvren arbeidsman bedoel ik brood te geeven.
" Ik bouw••••" Bouwt gy alléén om andren te doen lee ven '?
" Ik zorg opdat myn kroost, na my, ook ruim be1l:aa."
'k Liet, ware ik in uw plaats, hen liever minder na ,
En zou aan 't vormen van hun hart en van hun zeden,
Hun wezenlykst belang, meer zorg dan gy befieeden.
Gy waant gy deed reeds veel: doch had ge uw' pligt ver1l:aan ,
Omtrent uw' fchat en u, dan fireelde u nooit die waan.
Maar hy " wiens geest hem heefiaan 'e laage 1l:ofonttoogen;
Die, door der Vor!ten gunst, zich daaglyks ziet verboogelI ;
Wiens wysheid hem verhief, in hoogmoed !teunfel geefc,
Zyn kracht verceert, daar hy tot nut der volken leeft;
Die, op zyn' wenk, van 't Hof dienstvaardig word bejegend;
Wiens dreigend oog hier vloekt, wiens enkle lagch dààr zegent;
Heeft hy • des Vorf1:en vriend, 1l:eeds met meer roem begroet;
Wiens glans den vreemdling lokt, en kostbaar reizen doet;
Wiens grooten naam alreeds Apolloos Iiivelingen,
Voor 'toor van 't laatst gefiacht, in gouden vaerzen zingen;
Heeft hy, die zyn verdien1l:e uit alle monden hoort,
Geen recht tot hoogmoed, die zyn hart zo 1l:erk bekoort?
Mogt hy, "grootmoedig, toch h~t vleijersrot verfmaaden ,
Naauwkeurig acht Oaan op de roerfels van zyn daaden,
Ontbloot van allen fchyn, ook allen fchyn ontvliên;
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Hoe fochaamrood zou hy op zyn grootheid nederzien I
Wat wysheid deed zyn' geest tot zulk een' top geraaken,
Dan die van loos zyn' Vorst te areelen door vérmaaken,
Zyn' lust te kittelen door liefde, en fpel, en wyn,
En, om zich groot te zien, des Vorften aaafte zyn ?
Wat is zyn waakzàamheid om zynen rang te f1:aaven?
De zorg , waardoor hy hem, in wien hy meerder gaaven ,
Meer doorzicht en vooräl een eedier hart ontdekt,
Zorgvuldig aan het oog van zynen Vorst onttrekt.
Wat is de trouw die hem voor uw belang doet waaken?
Kan hem de deugd.aIléén tot uw' befcbermer maaken?
Beweegt hem uw verdienae, als ge iets van hem begeert,
MeE:l' dan de kunst, waarmede een zot hemvleijend eert?
Hy helpt me omdat zyn hart vermurwd word door myn klàagen.
Myn needrigbeid leert hem grootmoedig zich gedraagen.
Wat is de vlyt, waaröp hy fton in al zyn reên?
Wien dient hy? Meest zich·zelv' , en zelden 't algemeen.
Wat doet by 't moeilykst werk hem fteeds in yver blaaken?
Zyn'Ampt? Ó Neen; de vrees dat hy het kwyt zal raaken.
,. Ó. Spreekt hy by zich· zei v': Gezegend zy myn raad!
" En myne wakkerheid; 't zyn zuilen van den flaat I"
En echterroept h~t volk, ondanks dit trotsch betuigen:
Vervloekt is toch de kunst, die 't land tracht uit te zuigen I
" Gefchied niet alles in den Staat door myn befchik?
" Wie flaat dien meerder gaé? wie kent dien meer dan ik?
Srerf flechts, en byuw grafzalzich het land beklaagen
Dat gy 't aIleenlyk kende, om 't op het wreedst te plaagen.
Heeft hy, die, in zyn huis, getrouw was lIan zyu' pligt ,
En 't ua zyn' dood nog leert, niet meer dan gy verricht?
