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Gedicht opde vier l3oucken,
inhoudende den Handelde'e4moureUsbejt,
ghemae door JobanBape:J1a

UDuVrv4ert.
dat bet ooBh der VVeretds ka 1eJk41etI3
Is alle.r dat in aerd, op aerd, en bo'cen erdc
Is cvrvonderlijc(in daed, è rvvonder to rverhalen
Tien Handel vã de Min,dte noytgetn God en f atr4
Ickfvvijge »och den menf h, die zo Evan hem geflts
Getrock!n enge, fleurt,gc`nvent rvrvert engerolt,
Pat 'tmenfche1ickrvcrnuJ t bier ganfc h zoKd'/ft& f1mij
Zo degeleerde Pen dat nietrvryathadonrdaen:
eslf dat tefcheppen is met on: rverffandef rut
Vyt eerk HQuwaerdfrfh die in ruler grDOtC bouc&en
Zci 1cvendgh en ru-vel tern tone heeftgefit
be Mm lilt oPenbder, of h^ymelijc(om houc1en,
Dc Min uyt rechtt liefd', eke 1Min kytReyle 1uff,
bc Min rvol ungeGuckj, delMin vol large rvrertohJj
Dc o fl.tge Minj in droufbeyd ofgeneaghd.

I

N Eller

14iet Sncl Ajbe-rceht4

FERGH E DICHT

Op hey eert}c Bouck vanden Handel drr eAmvuraruheyr, van iEneas ende Dido, door
^o Ba1tf1a Hotcvvaert.
me ^ gl y
Orat t^ido, r^argh ^v^orr, ^vo^r meugbt

recuvel ^orne^n:
Gby die, dieru'mEn Man terherb^rg hadgenomen,
Ontbloot rvangoed en haeJdie naeEf ^ ,rrh opfyn mien
om ç:en)
boor M gebo^p^J IeeJi (dot d
Ghy die ee Ko?Iiugi rc^nachtigh pacrt,ev1 zroeelde,
VVim die htt ^e^f.+^ys^,^zan.'t hauroroelsjc^^c^'vealabe:
rv4n/1ae^ p gee7I Konrngkoge-eert,
Gem K oni,i
GePriicmg ruier^tt; is oy 'van a begecrrt.
had nwswnd. to everbmvtev:
Gby lie gel
I)onghy £ne,q teabt zo'rvsel is Z n to trouv'9erj.
ftraet,ev een Jndvlucbtigh »tent b
E bced'lar
VVas bov,n4 . v (euriv'vds boven al k rvrvenJ ch.
+e%l4tt'J4^r; o at^ee VrOI4flPiflne rvandjn 4^men,
VVaz' (o/f u dtgrsveeiv'vatLft ' K dat ru^iel (arrye?
e.41r quarn bet lb bevel, dat by ver'treck ,en molt;
En u verlggten zpud, hoe n a,i, alc 4 hy il.
Den vvierd d liefd' r-..rgatC,cngby berooft ova jnn?':
En dsghybernnict mm' ui't vruefen çocht beminnen,
Necntghy Slat f hoonge^Chenc(,dat by ubad verecrc,
StceEi of4en bevrmetfynTroyaenfthcfrvecrd.
lViet Seel Al-be-retht•

Kort bdjp van'c tweede Bouck van den
Ham/el der Amoartrulxyt ,van NarciWus ende
Echo, door Jban BaptfIa Howvvacrt.
0! S SI
NA t Twelck
meniah Vrou raeckt' in het pert;

fchoon en heerlijck wefen,

Had E C H O, `oven al heprefen,
Zo zeerdeur Min itl^efd'verwert,
Dat nacht en dash haer herte alocyde
In't zoete vyer van frn gechr.
N A1 C IS SVS d
Was.hertigh hard; ja Hoyt verligbt
Deur Mm; rnaer was zeer wederftrevigh;
Eriwi hem ned toteenigh Vrou,
Daer o o wag hy wti o hevigh,
-flan hy hen kop verplett'rcn wou,
M4àtmen dwaes4i Hoyt Vrou minden,
En 1ynen tijd t^ jaght verdreef,
Als hy zich aenden born tint vinden,
DaeT1y tot Iynververkhing bIeef,
En zafidaer rn hetidare Water
1)e t^chIm aileenvarrfyn gedaentz
Daerwas inn defer Vrouwenhater
In fyne ihoonhéyd zo vervvaern,
Dat hy daer na dear Min wing duycken;
Mum in't verderfhy zich Baer fmeet,
Waer gran een blom fleghs quam oneluycken,
Bewcickenoch NARCISSVS hect.
11'i'r S±rt1 4l-bt-rerhr.
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Kort bcgrij p van'c derde Bouck van den
Handel der Amoureu.rheyt, van Mars ends
Venus, door John Baptfta Hotcwrt.

Kort begrijp van'c vierde Bouck van den
Handel der Arrauureushe}^t, van Leander ende
Hero, door Johan &ipt!ft4 Hoerv'vaert.

f /O iemand waer beluf^, om opentlijck t'aenfchauwen,
Dc ongetooinde luft van rechte geyle Yrouwen;
Zeer aerdigh hrbt shy bier ecn ftraeltgen op fyn bef$
Van Year zoete V rou, die hated' als depth
Haer eygcn eghte Man, die was haer vrceilijck tegen,
Om dat by fynen flefch niet na haer lull moght legen
Die was haer al to vuyl, beCmuyilert en befroeert,
Hy honck haer iia de fmits tc zcer (zo fy dat kecrt:)
Maer Mars ee Krijghfman frifch,ais by maer gaf e lonxk^i
Dat was haer in het pert terRont een vyerigh vonxken.
Dat was een jonger Man, die wouder oock wel sen,
Die blufte VarKr lull, die koft het pad ras gaen.
Maer als lees zoete Bruyd haer Man dus hocirnen ftelde,
AIs Cy met defen Marl gang dagelijcks to vdde,
En Sot haer alie beyd' had op het bed verfpiet,
Die dat acn haren Man zeer heym'lijck weten lief;
Then haer een kunfkigh net, gewroght dear fyne handers,
Geworpen heeFt om 't1ijF, in plaets van and're benders:
En hadJen fy doers niet hen recht verdiende loon,
Ais fy deer lagers beyd' tot fpot van aide Goon?
7n gatet mettc Min, die artd're i nert untftolen;
Alft eens komt aendcn dash, 'tgcen fy daen zo verholen,
flat fy een geyle Hoer van ieder Overt bekent,
En krijgen tot hen loon een ongeluckich end.

die Hero en Leander
Z 0 dege/lolen Min,
hertfiacgh drougen tot malkander,

Nitt Snrl 4!•bt-rtcht.

Z

Blcef ooc(niet ongeloont: rvvant boen het verboel
Yarn Ow/er: die gefit hoer hadden op ecn Slot;
Zo rvnnd de Min ee bont(roroat kin de Min niet vinden?)
1iefvvaer1ijckjvic1om d&: macr fy haer ondervroinden
Het Zelfde to bflaen. ¶Doch etc hy eenr de &aec4
Gemj/T dear ongelucl^ doers z^evaJ een droeve Zaeck.
VVant als Leander Z^z; a.r rva t v rvater o'perroalltn,
Zo is ooc&Hero med' Zan boven veer de vrvallen
Gefprongen mdc Zee, cm zo oockmst hoer Lief
7"e hebben'tf lfde lot, o^nutten eerigerief.
Die dare ont/Ie&en w met minnelijcfçe çinnen,
Die kfè in dit bouc&hetjnnelooJt minnen;
jten Zin,
Op dat by dear de Min niet ra&e bw
En rat -voorfy n moeyt' de herJJeloofè Min.
iet Snel Al-be-rctht.

HET EERSTE BO1CK,
vanden

Handel der Amoureusheyt:
Inhondende verfcheyden fchoone Spelen
van Zinnenvan £neascndeDido.

^vttel:jc,^^ngheirrbenfeert, ende Rthor:jc4e1ijce*
hecomponecrt door Heer ende Meejier
Iohan Baptifla Houwaert.

SOT ROTTERDAI4I,

By Ian Van Waesberghe de Iongheop't Steyghe^
yen cie Korcn-mgr&. z 6 ^ z.
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SPELEN VAN ZINNEN
VAN NEAS ENDE
DIDO.
Vatrra.

Iuppiter Godr in'r hoocMedumineren3e,
Hemel, Aerae eeuwich regerende
Naer dijn behaghCn,
('
Donder, blixem, door v is cetl'erende,
VVater, vyer, Otis v al ubedierende
Van daghen tit daghen:
Met trsnenden ooghen kome ick v klaghrn,
Ghy die perijckel, ancxt by brengt, en doet verjaghen
^£neas myn fone met den Troyanen.
Heeft by Hoch Hier verdrietc, ongheluck en piabhen
Ghenoech gheleden ? O druckich vermanea !
Wildy Troyer nu gheheel uyt planer,
Zeght by war zal en?
Italicn to bouwene, ift al ydel vvanen,
'tLandt dat hem belooft is, mach hy't Hier ghenaken?
Daermrn hem na ziet haken:
Al zachmen Troyer vyerich brander en blaken,
Ick werde ghetrooft van zuicken verdriet,
Door de belofte to varen ghefchiet:
En iii nu Hoch al Hier,
Waeydy met de winder gheli jck cen net,
lIrbben v woorden Vader antlers ghcen cnacht?
Anchenor werdt wel ui t Luidt van pes fe ghebrsckt:
A;.
O Inp-

VandenhandeI der

Amdttrrusheyt.

O Iurpitcr wacrt docn beter bodaeht,
VVant fynen wiUe zachmen hem verwrn ^en,
]vioetcn wy nu alleene druck beerven,
En ltalien dervcn„ door grootcn tcmpceft„ och
luppittr.
O Venus Venus wecft onbevreeft„dock,
Onder blixcm komt ghemeynlijck den dondere,
Alle myn werc#en zijn wercken van wondere.
Laet flaen v klaghen van zulcke nieu-maren,
Naer ecnen donckeren nacht komt altoos eentn lclara3,
Naer Sonne-fchijn komtdickwiis een duyfterwerck,
vat eerf} teer is, urordtnamaels wel fterck:
O Venus het werek en is Hoch niet ten halven,
Ick {la, ick ghenefe, ick quetfe, ick kan zalven,
lck dorii vallcn, np_f}aen, blijde wefen, en traeren,
Al dat horn bclooft is, zal hem ghebueren,
Macr by meet wet bezueren„die wil bezoeten,
Al mach hem nu perijckel en Bruck ontmoeten,
Pcyit d'eerf}c groeten vallen altoos ftranghe.

I,rpprer.

Itatirn tal by Boon (tuypen en nijghen„ eoeh,
Al mach hem nu eenighen teghenfpoet„dwingheDp
Italien zal by Hoch order devoet„ bringhen,
Nieuw' Wettcn fallen, nieuw' Steden fonderen,
En van hem zal Romulus profperen,
V Vaer of de Romeynen (wilt hier op betrouwen)
Eeuwich en eeuwich den naem zullen behouwen,
Endo fterck zuilen bouwer.,, als de behende,

Een Rijck hebb'ick hem ghe hover zonder ends
AIs de bekende„ tin eeuwig^en daghen:
Ai ift dac Iano f}raf hem met plaghen
Verneert by vIaghen„ acht met zulcx verzeeettt,
Sy zal de zake Hoch helpcn ten bef}en keeren,
yenft harde weeren„ zietmcn Hoch klieven,
Mercurium zal ick zenden om v believer
Naer Cartago, om Didonems inCpiren,
Om 1Eneam vry en vranck to logieren
En t alementieren„ als de vailjande,
Die nu dater ontrent is ghearriveert to lands.

Och 'cis al waer, maer het duert to langhe,
Want zint Bat Troyen is komen ten ruyne
Hoeft by oyt op d'Zee ghedwaelt mette Fyne,
Rlzoo't Hoch ten fchijne„ is ghebleken,
Nu in Strophodas, Ban in Cyclopas verfteken
Macnden en wekeu„ form, tempecit ghenietctuie:
Wic en xou zulcx Hier zijn verdrietende,
Door Iunoos bide, zoo ick bewijfen„ zal,
Hecft A;olus de winder later rijf^n„ al.
Moetet al ghefchien user Iunoos vermetrn?
Och is Paris jugement Hoch riot veryheten !
Och is met zulcke gramCchap den Hemel bevlec4„ nu
Fn i€olue hieroin de winden verweft„ nu,
Zoo dac by Italien Hitt en kan L•rijglicn„Hach.

N ii komen der twee Zinnekens uyte, d'eene WefeZtde en Vrouwc ends dander eon Man.

V

o

Ionf^ich her, c+rn Yroutve.

VAer zijdy Heerfchap?

Fame van eeren, etx

M4K.

War beliefc v myn Vrouwe?

lvi,-

Secreet en Dille ligghe ick hier en luyftere.
lenfrich herte.
Wa komt Both voort, en ilacht de ghetrouwe,
Waerzijdy HeerCchap?
Fare vari strcx.
Wat bclicft v tit vrouwc?
4ç

Wi]Ieh

Vanden handel der
Willen wy'tkukrn latch kijcken uyten mouwe?
'tWelck al to node fchttyle iri t duyfttre.
lonftsrh hate.

Waer zijJy Heerfchap?
Fame van term.

Wat belieft v myn Vrouwe?
Heymelijck en faille lfggh ick vain en luyftete.
IonJhcb here.

Fen wonderlijck windeen dun ft my zoo ruy^tere
Binnen Cartago oft daer ontrrnt,
G by Fame van eeren die alomme zijt bekent,
In dit regiment„ moetty'tprincipael„ wcfen.
Feline van eererr.

En war iffer to doene?
lonfflch ilc1te.

Hoort ick zal v'tfinael Iefrn,
V mondcken zalder quets om monckefroyen:
frhy kent ommers wellEnt a m van Troyen,
Die zint de deftrucxtie heft ligghen 3olen
Al naer Italien zoo't hem Is bevolen,
En weetty wel waer by is ghearriv_eert„ nu?
Fame man eerrn.

En wacr dock?

7onfiich herte.

En daer Dido'tLandt regeert„ nu,
Die voor een Cchoon machtighe V:ou;ve vermaerr„ is.
Faint van teren.

Als'tvyer en'twerck t'zamen vergaert„ is,
Och al to gheeren komet aen't berrtn,
Somen die by een, certeyii wy en derreu
Gheen zolffer-i}ecl en halen om 'toyer t on:f}ekcn.
Ionft:eh herte.

Wa £neas ghclijckc en is nayt ghebteken,
WQrI ry van Dido bekckcn„hy krijghts vCrwijt„ eoch.
Fawt

Amoureusheyr.
Fame van area.

why Ionf}ich herte maeft dat shy neerflich zijr„ doeh,
Ick Fame van eeren zal oock mgn kuereu„ fpeleii,
1^4aer voor al err wy ohs rueren„zelert
Iuioetcn wy maken dat by binnen den hocke„ is.
lonffich hertz.
Ba days al faaum, ghegoten de klacke„ is,
7"onfer Scholen zal ick hem met ghemake„ f^ouwtn,
Fame vain erren.
Och Dido doet zoo fcherpen wake„ honwrn,
Darter nauwelijck eenen voghele mach in_komen,
Want veel vyanden heefc fy t'haerder onvromcn,
En words benij t van menighe prrfonagie.
lonfiich herte.
Zijt dacr afgheruft, ick weet ragie,
2viercurius heeFt van Iuppiter laft„ al.
Forma van arni.
Wat duyvel en wat lath.
Ionfficb htrrs.
Dat £neas als weerdich gaff„ zal
Binnen korten tijden worden ontfanghen
Binnen haren Rijcke.
Fare van tertn.
Met betraende wan^hen,
Zorgh'ick, zullenfe in't lehe noch fcheyen:
Hoort Ionfrich herte, wy ondrr otis twee bryen
Moeten prijs en eere behalen„ daer.
IonJtich Fieres.
Haer dorn rafen,
Fame oars area.
En h:rn doer dwalen klaer,
Want by en mach hier gheen blijvende l4adt„ hcbbes,
Van 'tLandt van Italien moet by to bath,, hebben
Cm !yu uakoinelingheu, wilt bier na merdc„ tlaa.
lar^itn
Ax

Vanden handeI

Amoureusheyr.

clef'

lonfkch hertz.

Tc lande, to watere, in't uy(en, in't reyfrn,
Door form en door tempeeft, het overpey ('cA
Doeghet herte vereyfen„ en verdwijnen'tbloet.
fir«•
Och'tzal nu u•orden, hop ick, beteren voorfpoet,
Laer ons den moot„ Hier verloren„ gheven,
\t%v die metter hulpen Godts Hoch oorboren„'devut,
Vreefe, ancxt, Bruck [kit cinch op d'zije,
Adetwonderlijcker avontueren onblije
Komen wy als de vrije„ in Italien machtich„ eoc6,
l)acr wy ons gherufle plaetfe eendrachtich„ dock
Virden znllen, en om ons verfroyen,
Wcderomme vernieuwen het Rijcke van Troyen,
on vcrdrict, hop'ick, worth daghelijccmindcre.
Hol y,! wie zie ick Baer, wie ue ick gtndere?
Het dun ft my ecn Goatlijck wefen„ klaer.

gheckc:Iijck to werek„ gaen,
Wilt by hier in "tLandt blijveit pannekoecken.
Het zalder al ee

Fame van eerrn.

Wy moeten'tryQr ftoken in aite hoecken,
Uns en roers wanneer dat zal ghebluCchc„wordett.
lonffsch herte.

Door hem zal Dido Hoch zoo ongheruff„ worden:
Ick Ivnftich herte weet duyvels quaet,
Al fchijn ick deuchdelijck, menighe buofedaet
Hebb'ick in't fchijn van deuchden ghearracht„ fellijek.
Fansr van eeren.

Door v werdt Vrias ter doat ghebracht„ fnellijck;
Maer datzijn al vaunde minfte ftuckrn„ oock:
Wie waft die Holofernim de ducken„ oock,
Waft niet Ionflich herte met een gheveyft famblant'

4chares.

Ick houw' wel jaet.

Het fchijnt to zijne een Maghet eerbaer
Aen'thabijt,luft:ch in'tbehagiien.

lonfhch butt.

Nu flaet dat vander hanc,
En laet ons malkanderen sheen quaey mijten„ bieN,
Wy flachten loch beyde d'hypocrijten„ licn,
Is d'ec:ne eeu Rave, dander is een Kraepe.

T/inr,;.s veranderende

Fame van ceren.

Na d:tn'tis al ghenoech, het wordt heel Cpaeye,
I.sct onz wcl gaeye„ flaen defen uytlan:lere,
G v'+:i i'e^n zijde, en irk van d'andere,
3 -iy moct Fyn riecringhe wacrnemen t alien tijen,
in:: heck ns-daechs,zeytmen, wit bedijen.
Acl,^rcs een Kidder van Troyen , komende met
rr nc, s uy-tc.

O

Acharcr.

ieis Here v:.rkoren ghetrouwe,
`'Vat hcbb:.n w y gbc :d:n in't ruym iii t aouwe,
Te

1n ua 1I1aghtt.

Ghcgroet weeft Ionghelinghen : Ick koine v vraghef^,
He6dy niemandt van myn fiiiters bier ontrent
Ghezicn met eenen pijl-koker, makct my brkent,
Zoo de Maechden zijn ghewent„ in't veldt ce gene?
e/Exsar.
Niemandt vanden uwen, zoo shy ons gheeft tc verhane
Op gees baize„ en hebben wy ghehoort Hoch ghtzien:
Meer hoe zal ick v noemen ? wilt ons Bat bcdien
Reyn maechdeli jck engien„ want alien v wefen
Schijnt ontterfFrlijck, eel v itemme by defers
Ghelij& gheenrn menCche, meet ecn Goddinne minjoor;
Hoe't is, wie gliy zijt, hef t ons loch uyter Hoot,
En ghecft ons to kennen t loot„ yonder falen
Op wet landc, op wiene aerde wy bier dwalen ;
\rreenide Palen„ moct hy dickwils b^zoeekm,
^'^

Vanden handel der
Die hem ter fee begheefc en wilt verkfoecken,
Onbekende hoecken„ moet by dickwils aenfchoitwen;
Helpt ons uyten Broom, o btoeme van vrouwen,
Die een Goddinne vol trouwen„ fchijnt manierich.
Ycnrrr.