De Reden acht hem hoog, en tegen zyne groo,beid
Is
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Is al uw hooglleid wind, en uw verdien!l:e fnoodheid.
Zo trot,ch als deezen, of nog meer vervuld met waan,
Treed hy die d'ootmoed preêkt, de wyze, herwaart aan.
Zyn aanzicht toont dat hy, door menigvuldig waaken t
Voor dit en 't nageOacht zich nuttig zocht te maakeu.
" Wie (denkt hy) heeft de kunst zo verre als ik gebragt ?
" Wat fchryver heeft zo fraai, zo diep als ik gedacht ~
" Een licht, uit mynen geest heilflraalend voongefchoten,
" Heeft, eindlyk, by den mensch, 't gezond verfl:and ondloten;
" Dies niemand, die myn werk verflaat , nu dwaaleu zal.
" Men leez' flechts wat ik fchreef. Zou zulk een boekental
" Vol w~ze zaak en • klaar, in faamenhallg bewezen,
" Jaar in jaar uit gedrukt, en maandlyks aangeprezen,
" Niet recht gefchikt zyn om de waarheid vóór te flaan?
" 'k Zou eer gelooven dat myn roem-zelf kOIl vergaan."
•
Geloof het, trot[che! ja; gy word eerlang vergeeten.
Klein waar' 't verlies, al had men nooit van u geweeten.
" Te recht (denkt Damon) word dees trot[che klein genoemd.
" Myn weeten[chap-alléén maakt my, als groot, beroemd.
" Kan niet myn kostbaar werk, 't fieraad derboekvertrekken ,
" Hoe andren dwaalen, en hoe veel ik weet, ontdekken?
" Waar is een kenner, die myn werk niet godlyk heer?
Maar, Damon, zeg, wat nut het aan de waereld deed:
Zeg, of gy door uw' dienst haar ooit zo zeer verpligtte
Als iemand die zyn dorp in deugden onderrichtte'?
Doch wees door mv verdienfle elks eerbied waarlyk waard' ;
Wees zelfs het grootst vernuft dat ooitverfcheen op de aard' ;
In u zy weetenrchap, met geest en fmaak verbonden:
Heb vry veel overdacht, beproefd en uitgevonden:
Ken 't menfchelyk gellacbt dat vóór u is geweest:
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Toon uw welCpreekendheid en fchranderheid van geest:
Doorzoek en volg natuur in haar geheimfl:e gangen:
Doe fchool en volk, met vrucht, uw onderwys ontCangen:
En als gy door dit all' met Zo veel kunde prykt,
Dat. niemand, nu of ooit, in glori u gely:a,
't Geeft u geen recht dat gy geringren zoud verachten,
U 't waardjg~t keuren. door hoogmoedige gedachten.
Zelfs dat verfiand, waaröp ge u-zelv' zo veel verbeeld,
Wie gaf 't u? Is 't om uw verdienae u toegedeeld?
Deed. eer gy uit het niet hebt uw befiaan ontfangen,
Reeds eenige verdienfie u zo veel gunst erlangen?
Heeft u des Scheppers hand meer goeds dan ons bereid?
't Geeft u geen recht tot trou. maar tot erkentlykheid.
De vlyt, waaröp gy roemt, is wel die vlyt uwe eigen?
Wie gaf u moe~ en lust om u daartoe te neigen?
Geboorte en onderwys, de Leeraar en de Vrind,
lIet voorbeeld en 'r geluk, en wat zich meer verbind
O!U uwen trek tot vlyt en kennis aan te fpooren,
Wiens 2yn zy? Waag het, trek van de eer aal) u befchooren
Het aandeel af, dat ge elk van hen verfchuldigd zyt.
Wat had gy zonder hen betl:aan met al uw vIyt?
Gy deed alleen ligt meer, dan duizend faam verrichten.
't Is waar; maar hadgy ook niet meer en grooeer pligten ?
Bewyst het goed gevolg de braafheid van een daad?
Geenszins: het is de bron.alléén, waarüit ze omaaat.
Dat vry uw vlyt zich toone in edele bedryven,
Die, tot der volken heil, in zegening beklyven;
lv!aa~ op wat grondflag was 't, dat ge u zo loflyk kweet?
Vias 't 's menfchen heil-all één 'I heeft dat u overreed?
Heeft d~ eisch des pligts , heeft u menschlievendheid gedreven,
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Om leven aan uw vlyt, uw neiging kracht te geeven?
Of was hetydle roem, ofrykdom, wien ge uw vlyt
Hebt onvermoeid, als aan een Go-dheid, toegewyd '?
De glorizucht-all~én doet dikwerf, met vertrouwen,
Ons eedle daaden op onëedle gronden houwen.
Zo word van verr' de geur der leliebloem ontdekt,
Die uh verrotte !tof nochtans haar voedfd trekt.
Zo word de vruchtbaarheid, de groei van 't voedend koren,
't Geen onze fchuuren vult, eerst uit het flyk gebore~.
Ofis de deugd geen deugd, ten zy ze in de oogen gloort ?
De Hoogmoed der Natuur brengt haar niet zelden voort:
Dees bootst haar fchynbaar lla, en weet zich loos te kleeden
Als goedheid, needrigheid, en andre heufche zeden.
Zie deez' Weldaadigen. 't Is trots die hem bewoog:
De hand waarmeê hy geeft toont zulks aan ieders oog,
En fcbenkt zyn weldaad op een wyz' die my doet hooren:
" Neem 't geen een laage ziel als de uwe kan bekooren:
" Uw bede wekte recht van pas myn deerenis.
" Doet ook myn rcbat geen dienst hem die 't onwaardig is '?"
Wat is de gulle wensch waarmede Alces{ ons zegent?
Slechts hoogmoed, door de groet verwekt die hem bejegent.
Zie dien Welleevenden. Met hoe veel vriendlykheid
Let hy op onzen wenseh, wint hy ons ·door beleid,
Schenkt ons zyn' tyd, zich.zelv', en oefent alle dagen
Der kunfien zwaarfie kunst, de kunstgreep van behaagen!
Hy leeft geheel voor ons, niet voor zich-zei v', 6 neen!
Doch al zyn vriendlykheid is woeste trots alléén ,
En een bevel om hem een dubbele eer te toonen,
Wyl hy zo goed was. van niet fcheldende ons te hoonen.
Zie dees befcheiden Maagd. Haar aanblik, fpraakeo gang
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Is ootmoed. Roem haar, en een blos verwt firaks haar wang.
Ontl1:eld, geeft ze u den lof, dien gy haar hebt gefchonken J
Weêrlegt dien zedig door nog minnelyker lonken,
~i'kleint haar waarde, die tot lofrpraak u bewoog,
Opdat haar fyn verfiand u hierdoor blyken lIloog~:
Tot ze, als uit ootmoed, zich tot fçhreijen zal verpynen,
Ui~ trots, om meer begaafd dan andren zyn, te fchynen.
Men gaat den trots te keer, en noemt dien weêrfialld pligt :
Ea in dat yvren ftraalt de trots uit ons gezicht.
Men wil deeze ondeugd door een zinryk fchrift verdryven :
En hoogmoed doet ~lleen ons tegen hoogmoel fchryven.
Men roemt des wyzen rust. en die gelatenheid, .
Waarmcé I:y zich befchermt, als 't lot hem ramp bereid:
En dik~erf is 't llechtstrots, die heimlykhem doet denken:
" Zo 't naar verdienl1:e ging, nooit zou t;Dy onheil krenken."
Men roemt den moed eens Helds, die, even ol'Iverraagd
Hoe 't zwaard ook om hem woed', zyn dierbaar leven waagt.
Zyn moed is dikwerf trots ! hy denkt: " Dees legerknaapen
" Zyn tot myn' dienst, tot myn verdediging gerchapen."
Doch heerschc de hoogmoed by de Grooten flechts? Ó Neen.