Onweerdich ben ick zoodanighen eere cierich,

Maer uyt liefdcn vyerich„ zal ick v ontbinden
Waer ghy zijt, wat Heere ghy hier zult vinden,
Den verdoolden moetmen wijfen den techten padt„ zaetz;
Ghy ziet hict Cartago tens Agenoris Stadt„ f}aen,

De Lander van Libien groot en„ machtich,
'tVolck zijn ?yrien teroorloghen„ krachtich,
Dido voordachtich„ regeret Rijcke,
Die Karen broedere ontvloot met pra&ijcke^
pygmaleon boos en moordadich van wide,
Die Sichzum harcn man fecreCt en Mlle
Vermoert hadde, om Bat by was nicker ran goede:
Dies Dido weCcnde op haer hoede,
Is ghevlucht als de vroede„ en 6eeft hers ghefchout,
Met haer nemende fch3t, zilver en gout,
En als ten Vrouw'e flout,, is Kier ghearriveert,
En heeft nieuwe mueren, nieuwe poorten ghcfondeert,
En Hoch neerifich laburrert„ met fcherpe wake:
Maer zeght my goey mannen, want icker na hake
Metvgerighen appeujte, en t uwaerts deyfe,
Wie ghy zi jt, van waer ghy komt, warr teyt de reyfe? ^
My dunft Bat in't vlieden Zvi j thryc ende verflant„ is.
4iraa.c.

Wy zijn Borghers van Troyen, Bat eylaes verbrant„is,
Zoeckcnde Italien zoo't ons is bevolen,
I)iemet ta•ititich fchepeEi hebben ligghen Bolen
Over Zee, over zandc, maenden, jaren code weken,
Zoo Bat wy ten leflcn hirr zijn veri}eken
Vol ramps, vol ghebreken„'tblij& tot defen flondain,
Myn kloccki}c Capcainen ghecrouwicb bvondcn
Heeft

Amoureüsheyt.
Hecft de Zee verflonden„dies ben ick uw}jj^.n.
YtrKJ.
Weefi gheruft goey manner v naeR verblijtn,
Stoutelijck zonder mijen,, wilt henen fpeurtn
Na de Stadt die voor u ftact, v zat ghebeurea
Ionfle, cere en blyfchap vol trouwen„ 000k,
V mede-ghezellen zuldy aenfchouwen„ ooak
Die vol rouwen„ oock en drucx bellen„ zijn.
weal.

Och Achates ! Bat docht my myns Moeders vercnaep „ siyy
in't affcheyden my haer kenniiieopenb^erde:
O Moedere boe zijdy zoo wreez van aerde,
])at v moederlijck hrrte hem zoo veyfen ksn?
Urtfa laet ors nu vovrts gain reyfen„dip
Nacr Bete Stadt als de onbckende,
Otis verdriet hop'ickzal ceps komea tell c qde.

N u ftaen Kier twee Wcrcklieden en wercken, d'cci
een Gravere ende dander een Metfere.

V'

De Merfire.
]EI los van ghe}de iva't dun& v mart
Jeflfcfiierflier tijdt om quenfElcn?
`De gr4vere.

Wa rrouwçn jae't,
Dit fchofdnn& my lan ;her don't plach„ducrca .
eJ3fetfere,
Ia, ja, shy prijil al kbne m line Bach„ hncrcu,
Maer aen een Taf le zoudy alb een quart„ Leven,
Daer zijdy al kloeckghenoech.
Grgvtrs.
Ke wilt my de handt„ gheven,
Den lluyvel zou gheerne den Necker befch^sr:gt,
tWetfere.
Al wucken wy Bat wy koude luilrhe : c'zamen,
Wy

Vanden handel let
riy anakrn dac Didoos Grooc-moeders gheldckrn laert.

Amoureusbeyt.
1EneaS met Achates.

Gravers.

Daer wordc oock meaiglien prnainck op ons gheJcae&
Van onfe Mecfkrs mochtmrn'thun verwijtcn.
atetfre.
Die mmr. ft wercken hebbcn de meefte profijten,
Ghelijck toc-zieaders, tellers en fchrijvcrs loos.
Graysra.

Hoe fcherp zijnfe op onfen azbryc altoos,
Al vrrzuvmen wy maer een fchof binnea der wcka9,
Het worth ons afghekort.
ar'3tsrfcri.

]At wonderlijcker werck, vat vremder versinnc*
Zie ick hier Achates to Cartago bituieu
J1lomme beghinnen„ leeghen rn hooghe,
Waer ick my keere, wrnde oft pooghe,
Men graefter, men wer&er zonder xf-later,
Hier nieuw' poorten , daer nieua% muerrn , ghinder tsietv"
ifraten,
In alle gaten„ wordt watbedrevea:
V Troya T'roya, vaer zijdy ghebleveu?
Wirns mueren verheven„ ligghan in ruijne,
Ick mach Rel zegthen met droeven fchijne,
Zoo de wertkea bier tuyghen en beWrijfen:
O wel den ghenen cairns mueren dat oprijfce.

Wa dat zijn de trekrn,
Godt weer oft fy'tfteken„ in hun ztifs buydtl bloet.
Gravers.
Dido die w^ijs is, fubtijI aide vrsct,

7a1 de boeverijc Hoch al gheware,, a^orden.
tXerfer:.
Defe fchrijvers maken't to bont,'tmoet opeabare„ worden,
'tIs al zilvrre en goudt datmender ziet blinckrn„ zaen.
Qravra.

Ochermen als wy ten half weke drincken„ gaen,
Dan zijn wy ernen oogft t'achtere, Brie zoudt volheerdm.
3fetfcrc.

Wacp los van ghelde, wy ilachten de kar-peerden
Hoe wy meet wercken hoe wy magherder blijvens
Nu daer of ghenoech, d:,t laten wy dnjven,
Ten baet gecn kijven„ wy en hebben maec'tklapprn„ kodt.
Gravere.

/Ldieu, ick ail gaen een pintken tapper„ doer,
Hier ten n^encn n.•me ick den gaack,
Die user de ire aer heft zelden danck.
€ncat

Nu komt Dido van dander zijde uyte, ende dry
andere Troyanen voIghen hoer na, ende £neas
bJijft ftacade.
Vid..
Acht, kracht, verfts*dt, wij{heyr, neerl^icaede
M Is my nu hier van noode, en fubtijlheyt melt,
Met grooten onlede,
Om to fondersn poortn, ve^(!eA en muercu,
En ftercke fortreffrn tot defe Stele,
Op dat my bier met tcndrachtighe ude
In peyfe in vrede
Gheduerich een woon.ftadt zou moghrn ghebucrcn,
Vreefende myns broeders valfclte kucrcn
Tot alien uren,
Die my met wreetheyt in tijdcn tcvueren
Wt myn vaderlijcke erven
^erjaecht, du vlied^n heefr, das nacb ick weirnlaea
Vol
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Vol van doluercn ;
Dan iffer Hearbas die Witt my Dock befpuered,
Um dat by myns niet en mach verwerven,
Mur min daA fcherven „,adu' ick hact fpucrtn,haet jagtc „

Is Godc met any, ick ea uht ghcan pl^gluq.

r1 u komender dry Troyanen, endE en weten pan
Incas nice.
sers`ftui. .
Ch twee wonden in een ztj hardt gaghtas,
Mars en Vulcanus, zoo e{ck wel weer,
Deden ons binnen Troyen Groot feet,
Ende Lotus wreet„ wederom bcaoor,, osu
Met fyn winden, ben^uuFCpda lci,eyn en groot„ of^sr
Dies den noot„ ons ooh valt veei fwLCrdere.

O

Gia.

O Ser^eftus trect nu vat aacY'c3ere,
diet hicr de Koninghinne kamt qns 't gIiei*oetc,
newijft fiaer heu{heyt met een eerbaer groete,
En vilt haer to vocte„ ghy als de notabetfte.
Serg^fffu.

Ghehadighe hooghe 1udaUUeIe,
Die hicr GIs do .betfte„regetench,, zit,

En poortcn, mucren, Qoten fonderende„zijt,
En ordonnerende„ zijc rechten en ftatuytea,
Ontfcrmt dock onfcr armcr Troyaneei ran buyrea,
En wilt ons niet iluyten„ buyten uwe pale,
I)ic in Zrebree3t en wijdt hebben ligghen dwaten,

Tot v wy dalen„ als de oatmoedighe.
Cloamletl.

Dena niet, c3 wijfe voorfpoedighe,
Data^y mgt yfcr oft fft^1 zijin filer gheJcoatea,
()mv oft v Lrn It tot aver oavroinai

Ts wirierane ofc-tebefpicnc,

Oft

Oft met eenighen roof wecier ach to vliene,
Oft fchande re biene„ uv^er Hoerfchappijeti:
Maer een Lands iiThr, 'twelck in voorfeden tijeq
Hetperia.bier, maehtich en grout befaecnt,
'tWcick nu Italien alomrne wordt ghenaemt,
Derwaert wy zeylden, derwaert was ons reyfen,
Maer Lolus teaapeeit heeft ons bier doen deyfe» j

Dies wy ons ghev^n in uwer henaden.
Gi&v.
Ons was eenen Koninck, Hoyt vrect^der dadeA^
Wiens rechtveerdicheyt oyt ghebleken,, is,
1Eneas ghenaem*, waer by ghewcken„ is
Oft waer by verfieken„ is, wy onvt pet„ zijn,
Dies wv nu zonder trooft oft zondertnoet„ zijn,
En zondergoer„ zijn„ flachtendede WeeCen.
n=do.
Ghy Heeren van Troyen en wilt niet vreefen,
Ai doen ick alomme myn .palen bezetten,
bat's voor de gheue, die door ni}dich befinetttri
Mywillen beletten„ defe Laiidouwen:
Ducht niet, ick zal v als de ghetrouwen
Byffaen met lijve met goede zond+er wanen,
En vey 1ogeren, want der ed^lder 3'royanen
Naem, fame, daet x my zeer wed bel:cnt„ is,
Landt, zandt, h uys, hof, al dat bier ontrent„ is
In'r Zuyden in't Noorden, Oofle;i in't We{len,
Ia de Stadc to timmeren,'tis al t'uwen beflen:
Ghy edel Troyanen,vermaerde Heercn,
Van v verdriet, lijen en verzeeren,
Troyen ter eeren„ za1 irk v ommers helpen:
V1%aer 1Eneas bier, zoo mocht ick fynen kommer helpet^,
fin-fynen noudt Dock, die grout en f vaer„ is,
Eck tal hem doen zoeckrn oft by verre oft nacr„ is,
e^:
Oftnieuwers ontrent hies in boQchen in B ^ghcrr,
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Oft ietiwerl un't ftranghe vande Zee ghefleghcp,
too de zulcke pkghen„door norm van windcn.

Achates flaende met Aneas aen d'andcr z1jdr.

Z

Ionfhrh hms.

Oo zoo rugterken zoo Reke't ryer inden wint,)
V werck beghmt„ alrec to wackrne.
Fame van eeren.

De Vincke komt inden Qach.
7onftich bert,.
Tjan Bat's govt to merckene,
Door v fy gheringhe en haefl verdult„ is.

O Incas wilt nu uwen Bruck ontbinden,
Dit is'tghenedat y Moedervermaende,
Ziet hier ans mede-broeders voor ons ftarnde,
Die van alleperijckelen oockverloft„zijn,
Vreucht, blij fchap mach nu wet begofi„ zijn,
Zoo ick Kier aenmercice^ Bus v verkloeckende„ujt
Om hem am to fprekrne.

Fame van eeren.

Syn eerlijcke fame voorwaer de fchult„ is,
Dat fy tot hem zoo jonifich gheneghen„ wordc.
lorrffich herte.

G hewillich de Qackele in't net ghekreghen„ wprdr,
De Bruyt zal to bedde met ghemake„ gaen.

Ick ben die ghy 2occkende„ zijt
£neas van Troyrn, bier als de prefente:
O voorzienighe weerdighe Regente,
Die oas acme?royanen uyclandighe
Brghecrc to to erene als de byf}anciighe:
O zalich fchepfele, der Troyanen behoedae !
O zalighr ure ! S zalighe Moedere '
Die zulcx vuort-bracht mogheei ay vreE belijtn,
Lof, eere, danckbaerheyt, vas ajrn tot ajen
Zy v zonder mijea„ gheduerich v leveti.

Fame van eeren.

Dat's poet to hooren aen hundcr beyder fprake„ zacp,,

Did..

U Lucas vroom Ridder verheven

Weei} willckom, aillekom edel Anchifes lcint,
Grondc en e worth v van my ghegheveti:
O Lneas vroom Riddcr verheven,
En al den ghenen die v zijn beneven,
At zijdy verdreven„by en zijt niet ghe!'chint:
U tEneas vroom Ri^der verheven
Weeft willekom, willekom ecTe1 Anchifes kint.

JQnftich herte ende Fame van eeren komen uyte,
matr 1Eneas ende Dido blivcn Ltacnde.
I.n/fictr

Met weynich ghebaers, met luttel gheweens,
Want my dun& Bat fy't alree worden eens,
En met malkanderan fchier to vreden„ zijn.
Ianflich hart:.
Daerom moecenfe met een zoet toomken bereden„ zijn,
Ghewillighe peerden en behoeven gheen fporen.
e^ne4.r.
O moghende Vrouwe edel gheborert,
Hoe zullen wy sane ellendighe verfchovtn
V konnen to vollen ghedancken en lover
Van utirerprefentatien, jont}ich uyt minnen,
V deucht, vrientfchappe moeten wy bekinnen
Zoo langhe als unnen„ memorie en verRant
De leden regeren.
`Did..
O edel Riddere triumphant,
Wiens feyten abondaat„ ghefpreyt„ zijn,
En zeer menichvuldich verbreyt„ urn
In alle Rijcken in't Zuyaeri in't Noorden
B.a
tti'ic
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Met machr, met goede, met tiele en lijve
Byffandelijck helper, want met valfchen bedrij^re
Door Mars bloetgierich v ruacht ghecvrrompeert,, is,
Maer v deucht en fame noch ongh^mineert„ is,
Ia al hebdy bezucrt verdrietea onghemake,
Werft willrkom ede] Heere, ('chuylt order mrn dakti
Al ben ick bier machtich mi profpererende,
Fortuyne was my oock eens contrarierende,
Doen Sichxus myn man met verradelijcke daet
Secrete] i j ck vermoort wecdt, dins ick defulaet
H:.rwaects was vluch:ende met dr«ck en pijne,
Godt en zal nimmermeer 13tta de frjne.
e/Enrar.

Warr zydy Achatcs ? hQoct wat ick ontbinde:
Gat f^It'chelijcl. t'fchepe„ en mynen kinde
gfcanio de berrindr„ zeght al ors ghefchieniffr,
Ons horde Eortuyne met klaerdec hedirnifie,
Fn komt "'edere, en brenght hem herwaert na Strdei
En 7e^ht hem dat by cue ju;veelen brenghe merle,
Die Helena met onlede„ kvn,frich ghewracht,
Dorn haer Paris entfchae&e, uyt Griecken brachtr
Fn den Scepter van Troyer met de goude Kroone,.
Ick ivi! 't al fcheneken do fcl^oonft fchoone,
Die mynen perfoone„ en onfe Trcy:uiCa
D^fc: eere bewij[} nu.
e^lchartr.

AF, ^'e15, v vermanen
211 ic y zrn:d_r n'ancn„ volbrinyhen„ Heere,
Den ghcwillighen d^rftmen nit d vin^h^n„zeere,
lonflich htrte.

Ou ziet tiionfieurken,
F.rmr vim errex.

Ig oe gaet de Muys in't valkken,

Amourensheys.
Jnnfful^ Freru.
grout zonder Baer.
fire van Saar.

Nu hebben wy koy,
lonfEich burs.

Noyt beter partuerken,
Fame vin are.

Hoe Cchoon komc dac balleken.
lonffich hertz.

Ou ziet Monfieurken,
Farr van urtx.
Hue gaet de Muys in't valleken.
IenfEich hcrre.

Slayt toe nu'tdeurken,
Fps van «rc^.

^tPeerdt is iri t ftalleken,
lonftich htrtt.

'tBlij& openbaer,
Fame cart sersX.

$renght haverern hoy.
Ionflich berre.

Ou ziet Monfeurken,
Fume van aeraa,

Hoe gact de M ays in't val ieken,
7onftich butt.
Stoutelijck zonder vaer.
Faux van arm.
Nu hebben wy koy.
lonft,ch herre.
Baer war dun& v van Uido?
Fame van saw.
Met alter mey
Iff plrmtfoy„ weerdich omYrijen,,
^IelphoetecrJceas,
s^

rte..

Vancjçn handel dcc
lonftic!r fern•
Wa fy en zoo nsn ten drijen

Stoucelijck dcrren fchrijrn„ over eea ticoykau,
Fraru

1J4n Srrerr.

Nochtaes zoufe wel een pricxkens broyken
Over gspen, na dat ickfe aenfchouwc,
lonffuh (^erte.

'tIs ern blinckende beeIdt.
Fame van eerar.

Een excellrnte vrpuwe,
Ghelijek den gouwe„ koftelijckbepeere2t,
Schijnende Ben Goddinne,
7.nftich berry.

'tls, uggh ick, Ben rveerclt,

Fit van wren.

Hupfch van moede,
Fraey ter talc,
Rijck van gocde.

Im,/^ich here,.
Fie van earar.

Amoureusheyt.
Door rviSns gheprd'eN , ghelact,) Didoos herte v+erwildrrt^
larf^rcb AsrrS•

trnt van kdcn,
Ft vat Hrat.

Al v^aer by ghefchildert,
Deer by komt dur fchi'at eee t}raet vol t^n3ns„ fpringhe»;
lon^ch buts.

Wy moetenfc t'zamen aen den daps„ bringhrn,
Al zoudenfe in't eynde rou_kleerFn draghen„ a1;

Ick zorghe datmer noch deerli'ck kl^tghen, zal,
Berfe Hoch zullen arn'thooch^e blat„ tor^cn.
Fare van Baran.

Tj an vas dien reghen zal ick lntcel nary worden,

Alzulcke buyen ick al ghewent„ zy.
lonffich herte.

Och arat i{T'er menig6e vrouwe ghefchent., vrp,
Dieghekoppclt is door uwen loofen perte
Met ecn gaaet houwelijck.
Fame van serar,

Wa IonlFich hertz
Brenghter Hoch daghelijes zoo in't veruerea,
7onfhch herre.
Daer volzeghdy't altemale,
De zulcke die fchijp t Ben man van eeren,
En dat al rtjckhcyt is dat hem acnkleefe,
Die hedens-daechs rijck is, za1 haeft ghewilr„ zijn.
Ja die tienmael meer fchuldich is dan by heeft,
Fame van reren.
En wat zeghdy van iEneas , fchijnt dat oock Ben wil y„ zijn wa er door d'onnoofele komt in't verdriet.
Imffich harre.
Reyn is fyn wefen,
Wat itfer oock atenich loos eancxken ghefc6iec
lorrflich herte.
t'Antwerpen op do Borfe door v valfch Malceluet'.
H^ufch eri zedich
Facet van tarex.
Faint van teren.
Wa dur help' ick de Kooplien.
tijn alle fyn manieren,
Ionfheh hsrtt.
7onftich herte,
Van herten vredich,
Ia days dock wser,
liie dickvrils jaghen tec po^petetti uyte.
Groot van none door fyn uytgielefen,,diet.
Fame 1/471 wren.
Fame van <<ren.
Iek Fie VIu WChIa met kortau bciluyte,
'tis s1 dat een:naa zoo moghen wefen„j et,
B q,
Doon

Mate

Vanden bende! der
stake datte ghrlooft zijn mecrirh doyfefit reilM.
lonfhch hnrta.

2s rn din aildy komen betalen
Met ecn refpijt eft briefvan eefl'e,
Dan ifs adieu honneur.
Manx van tersx.
Wa lot's d'ouw' lrffe,
Met dicn mei%„ wortrrvele ghekeelt:
Nu dat ]aet icic Baer, to vele verveelt,
En laet ons'cfpeck niet heel wt de pot„ kalten.

Amotireusheyr.
ImfticAr harts.
VVr cnoetender Dock wefen mac neerttich 1abeut„ ^fit♦

Mur Funaga^t veur„ ghy„ en valter voort ane.
fame vast eertn.
;ck bens content, want hier langhe u ftane,
En zouden ons, zoo ick wane„ zonder lieghcn
Gheen ghebraeye Duyven in den month vtieghea.