Hy oefent zyn gebied niet min by 't laag gim een.
De fchaamleboer ziet d'oogstzyns nabuurs weelig groeijen ,
En denkt, uit trots, dat hem die zegen toe moest vloeijen.
Ze is een beedlaar niet met 's beedlaars nood begaan:
" 'k Verdien veel meer dan hy , " denkt zyn vermeetIe waan.
Zo acht een kunstnaar , op zyn zyden kleed hovaardig t
Zich meer, dan andren, die in wol gekleed gaan, waardig.
Ó Menseh! fchuuw toch een' glans, diè u ten dwaallicht fire'kr•
•
Waartoe, voor u, uw Niet met zo veel kunsibedekt?
Watis des menfchen roem, 'tgroot doel van 's wyzen poogen?
m. DEEL.
0
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De kennis van zich-zelv' en van zyn onvermogen·
Een fierk gevoel, waardoor ik in myn hart erken
En zeg: niets is myn werk van 't geen ik heb of bt>n.
Voor my word zelfs 't geringe, in 's Hemels gunst verkregen,
Met dank, tot nut beReed, een onverdiende zegen:
Maarzo uw oor, myn Vriend! van deeze fiem niets hoort,
Kruip dan, gelyk een worm, in 't fiof der aarde voort ;
Leer 'c menschdom naar een Niet, naar ydle glori fireeven ,
Zo zult ge aan dommen crots in!c fiofnog voedfel geeven.

'J.
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\Vees zonder Vriend: hoe veel verliest uw leven 1
Wie zal u troost en moed in rampen ge even '?
Vetblyd zyn als uw heUzon Rraalc?
Wie deelen in uw voor· -en tegenfpoeden?
U, in den nood, door trouwen raad behoeden?
U wederhouden als gy dwaalt'?
Zeg niet: waar word thalls Vriendfchap meer gevonden?
Wie houd aan my zich door haar' band verbonden?
Wie voelt den trek die my verheugt '?
Klaag niet; men kan nog eedle zielen vinden.
Maar letten wy, in '~ kiezen onzer Vrinden,
Genoegzaam op verftand en deugd '?
Op
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)p !.J:[en grond voor iemand zich verIdaaren ,
~l11B.a we elkaêr in lusten evenaaren,
En gaarne in zyn gezel[chap zyn:
~er hy OIIS regt bekend is, 't hart hem fchenken:
LJit zelfbelang gereed zyn op zyn wenken:
Dit is geen Vriendfchap; dit is fchyn.
Wilt ge een en Vriend van eedlen aart bekomen.
Dat eerst in u dat eedle word' vernomen
Dat zyne liefde waardig zy.
Hebt '{;i verdien1l:e, is deugd by u onfchatbaar
Wees niet bezorgd: een ziel, voor peiden vatbaar,
Kent en eerbiedigt uw waardy.
Weet eerst uw waarde, en prent in uw' gedachten
Dat gy uw hart genoegzaam hoog moet achten,
Om 't niets gebrekkigs toe te 1l:aan.
Bevlytig u 't belang van u te weeren ;
:>precbt te zyn: ja, 't moet uw vreugd vermeeren J
Treft gy dit ook in andren aan.
31yft in een hart , dat nooit zich durft weérfireeven,
van trots, noch nyd, noch zelfmin is ontheven,
Oprechte liefde lang in 1l:and?
t Geringst verzuim zal 't dikwils om doen keeren.
:iet beIgt zich: 't zal geen Vriendfchap meer waardeeren,
Door heete driften overmand.

OJ1.
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Hebt gy dat hart, waaräan gy zyt vemu)].k;:\~
Aan 't uw' gelyk, uw liefde waard' bévol1;!en,
Word dan door wysheid onderricht.
De deugd uws Vriends moet gy met eer bekroonen)
Hoe gy hem mint, door daaden hem betoonen;
Zyn heilbevordring is uw pligt.
Die legt u op zyn deugden na te Llreeven.
Dus geeft ge aan 't zaad van liefde en eendragt leven;
En beiden zorgt gy als om firyd,
Gy, om met lust voor zyne rust te waak en ,
Ey, om zich fieeds uw vriendfchap waard' te maaken;
En uwe trouw groeit door den tyd.
Uw Vriend, een mensch, heeft zwakheên, heeft gebreken:
Duld ze. om het goede u in zyn' lIart gebleken.
Verhelp ze met een zachte hand.
De zelfde zorg moet ge ook van hem verwachten~
Hy vormt uw h\\rt en loutert uw gedachten,
En zyn ver!1:and word uw verfiand.
HORd twyfeling myn' pligt voor my verborgen,
Dees nutte vraag ver!1:erkt me, bant myn zorgen:
Hoe gaat Ärist hietïn te werk?
Doe zo alsöf hy in uw hart kon leezen.
'k SJaa 't oog op hem: dit doet my rustig weezen ;
En 'die eerst wankelde, is nu fierk.
Wy
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Wy Gellen ons bet zelfde doel te vooren :
De Wysheid ftreelt ons hart, kan ons bekóoren.
Van beiden word ze oprecht bemind.
Het zelfde goed, het boogfte goed op aarde,
De Deugd is 't, die in ons 't genoegen baarde.
Zy is 't alléén die ons verbind.
Ik werk met vreugd om zyn geluk te ftaaven:
Doch 't geen ik deed blyve in 't geheim begraaven.
Myn bart belgont my; en moet hy
Van my een' dienst genieten .in Zyll byzyn,
Doe ik dien dienst van fchyn van dienst zelfs vry zyn ,
Als diende ik minder hem dan my.
Deelt by met my den Jast van ~re zorgen.
Van my blyft hem de IIgtfte niet verborgen:
Ve~trouwlykheid hervormt ze in vreugde
Naauw' klaag ik bem myn heimelyke flllarte,
Of zyn gezicht verkwikt alreeds myn harte,
Eer my zyn mond met troost verheugt.:
'k Ben van hem af: 'k zie door 't geluk my ftreelen:
'k.Verbeeld my hem die ~ydiog meé te deelen,
En dit verdubbelt myn geluk.
~k Ben vaa hem af: 'k zie my omringd van plaagen:.
'k Verbeeld my hem myn bitter leed te klaagen,
En 't geefe verligtlng aan myn' dluk..
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Als we een gefprek, vol ernflige aandacht, flaaken,
En ons, verheugd van hart, met fcherrs vermaaken,
Dan vormt de fmaak de boertery.
't Vernuft, den geest. waardoor wy 't fchertfen leeren ,
Bezielt de liefde; en dat we elkaêr waardeeren ,
Rlyf, altoos 't vrolyk harte Qy.
Zou ooit een twist de rust der Vriendfchap krenken ~
Zou ik verhaast iets tot haar nadeel denken,
Dat mynen Vriend me onttrekken zou?
Ik gaa terflond hem cJllyne fchuld belyden:
Was 't laag van my dien aanfloot niet te mydenl'
Te grootfcher is dan myn berouw.
Leer, Menscb! hoe gy des levenavreugddoetgroeljen~
En laat uw hart van Vriendfchap overvloeijen ;
Die bron van heil, die niet alleen
Uw' geest verkwikt in deeze korte tyden,
Maar, tot een beek gegroeid, uw ziel verblyden J
Doorftroomen zal, door de eeuwen. heen.
Daar, fmaak ik eerst een Vriendfchap zonder fmetten ;
En, by 't geluk van ze eindloos voort te zetten ,.
Zal 'k, verhoogd, haar recht verfiaan.
'k Zal eeuwig daar haar heil geheel ervaaren,
Verheugd zyn dat wy zo gelukkig waren
Van vroom te faamen om te gaan.
H. j. R.
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Wat is de Roem, waarnaar gy [treeft?
Waaröp gy doelt, waarvoor gy leeft?