Cupido uyckomende met eencn pij1kokerin dee
ne handt, ende met eenen vlarnmighcn bnndt
lotzftith heat.
in d' nder handt.
Dees twee zu lien noch van iiefden zot„ mallea,
Die vol triumphen nu zijn ghezeten;
CXpido.
Ziet'tbancket word: ree ghemae&.
Ck Cupidci tort der liefdGn expeert„ groot,
Faros van rsrc».
IGhelijckende den kindr, 'twelck onwijs,onweert„ 61ooe!
Men gater eten,
Zon der verhandt Alomm heacht„ worth:
Wat lackerder beten„ warden daer gheRpat.
Tfghclijcx den Minnacr, die doer my verfmacht„ worth,
Ionfl:ch hcrre.
Is zonder wetenfchap tot elcken beghinne,
Watifler ku^elijrkheyts,
Onwijs in fyn z^krn, kleyn van ghewiane,
Fame van eeretf.
Bloot vin urrne„ variabel van hercen,
Van zilver endr goudt,
Myn ftralen en pijlen menighen fmcrten;
Eei^ jonck ih audt,,.'titC r t1 vol vreuchdcn1
De zulcke zijn loyen, dewelcke ftralen krachtich
!onftub hate.
I-iaet en nijdt bheneeren, Toot fcheen onzachtich
En melodijs,
Aen Paris waerachtich„ die ick daer made raefte:
Fame fan area.
Dander van gouda, daer elck reyn Minnaer na haec9e,
Ms 3onghejeuch1en.
Waer Thisbe door blaec4e„ en Pyramus deerlijck,
IonfF,ch hart..
En met mynerr vlammighen brandt verveerlijek
Menighen begheerlijck„ ick kan ontfteken
rsrn tuyttt^, men Auytter,
Faux van eererr.
Tot onghereghelden lufi, zoo't is ghebleken ;
Bien fp^eeltec, men zinGhter,
Dit zijn myn treken„ rout rn vailjant.
Jonfl'ich btf'tt.
Venue.
Men brafler, men hooFrer,
O Sone der amoureafer vreuçht plagfanx,
Fame vim ee^r.
Myn hulpe myn.byftant„ ras ?on&r mijen„ dept
Men klin&er, mm drinker,
Naer Cartago, daer nu verbtijen„ fchept
aicn danl}er, men fprunghter„ zonder ibetruc4 j , ^c^^.
^atst van fligta IuetDido4enpxer:
to a/ficb
a
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1* en ongheftadich van zinnen„ her,

Zoo moetty hler ontftekcn met der minngt „rier,
Op latter ghern vyantfchappe rn rijfe

Door Iunoos ingheven.
CKpld0.

Moedcr da y s dat ick prijfe,
In meeR weeldcn is dickwils perijckel gheteghen,
Ghewiltich ben ick t'uwen dienhe gheneghrn;
Want redrne natuere vermanich„tuyghnn,
Dae'cKindt de Moeller moet onderdanich„ bugghat
In alle taken, hoe gout hoc laflich ;
Maer wat raet, op lac fy nu ftantvahich
En gheduerich mach mecter minnen Brandt„ ItveR.
YenHS.

Hoort ick zal v daer af'tvethandt„ gheven:
Afcanius £neas Tune jonck van daghe; ,
Darr Dido in fchcpt pock grout behaghen,
Zat na'tPalleys komen met ghiFten ea gavcn,
Die uyt Troyen ghebrach t zijn, wilt derwaert dxavee,
Ick zal hem flapende makers aen d'een ziJe,
En zelve zulJy draghen de ghiften ghye,
Veranderende v ghedaente in't fijne:
Als dan Dida met minlij cken aenfchijne
V zal omheWen en kuflen aen den mont,
Zoo zuldy haer'tvyer der liefden inblafen terhont
Tot finder hcrten grunt„ en zoo vyerich pramen.
Cup,da.

D:ter toe en zal ick my ghernzins fchamen,
hiaer bryde to zacnen„met myn 4ralen„ vstee,
M y; i v lenghels zal ick om leeghe dalen„later,
En met fyn habijtea my verkleeden fuel:
D.i^r 'tKindt de Moedere wilt helpers daer gaghct we!.
Fanrs van teren.
Zoo MIr e i Kindt helps 4ca waghep ktuyca,
A1zulcker

Ainourensheyt.

I,1zulcken wiadc waept rcchrs in ors zeyi.
lon/ich i6srrs.

Dic rrordt nu vi&orie.

Fame van urs*.
Ia laet de klocken luyrn.
Ion ich htrtt.
Zoo Moeller ea Kindt hclpt den waght p lcruyep.
Farm vas reran.

Nu en ontzie ick ftnrm noch buyers,
Als ors Venus to hulpe komt,'twordt al ghelucic en hcyl.
Ion ieh herre.
Zoo Moeller en Kindt helpt lea waghen kruycn.
Fame van urtn.
Alzuldcen Windt waeyt

rechts in ors zeyl.

lonflieh herte.

Venus heeft dat ghcpeghelt juyft na onfen peal,
Haer fnaren die dicnen fijn op ors Luytcn.
Fame van tartn.
Wy pafi'rn op ecn.
lon/Jich harre.
Zoo Mampa op fyn fluyte,
Dit wordt noch een kluyte„ qm t aenziene.
Fame van eeren.
?fus Cupido komt, elck beghin hem ecre cc bicne,
Nu zullen wy merckrn Venus treken„ zoet.
lonffich herra.
Ke Cwijcht loch dat v de moort 1}eken„ moot,
Zeght Afcanius bier mach iemandt ortrent„ zijn.
Faint van tern.
Wa dat zijn.ghiften die excellent,, zijn,
Weerdich om een Koninghinne to fchincktne.
e4fcani,,.
F.del Ptinceff'e om Troyen teghedinckene
Wordrn v ghejoat deft ghiftrn ernpaCr,

Amôureusheyr.

Vandn handeI der

Fame van nrae.

ailchater.

♦ hoocheyt?royen noyc en dachttekrinckene.
e1^cansra.
O edel Princefl'e om Troyen to ghedinckrne,

es ziet dit e+.ddermuylen,
lonfhcb kette.

e/IchartJ.

Want ghy on s conforteert, zoo Phoebus doer blinektie,
♦Ile kr..yden cn rruchten in elck jaer.
e^I i•^sm^r.

Edrl P r ince(t om Troyen tr ghedinckene^
WorJen v ghejout de ghif'cen eenpaer.
Drdo.
O ACcanitis ed_1 Tomghelinck eerbaer,

Grootelijcr uem;: ick def ghiften in dancke,
Van v m3nierlijckwtfen ver:vondere ickvoorv^aer:
O Afcanius edel Ionghelinck eetbaer,
Hoe ghrlijckenle rijiy uwen Va;ier k{aer,
Ilaeck, 'room van lerien, Hier ilachcende de krantke:
O 1cani'is edcl Ionghefinck eerbaer,
Grootelijcx nerve ick defe ghiften in daneke,
Fame 'Jan atren.

Ziet dit vriendelijck omheJfrn,
IonfEich hw-re.
Hoyt zoeter ran cke,
Faye van Beres.
Hue fu6tijlijck kan by
?inftich hrrte.

'tVyer der Iiefden inblafen„ haer.
Fame van urex.
Sy wordt alree onti}^kcn,
lo;iftscb htrte.

Sy zal fchicr r^frn„ kla:r.
Fame vin at eM^.

Zict dit 'rorp_ooghen .n u,
Zictdit kinn

r.7/^ich iitr?F.
a ft 1ecn3

r.^

diet dit treckbeeken,
'tVycr en kanfe nauwe ghedecken, ; zoo't f'chijnt,, alrt^.
Fame van eeren.
My dun gy datfc van licfden verdwijn t„ alree,
£neas woorden al n 3er haer ghedachten„ varctie.
7nfl*b heat.
Capidoas werck kan alrerfyn krachten„barer,
'tGhcpeys van minnen heeft atree'tlandt„ k^eghes.
Fame van cerrn.
daer
ens is clot Hoch bandt„ teghea^
Schaemte is tos,
oft ghebroken„ ware.
verblint,
is
tGhczichte
?o,iJlich hcrte.
Fere is wcch, ofcfe haer ontdoken„ ware:
O mutfe, mutfe, war kondyal brouwrn„ ghT.
Fame van eere+^
fees hitte zal al to qLialijcken kouwen,, vry
Nauw' en kanfe ghehoi:wen„ fy„ middel oft mate.
IonfMh herre.
Nimmermecr en krijchtfe hier of haer zate,
In huys op irate„ onrufte op haer dauwen„ za1.
Fame vsx reran.
vyer
haer zoo benauaen„ zal,
dit
Och ! dit v yer
zal„
krauwen„
haer bollement„ defrlijck.
Dane Hoch
Jonft:ch herte.
Men zalder of hooren Ben vreemt regiment„ kkerlijck,
Want fly is onrftcken wile de fern„ deure,
Zeer quaet om helpen.
Fame 'an eeren.
Ia Baer is ghebeen„ veare,
Want hebben de Maeghden eenighrn ziri,
De Weduwen hebben den Duyvil in.
iiQ^16

Vanden handel der
£neas zittendc rnec Dido banckettercncjc,

O

e/Enea.

Ontallijcke deuc6t weerdich gheprefea,
Die gby hebt aen any rnde de myne bavefen,
Wie hoorden oyt lefen„ van meecder trouwe:
Wy armcTroyanen zoo beladen met rouwe,
Door v jonftighe Vrouwe„ zi}n bevrijt..tllleene,
Die ons zoo minlijck, groot en klcrne,
Met vreuchden reeve„ ontfanght in ghentde.
`bido.

Ick doe, Zoo ick Wilde datmen my dade
Vroech en fpade„ o Ridderlijck bloet,
1)ominertt,, logeert„ tot eleker fpoet,
En maeft eenen moet„ als•de vrije
In myn jurifdi&ie in myn heerfchappije,
Wt jonften blijc„ jonne ick v volheerdicb
Allc dat myne is.
^Ene4r.

Dies ben ick onwecrdich,
O 3locme rechtvcerdich„ om voI-lover„ gUaet;
V ghewillighe joafte to boven„ gaet
Myn (impel danckbaerbeyt kleyn van prijfe,
Die ick v toonen mach.
Did.
De verRandi^he, wi jfe,
?s weert allejonfte, als een orient verkoren;

Maer voor d'onwetende ifi'e verloren,
Pie als onedel gheboren„ alomme nietvermeet`t„worst:
O Riddere een bode vari my nu begheert„ wordt,
Alomme verkleert„ wo:dc„ Troyens neerlaghe mrcet,
Maer de waerheyt wordc altoos m:t leicghenen verbreet,
En'trecht bcCcheet„ words dickwils ghefweghen:
Datrom ben ick zeer vyerich g ieoe,ghen
Om td ae:ihoorca met wzer&chtighcn fchijne,
}Ioe

Anxureusheyt.
Hoe datroen is komrn ten ruijne
Yui v, die Baer aidjc gheweeft ontrent„ tijt.
^nsar.

Der ?royanen serdt, die elcken is bekent„ wilt,
Zou my wefcn om verhalen een kranckverblijen:
O Konin ghinne hy begheert zonder mijen
Dat ick't 6inderlijck lijen„ zou vernieuwen iloot,
De jammerlijcke bioetftortinghe grout,
Pyramus doot„en Heftors deerlijckende:
Al aaer hieriemandt van Vlyft'es wreede bende,
Die oyt zeer quellijck was den Troyancn,
Hoe zou by hem moghen onthouwen van tranen,
Hoorende verinaneu„van zulck ongheval.
¶Dido.
+v neas aet vareti die droef heyt ai,
'tIs een vreucht den ghrnen die in vredcn„ is,
De bitterheyt die overleden;, is,
Strijdt die gheftreden„ is„ peri jckel dat çhepaffeerr,, is,
Teverhalene wanneermcn ghefalveert„ is
Door goede fonuyne, oft Godtlijcke gntie;
Dus wilt ors vectellen met zoeter narratie,
En wilt v zelvrn Baer toe eenrn moet„ gheven,
Hoe'tRijck van Troytn is under de voet,, bleven,
Der welckers groote macht was altoos nakende„ eer.
Om dat v zinnen dacr na zijn hakende„ zeer,
O Ptince{fe Dido,wiezoudt y refuferen?
Ghewillich wil ick my Baer toe verneren,
En v declareren„ met een korc verhael,
Hoe dat, eylaes, Laomedons Rijck generael
Van Vliffe principael„ vec{macht is to gronde,
Die tiers jaren lanck de Stadt in't ronde
Was benaua ^ ende met groote finerte.
En hoe Sinonis verraderlijck herte
Met eea valkbe pate„ ons heeft verblint„ heel,
Esc

Van4cn handel der
Zn Treven dcrrli j ck ghemineert, hefshi*„ hc1i

Amoureusheyt.
lonftieh hertz.
Zoo ghy hooren zult Reg^nte zeduh„ zacn.
En hoe fubtijlijck by Troyer befpiede,
Dsdo.
Door hem ghefchiede„ 'tprincipael fcyt.
Fame v.e+i error.
L et de TaFel c.pnemen, zoos wil ick my kdichgaeu
Stellcn om den nn t'aenhppzen znc7t verilwdç,
War hceF: £neas op d'Zee Dock menighe drorfhej t
Want ick de Princetfe boo vanden i.andr,
En zorghe gbeleden, 'twelck by Dock verhaelde.
lonJ{ich bertt.
Luttet weetty vat my Hoch ghebuFren„ kan:
'tVerrart wilt :ray to rechtexperen„ dzn,
Swijcht, fy komt bier gaende halfals de verdwaelde,
Op dat ick mach houK^en t fcherper wachte,
Die hacr Bens aentaelde„ fy en zou, quets, nauv ^elijck
Die hem un eenen anderen fpieghelt,fpiegh,ektbemsaehtr. 1Connen ghcfpreken.
Fame van eeren.
r a v s A grit.
Wa fy ziettc flauwelijck,
Van mirinen blauwelijck„ vol totter kroppe.
len icb htrtt.
lunft:ch harte.
O 1^ame van eeren he dy dat wed ghehoore,
Hoe ifte btgoten met S.Ioris vifch_foppe
VVat eea fraey relaes daer En^as ghed.ett„ hedtP
Ghelijck eCnen toppe„ mach haer'thooft wel drieycn.
Fame vi cerec.
Fame var! eeren.
Noyt vreemder ckRrucrrie.
Tfus tfus, Iaet ors Baer war liooren kraeyen,
Io^rfitch bert^.
Dan ziil len wyfe paeyen„ met fchoone woorden,
Noyt bijiferder moort:
Op onfen zanck zalfe zeer wel accoorden.
Ou Fame van 4eren hebdy dot e;al ghehoort?
Drdo.
Fame van ecru.
O
braudt
der
liefden
hoe
zijdy my dus plaghrnde,
Hoe deerlijck is Troycn index grondt verd'moort
O Cudido is dit v beftieren?
Vanden Grieck^a, zoo ley vertelt zeer plaen„ hcefr.
Hoc zijdy my'rherte dus inwendich knaghende,
Ionfhch herre.
De zmnnen jaghende,, wilder don dieren:
A Fame van eeren hcb:3y dat wel ghehaort,
O Venus moet ick v nu obedieron,
VVat ecn fraey r€laes Baer Aaeas ghedten„ hte€tr
En ghcrekent worden met blamatie
Fame van eeren.
Order v Scholteren,
L'n wit prijs tvat acre by oock begaen„ heeft,
En dot door 1Eneas zoete grade,
Dies llido Hoch duyfent macl mecr meynt t ontzinneq.,
Wefen en manieren,
Iunft.ch herte.
Dies'ick'tfap
van onrutien tot defer Cpatie
It ben de Griecken q:ismcn Trayen binnen,
Zuerlijck
procwen
moot met dolatie,
H3 klueckeli}ck dat by hem Hoch t}elde ter weyre.
Noyt
meerder
temtatie.
Fame va;i eeren.
Wien zal ick'c derren klaghen I weer ? achter oft voted?
He hnn-lijck q'iam Sinon uyt'tGrieckfche Hcyre,
^.t he,n ieIy
h.vani;ien gaF,'tw.lckvalf^hoj;bediede.. Dit's d'arguatie:
xtablf.
C
lanffic^

Vanden handeI der

Amoureusheyr.

Klagh'ic&' t, zoo ben ick der weerelt fpot-kindt gheboren,,
Hele ick't, zoo zal ick inwrndich verfinoren,
En blijvcn verlorene
Belt gacn ick tot myn weerdt fuhere verkoren,
yerzoeekende aen haer raedt, trooft en byftant,
Myn grieffelijcklijen haer ontdeckende, want
Door vcrborghen Brant„ komt dickwils groot hinderer
Och ick hebfe ghezien, fy komt ghindere,
Nu hop'ick worth mindere„ rtayn pijhlijck finerten.
O Anne weerde fuftere,'tfecreet mynder herten,
^viynder ziefen trooft, mynderzinnen confoort,
Wat duu& v van defen Riddere ? die ons aen boort
Hier nu ghekomen is, als de vailjande,
Kloeck van moede„ edel van bloede„ wijs van verftandr,,
Hooch van name„ grout van fame„ ter deucht ghewgit^
En in alle vromichraen excellent,
Wiens feyten bClcent„ ter weerelt wijt„ zijn.
e,4nna.

O Sufter to recfite meuchdy wel verblijt„ zijn,
En ghebenedijt„ zijn„ moet nee, minuyte en dacb,
Dat by oyt eerlt v oft v Stede aenzach,
Door with v mach„ loE', hoocheyt en eere
Aenl:leven en ghebeuren : wantalzulcken Hcere
(A1 is fyn ciSaclit nu teere) is alleen weerdich
vtt Rick to regereue volheerdich
Met v, rechtveerdich„ wijs en vcoriachticli.
Fame van eeren.

Ii dat mocht shy willen dat v Landen machtich
Yerciert waxen eendrachtich„ met zulcken perfvnagie,
Groeyende in d.trchden.
Ivnflich Fertt.
Vol alder couragie,

Dic menighe pa(1agie„ met een Bout
.H:efc doortrcbbelc,

velzoCCk

F^

Fame v4fl eery^:.
'e'er

oorloghcn klocck.
lonffich htrra.

Wijsin fyndatt.
fAgit'vmt Cf1'p1.

Vi&orieus in't flrijen,
lo^rf^ich hots.
Vrocch en laet.
Fix var armor.
Patientich in't lijen,
Die in fyn tijen„zoct en zuer gheproefc„beet,
lonftuh hems.

Want hem fortuyne zoo dickwils ghetoeft„ iteeft,
Nu verblijt, dan bedroeft„ heeft„ ick zegghet v plat,
'tIs den tweeden Alexandere.
Fame van eirar.
Ecn man zonder dat,
Die gheduerich een Scadt„ zou houwen in vteen.
lonflich herte.
why en mocht v zelvcn niet bat„ be(teen,
Al haddy ghebeen„ op beyde v knicn.
F.e»u vain esrex.
Al dat v nu deeren tilt
lonflich hertt^
Zou dan voor vlien,
En hem ontzien„ als He&or de ghewelde.
Did..
O Fame shy maea my, als d'onghel}elde,
De zinnen twijffelachtich, vol fantafijen.
O SuRere'tis waer, ick moet oockbelijea,
Vdeerdich is by myns, voi alderdeuchdcn,
En noyt en heeft mans liefde my konuen vervreuchden,
Sint Sichzus onnooCel door beklaechlijck,
Dan defers alleene, die nu klaechelijck
Door fyn liefde behaechelijck„ 'theme doorwoat:
Ca
1Nasr

Ainoureusheyt.

Vanden handel der
er
Sicharus
ecr4e
licfde, trouwe, vcrbont,
My

Watt e^de vcrmcnichfuldicht.

Hebb'ick ghejont„ met reynder herten eerbact,
Gheenen man meer to bekennen eenpaer,
Uch ! 'twelck my fwaer„ valt met inwendich ;hetreur„aa.

Ghy zijt ghePchapen om de weerelt to lterckent.

manna.
Sch out Suflere zulcke hepryfen onpuer„ nu,

Fame van eeren.
Naer Godts inzetten,
Ionfiteh herre.

Ghy ilaeht den boom noch zonder vrucht.
Fame van aeren.

vend op v vyan den die opv verhitten,
Benij dende'tRijck'twelck ghy dorft bezitten,
zonder Man oft Heere ftouteli jck onbedacht:
Een Vrouwe alleenc is luttel ghcacht,
Peyft als v Brooders macht„ v komt omfwermen,
Wic zal v byftacn, wie zal v befchcr:nen?
Sichxum ocharmen„ en zu}dy dan niet vinden,
Met zutck voornemen en laet v niet verblinden,
En tEneam wilt ontbinden„ ws uns fccreten.
Fare v4n ehen.
Ia ja, wilt de doode met de levende verghettn,

Proeft weder van Venus beten„'tis v'tzienfte,
lanJf:ch herte.

Willy die begravcn zijn f}aen ten dienfte,
Zulcke afgoderi3c zou v Rijck vernielen.
Fame van reren.

Waer zijnfe die oyt zulcken belofte hiclen,
Hy is ter zielen„ ke dcn& om eon anderr.
onfizchh heat.

Pey( dat v Godt toe-zeynt defer uytlandere,
Noyt sheen vai! jandere„ in't Uoft oft in't Weft
VVorpt v 4coten to gadere.
Fame vun ttren.
l:l Ci :i'$ Ci'.2ldC1'tiel(C,

Vlirch*_er me ten neie„ om v verfroyen,
En cn:te ceaen jonghen Koninck.

lonffich hurt.

Ufr Ridde r van Troyer,
4i^y a Z63lC den ciy en,, daer made helper oft letter,
WAR

Pijnt zulcx t'aenmerckene,
VVie zal v Rijcke naer ups loots rehoor„ erven?
lonfhch harts.
Waer't riot jammer dat ghy zoudt zonder oor„ fleCven,
Ghy die zoo machtich zit, noyt dwafer voornemen.
Fame van aeren.
V Landt zou dan heel vervremen,
C) ft v Brooder zou komen met groote felheyr,
Willende de naehe zijii.
Ionftich hertz.
En door rebelheyt
Zoudt al ghedeftrueert worden achter rn voren„ zaen.
Fame van eeren.
Den& dus zal v Rijckc namaels verloren„ baen,
Scheydy vander weerelt zonder wettelijck zaet.
e4nna.
Suffer loot wijflelijck, ghebruy& goeden raet,
Eender Vrouwen daet„ zottder'sMans affil}entie,
Is al to kleyn van weerden„ maer's^ians preCentie
Is d'eerc vanden huyfe tot ghemecn„ plecken,
En 'tPeerdt kan oock den waghen riot allecn„ trecken,
Eex Voghel kan qualijck fyn neftken alleen malcen.
Dsdo.
Och defe woorden, redenen ende fpraken
My vtamtnich loon bIaken en brander van binnen:
U liefie, liefde, mach ick nu wet bekinnen,
ICa'ftal verwinnen„ ifl rijp ifi groene.
Suüet v veru,u z.i1 ic y als de koe.te
C;
lijncn

Vanden handel der
Pijnen to dome„ yonder eenich beCwareo,
De doode wil ick laten varen,
Fn my paren by hem, die in't lcven„ is,
Days £neas, die in't herte gheCchreven„ is;
Door jonfte en hoochept bcghint den ziu to keerene;
'Us al ydelen dienft de doaden to eerene.

Dido gact met Anna binnen.
lonfFieh herts.

V

zoo, laet uwen fwaertnoedigcu moet„zingken;
^
VTA
£neas zal v der vreuchden baet„ fchincken.
Farm van eeren.

Ke dott dat ghy gheerne duct, en fwijcht al ftille.
7

horn.

Vtiy hebbenfe ommers ghenefen van dirn ;hefchille,
'tWas we! Karen wille„ al hieltfe haer n3uhertich .
Fame via eeren.

GhemFynlijekfcI i ijnen 4ees Vronwen zoo flauhertichd
Ms hair Mans ;hehorven zijn, eylaes oChermen !
7onJtich hcrtc,

Sy weenen, fy zuchteij.
Fame v:rn ee^ ru.

Sy klaghen, fy kermen,

'tbioet elcken ontfermen„ dic'r na en by„ is,
lonffich hertc.

Nict mecr to hotiwene ieghelijcs hclr„ iS,
Zoo langhe Hls den Akan op ci;.r baron„ Racr.
Faint vast earth
!a en meenen door :.uIckrn klarrn„ da.et

Den dooden to believene met handcn gheu•ron;I+cn.
Ion/Itch hertz.

Mier requiem xrernam en is ran ghezonghen,
5y druckca oar n:t tench jonghen weer to fpeurene.
Fame v: ccra r.
15 hcm'; i3'^ jck ptadi; Too tc ghebcurcne,
ltii:t

Amoureusheyt.
Nirt langhe en willenfe in droefheyts^ghefpan„zijn.
Ionff:ch herre.
Waep die meeft misbaers toonen,
Fame van ttrcn.
Eer!} onder den man„ zijn,
En icuwers haer by iemznden fnel„ paten.
lanffub hcrta.
Sy wilkn goet rout
Fame van errex.
Der minnen fpel„baron,
Ell zou huh gnegael„ naren„ hoe wijs ghezint„ sl.
?onfttch htrn.
Door my Ionf}ich herte wordenfe zoo verblint„ a1,
'tDunft huh voor wint„ al„ datfeketfenen jaghen.
Fame van eeren.
En ick Fame goct kan de Vrouwen behaghen,
Wy zijn twee plaghen„ onder Venus bende.
IonfEicl. htrtt.
Zoct in't aenkomen,
Fame van eerert.
Iv[aa cylacs ! in't ende
Groot ellende„ wy in't ghemeen„ rocicen.
Io„fFich herre.
Met fchoon famblant wy defe twee by eon„ lacken,
^tSchijnt'tzal hiin tot voorfpoedich virtnyr„ vrometi,
Maa wary'tzal al op eenen acker_uei} uyt„ kocnen.
PAYS A.
^/^vteat detne.
Ruckzinnich ghepeys, hertfweerich lijen,
D Inwenciich beruer, fwaermoedighe #dti^:.fiJ,
Hopcn en duchren,
Redone, natuere, komen my al be(}rijen,
Ionikighe accorfltie zoeft verblij en,
1ac. rode wilt vluchti:
C4

fifer

Vanden handel der
Hier ghetrouwich hence den zin does valuchcen,
Maer ftenen en zuch ten
Moe*_ ick als ick't af-Ccheyden overpeyfe:
H.irr jon(Iighedaet met eerbaergheruchten,
En reyn ghenuch ten,
Die fy my binnen harm Palleyfe
Hoeft bewrfcn, doct dat ick my eyfe
Van myn voorfprokc:n reyfe„ niet moor to talene,
Fn den zin raeyc my Kier met langhe to clraleur,
Maerwedertedwalene„ naer Italien machtich,
Natuere Fn redone zijn alders tweedrachcich,
Wreedt en onzachtich„ den zin vereurbcrende:
Holy ! hier komt Dido fpacerendr,
Wiens vrientfchappe wile myn fwaerheyt fchoonen„ does,
Natuere tuycht dat ick haer oock toonen„ mocc
Danckbaerheyt, en haers eeuwich ghedinckende„ 71 jn,
Der Sonnen kiaerheyt, Phoebus blirickende„ fchiju,
Minervas wij(hcyt en facondichedr,
Proferpina die hooch is en diepgrondich mode,
Iuppicer voorfpoedich ende Umnipotent,
Moeten v ghefparen, o Dido excellent,
En wachtrn v onghefcher.t„ van onuia,nierich lect,
j)IC10.

Mars en Bellona bloergierich„ wreer
Konrcn menighen naer Plutuos Hclle„ Tindcn,
Ncptumus en iEolus met hun Fellc„ wind,ii
Doen Radaman thus Rijck vet iYZeerrn,
Aleftoos farie brcnghter vela in't vcr7eereu,
Eu cioet verkeeren„ menighe playfante„ vrrucht:
Mr Pallas Gociclijcke abondante„ cl:ucht
Moet v belch ermcn eel blueyf 1 minlilck
Van z^odxnich hiuderc:.
O beelJt GoddinSijck,
Y jouLle inlijck„ tot niywaerts blakrnde,

Amoureusheyr.
Doet dat ick myn reyfe daghelijcx ben {iakende,
Want ons a!-fcheyden Princefle reyn„dtuht ick,
Zal druck en pijn wefen.
Dide.
Och ! daer of certeyn„ zucht ick,
Want y fcheyden zoude, n conragieus„ LicE,
Aiynder hercen wefen eon dolorous„ grief,
En d'ooghen zouden altoos met groot gheeveen „fchreyen,
Twee ghelieven konnen qualijckvan eon fchcyeu:
Och ! waer is by ? die zou myn druckich gecreuren „boeten.
.A,ne,u.
'tzal nochtans, zorgh'ick, ecns ghebeuren„ moeten
In't korte oft in't fanght, hoe droevich ghezint„dock,
Want ick oft Afcanws myn kint„ noch
Nloeten in Italien regneren „ klaer,
En eon niea Rijck van Troyen weer fondercn„Baer,
Zoo my bevulen myn Nloeder verheven„ heeft.
Dido.
Zoo langhe als my den Gheeft het levtn„ gheefc,
En zal ick v niet latcn uyten Landc„ dwalen,
Vreet} Hier dat ghy znit eenighe fchande„ halen,
Ia leedt oft verdriet hier in myn Rijck machtich,
'eWelck ick v heel jonne, zoo het is blijckachrich:
Want niemandt werrdigher, hoe rijck hoc elr„ uet.
e%Ene^u.

zuyvcr conferee die my zoo vote„ bier,
V fcheyden zou my oock eon pijnlijck latt„ wefen,
Dus wit ick Hoch eon poofe v «•illekom gaff„ wcfrn,
En my met eerbarrheden met v verji:bileren„ gacn.
Dido.
Zoo bidd'ick v dan om eon verColaceren„ zacn,
Want den lufli^hrn Mey-tick is in't fayfoenc,
De botichen zij n bekleedt, de veldcn flaen Procne,
En avOnt en Hoene„ Bach en nacht„ groeyen,
Datwy ons t zzmen srorgheu vrcech rcrjachr„fpoeycn
Mt
CS
n

Do:t

V a.n den handd der
dicr alder cYrri}icheyr, met kloecke m3nierql,.
Op daft wy m,^ghen zien loopen, fpringhen en tteces,

Anioureushey r.
Alderhande Dieren
Solacs en vreuc?;c bedrijven,
Men ziet hun manieren
Den Mcy aitoos bcklijven,
Lick fpeclt in't doncker paeylcen,
AIzoo natuere ghebiet,
Die nu is zondtr gaeyken,
Die leeft in groot verdrier.
U Prince vol van minntn,
En Princeflèn excellent,
Wilt nu Ban vreucht ghcwinner^
In defen tijdt prefent,
SecrcteIijck a!leene
Mct v Licflle ernpaer
NTaea v op de Beene,
Schout nijders openbaer.

lllderhande Dicren„ in bo{i'c1irn, valleyen:
O edel Heerc wilt v dorh daer toe bereyen,
Alzulek rermeyen„ kan'c druckich ghetrear„ velleQ.
.4nsas.

(hewi p ich ul ick my tot zufck labour„ ft+ellen,
O vrome Regente vol alder deucht,
C been luf}igher folaes voor d'e,iele Ieacht,
sheen meerder vreucht„ sheen zoeter behaghrn,
Myncn ghee( by veto cEt oock door dit ghewaahcw^
Want tot vlies^eti en jaghen„ in alle weghen
Is d^n atrdt van Edelhedrn meeft gheneghen.

PAySA.
EtnenT yachterY van boven unghcndt.

O

Ntwae ghy Amoureufe,
Ont^vaeQ,'tis moor dan tilt,
Staet op shy couragieufe,
En bruycket'sMcys jolij,
Elck Voghclkcn ghcruchtich
Lact hoorcn fyn ghchiyr,
Eon ieghelij ck Bloemken vruchtich
Hem jeuchdclijck nu oiitftgyt.
Den dautic' dic kail befpoeycn
I)iverfche Kruyden zoet,
Die nu zeer Jieffelijck bloeyeR
Door des Mcys voorfpoct,
Pc Boi3clien groot en rufiich,
V^le y en en Foreeften,
Ia V:lden groen en ruflich,

VFCb?ijen :iiL

ecft:ti•

Hy dat s eon i}emme diemen veylijck hooren„ mach,
En die elcken uyten {laep tijIijck ftoorcn„ kan,
En'twas oock con I.iedtken dat docht my calaens„ wefen
Wel war duyvei zien ick gindere, wat zal daer gams„wefen?
Icti zie'tHof alree heel in roeren,
Wat Bonder war zal ick zegghen van deft voeren,
Waer wilt o:is Koninghinne zoo vroech op veerde?
Gantfch Boot en fy is alrec to peerde,
En den Ridder van Troy en oock op myn ziele,
En dacr komt fyn Sone, u•a jon diele,
Zier en hoe ruflich datCe al ghemonteert„ zijn:
Wat macher fchuylen ? pier op moot ghcglofeerr„ zij&',,,
DatCC zoo rroech vermoeyen bun om eon verblijcn„ al.
Hola .' nu motet ick wel waer't ghedijcn,, zal,
In't bofch daer 'tw ilt za] ghefpeurt worden tnetconFi^•s.,
ziarc^e heel jacht volcht met ecn ghedruya„ n;

A4a

Vanden handel der

Amoureusheyt.

8n met al'tgheCpuys„ ja,, dat lepel leckcn„mach:
Macr ick en weer niec hoe datmen dus optrecken„math,
Defcn ftiddcre by moet zi jn zeer eel„ ghrnacijt,
Want ons Koninghinne heeft hem heel„ begratijt,
Alzoo ick mcrcke aen de manieren,
Ick zie fecreceli jck meer dan ick mach kraeyieren,
Van Venus Scholiercn„ in lioecken in Nolen,
Maer hoortn, uen en fwijghen,'cis my bevolen.
PA YSA,

O

lonffich herte.

V Fame van eeren, en waer duyvet blijFdy
Zitten indcr vlieghen [dal? wat ramp bedrijfdy?
De Bruyt zal ghetrout worden, (,inter nu goet garen„ af.
Fame van eerü,.

Wat S. lobs bode ifs die vdie uieu-maren„ gal?
Zulck verklaren„ f^raf luyt my wonderlijck in d'oore:
Alree do Bruyt, zeghdy ? v valfche floore,
Dat werck zeker shy fiibtijiijck ;fiewrocht„ hebt.
IonfFsc!i ytrte.

Neen shy Fame, haer eer(t Baer by ghcbrocht„ hebt,
En ghcknocht„ hebt„'tmntskrn under de krone„ brcet,
F.a»le vwn eeren.

Wa Godt hefcherme ons van zulcke minne„ heet,
Zoo hact d Bruyt, ick moer my zeglienen„ nu.
Ion1hch hcrte.

En waerom dat?
F.trr: v.'n eeren.
D1r eer

ghat reghenen„ zou,
7.ut1d'ick ghelooft hebuen zonder f^ottcn,
D.in dat Cyr haer zoo h:.ft zou Isten verzotten,
En door liet.i:: too lnzl ver.jru&„ worden.
lon(bcls 6icrtr.
W.iey als p;er r•:jp is,
Fame

Forme van eeren.

Zoo wiltfe Sheplu&„ worden.
lonJtich herte.

Een ghewillich Hale,
Fame van ecren.

Hoeft luttel Honden„ klaer,
Ea Noy dat veyl is,
lonflich herte.

Volcht dePeerden t'allen flondcn„trderf
'tGhebeurt daghrlijcx tot mcnigher fteden.
Fame van terex.
En dan alh yfer Neer is zoo moetmen't finedcn,
Venus zeden„ ziju begheerlijcke„ rancken.
lonffsch hero.
Och ! de Bruyt zal noch zoo deerlijcke„ jancken,
Eerfe to bedde gheraeft, zoo ick wane.
Fame van eerrn.
De vreucht zal noch verkeeren .
lonflich hertz.
Daer en twijffeI ick uiet ane,
Drvef heyt zal haer noch met veel benaus„ dwinghen,
Men mach niet altijt gloria laus„ zinghen,
Naer t'zoet volghet zuere, zoomen'c oyt fpelde.
Fame van eercn.
M,aer Ionftich herte, 'twaer tijdt dat ghy my verteldc,
Hoe dit houwelijck zonder ghecken„ zaen
Zoo haeft gheQoten is?
7onftich herte.
Ick zal't v vertrecken„ gaen:
Ghif}eren morghcn vroech defe Amoureufe
Met blijen fchijne, als depompeufe
En couragieufe„ trocken to zamen
Om jaghen buyten ; en goo ti je als fy gaamen
Yn't botch Baer fy 'tu^ildt meynden re 1peurene,
even begont} den Hemel to fcheurenc,
(tWs
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Loo Iooptfeberaeft,
Fare vah artn.
Van Rraten tot firaten„ al,
ihelijck een wilds fwijn dat vanden jagher ghequt„ i9.
IonJl`icb hertz.
Sy later vervzllen al darter ghcmctfk„ is,
Sloten, kafteelen, poorten rn mueren.

(t\Vas Iucloos voor-ftrl) doorbliscm en dondcre;

Haghele cu tempeeli (noyt mcerder wonderr)
Al dat volck van ee u rerRroyde,
T)'een bier dander daer, elck om'tverf{e fehoyde
Als verbarfde menfchen, want den Hemel krae&e
Oft de wcerelt vergaen had, en llido gheraeLte
Ay r£fleas in een fprloncke alirenr.
Fame van cerrn.

t'1amn^eu der minnen-vycr doer niet.
louflich heres.

7c deghe ick mcene,
Want de Ion Ie en was Hier kleene„die fy tot hem droeCh,
Sy en kouf ñauw' Ii::iPrel_en, maer'therte loech,
'twasrecht haer g u.-voec' ^ „ en 'tfpel dat fy zocht„ quaqt.
Fame z.zn errcrr.

Hoe was f}' befchaemt doers fy zoo onbedocht,,vant
Secretelijck alieeize bacr lief[te Monfieurken.
? o^ f ict, hcrte.
Wa die kaeGxkens iii„ I.r^° ,hen een root coleurkcn,
I)er minnen labeurkrn„ bccfr bey verblenr„ haer,
7.0o dacCe mal kan iereu met eendrachcich confect„ daet
L'eloofdrt2 tc trociwenc,'rga \'oorts al$ mach.
Fame van eertn.
Ta ZOO v^rre Women wacn ?Mat's den dach
Use hun I3Gydcn cylaes zz1 rouwen„ Hoch:

?.fzer Ionf:ich herte zeght my to goedcr trouwen„deeh,
L.:Ct liauwclijck Dock t-oortgaen, 7,00'tgtiN(]ocen „is?
10,7 fhch

Lierre.

\'l'aev my dun darfc mercers iCch-foppe zoo begotan„ is,
DatCe na!iw' vaor en weer dtcfc achter lee€t.
Fame v.m eertn.

lle zinnen zijn berooft.
Ionffich hertz.

'tVcrftan It dac fneefr,
St e:i wcc: nu wat fy doers oft tatea„ zat,

^pN

Fame vaaa esren.
'tFondcertfcle blijft ligghcn al darter to vtmren
Met fubtijle kueren.,, tens is ^xgonnen,
Heeft nu kltynen voortganck.
Ionftrc•h hsrte.
Sy is heel verwonnen,
Sy en den6om eere,fchande oft lachtere.
Fame van ecrrn.
'tIs al naer tEneas voters en achtera
Datmenfeziet loopen Aingheren„ en bijfcn.
lonfhch horns.
Min machfe wet fchier met vingheren„ wijfen,
Men hoort ecn ieghelijck haer dwaes bcRier„Laken.
Fame van eeren.
Ocb ! dit kan al der minnen vyer„ makers,
Sy die Bens begaeft was met der deuchdcn lot,
En verciert met wijsheyt.
Ion/Itch hero.
Is nu der weetelt fpot,
f.;heacht fchier voor zot„ door dit ghedaoghe ^^,
Maer Fame wy moeten Hiarbam fyn ooghen,
Eytaes, Caen droolhen„ en makers hem confups,
Hy meyndet de narhe to ujn.
Fame van attn.
Van dat abuys
Zal hyde luys„ deerlijck in door„ krijghen,
1Eneas en Dido mochten Hoch wet reftoor„ krij;hen
v3A Hrbas, ilk serfs my vermeten.
ojl flitI

Vanden handel dci'
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Hoc hecft by Italien nu heel vergheten,
Daerhy op ghebeten„even ghereet„ w as?
Fame van aeren.

Waeq die reyfc is hem af-ghefweet„ rat,
Hy laet hcin met Cartago zonder duchten„ patyetf,
^orrff:ch hem.

Ick zrn'ghe by zalder luttet vruchten„ maryCn,
l:n hem zal noch at een deerlijck ghequel„Waken.
Fame van eeren.