Wik hem, 0 Menselt! in uw gedachten.
Schenkt hy u 't goed, -u toegezeid,
.Blyf bem dan trouw; vind ge u misleid,
Leer hem dan fier .verachten.
Wat heil, zo my een Staatsman eert;
De Vorst my op het hoogst waardeert,
Door me opentlyk zyn gunst te fchenken!
Dan kent een ieder myn waardy;
Dan denkt al 't land zo groot van my
Als de eerzucht my leert denken.
Wat Scaatsman [chenkt u 't eerbewys?
Schat hy verdienfte op haaren prys ?
Stel hem ontbloot van 't ftaatsvermogen :
Ligt ziet gy van zyne achting af;
Ligt word de roem, dien hy u gaf,
Dan fchandlyk in uwe oogen.
Schoon u geen lof in dicht ontbreek',
De Reednaar godlyk van u [preek',
Gefchichtkunde opentlyk u pryze;
Hieröp de halve waereld bouw' ;
U voor den grootl1:en wyzen hou' ,
Word gy daardoor een wyze?
04
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Groeit uwe deugd met meerder fpoed;
Vind ge iets tot rust voor uw gemoed,
Wanneer uw naam klinkt in elks ooren?
Smaakt gy een waar g~luk, indien:
U dwaazen met verwondring zien;
Uw' lof de landen hooren?
Zo ge in uw' pligt uw' roem niet zoekt;
Indien uw hare uw dnaden vloekt,
Wat baat het u dan lof te erlangen?
Is de eer gehuisvest in uw bart,
Wat zorgt gy dan, met zo veel fmart,
Om ze uiterlyk te omfangen?
Word dat geluk zo groot gefchat,
Wanneer uw naam op menig blad
Geleezen word en firaks vergeeten'
Acht gy dat u een ~aereld eert,
Als duizend. daar u één waardeert,
Van u geheel niet weeten ?
Wanneer eens dorten Schryvers drift
Uw leven uitgeeft in gefchrift,.
Heet dat de onfierflykheid verwerven?
Of als de zerk, die u bedekt,
Den wandlaar fpaê tot naricht firek.t
Dat gy te vroeg moest fierven ?
Is
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Is ook 't geluk zo ongemeen,
Geroemd te zyn van groot en kleen,
Die dikwils niet of avrechts roemen;
Die de ondeugd, als zy 't hart areelc, goed;
De domheid geest, de woestheid moed,
En de eerzucht grootheid noemen 'I
Nayvrig en vol ongeduld,
Zoekt ~ naar roem: weläan, gy zult
Ras vinden 't geen uw hart begeerde.
Maar ••• vluchtig eigendom! het fpyt
De waereJd ligt, na korten tyd,
Dat ze u zo fchielyk eerde.
't Getal der Wyzen is l1echts kleen.
Bedoelt gy hunnen Iof.;tlléén,
Tracht in hunn' kring dien ail te erlangen.
Verdienae geld by hen, geen fchyn:
Zyt gy niet dien gy fchynt te zyn,
Nooit kuilt gy roem oDtrangen.
Verwerf u deugd en wys beleid,
Maar geenszins uit hoogmoedigheid
Om overäl te zyn geprezen.
Verwerf dOGr eed Ier moeite uw' wensch.
Dit zy uw roem: uw' medemensch
En u van nut te weezen.
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Dat elk uw' naam heeft in den mond,
Alsöf uw deugd geen weêrgaê vond,
Moet dit tot groote daên u fierkeIl ?
Neen; eedle geest! wy' tyd en vlyt,
Die ge openbaar uw glori wyd,
In fiilte aan uwe werken.
Zo ge uw gedrag naar wysheid rich~,
Uw vlyt gelyk maakt aan uw' pligt,
Zult gy gewis geen' roem olltbeeren:
En zo uw deugd dien niet verkrygt,
Zal fieeds, fchoon al de waereld zwygt.
U w rein gewisfe u eereo.
..,. L.
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