T,erweerdighe Heeren, bier mode wy dit fpel„ il ake i
Tot overmorghen, wy Goudrbloemlens groene.
lonflsch herte.

Jan zullen wy't voort ('pelen, wi per na fuel„ haken.
Fame van ctrrn.

Eerweerdi^he Heeren, bier merle wy dit fpel„ Raken.
onftchh herte.

'rEynde zuldy dan hooren, 'twelckDido zal fel„ fmalcen,
Door't deerlijck verftooren van Iuppiter koene.
Fame vin etnn.

F,erwcerdighe Heeren, bier mtde wy dit feel„ f}aken
Tot ovcrmorghen, wv Gouccbloemkens groene,
7.so vcrre het weer blijft in't fayfone.

Hier eyndicht het eerie Spel.

Amoureusheyt.

HET TWEEDS SPEL
op den Reghct:
Tmpro'ie amor,quid non mortalia pedora cogis,
Nanstn der Perfonagseu.

H I AR B A S wefende een Koninck.
Fame van eeren, een Man.
Ionftich herte, een Vrouwe.
IVPPITEK.
MERCVRIVS.
£NEAS.
DIDO.
ANNA deSufler.
Eencn Wachtere.
Hl4rbtt de Konmck;

Iuppiter Godt eeuwich almachtich,
llie't al doer buy^hen aen elcken kart,
Met verftoorde zmnen,met herten onzachrieh
Valle ick v klachtich„ een Vrouwe playfant,
Die ick ghejont hebbe plaetfc, erve en lant,
Weygert my haer trouwe, en Qaet my Cwijcl1e,
En eencn Ridd:r van Troyen triumphant
Heeftfe ghenomen binnen defen Rijcke,
Met vreuchden dominerende, Hoyt dies ghelijcke,
Ia myxen fpijte„ en iu graote oneere,
Die nochtans bin Koninck over hacr in elcken wijcke:
Lict ghy dit ghefchieden, o Iuppiter Hcere>
1)
Ick

Vanden handel der
lckdie hondert Tempels in't breecie in't wijc^
In defers Lance, t'uwer eeren minjoot,
Hcbbe ghefticht, ick die t'elcken tijde
V als de vrijde„ aenroepe in mynen noot;
Ontzie ick to verghecfs v plaghen groot,
Vwen donder, uwen blixem, v gramfchap wreet,
En krijghe ick daerom defers wederf}oot,
Zijn de Troyanen hierom zoo wijdt ghefpreet,
Om my to doene dit hinder, dit leet?
En meuchdy dit niet beteren met fnellen keere,
Iifer gheenea raedt toe? noyt krancker befcheet:
Laet shy dit ghrfchieden, u Iuppiter Heere?
Ghelijck Paris van Troyen vyerich blae&e
Naer Helena luftich in't behaghen,
En die fortfelijck den Griecken ontfchae&e,
Waer door Troyen f1ae&e„ en quam in plaghen,
Tfghelijcx met defers Troyaen, wie zaudt verdragheh,
My komen ontweldighen oock die ick beminnej
Ia en begheer[e, och ! ick moet v klaghen,
Eerlijck en denchdelijck voor myn IConinghinne,
Merckende datfe is fubtijl van zinne,
Wi j s, veraandich, en voorfpoedich zeere,
Myn I_andeFt profijeetijck, zoo ick bekinue:
Lact ghy dit ghefchieden, o Iuppiter Heere?

Amoureusheyr.
War helpt myn rijckheyt, wac baet myn pompeusheprj
D^ten Rid Jere, Wiens macht is teere,
Heefr fy begracijt door fyn coura^ieusheyt:
Laet ghy dit ghefchieden, o Iuppiter Heere?
Fans van eeren.

Waer zijdy Nichte ? komt fpringht uyt'thoecxkeu,
My dun& wy zijn een kampken verwachtende.
lonfr:ch herre.
Ick hebbe al ghehoort dat Ioden vloecxken.
Fame van aeren.

Waer zijdy Nichte ? komt fpringht uyt'thoeCxked.
lonffcch herrt.

Dat ghebedt quam al uyt der minnen boecxken,
Maer by vifcht achter'tnet, d'onzalighe ilachtende.
Fame van eeren.

Waer zijdy Nichte ? komt fpringht uyt'thoecxken,
My dunft wy zijn een kampken verwachtcnde.
Ionffich herte,
Dido en is op hem niet vcel achtende,

Hy en hreft maer'tna-keecken, fy is binnen bei^e.
Fme van aeran.

En haer Schapen zijn o 't drooghe.
lenfpich hsrte.

Mueren en vehen
Zijn al ghefondecrt,de Stadtis beQotcn.
Fame van aersn.

PRINCE.
O Prince des Hemels verkoren Vadete,
q,enziedy ditce met v Godtlijcke ghezichten:
Icl: roepe cot v met handers to gadere,
V natuerlijcke adere„ zal die niet verlichten
Bacchus oervloedicheyt ? Ceres gherichten
Sy nu hanteren met joycusheyt,
En ick mQet als degatientighefwichteq,
Sevanghen blijrende met doloceushcyt:

Icy mach op de want kijcken.
lonfflch herte.
Ia en vatk naer troten,
Maer wren fyn koten„ en zullen niet kuyien.
Fame van aren.
Hoe moetet hem fpijten, dat by moct vcrhuyfeii
Met groote confuyfen„ gheacht als de minftc.
lonJhuh htrte.
WuIa die haer fyn Lands jonde one kleyn ^n^ e,

Als
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Ats de ghezinthe„ noyt mecrder verkleeninghe.

Maer fy mocht a^el als de krancke„ beyen
In 'sdrucx Ackere, want by sal met f}anckt„ fheyen.

Famc vavi arc.

Op hope van trouwe,
Dat was de merninghe,
Up zulckc vereeninghe, t volchdy even wackere.
Imfhuh hate.

En nu zet ty hem zoo deerlijck den backere,
En op haghen banck, als erti Minnarr onweert,
Ht is verdrietelijck.
Fame van eertn.

Fen ghewillich Peert
Is quaet cm zadelen met uedwanck.
lonflich hertz.

Hy mach nu wel tinghen,
Fame van serer.

Eenen ghemeenen zanck,
Handt vanderbanck„'tvleefch is verkocht.
lanftsch herte.

Hoe dickwils heeft hyfe aenghezocht
Met unnect bedocht„ vroech en late.
Fame van eeren.

En nu is by af-ghezet als de verwate,
Dies men hem ziet met klevnder couragie„ fteppcn.
Ionfiich harts.

Men mocht Bruck u}'t Cyn 'ifagie„ fcheppen.
'tSchijnt Bat by alrce eayt-ghequolen„ is.
Fame v xn eeren.

I i want d'Exter, e}•laes ! een ey ghcf^olen„ is,
hiaer'teu helpt ghrhe:ppelt,gheklaecht oft gheftamgt.
7onJlich herte.

'tIs cock al to zeeremet zulcken Koninek ghefchampt,
Al w iertfe ghekampt„ Cy had hacr recut„ wet.
F4me van eere^e.

Neen Godt zalfe befchermeii van zulck ghcvecht„ feel,

Maer

PA VSA
Ikppiter.
Erf}oort, verturbeert met grammen moede,
V Zit ick hirr, ja heel perplex van zinnen,
En Bat om £neas, die nu als d'onvroede
In't landt van Libien met dwaCen beghintiC
Is regnerende, zoo ick bekinne,
Met Cartago hem nu paeyende,
En 'tLandt Bat wy tot fynen ghewinne
Hem ghejont hebben, is by verfmaeyende:
Mercuri ras wilt v zijn verfraeyende,
Um in Cartago myn exploot to doene,
Daer £neas nu is maeyende
Ongheoorlofdr vruchten, rijpe, groene,
Gaet en vra,echt hem f}outeli;ck als de koene,
Oft by ons beiofte niet en wit volbringhen„ at?
Oft wie't is, die Italien Ban dwinghen„ zal ?
Wilt hy's hem niet pijnen, hoort wat ick v ontbinde:
Waerom benijt by Afcanio fynen kinde,
Die wy als de ghezinde, Baer toe gheboren„fchri jvcn,
Italien en mach gheenzins verloren„ blijven,
Maer moet door hem opgherecht worden gheheel„uet:
'rLandt van Libien en is fyn deei„Hier,
Daer by nui als IConinck is dominerende,
Dwaes is fyn voortt}el, u^eeft Bat rrlacerende
Als Bode ghedien{}ich, zoo ick v ontdecke:
Zeght Bat by vluchtc, zcght Bat by vertrecke
Van die ptecke„ neethich en fubijt,
En Bat by 7eyle, want'tis meer Ban tijt,
Naer Icatien wijt„ Bit's ons intentie.
eillercKriuu.
Iuppicer die my ghegheven hebc d'cloluentie)
D;
fvic
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V'erfmaeydy ' tRijcke,'twelck na v wacht„ ziet>

Met diligentie„ zal ick volkomelijck
Y mandaet volbringhen.

Ras mater macht„ vliec„ uyc defe Landouwe:
'ifs Iappiters mandaet, eer v nae& rouwe,
j:k die v wa^rfchouwe„ ben van hens ghezonden,

IKppirer.

Gast vromelijck,
En gheeft hcm to kennene myn gramfchappe wreet,
En dat by llido verlate, oft hem naeft aroot leet,
Den Schepper moetmen boven'tfchepi^cl ontzien.
ell n ckriru.
Ick Mercurius Bode van'sHemels engien,
Diet al kan befpien„ als de vailjande,
Te water, to lande„ het Godslijck bevel
?e rela:erene eloquentelijckwel,
]dies myn voortftel„ alomme befaemt„ is:
DeCe roede Caduceus ghenaemt„ is,
Daer elck voor befchaemt„ is„ leeghe en hooghe,
De doode verwecke ick by defen ghedooghe,
De ilapende kan ick hier me doen ontfpringhen,
Al dat leeft mach ick hier me dwinghen,
En menighen brinkhen„ in Plutoos ghehuchten,
D'eene verheughe ick,d'ander doen ick zuchten,
Iviyn gheruchten„ zijn diverfch van conditien.

D3t ick n des bootfchappe zou vermonden:
Unghrhoorzaem zijdy bevonden„ in v wercken,
W'aeroni bli jfdy !'chuylen, zoomen mach mercken,
O.ider Didoos vlercken„ op war hope ghy verilijt,
Zrt;ht, hier in Libien zoo deerli jck uwen tilt?
En uwen kinde benijt„ Italien machtich,
'tWelck hem eeuwich toe-ghezeyt is waerachtich
Weefl dit ghedachtich„'tis Iuppiters mandaet.
e/Eneu.
Verbaeft, verCchri&, mifirookich, defolaet,
Ia difperaet„ word'ick door zulcke vermaninghe,
Waft Broom, bedrock, oft ydel waninghe?
Och neen't,'twas Mercurius Hoyt meerder afarijCen,
Van vreefen dun& my myn hayr oprijfen,
Myn fprake verflaut,'therte vol vau doleur„beefy,
'tGhezichte verblint, den zin met ghetreur„ leeft,
Tweedrachtich bereur„ heeft'tLandt ghewonnen„ nu.
In war manieren zal ick dorven oft konnen„ nu
Dido Bit to kennen gheven ? ick ben t'enden rade:
T fy v Cupido, door wie vroech en fpade,
Zonder ghenade„'tminnende herte verblint„ wordti,
Zoo Bat eere en deucht Baer by ghefchint„words.

efnc,zs.

VVaer'r Hier jammer chat defe edi6tien
Niet en zouden volmae zijn, zuofebegrepen„ zijn,
Niet eeu tuck en i(Iet 'twelck my dune vernepen„ zijn,
Dus wil ick my pooghen, want myuder herten loft„ is
Um to volbrcnghcne al dattcr begoft„ is,
Ia. alzoo my llido onlancs vermaende.
eafercuriuJ,
Dir's Cartago, ghiuder zie ick ftaende
h:n,•aitz, (lien ick doen moet myn neerfUch esploot:
o inei yhy ,die de mueren van Cartago bloot
tiVi!c oa: echten groot„ a d'uaes vermeten,
H-bey ir1'ien nu heelvergheten?

Fame vun aerett.

Wat zeghdy nu?
Ionflich hrrra.

Wat docht v van Bat„ fpel?
Fame van eery.

Iuppi:crs fcre:en„ nu anders gheacht„ Hier?

Vcr.

Nu zal omkeeren 4cr Fortuynen rat„ fncl,
Hy maca nu den pat„ w•,l„ van drocf heyt gaen tredex.
lonfhch hertz.
Ia m^e ie 1Di4 an nelleu to vreden,
Di^
D4
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Die daces en bacht naer fyn jonftich folaes„ haeRr

Imftuh bate.

Fame van wren.

Zoo den vifch hongherich na d'aes„ hae&
lonfhch hrrte.

Ia want Iiefde haer dwaes„ mae&„ aea elcfcen kart.
Fame van eerex.
Ochermen 2a1 by alree moeten ruymen'tLant,
Hoe deerlijck zalfe nu lamenteren„ gaea.
Im/hch herre.

Ia ih dat by hem zoo wilt abfenteren„ zaen,
v'onghepuechte en verdriet zal quaet om eaten„ zjn.
Fame vin cerrn.

Ochermen hoe qualijck zoufe belaten„ zijn,
Dacfe zoo fubtijl van haer amoureus„Lief
Zou moeten fcheyden.
^onfFich hertz.

$a'rwaee cen melancoleus„grief,
Dtuck zoufe verwachtende avont en nocne„ zijn.
Facet van eertn.

Ick en gheloove niet dat by zal zoo koene„ zijn,

Van bier to fcheyden, by zal hem laten fpreken,
'cIs to verre komen.
JonfFich btrte.

Wy moghen ons hooft broken,
Mier vreemde treken„ zuldyer of hooren,
Iuppiters mandaet zal zorgh'ick 'thof„ i}ouren,
En faille en diere zalhy ruymen den i}al.
Fame van ttren.

Ick weedde neon.
7onfhch herte.

Ick wedde dat by zal,
En heymelijck kiefen'tvierkante gaetken.
Fame van ccrtn.
Dat waer eon fpijtich thick.

Iinffich

t'aI ic+o gheCchien maetken,
Subtijlijck zal by haer dat huybeken koker.
Fas,,s van eeren.
Ick iou hem gantfch lijf liever de lendenen krokcn,
En lreren hem met eon Prince{1e Eynon gheck houwen.
lunfl:ch herre.
Italirn moot by gaen zonder vertreck„ bouwen,
"tMeefte vLrweghet'tminfte,'ten baet gheen vlocexen.
Fame van etrtrr.
HeeE'cCèhierom met hem ligghen pannekoetken,
Arm joole, ick en joiine haer niet bet.
?onfttch berte.
Sy heefr zoo menich gvet houwelijck af-gbezet,
^a nu zal ieghelijck met haer den drake„ ftrken .
Fame van term.
Tfiis tfus, tact ons met ghemake„ fpreken,
£neu komt Kier gaende,'tif{'er al van'tvercken,
lonJhch hem.
Dat machmen wel aen fiyn rrongie mercken,
Groot jammer ftaet hem Hoch to verwervene.
Fame vacs urhr.
Waer't oock niet verdrietelijck?
lonfhch hcrta.
Zoo hae{} to dervene
D'alderlicfl}egheprefen„ kare.
Fame van tacit.
Hy ziet zoo deerlijck oft by verwefen„wart,
Wy zullen hier, wedd'ick, groot ghcklach„ hooren,
lurrffich htrtt.
Suvijchtdoch {}iite,zoo moghen Wy den aen{lach„hooren,
En wat by doen, laten oft beghinnen„zal.
e/€neas.
Hoe benaut is'therte, hoe beroert zijn de zinncn„ al,
Hoe diverfch is'tgheprys, hoe twijffe:achtich is den wile,
Ecre
Dc
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Eere en fchaemte zi jn heel in ghefchille,
Oft ick lupde oft f}ille„ zal nemen de vlucht„ (he!,
Vreefende voor Didoos onmanierlijck gherucht„ fel,^
Vyerich doorfchoten met der minnen (hale:
Vertreck ick, zoo is haer een eenwighe quale
Eylaes nakende, en my groote oneere:
BtijFick, too verfroore ick v Iuppiter Heere,
Hoe ick't wende oft keere„ heffc oft legghe,
Ick vinde my benaut.
IonJf:ch hertz.

7onfticb herte.

D iC el 'er; 70^i koper zijn,

Fdf11C 71af1 CtYlfl.

':.u3y bier vergult.
lonff:ch herte.
;hy wet weer ghy zijt,
Fame van eeren.

M1er niet weer ghy komen zult,
'tWaer v eyghen fchult„ quaemdy weer in v lee.
Jon/Itch herte^

Ke doet dat ick v zegghe,
En blijft Baer ghy zijt, ick raedt v voor'tbefte.

M'en ftaet gheeu moeyten are.
Fame van eeren.

Fame van eeren.
Zoudy fchryen van defer wermen nefte,

Kicft doch ruft en vree.
tunffich herte.

En (loft en in't VVefle„ in d'Zee verdwalen„ (tout.

En blijft by Dido,

lonffich hertz.

En groot onghemack hebben eer ghy noch paler,, zout
In Italien rou en verweert„ vey.
Fame van eeren.

Ghy hebbet gheproeft.
Ionf#ich herte.
why zijter eens gheleerc„ by,
Dena om de perijckelen die ghy eens bezuert„ hebt^
Fame van eeren.

Ia en Tien jaren op d'Zee eens ghefpuert„ hebt
Na Italien, en even naer waerr.
Io;:firch herte.

Blijfciti Cartago.
Fame van eeren.

'tis poor v eenen hazaert,
Noyt LanJt en quam v beter to paffe.
Iouji:rh hem.

En verhaert van bier niet.
Fame VA?! eeren.

I ioudt v rode k a ffe.
lon/fifh

Fame van eeren.
De Lieff}e verheven.

lonj7ich hurt.
Zoudy beer verlaten?
Fame van eeren.
Zoudy beer goo begheven?
lonJfzch hero.
Die v niet den vrientfchap,
Fame vacs eeren.
En minne toont,
lonflich herte.
En zoo beer nu dat zoo deerlijck worden ghelooi^r,
'tWaer zeker van v een oneerlijck fcheyen„ jaer.
Fame van eeren.
Want shy weet wel hoe't tuf'fchen v twee beyen„ ftatt,
Ten tivaer gheen wijfheyt van bier to reyfene.
Incas.
Als ick atie taken beghinne t'overpcyfene,
'tis weer, Cy heeft my veel eercn brwefrn,
Arty lien coot ontlaft, mynen Bruck gheneCen,
Aldus

Vanden handel der

Amoureusheyt.

Aldus by dP • ,,mach ick my wet fchanun
Haer to ve grammene,'tzou qualijck betamea,
Botteli jck to fcheydene, het waer verf rnadelijck,^
En Italien to latene, waer zeer fchadelijck,
My en den Troyanen een eeuwighe fchande,
Den welcken gF+ejont is daer to Lande
Een nieu Rijck op to rechtene'thaerder vromen,
In rroyens eecompenferen.
lonjhub buts.
Ia hoe mldyer komen >
Op die conditie en neemt van bier de r •lucht^, niet.
Fame vsn ees art.

Beter eenen Voghel inde hanc,
7crnJhch htrte,

Dan twee inde lucht„ net;
Dit is v 'tfchoonfte, wien't lief oft leer,, is.
Fame van wren

Ia dan een La.ndt to zoecketie dat onghereet„ is,
V zelvcn zoudy meer met veel onghevals„ pramen.
Ion/Itch bcrte.
v en v kindt brenghrn om den

pals„ t'zsmefl,
Ghy meucht
Waer't niet wet naer Italicn ghevaren„ dan?
Fame van rcrcn.

Wiczou van vbc}• cn'tRijck bewzrcn„ dan?
zouay dan ni t wcnfchcn om Cartago deerlijck?
7onJI:ch hrrtt.
Als r zulcke Uuycn quarnen bel^ormen deerlijck,
Datter'tfchip en man zou moeten blijven„ ziet?
Faint van ceren.

Zoo hae(t as v Dido nad'Zee driven,,ziet,
Zal bier, zorgh'ic?:, een G root heveert„ zijn.
lonf^ch hcrte.

Ia C zal v al to haefl Dock op uwetz fleert„ zijn,
En Jocn r allen'tlecdc a pt fy kati vcrfte:cn.

e/L+r^,c^•

e/B^aa.
Oeh ncen, peen matt, Godt diet al kan regietetf,
Bovcn din menfche obedieren„ in'tzuerin't zoete:
Dus ift Hoot: akelijck dat ick moete
Kiefen'tvertreckrn, al ift my Bruck en pijnf,
Beter indrn hart van:irn menfchen teujne,
Dan de Godtheyt divijne„ to verftoorenc.
Warr zijdy Sergef}us ? komt pi jnt t aenhoorene
Myn bevel fubijtelijck zonder beyen,
Wilt ors Schepen gaEn toe-maker en bereyen,
Ick moet van bier fcheyen„ err jet lanck,
'tIs my zoo bevolen,'tzy danck oft ondanck,
Noyt meerder bedwanck„ het moet ghefchir.z:
Wilt a11e zaken neerftich befpien,
En wilt v wel verzien„ wat ors is van mode
Van fpijfe van dranck, principalijck van broode,
Niet als de blonde„ en wilt v bier toe rafTchen.
Ionffta•b herte.
Nu worp'ick doch alle myn fpillen in d'aft'chen,
Hoe zafinen nu wafichen„ d'ooghen met warmer wutre.
Fame vas ccrtx.
Hoe zslmen lollen,
lunffich htrre.
Ghelijck eenen Katere,
Ochermrn het ftatere„nu al to kampelijck,
'tIs onecrlijck ghedaen,
Fame van etrtn.
Ia en fchamperlijck,
Dat by zoo hadft zal van fyn Lief„ kruyprn.
lo»ffich htrte.
Hy zal darn ghelijck ern hoender-diet„ iluyprn,
Ia op datf niemandt en worde gheware.
Fame van terert.
Neer, fyzal terf}ont krijghen de droeve mare,
Q ,a1ijck zalmen kQntten de bleu huyckeomhanghen„beer.
I.afhub
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Hoeza(fe toeuen.
Fame vast term.

Daer hebb'ick verlanghen„ naer,
De betraende wanghen„ klaer„ zullen lath„ lijen.
Ionftich hem.

Men zalfe Iceren eenen vreemden ga{i„ vrijen,
llaer niet op to flocken en is, zoo't mach blijeken„ nu.
Fame van eersn.

Waer zalfe toopen?
7onftich htrte.

Waer zalfe wijcken„ nu?
Forme van ura:,
Hoe zalfe verdwijnen.
lon/fich hero.

Waer zalfe lienen?
Fame man eertrr.

Hoe zalfe zuch ten.
Ionjlich hertz.

Hoe zalfe henen.
Fame van tern.

Hoc zalfe ghebeeren .
lonflich herta.

Hoe zalfe pijpen.
Forme van eer ear.

Wat zaIfc verfieren?
Jonflich berte.
`Vat zalfe begrij pen?
Fame van eeren.

De handen wringhen,
lonflich herae.

En d'ooghen vaghen.
Fare van arrn.

Onnoofelijckzien,

Amoureusheyt.
lonffich hertz.
En deerlijck klaghen,
Veel drucx ghewaghen„ een jammerlijck kermtt,
Fa»u van eersn.
Een fteenen herte zal't moghen ontfermen,
En eylaes, ochermen„ wee zalfe vertroot}en?
lonfhch hrrto.
Elck zalfe verachten,
Fame van eerex.
In't Zuyden in't Ooften,
Om dat fy haer zoo deerlijck heeft Iattn uyt„-retbtep.
a ID o uyce.
7onflich harre.
Riarbas en derfnu niet,
Fame vanteren.
Ia om dees Bruyt„vechten,
Sy zal hem wel van zelfs nu t'hugs„ komen.
lonft,ch hems.
Eck ziefe alree ghinder heel confiiys„ komen,
Ia fchier uytunnich als de doloreufe.
Fame van aeren.
Eylo fy heeft den reuck inden neufe,
Ick woo dat ick haer heymelijck wel ontdoken„wareo
lonitich htrta.
Help hoe zietfe.
Fame van uren.
Oftfe to ghcele uytghebroken„ ware,
Wy willen ons gaen uyt Bees gheruchten„ $eken,
Sy en zal loch niet dan van onghenuchten„ fpreken.
Dido.
O druckzinnich rumoer' wat komdy my voor ooghea,
O Venus minjoot ! zal ick dit ghedooghen?
Noyt mrerder allende,
Dat by hem zoo gheveynfdelijck zal pooghen
Van my to fcheydene, ende ons jonhe booghcn,
tvly nalcende d'onghefchende:
Vcr_
t
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'
Tfy arme b:ende,
Hebb'ick myn levee ghebrochc tot defer node:
U rzmpzalighe Vrouwe!
Ick mach wel zegghen, weer ick my lceere oft wrndt,
Uch ! uerghens gheen trouwe.
Ncrghens gheen trouwe, mach ick weI vcrmondtn,
Hem, die do Zee byna hadde verAondcn,
En was in pranghen,
Hebb'ick gheherbercht binnen zoo korte i{ondert,
Niet dare vrientfchap en heeft by aen my bevondea;
Syn volck bevanghen
Met grooten koinmerc, met fwaer verftranghen,
Hebb'ick noocdrufcdoen langhen,
En hem zoo blijdelijck in myn Hof ontfanghen,
Fn ghejont myn Landouwe;
Fn Ta l by zoo onrcrli jek nemen fyn gaaghen,
Uch ! nerghen§ gheen trouwe.
Om hem hebb'ick cock mueten befijen,
Myn belofte ghekroo& zohder verniijcn,
'rWelck my dens jonfk net,
Ia fchacmtr en cere gheftelt ter zijen,
Syn eerlijcke fame, Baer ick in fchiep verblijen,
Heft tny rylaes befpiet,
S , • n ecl generatie en acht ick nu al niet,
un klryu an weerdrn zicr:
U 7'roya! z :lt ghy my nu brenghen in dit verdriet
En in dc(.n rouwe?
Is my dir van 'tGodclijck gheilachte ghefchiet:
Uc.h ! ti^rghe:is gheen trvuwr.

Amoureusheyt.
O Venus ter ick verflouwr,

En jont £ncam een beter gratie,
Oft ick blijvc by myn err(!e fondatie:
Och ! nerghens gheen trouwe.
Faint v qi rerun.

Hoott dat Katken mauwen.
lonftich hart.

Hoott dat Minnekcn roncken.
Facet van ttrtn.

Van dice biers
^onftich herte.

En beghceren wy aiet nicer ghefchonekeA,
Och zietfe pFOnckcn„ als een mi4rooite BruyR,, QtAtt.
Fame vin etren.

Hoe queea haer mondeken,
lonffuh herte.

Hoe't tonghsken gheluyt flaet,
pe fpan-a,dere en derftmen haer broken„ diet.
1E N

E AS uyte.

Fame roan ceren.
On en hoc by noch komt by ghetheken„ ziet,
Hier mocht noch wel eon loos ghevichte„ komen.
Dido.
O val(ch Minnaer dorfdy wel in myn gheziclate„ komen,
Vliet van my eer ick v pijn to worghcne,
Meyndy dit feyt zoo fail to verborghene?
Fn zoo heymelijck met grooter onweerdeu
Hier to fct^ydene van mynder eerdcn?
Was dit dat ghy beloofden met vafter trouwen
Inde fpeloncke; zuldy dus v woort houwen?
Kan in v verkouwen„ zoo haef} der liefdrn Nitre?
2Qoyt vileynigher Ruck, noyt argher dan ditto,

PRINCESSE.
O Princefl'C, die my broclit in defe temtatie,
He pt my d;h K• edet uyt dcf: dolatie,

TFy v, tfy v, oft wick vermanen„ fpaert:
Is dit de Noble(l'e ? is dit der Troyanen„ aert?
Ziin dit Nun feyten die !y hel?brn gheptoghen„ oyt^

OVcrnzs
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Wt as moeders bor[ien en hebdy ghezoghen„ n.y^c
Z ulck onnatu&lijck zoch, valfch Minnaer vol onecrce,
Zuldy my laten in dit verzeeren?
Die met uwer lieFdcn ben zoo vyerich bheengient:
O 1£nea hebb'ick dit teghen v verdient?
Die als willekom vriendt v zoo blijdelijcke
En zoo minnelijcke„ hebbe ontfaen in myn Rijcke,
Doen ghy waert in verf jcke„ en zoo druckicb ghezint.
e^Enea.r.

O wcerdighc Regente,'tis waer, ick kint,
Groote eere, groote vrientfchap, en groote deucbt
Hcbdy my bewefen met betamelijcke vreucht,
U bl,aemighe jeucht,, }a veel meer dan ick machtich
Ben re verdienene ; maer ghedachtich
Zal ick wefen v jonaighe weldacien
Zoo langhe als den gheefl, door 'tGoddelijck venaderf
Ghecft memorie, verftandt en couragie.
Dido.

Waeroin aenveerdy dan zoo fubijt Bees voyagie?
Ben ick een perfonagie„ to leeghe ghcboreti?
Had ly dat in tijdts ghezeyt to voren,
En eerlijck zo»der tnren„ van hier gheweken,
Ott iftcr ecnighe oneere aen my ghebleken?
Oft door viieynich fprekcn„ heeFt v iemandt verfloorc?
Laet v dock vermorwen, myn klachte aenhoort,
Oft col drucx verfinoort„ zal ick herven„mQ^ten,
FIl 111WCilCj 1gI1C pi)ile VCCA'efYC[l,, IIlOeCEll,
Tz zal ick dery en„ moeten„ v converfatie,
'rG hezich tc zal krencken,'tghehoor zal turbatie
C;lic'• rij^1}e7, och 'door dit benauwen,
Dc ghc.laentc zal verkeeren, den mondt zal flauwen,
En de blofeide w*anghen zullen verbleecken:
d edel Riddere laet v dock verfineecken,
Ica hest Corn paffi,: met my armc defolare.
dl^.^teM

Eck meet vertrecken, Baer en is sheen bate,
tts Iupiters wille,'tis fyn vermonden,
Die fynen Bode tot my heeFt ghezonden,
Dat ick in korte fronden„ zou van hier vluehtpt
Naer Italien,dus laetfIaen v zuchten:
'sNachts als alle creatueren van wereken„ fwichten,
Als alle HemelCche laenpen in alle percken„ lich ten,
En als alle vermueyde leden ilapen„ noch,
Dan zoo komt my zoo dickwils betrapen„ nach
Anchifes myns Vaders viGoen grouwelijck:
My vermanende ziet waerfcliauwelijck,
Oft ick Italien myneii kinde wil ontwelghen?
llus, o edel Koninghinne, en wilt v loch Hirt 6elght,
Ten is mynen wille niet, to wijckene v kede,
bat kenne Godt en Mercurius merle,
Die zelve'tmandaet my beladich„ gal.
Dido.

O vileyn ! hertneckich, onghenadich„ ftraF,
zou Venus v ghebaert hebben onverdroten?
Och neen fy certeyn, Hoch van Darda«o glieCproten
En is v generatie ; maer Canafius wreet
Meet v voort-ghebrocht hcbben, en de borfien gherect
Van Tygris, Godt weet„ heb,1y ghezoghen„ fel,
Want to v en is ghecn outEermen, dat merck ick wel,
Maer even rebel„ blijfdy 7onder deerniffe;
Ia'ris Godts bevel„ wat een zuete verkleerniffe,
Dan krijcht by verveerni{Te„ in fynen vifioene.
Hecft Iupiter met fynen volcke antlers Hier to doeiie?
Zeker die zar7he is hier om draghcn„ goer;
Gaet rey{} naer Italien, dat v Godt plaghcii„moer,
Ick hops v de Zee Hoch grouwelijck verflinden„ zal,
Oft aen 'thranghe zctteu aen eeuighen Indcn„ Ral,
Als men dan vinden„ zal„ noch Wets Hoch Ooi}
Lutcel fecours,bjILant cud: kleynen trooft,
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,4nea^.
O Venus hoe ontheeft ghy 'therte des meAfchen,
Hie quaet is om bluff'chea uwen vlammighen brain,
Wie zal haer loch paeyen ? trooi^, hulp oft byflant
En mach haer van my komcn,'tis Godts ghehinghen,
Wiens wille ick moec volbringhen,
Dies mach ick wel wringhen„ myn handen met ghetreutr.
Fame van serer.

Tjan die buye is overe.
7onJtich htrtt.

Dien hoot is deure,
Ick zorghe ter keute„ voor meerder Cnevnn„ Hoch.
Fauna van wren.

Fame van term.

Eenen jonghen £neas oft dies1helijcka,
Die in fyns Vaders plaetfe het Rijcke
Had namaels moghCn regeren zonder ducht„ ft it.
7onft:ch htrtt.
Swijcht datte, moghelijck oftfe bevrucht„ is,
Daer zoader kanmen qualijck jocken en kufTen„ man.
Fame van eeren.
Nu al ghenoech, wy willen daer of zuifen„dais,
Lart ons gaen ieuwers a(s d'onbekende„ kruypen,
En aien hoe by zal gaen in't cynde fluypen.
revsA.

Myn btenen die touteren,

lonftieh hertz.
Myn leden die beven„ Hoch,
Ick dacht fy zou hem in

Amoureusheyt.
Haddy haer toch ten minflen ghelatrn

Dido uytkomendc met Anna haer fuflere.

fyn Licht ghevloghen„ hebben.

Fame van urn.

Ia ofc'thayre wten hoofde ghetoghen„ hebben,
Want de vrouwen Baer zeer goet verftant„ of hebhen.
lonfrich hence.

Dat doenfe dock, en een lichte hant„ of hebben,
Maer'tfpel is noch ter tijdt ten beRen vergaen,
Fame van. eeren.

Och wt zs!'t haer Hoch koften meninhen traen
Als by wech is, en haer gramfchap ghcvclt„ is.
7onftich htrte.
(
T F Dock x-ondcre datfe zoo ont(klt„ is?
VV.^ nt by van haernn zoo kleynen werck„ mae&.
Fame van efren.

En (lie tic hem, zoo v yerich zoo i^erck„ b] ze&,
'tIs ecn Groot leet,
Ionf?ich hertt.

Etl& een fpijt bevcn irratcn,

Haddy

Ck en weet waer henen, zoo beraeft„ ha ick,
I Ick en weet wat beghinnen, zoo verbarft„ ga ick,
Nauw hebbcnde ren van myn zinnen vijve,
is fchier levende doot in ziele in lijve,
Ghelijckende den menfche die verwefCn„ is,
Van mefrroofter creatuere Hoyt gheTefen„is
In Hiiiorie, Chronijcke oft Legende:
Och ! wacrom gheefdy my zoo zueren amende
O Cupido ? on crhenadich van manieren:
Och mer,± hoe fe loopcn en ciercn.
Al defe Troyanen to fchepe na de havene,
Hoefe houwen en klieven, en pijnen tedravene,
Sv draven, fy kruyen, fy heffen, fy legghen,
Sy koopen, fy verkoopen,'twaer al quaet om zegaheti ^,
Um metter vlucht van bier to bherakene,
W.ten gheenen ra;.dt om fyn revfe re ftakene,
4,;fa ! zo mot ick al; fne:u verixijnen„ zaen.
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^allinck to zijnc yarn myns Licfs imagie.
P A Y S A.

Suer zijt to vreden, ick zal my zelfs pijnen„ gaen
Oni hem to vermorwene met hcufche woQrdenk
jck hope dat ay zoo znllen accoorden,
Dat ghy hem behouwen zcilt in v Rijcke.

T

Drdo.

lonfbc•h herte.

Och lieffle Suflere dat bidd'ick v minnelijcke,
Ghy wacrt doch die my eerh tot hem net,
En voor v en hid l by verbor^hrn niet,
C, by waert fy nder herten fecrcet ende fynen raet:
2eglit hem dat ick Hoyt (ais de Griecken obainaet)
]1e Troyanen en begheerde tc mincrene,
Ia Hoch hun mueren to defiruerrne,
Ghelijck Vliftcs tyrannich yan aerde:
Waerom naeft by my dus, als cue befwaerde,
En fcheyt van hier met zulcke zjnneii ftuere?
Ick 7al't hem al verhalen, zorchter niet vnere,
Ia mach Eck hem ieuwers to fprakcn„ J.OD1Cp,
^1C V 17QCI1 23I 1[1Cj CC 2akC11 , vI'pR3eil,
Dus Suflere wilt v niet zoo Deere bcdroevcu.
D^dv.

t'Vy moet^n hem in alle manieren proeven,
Up dat ick mach vcrlof} : i jn van dcfcn rouwc:
Gaet Saflere en doet zoo ick v betrouu•e,
Als dc bouwe„die Hier of en laet die vcrwin:,
list by ten-minP;en dQth vertoeve, hem outbirit;
hi:t dat ick hem Italicn belerren„wills,
Mac y dat hv een weyiiich tij:ics uy;zet[cn„ wine
$rn reyfe, dit's myns zins ghevoelcn,
Zoo mach der miunen brands alleyskens kcelen.
e ^.nAinne
2a1 by Dock to fpreken zijn ? och p een by ' ducht ick,^
Hy is to ftraF, dais 1}cen icken zucht ick,
Vreed c}pch nict hcrt-zweeri^hequellagie

Facet van terert.

El Nichte war's den roep?

^

Bylo quaey tijdiughe,
Den Herft is al to deerli j ck bezey&.
Fame van eeren.
Schuylter dan ghecnen troofi oft verblijdiqghe,
We! Nichte wars den roep^
lonflich hertz.
Bylo quaey tijdiughe,
Haer is nakende een deerlijcke beftrijdinghe,
Ucli, och, de roeye leyt inden piffe en weyft.
Fame van term.
`'Vel Nichte war's den roep?
lorfhch herte.
Al quaey tijdinghe,
Den Hcrfi is al to deerlijck bezey&.
Fame van reran.
War antwoordebrenbht de Suftere ? my den zin tt^ Crepc4,
Wilt by uock Hoch zoo haefrelijck fcheyCn?
lonffsch herte.
Bats by en wilt toevcn, biijven, Hoch verbeyen,
'tEn baet gheen vleyeu„den man is to kraE,
Hy en (lacht het net niet,'turelek is zacht en laf,
Meg alle winden wijft, maer blijft ftantvaitich
Ghelijck eenen boom volwa{ten.
Fame van urea.
Och ! dat woort valt laf}ich,
Mu zal d'on;henuechte al overluyt„ hoopen,
Hoe machCe haer doch al hebben?
lorrflich herte.
AIs eyerea die uyt-loopen,
Leclijck
^” ^,
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Maer'ten baet ghehuylt, ghezucht oft ghckreten,
Zuerlijck der minnen beten„ moetfe nu knouwen:
Maer hoort, ick moet v war anders ontfouwen,
V zal grouwen„ aenhoorende'tbedirt:
Al to vreemde teeckenen iijnder ghefchiet,
Daer ecn deerlijck verdriet„ uytfpruytan„ zal.
Fame van eer•err.

Wilt dock daer afden zin uyten„ at,
I(Tcr noch eenen duyvel ghekomrn to lande>
lonflseh hertz.

Hoort docn fy gaen doen 7oude otferhandc,
Zoo zachfe den win vera.nderen in bloct.
Farm van eatar.

Helpt duyvel,wat zeghdy?
lonftich hertc.

Noch btnneu korten (poet
In den Tempel Sichacus i}emme ghehoort„ werr,
Haers eerflen mans, die verinoort„wort
Van haren Broedere over menighe jaren„ ai.
Faint van terert.

En wit beciiede datte?
7on.flich herte.

Dat haer de doot volck naren„ zal,
En dat fy haer paren„ zal,, in hacr5 mans fcPaltuere.
Fame v,zn en-err.
Wa Godt befche: me ons an die vi e::m^i. :cuere,

Zoo mach de tire,, dac b y bier qnaiu K el in den haet„ zijn,
lonflich herte.
Ghy zatt oorzakc ran allcdat q:;aet„ zijn,
Och Fame van ecren ! w a: hebdy ghebackcn?
Fame van etren.

Och Ion{}ich herte, I goe konfi: g^^ v fe v erlacken,
En m't dcr ;nin::cn p c' cn Cwaerii}ck lacieti,
Zug dacfe n.z wandele t inter in Jr eye Paden,

:diet

Amoureusheyt.
Met zulcke Baden„ ghy menich verblijen„ krin&•
lonflich 16trre.
Swijcht Haitians ghebroet, die van hooverdijen„ 4in&,
Om Bat vas alle ujen„bli p&„ de hoocheyt bepeerelc,
Dies ghy de kleyn Hanskens houdt vcrkeerelt
Nu ter weerelt„ in elcke feei}e,
Grootmoedich van herten, eergierich van gtieei}e,
Ghezien by de meet}e„ gheerne to Hove.
Fame +earl eeren.
Ke fwijcht koppelerffe, ghezeyt by oorlove,
Loot in d'f}ove daermen alle wijlbeyt„ lae&,
TuiTchea eere en fchlnde ghy kleyn onderfcheyt„ rnae,
En menighen, eer by verloren is, in 't doncker vijnt.
?onj'tich herte.
Waey al eeft Bat ghy een grout Ioncker„ fchijnt,
Al draechdy den rinck y ore t'elcken fpele,
Nochtans voorwarr op v en zit net vele,
Unghelijck hebdy uwen fchijn, hier he6dy'ttlot.
Fame van artn.
Nu wy hebben al langhe ghenoech ghefpot,
Wy nioeten iEneam gaen zien henen barren.
lonJhch herte.
O ch war i(Ter ghewoels under den Troyanen,
Sy bhebeeren gheli jck rafende menfchen.
Fame vas: term.
Lick zou hem gheerne d'eerf}e wenfchen,
Hoe loopenfe, hoe dravenfe,
lonflech hart.
Hoe Qeypenfe, hoe voerenfe,
Fame van eerewr.
Hoe werckenCe, hoe ilavenfe.
lunftsch hertz.
De heel Stadt beruerenfe,
Yry nietcn truerenfe„ als llido ochermcn.
D1Douyce.
Fams
£5

Variden handcI der

Amoureusheyt.

Facet vax eerrn.

Ick hebfc ghezien, men zalder weer Caen kermet,
Wy widen verharen, fy mocht ons (chuppen,
Ny is wijs die hem all reghent mae& uyten druppelt,
Dodo.

U Doot corof jvich ! die eicken bedroeven„ doet;
O Foot! 'tis tijclt, komt, waer meuchdy toeven„ un7oeE.
V rnorfee] ick proeven„ moet„ ick en mach's niet wrijcken^
Want voor-bodenoprnbaerlijckblijcken:
0 Doot.' shy zult ticeCen myns levrns ende,
En my brenghen by de bedruEte bencie
Van Venus marteler(l'rn diepgrondich,
Dus wit ick zelve, Zonder vreefc, loot-wondicL
My'tleven berooven,en myn tormenteljjck
D^ienr my 7elven of-semen patientelijck,
T1iet achtende fchandc oft blamatie.
A r r w uyce.

!nde 4rn effigie konflich van fnede,
Ia dat by bier ghelaten heefc alternate,
En Jegghet op'tbereyt vyer inde tale,
En'tbedde Baer de boofwicht ter fchandcn
My op ghebracht heeFt, ick zal't al verbranden
Ia to pulvere, en dan zal myns lijdens quells
Nemen een cynde, doet myn bevelen,
Ick za.l't al vernielen met grooter onweerden.
manna.
Ghewillich zal ick den lalaenveerden,
O verkorcn Suf}cre die ick beminne,
his ghy falaes raept, ick vreucht ghcarinne:

peyde binnen.
Fame van sertN.
Tjan chat vraerwat fraeys.
lonftich

hsru.

Noyt beter pra&ijcke,

Ghinder komt Anna, voter wren ick met fimulatie
Myns zi p s fondatic„ tivil bcdecken,
En zal filer fret ecm h[ijdciijck vertrecken
Ecu andcr bcuCel gheven tc verf^aite.

Fame vary eeren.

Noyt acrdighcr treck,
Ion ffich herra.
Noyt dies,ghelijcke,

ei4nms.

Hoe fpreeEt den mondt daer teghen'therte.
Fame van terca.
Dat doet by to deghen.
lanfticb htrre.
Alzulcken perte
Zou haer met finerte„ brenghen heel in onghemaeke^
Fame v4n urn.
Syn kleren verbernen,
Ionflicb hurt.
Ia als ick Backe,
Van dies packe„ zoufe qualijck verlaten„ worden.
Faint van certn.
Zou fy van Cyn imagie zoo verwaten„ word:n?

O Snf}ere ick bidde v met goeden vcrmane,
Let doch owes miicrootti ;hen mot,, dales,
V 7irnLlijck vc;r;}andt n.ocht alder de voet„dales,
Sclzout zalck dangier tot d•.fen ftonden„ quaet.
1)rdo

ltieen Suflc,e we.. c hcrnf}, ick heb vonden„raet,
Hoe d it ick zQl mvn hinierlijck lijen„ ftelpcn,
Icl; wit my gaen mct N;tiromacijeti„helper,
Fci2 ti'L'acrzeghiLr herFt m y gncleert de ma«ic.ea
thus ;:let Sui}ere met C^cr^tcn be[^iere,
En berevt my fchie:e„ van ghekloven„ houte
I:cn vy^r to. eene:i bra7 1toff '-re, en zo!ider foutø
H :e'c..'EIe.Is fwe_rt cu aY Ivn klecreu ine:1s,
ERde

^1CiC

Amoareusheyr.

Vendee handej• der
DitCe g6ecnzins en mach oet,doch.
Ih ler,r.

Neen, fy zou haer oog sly gbeeme,rerkleerea„roar
}het zou haer dccran„ toch„ c zoo gitinck uiQer
Anna badt al opghellotea iadc kilk,
Nu zalfcr met liffe„ weer aen_gheralam.
lonfhcy hen..
Dxr ligglien de moft'rlen,

`Dido.

Och boe zu1 Pigmaleon vot man erivijen„ nu
Met my fpotten, hoe zal lathes rn verblijen„ nu
Hiarbas, Wiens trouwe ick zoo veracht„ hebbe:
'I'f dat ick mya preutti^eyt % hisrtve ghebracfit„ hebb^e
Tfy Princeffe van Cartago, tfy oud' zottinne,
Zal ick nu werden der weevclt fpottinne?
Zal ick nu itgfielijck met my ghecken„ latex?
Zal ick defers vileynoock zoo vertrecken„ laten?
Die my zoo fchandelijck dea ' der minnen bast„ broken:
Wit ick hem tea-volghen ? oft wil ick den-braat„ fleken
In fyn ScAeQen ? hem eon Etwvich verwijt„pock;
Neon, dat zou oorloghe gencrerrn en f}rijt„ ootk,
En kleyn joIijr,, oock„ zou dan mvn Gemeynte vcra ^trven:
'tIs beh dat ick alleene de door zal flerven,
En zoo af-kerven„ myns lijdens torment,
Betcr eea bedorven, dan ve1e gheCchent.
,j,lercxritw.
O £nea ! hoelcondy rui}e gheraprn„ ma?
O £nea ! wildy v reyfeverilapen„ nub
Ras eer llidoos bettapen„ v„ komt bcfpcutea,
Viler, den wint waeytfchoone, als'c v mach fihebeuren,
Ghy zullec betreurep„ witdy hirr vcrnachten:
Waacicelbaer rijn vrouwen ghedachten,
Wilt v voor haer W*achtrn„ vol torrns fy biakcnde„ is,
Roepende om cue door, die hacr nakende,, is,
^n 4 g aaIic, s„ met groat benouwen.

eersn.

Dat zijn do taken,
En oft wicke uken„ traoff mwchten Garen„noci..
IonfFah htrre.

Maer /Eneas wilt by niet verharen„Hoch
My dun ft dat by al to noode fcbeye vaadet hinnea.
Fame van eeren.

Weetty niet, fy moetcn hun wet br^annen,
Eer a{te dinck reedc is, daer hoort al tijt„ toe.
7onftich btrtt.

Slaet gatye.datfe hem izoch Hier eenighen fpijt„ doo,
Want cen gram Wijfis arghercfancic Duyvele.
Fare earl etrex.

en zal Hier kdflc:n van then zuyvele,
.innen rn hcbben zoo vret ghecIxchttfi„Hier.
Iunftrch hcrtt.

Nu a^y moeten'teyndc veru^acntcn„ 7iet,
En hooren en zic:n yen wien dat ghebreken„zal,
Ick zor,he dux Diclo 'criemken heken„tat.
PA.vsA.
A11e dincl: is bereyt for def e reyfe, Godt danek,
My en zal, hop'ick, Hier ghebrcken, dies ick den gusty
Wil aenv^rrden Rrauck„ en gaen varen„ hrnen:
O Ui;iu, Dido ! ghs^ d^c: my r^rc!::^n rri„ ttcitn,

tlapendt.

Och hoee^ue1t any denvaeck, my dun& ic•1Gb^hoere
Hier war to ilapene metkleynen mile,
Bodrufte heroes zcecken aLtoos ru(le.

Fps vr* error.

Fprre

Pn hoadt any verdwenen„arm Venus4agie,
Hoyt en arnvce-i'de ieic met boo kkyndcr cdwralle
Rcyfr ci& Psifagie„ Hoyt fcheytien zoo 8rocve:

Ea

Vanden handd der
.ñdSt41.

•ah ait.u.eder Mercur;us aerrchauvee,,
Tck rn mach s nirx laugher hier bouwen „ goo iek fxvrotyeà
'tIs tijt du ick vrrharen moot, rn ujn op myn hoeye,
En my via hies fpoeye,, ma unnrn voocdacbticht
Adieu Cartago, adieu Libirn muhach,
Adieu Dido onzachticb„ onzalighe aratuerc,
Want ick v laten lroet met grootea doluere.
PAYS A.
Eenen Wachter v^r boven uxgbeua^i.

En loch komt uyt den Ooften,^
D tck
zie der Sonnen khin,

Amcsureusheyf.
iiet,
de
Zee
die
knelt voI ScRepen,
lief,
Ras, ras,'twacrtijdt met mynen hoorn ghepcpea,
Want 'ris om heel Cartago ghedaen:
Wel my dune ick ben avicecchts opgheftaen,
En fy gaen„ wech, tjan lot's wet ghekeken,
Men mach van myn botheyt certeyn wel fprekcn,
Ick moet ifaepdroncken zijn, oft ick fprier„-oo^he,
Tjan dat s wat vreemts dat vi my bier wort befpiet„ hooge,
My dunâ'tis een vreemde con flue:
Gantfch doot'tis den Troyaen metal fyn Famine,,
Ick tivilt Caen bekruypen 2onder dralen„zaca,
Ick moet bier een fchotel befcheets of halen„ p ea.
Franc van ceren.

Darrvaert by henen•
lonftich herrt.

Die nu fyn Liefmach trooften^
Die is in vreuchden fI;n.
Hoequalijck mach him luften,
Die dervcn moet fyrt Lief,
H^ mach we! fwaerlijck rumen,
Die proeveii moet zulck grief.
Ghy die met Venus bariden
Ghebonden light zeer vaft,
Ghebruyt doch v verftanden,
Ecr drocfhevt v verYaff.
Ick mach wel veylijckzirrbhen,
O Cupido Prince groor,
Hoe qusIijck kondy dwinghen
Der menfchen herten bloot.
Hy-da d3t'S oock een voysken, dat klina„ ziet,
Maer'sl;aghet lcelijck,'ten Lein &„ niet,

Daer fkc& by fyn Schuyt van kante.
Fame van eeren.

O bedru&e llido.
lonffich heat.

O vcrzufte Dante,
I)es doors plante„ groeyt in v zoo lancx zoo kraneka.
Fame 'van aaren.
Was fy Dock niet wet opgezeten met zulcken moosjancktr,
Die nu zoo vileynich laet zien fyn hirleu„ zaen.
?unfttcb hems.
Arm zottinne, hadfy doch vernirlen„ gaen
Alle fyn regiment, by ion moeten blijvcn„ hebben.
Fame van eatn.
Ick rn zou hem zoo niet laten drijven„ hebben,
Die reyfe zoude ick zeker wet ghekeert„ hebbcn.
lonftich htrra.
3ck zou heat zoo uytgherecht hebben,
Fine van earrn.
Ia rn ghelarr„ hebben,

ER al is myn keleverroe[}, den mont kan to betgapea:
Wet gantfch lijf wa volck hocnt ons ghindu beuapea,

Vin eons Princeffen Hof ens Duyf-buys„ makes.
Zttt,

Jon^lcl^

Vanden bandd 4cr

Amoureusbyr.

In 'sweerelts etven„ dies ick myn ooghM waghtn„ m0ee^
Dit zijn de habijten die by hoeft ghaicaghen„ zoet,
Die ick oock beklaghen„moot„ met vetzeeren;
En dit is'tbodde daer by my, om'svreuchts vetmeeren,
Op brocht ter oneeren,, die nu fcheytmec onweade,
Dies ick zonder vertreck nu met fynrn fweecde
'tWelck ick bier aenveerde„ zal fkrven bloodic^i:
O Dido, Dido .' die zoo voorfpoedich
En goo voorhoedich„ rate m v Rijche,
Had den Troyaen„ ghedaen„wir waer vs ghelijckc,
In elckrn wijcke,, zachmen v profpereren;
$n nu wit ick onder d'aerde gaen refideren,
En my abandonncren„ van'sweerelts (}ade,
G helijcg Canace, die oock door turbatien,
En Thisbe haer imAammatirn„ al zelve bluften,
Met haer wit ick in Atrops fpeloncke rut}en,
En alle welluf}en„ des vleefchs verfmaeyrn„ nu,
En met v ghewaden zal ick my verfraeyen,,. pug
En laten paeyen„ nu„ u Libiuua droevo,
Hier mode ick des doors bete proeve.

I.4ieb Leers.

Nn by is acch,'"'Y nwghen ban acn erupt,, tat&an,
Dieu voghele is uyten ucfte ghekyt.
fgo^c yin arses.
wel
gict'meeQ?
Hitt
Ik nu
ldrJ^ia6 se.

III nu Hitt we! gbevicy

t
.fin ghchuYlt, gTefchrcyttranon
b9 Pofl&n,,.u?
Fir vat eery.

Harm druck veer quut om doorgronden,, flu,
;Hy is vain ghabonden„ nu„ met droefheyes„ vetete.
Jaiffieb be^ts.

Verkoopt haer fpillen op ccn fader tijts„ betere:
Maer eeft oock al om defen £neas.ghedaen?
Alzoo fchoone roofen wa(fender, sI#'er vergaen,
Men vint Hoch merr Kidders rn Koningben Bout„6jn.
Faros 'vat arsrr.

Slaet dat van monde, dat zest een Pout„ zijn,
Sy en zal Kier oock niet laaghe zackrn noc6 pseken,
Ochermen haer broot-koren is al ghebackad,
Did..

Hier ReeQCe haer 'thert af.

I11'er ghernen trooft nu, bu}pe oft raet?
Ach! by is wech, by is wcch, flea vifegnobflinaet,
En tact my defolaec„ met een daotlijcke qualr:
'tIs nu tijc, ilk wit gaen na de rate,
Daer ick't alternate,, zal vinden ghereec,
Niet langhere en kan fycrvileynicheyt wcoet
In my ghewoeletk, het is oinraaie:
Och .' dit's ghelijckenitfe vandyn pett'onsgit,
O fchoon im ie ! c fchoon were!
O welfprelcene mono ! balfamierich van were,
Hoebrengay triyin ghctrncre, en in verdanjnen^
O blinckcttde ooghcn ! di: klaader fchijuae
Ia dan robiinen„ moec ick v decven?
I1och v minlijtk oprnn aiaaucr vemrva^

PAVSA.

fonffich herte.

^ ]' 7Achermen,wachermen.
VV
Fdma van esren.
Hach bath hey, hacfi bath hey.
ImfEich bcrtt.

Wel en west zal ick zegghen van defer for,, vroet?

14

Faaje van veren.
En teat zal ick ugghen van dit ghaCchrry?
Imflicb herte.
Wachermen, wachermen.
Fame van eenni.
1acb bath hey, hacb h&ch hey.
p

7onJlicb

Vanden handel
ronJfãh herre.

der

Amuuricrubt.
Frme van tertr.

beley, (!oet,
Zelcere ghy zijt een oprechrquaey,
6hy groryt in archeyt, $elijc'tVerckrn in't fd&Iektnae kot„
Ocbermen, ochcrmen.

Fame van arer.

Huh hsch hey, huh teach hey.
?onJlich htrre.
Wel wat zal ick zegg en van defrn lot,, vroet?
Fame van urn.

C hemeynlijck zulck eynde volchtna zulck ravot„z^et,
Aldus kan Venus haer Dirnaers oncwelven.
IorrfEich hertz.

Hicmant en komt in lame,
Fame ^pan tutu.

fly en doeghet hem zelven,
Die dobbelt moet wachten fyn kanlien„ ftille.
lonftich herta.

Hy moot den Pijper loonen, die danfi'en„ willei
Maer Gatidiamus voicht requiem t alltn tijea.
Faint van term.

Och Cartago is nu zoo deerlijck in't lijen,
Aen alle zijen„ blijft droefheyts kluchten.
lorfficb herre.

De lucht is ghettirbeert van'tgroot gheruchte,
Van'tgheroep, van'tghefchrey, Hoyt meerderdeereA.
Fast van aortn.

Do kindercn kermen.
lonftich herre.
De Vrouwen ghebeeren,
En by mall:anderen als defoIate„ hoopen.
Faraeva» etrrn.

Men ziet de Mans verbacft achter irate„ loopen,
Dr duot beklaghende met weemoediCh ;tuet¢a.
Io»ffuh htrts.

EIck vcrxonde:t
^iMll^

Van zulc^t loots bezueren,

lk Stadt is in rueren„ ofc[e beleghen„ a ^ace1

leirrffrcb burs.
Ia en otter een duyft volcx vec{leghen„ware,
'tI1fer al miftrooftich Paep en Kotler„ och.
F,amç v.ar arar.
Nichte voor de ziele leer eenen Dater-hoftet'„loch,
Want door v hulpe is fy komen in't verdriet„ fwaer.
Imffich bsrte.
Neen, ghy Fame hebbet eerie befpiet, klaet,
Ghy en dorft met my v vuyl niet verfc^oonen.
Fame van attn.
Neemt bier uwen fpieghele ghy jonghe perfoonen,
T.aet v dus aiet hoonen„ door Venus trekai,
Ion/lick hem.
Honich gheeftfe om den mont,
Fame van ttrta.
yiaer als de Bye fy fteken
In't le1}e,'tis gheblekrn„ am Didos gheveert.
Ion/lick hem.
'tVerzamrn is heucheli)ck,
Fame vrat etren.
Maer ochermen den !fart
Vol doluarn en frnijns grotyende„ is.
Ion/lick hrrta.
Zoo overvloedich als den vi[ch in't water v]oeyehde„ is,
Zoo menighe finerte is rode nunne vecborghea.
Fame vin cernr.
Rlagben en lcermen,
lonftrch hints.
Duchtrn en zorghen,
Faint 'van tertn.
Zuchtcn rn iknea.
tn^ic^
F2
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Amoureusheyr.

lonfficb hcrrt.

7onfticb berte.

Makeh groote hirte,
Een glaeyende vyer is quaet om minecen.

111u blije,

Fame van eeren.

Dan droeve fchijnrn.
Nti ghetrooff,

Fame van eercn.

Eenveerdighe Heeren hier met wy cetieren,
Wy bidden v Hoxdr middel-..rsra in deuchdcn.

?oiJ1icb hots.
Faux van aaras.

Dan Enifmoedich.

lonffich herre.
Neemtdanckelijck ons (impel componeren,
Eerweerdighe Heeren, Kier met wy crfl'ercn.
Fame van eeren.
Der Minnaer zinnen wy hier doceren
Eenen Spieghel voor d'amoureufe Ieuchden:
Eerweerdighe Heeren, bier met wy ce(leren,
Wy bidden v HoKdc midctal_mate in„ deuchden:
Bevolcn blijft de Heere, die rijfl in„ vreuchdrn.

I.nJgich hems.

En zoo verdwijntn
Met grooter pijnen„zonder vetlattri.
Fame van eaen.

Elck Wachter hem yore.

lonffich htrtt.

Ia en min by maters,
Het ry van wat ftaten„ wy worpen't over al.
Fame van earcn.

Eynde des eerften Boecx Iran den handel
der Amourettsheyt.

Hoe hoogher gheklommen,

Iurrffich htru.

Hoe onzachter val,
Laet of eer'twortelk^n in v gherefen,, Is.
Fame earl atren.

Een verviiylde vronde quaet om ghenefen„ is,
Elck wacht hem vender liefden conFuyfen,,banded.

y^.

lonffich hurt.

Vass een kleyn voncxken zietmen groote huyfen„ brandee1t
Kteyn Rivieren zietmen Orel v loeyen hooghe.
Fine van etren.

Tfhelijcx de minne, by defrn ghedooghe
Al winckende de Minnaers met finerte„ plaecht.
Ionftich beret.

C;liv Macchden die fecretelijck in 'therte draecht
\'erUorgtien liefdr, aenmerft toch ditte.
Fame y.i arcn•

Smuyckeude koteri

t.nj1ic1

HET TWEEDE BOECK,
vandcn

HandeI der Amoureusheyt;
Inhondende verfcheyden fchoone Spelert
van Zinnen van NarcilTus cnde Echo,&c.
¶PoetalijcIengheirrncnteert , ende ?tethorijc^elijc^i»
hcompanecrt door Neer ende Meefter

Iohan Baptif1a Houwaert.

TOT ROTTERDAM,

fly Ian van Waesberghe de Iongheop't S teygher,
aen de Korey-mArft. 162 I .

DE PROLOGHE VAN
HET EERSTE SPEL.
Reucht bun gefchiede,die vreucht„begeeren,

En jonf}„die IConil „in jonften,, beminnea:
De Ieucht„ moet haer in vreucht„ geneeren,

Als jont}ige, die Konft in jonften,, bekinnen:
lliedaer jonn„doorKoft„met jonkvetfinne,
Verleen Godt jeucht„ en vreucht„ tot deuchden:
'cIs de Konfi ter eeren„ dat wy dit uyt jonfi begheeren,
O m dat vreucht„ en gheneucht verheucht„ in deuchden,
De edel Ieuchden.
Al zijn wy i!i't gror.deren plomp van befeffen,
Ruyt van verifande, flecht in fcienden,
Wy zullen uyt jonfren folaes verheffen,
Der Konfi tot Bender reverentien:
En Phoebe komt ass nu ter affikentien,
En wilt den donckeren gheeft.verlichten,
Hclpt myn rechte hant met diligentien
Wederoin befchrijven zoet-vloeyende llichteu,
Die d'Amoureufe fIichten,
Ai moghen wy bhpmiflen de eJttr'ddel_mare,
V tclaer firalen erg ichijaen Hier al den Bach,
Ick hoop wy heUben Hoch binnen den vate,
Daermen d'e3ei Gheehen met verheughen mach;
Zoo den konRighen Uvidius plach
y^} vryabiC to fchrijvcu binnn fynen cijc,

Zos

PRO LOG HE.

PROLO GRE.
Is by melodious met fnaren gheklanck

Zoo zullen a*y nu oock maker ghewach
Van amoureufe taken in ors Kona} rn Iergijo,
Wt Pocrerije.

Maer sheen werck zoo konftich datmen volcrtaktn„ ka*,
Daer en is ghebreck inne luttel oft vele,
'cIs een goer Schutter die'twit altijt raken„ kan;
Elck een en heeft gheen handelinghe tatxulcke p fpele,
Noyt Sangher zoo zoet van fynder kele,
Hy en failjeerde in fynen zanck„ wel,
Noyt Pelgrtm zoo kloeck d'welck' ick Hier en hele,
Hy en doolde in't korte oft in't lanck„ wel
Den rechten ganck„ wel.
Al mifien wy oock de rechte bane,
En wilt d edel Konft daerom Hier blameren,
Zijnder Tauten in , en treckt v die Hier ane,
En wilt teghen Rethorica Hier murmureren,
Want fy to ghelijcken is en to compareren
Voor d'onvernandi;he6y bitter medecijne;
]riser zoo de rubarbe'finenfchen lichaem kan curereei,,
Vecdrijfc fy de duy [lerheyt des verftauts ten frjne,
Door haerdo&ijne.

Zonder bey to hooter.

Ventre& v van bier dan, ghy botte plompe becften,
Die vreucht in gulzicheyt fchept, oft in goer en gbelt:

Dees Diehten zijn alleene voor konftighe Gheeften,
En voor Beminners der Konfte ghe!}eit;
Den blinckenden Phoebus my altijt bevels,
Dat ich zou wercken voor de Ronft eftimerrn,
En Erato die zelden Ccientie heir,
Die komt my diligentelijck aflufleren
In't componeren.
Wt rechter joniten zal fy my nu helpen vethalen,
Hoe dat fchoon Venus van amoureufe feaie,
En Cupido doorfchieten metter mirror i}ralee,
Narciffus en Echo, om to maker anneftie,
En hoe Phoebus propheteett, dat door de ele&ie
Sy beyde zullen vallen in allende groot,
En dat fy door onghelijckheyt van compleEtie
Ten eynde, door den vervaerlijcken grooten Hoot,
Zullen fterven de door.

Maer al is Rethorica als de Sonne klaer,
Lieflijck, vermakelijck , en voI melodijen,
Zoo vintmen verl plompe menfchen voorwaer
Uiefe zien, hoorea en moghe«, Hoch life }i;
Ghelijckde Vlcermuyfen hun by daghe mijen
Voor't(icht der Son tien aI ifs klaer en fchoone,
Zoo ift dat d'onverflandigh e de Konit benijen,
Mier fy en is dies Hier to min ydoone,
Maer wecrt de kroone.

Defe divine K^nft der Retho:ijcken

Oock wel to compareren en to ghelijcken,
Oft by lieffelijckeq hermonieufen zanck ;
Maer zoo'tSerpent Afpis van daer necmt den gstfck„fv^ser,
UFt met fyncn 1teert Copt fyn ooren,
Zoo fcheyr d'onwetende van de Konf} met ftahck„ klaer,
Want hy en wilfe tier, fmaken Hoch hooter,

Hoe Cupido door wonderlijck murmureren
Zal vetturberen„ Echos amoiireufezinnen,
En hoe d'edel Heereii Naccitfus willen perfuadercu,
Dat by zou houwen, en vrouwen bel;innen,
En hoe fy fyn opinie riot en konflen verwinnen,

Is by'

Om dat by reynicheyt hadde belooft Diane,
En hoc

PROLOGF!E.
^n hoe Wonderli jck mnrmureren in't prifoep van minim
Het herte van Echo pijnde to vane,

Vanden handel der Amoureusheyr.

HET EERST SPEL

Is uyt'tSpel to verfEane.

CupidQ den Godt rvttndcr !-tinnen,

Hoe Orpheus haer bruq& to voreK in drootne,
Dat haer amoureus herte is ghevanghen;
Noch zult shy hier hooren, neemt ghy't goome,
Hoe fy beklaecht haer allendich verRrangheu,
Met zuchtender hertee en betraende vvanghcn,
Mits dat haer hertz laft lijt door d'amoureufe feria:
Alle konQighe Gheeftcn moghen wel vetlanghen
Na d'excelletitic van ons zoete materie,

Zttende in den Troon by Venue der Ccliimu,i.

Vol van miferie.
Leert bier aen tnijen, ghy Dochters en Ianekvreuaen,
V liefde t'openharen met moede fier,
En eer ghy als Echo oock valt in rouwen,
Btufcht in tijts den Brant van Venus vier,
Ecr v Cupido raeft, vreeft zulcken dangler;
Want als den Brant ontfteken is ih to late:
Dus bidd'ick v minnelijck, neemt al t zamen bier
Exempel aen Echo, tot utYeT bate}
En Houdt middy!-»rare.

TmynenTroon der Amoureufheden
Zoo zal den dauw' der Mianen ghe.
fpraeyt„ zijn
Op jonfrighe herten vol joyeutheden,
Na dat de Planeten nu ghedraeyt,,zijn,
De zulcke zal met rooskens bezaeyt„
zijn
(heeft:
Van trooi^e ,zoo Fortuyne dat belaft„
Dent anderen zal a11e vreucfit ontwaeyt„ zijn,
Druck wort fyn !even, zoo een arm gaff„ neeft:
Na dat Iapiter dit nu ghepaft„ heeft,
Moet ick in der nataeren ganck„ wereken,
Die naer elcx regnarie vain„ kleeft,
Dies Venus Scholieren groot ghejanck„ cttereken,
Nu elck wil na der LiefT}en danck„ hereken,
Ick gheefalle Minnaers viftorie en grace.
Vrnrss de Korrmghinne.

En bedroefde herten die'tlanck„ Cnercken
Na trooft hebben, die gheefick confortatie,
$n jubilatie.
CKpido.

Cupido

Days wel v natie,
Want recreatie
Schepty in amoureufe Zinnekens,
Confoort is uwer herten fondatie
Zonder fallatie,
Stroyende op jonftelijcke Minnekeus.
Yenui.

boo fchrijverz myn pinnekeas,
ltuez'e

Vanden handeI Bar
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Ruert, zegh ick, v vinnekens
Van lirfden die vrientfchap van my begheerett,
Ontdoet v folacelijcke vunnekens,
Ghy edel Goddinnekens,
Wy zullen droefheyt van v weeren.

Eck en sect op defer ajt Bur toe gheen kuereri,,iiiaet
Wy moeten Phrbum, die alle zaken kondich„zijct,
Ontbien, die zal ors ih korte ueren„ haer
Iisttueren„ ontdecken, die ors apgtondich„ rijn.
Yatut.

CKptdo.

vermondicb„ ziin
Aea pbaebum fcientdijck, wijs en vtoet?

Wie zal de lake Ban

Wilt Bruck ontbeerea,
Hoort myn verkleeren:
My komt Baer; u Bloeme, in myn ghedachte,
Dat Narciffus tPriucelìjck gheneeren,
Zonder hinder}ijck deeren,
Waer goet gheraeft met mynen fchachte,
Slaet dies we! achte.

eKpdo.

I'ènstr.

Die daer in wrachte,
'tWaer vramelijck voor 'tPrincelijck pilaer,
Ick weet Hoch een Bloeme reyn van gheflachte!
Recht lgns ghelijcke wederpae"r,
Zoet en eerbaer.
Cu;idD.

Daer hoor ick naer,
Wie is de edel bloeme verhevenD
Yenss4.

'rFs Echo reyn van ghedaenre klaer,
Jae fchoonfte die nu op Aerderr mach Leven.
(upido
Zoo waer't fch ade zoufe van hem fneveh,

Want 1` arciff^,s is oock de fchoonf}e van named
T)es Lan3cs, dies wil ickfe hem gheven,
Tiu^:der bcy:ier fchoonheyt diem to zamen,

Venus.
Ick kent, hct zaude we! betamen,

Maer wic w:.ct'taytnheven hunder natueren„ daer
r4oeflen wy alder-eerf} op ramen,

Ho y Iupirer'twerck daer gheeft berueron„lciaer.
Cupidrr

Ionftich begherren ors Enhel zoet,
Die verlanghetuie herten dickwilsgheef't ktufc.
Venue.
WaerzijdyIonifich begheered?
IonJfuh begheeren d'Farabsft.
O GodtIijcke amovrtufe
Koninghinne, Bloeme, devrdcic' fjiant de lroOite,
V1%at's v begheeren?
Ycnxa.
Vliecht in den Troone
Van Phaebo, en zeght hem blootelijcti
Dat icken to fpreken hebbe zeer naotefijck,
Om taken fecreet; vliecht, zegh ick, ten naeftti^,
2eght hem Bat by bier kome met hae{ten,
Want uyt hem zoo maet ick fcientie vaten
Van verborghene taken.
D'EnShek.
Eck en zal's niet later
Tc vertreckene al ih't generale:
Adieu, Bit's wech in Phaebi tale,
Vervliech ick Baer vreuch t is en glarie,
Venus kracht gheeft my vic'tone.
PAYS A.
Narclfl'us gaende in den Tempel vaci t)iana.
Olcht my, myn edel notabel Heeren,
In den Tempel Diana, Bea Crgden ter eCrea,
20.
G

Vandeh handel der
Zoo wil ickgaen ligghen in tnyp ghebede.
Httrsr.
Wy zullett edel'Prince ant de^cht vermeeXep,
Pus wilt in uWCr innichyt tcteree,
Wy zullen ws hirer verbey ter itede,
Der Goden kracht verlaene ansvrede.

Amoureusheyr.

bat ghy ws drucae zult ujn ghrnefea,

Narcifflis ligghencfe in fyn oratiE voor der Odd.
dinnen Diana.
LoFIupitec die der natat1'en voet(el„ g1ileft
Werckelijck zoo d'Elemrnter} rucren,
bat myn jeuht zulck Lehoetl'e1„ heeft

Teghen'tghebruyck van Venus kuerent
Want de cowplcxte rnyade nataerttf

Is contrariE colericus en farngAwijns natie,

AIs melancolicus zal ick den luh verdueren,
Reynelijck lcvende myns levens fpatie;
Danck hebt van uwer 600;her grarie.
Lof Diana in copfczIaEtiee rijjfende , .
$oven alle Qpdei oft Gbthjnen,
V ceynich levee dat hen f^kprijfeade
Boven Venus natutreli4ck werck van minncti,
bus laet my gratie vazi v gh't^lnnen,
hat ick hater mach allevileynicl^edt; .En ick belov e v met herten met zinnen
GheRzdich teblijvene zonder Xerkleyttichec3e,,.
En to houdene altijt myn re ithede.
Dsrna do Go4ne
Narci({'e vrient'twort d ver^.oThVent,

,,

Wsttt ghy zult eeuwefijck zi jn g'1'ieprefcn
Dacr m^ti k ^çlijcl^ zal tptt'f^eerden ^ionweb,

Min_r^^^'dtElt1 errf^lit['rh fRcfitltwefen;.
.. ^ << ,..
In der a-oe(}ijnen ecym u l^eferr
Gheve ick ^ g* ^'tJ^^^^'4 r^licgfitni:::...
:,

.;4 y
"P
Dot

,+AIs ghy v jonckheyt daer met meuchtvlieghea;
bat ick v tve-zegghe en gal v niet lieghen.
N4rcif firt.
t.ofv Diana, dewelck' ontfaaght
V Licht van Phabi fchijnende raeyeti,
Dat ghy confiorc, daer'therte na verlangkt;
Op my arm fimpele, dus wilt fpcaryen,
Dies moet mynjonck herte verFraeyeni
V llirnaer bli j f ick aile myn Leven,
11ldertiereii Edelheyt zoo wil ickzaeyea,
Gheen dorpennije en wil ickaenkleven,
2ck hope ghy wit my grade gheven.
Nu myn Heeren gaen wy,'as meet din tijt;
Eten, drincken, en verfolaceren,
En hanteren„ blijfchap en jolijt,
Als die jonftelijck t'zamen accordeten,
Iupiter wil ors verjubileren.
Ionitich begheeren d'Enghele in Phoebus
Troone.
O hoochftevanden firmamcnte,
I'hcebus die hitte gheef'r en klaterhryC
Op Aerde, Venus de edelc en jente
Eioddinne ontbiet hier t'uwaerts zt+nder fwaerheyt:
V-5iddende dat ghy in rechcer waerhryt
By haer komtperfoonlijck nu ten monde,
Om een fcientelijckeopehbaerheyt,
Die vlammich moet raeyen.uytuiren monde,
Wt Venus lxvelcn, reyn van gronde,
Wee ickv'tiaft met blijden zinne„his,
Iek vue 4aer auwicb pet's en minn:„ is.
-- ..... -^ G1
^^.^

Vann handel der
Phoebus de pt Gods van d'onkondighe dinghen^
Lof hem die'tw fen vary my ghefchepea„ heefr,
20o vereynf} van ^t den Hemel bexleet'
En zalcke fcientie in my begrepen„ hteft,
Daer ick onkondighe taken by weet:
My is kemlijck hoe dat dealce fl eet,
Darr Cupido en Venus in alxuferen,
In't Palleys der mmnan met raeyc:n beet
Wil ick terftont nu de^Canderen,
Obedient na d'Enghels declareren,
Die lon{lich begheeton htrt by nacnen:

Ghegroet weefr reyn mialijck verjubilerens
Capido en Venus vereericht t'zamen.
Cnpide.
W reh willekom Phoebe reyn van (amen,

Uns oiiweerdich krnnendeder rtverende
Die ghy ons doct.
Pfialr,u.
D'obedientie

Becaemt wei doer orient by vrirnt naren„ zal,
Want ick weer de meeninghe en 'tverklaren„ al;
Dies ghy my ontboden hebt zldus
By v to komen.
Yenrx.
Y, wserom cell don?
Pbabør.
't IS om Narcifl'us,

Wiens fchoonheyt mtii aiec en mach vrrkteenta,
Oft by mercer fchaonder ^etso zal ver8enan,
Uat's v begheerEC #^wcteaeft^ml
Van my prrfrntelijck.

Amoureusheyt.
Zouden die (choon perfoonen zijn ghefcheyess
Maer oft liefde to hunwaerts hceft berucrcn?
Dot wi ft ^n wy gheerne.
Phgeba^.

iva der nataeren

In hun beyen complexionerende,
Zoo meyn ick niec dot fy zijn accorderatde.
Want Echo in-gicedich heefc de fexia
Natuerlijck van tan ghu^ijns complexit,
Dus zal de regnatie fterckelijck
yon v Venus in hoer vloeyen, dot's merckelijcic,
Want van my Phoebus fy dominat e„ hceft,
Der herten lichticheyt.
Yenx^.

Waer accordarie„ leeft,
Moet vereeniiighe van twee cocnplezieti rijfen.
Phebus.

Na dot d'Elementep en Planeten wijfen,
Zoo vind'icx niet, war wil ick't helm,
I)atfe in liefden vereenighen zelen,
Want Narciffiis is een fluryati jck,
ICoat, wack, en is den water ghelijck.
Dies verfmaer by der vrouwen amoureutlseyt,
En Echo is vol der natuerlijcker joyeuffteyt,
V weyendc en zal noch liefde dra^hen,
Op dies niec achten en zal.
Cupulo.

Dot's een beklaghen,
Kon{l ick krachc oft ghewelt ghewinnee,
Ick zoufe vereenightn in't werck van minnen,
Schoonlaeyt by fchoonheyt, with ick't to mnkeno
Met eenigher zaktn.
Phabra.

by ze;ht z^ker we,^'^
Win='rzwucie ons fchadc duncken on4'er 4ns bcyeri,

'eWaer quaet to gherakene,
Darren waer van hefden wat hel^ieren„ tut!'cI:cz,
G3
Zoudcs

Lutte!
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Luttel waters zoude veel vyers„ blulT'chcn:
Diana die de hitu verkoelt, als'tklaer„ is,
Is contrarie ws wercx, zoo't openbaer„ is,
En hecft den flPgmatijckrn Neptunum to bateu,
Die v oock txghen ujn.
yenwt.

Moet v ghebeuren in eeuwichedai.
Yanrt.

Wat nu re radc>
^frpido.

Weeft, ugh ick, to vreden,
Hier is ors by-brenghere, diet wet malcen„sal,
Dat in Echo'tvyer der minnen blakrn„ zal,
En als fy vlammich is ontifeken,
Zal fy eerl} barer der minnen treken
Aen Narciffum met vriendelijckezeden,
Dus brenghtCe ors tot amoureutheden;
Ia, op dat by reael is van herten,
Zoude iemant fchooa yroukens later in finerteA,
Die vlasnmich in derminnen Brant„zijn?
Ick zegghe het zoude wet een tyrant„ zijn,
Onghenadich, en taeerdich om blameren.

Ick en zou't daerniet om later,
Want van Phabo heefc by ontfanghen
Schoonheyt, kracht, lichtichcyt, ick zal hem uoch vsnghe4
In't net van minnen, al fwijch ick flille,
Want men naach breken metten wille
Alle het natue lijck be{lets ;
Dus hadden wy fy nen wile in't lets,
Hy bleve ors eyghan, nemet in't goe,
Ondancx diet keeren wouwe.
)iaer hoe komdy hier toe,
Synen wille tot amoureufer goetheyt
Alwo to treckene?

Yanxr.

Ia wie zal'twerck doen?

C'•

Venus.

Wonderli jck murmureren,
Die alle zaken wel by kan bringhen.

Der Vrouwen zoctheyt
1"re& zeer, door's amoureus ghezichta,
Met zoeter talen zoo krijghen fy lichtc
'sMans wille in baer banduyn, dat herck„ is,
Hoewel dat eomplelcie eontrarie in't werck„ is,
Dus, hoop ick, ickza! hem Baer met krijgheii
In myn banduyn.
Thabsu.
Nu wit ick fwijghen,
1V`ser dat bezicht wilt in't conroot„ zijo,
Zoo za;'tnoeh hunderbeydrrdoot„zijn:
Ick en zegghe v nict meer, hebt dies memetie,
Ick treck to raf}en.

Y^nsu.
20o belaft hem de za.ke, die u^y ghehinghei,

Te doene met Jon Wgher herteii vro.

C"p•

Waer zijdy Wonderlijck murmurerent
Wondtrlyckjnurmkrtrt», stn yerr^tde^'.

Hier ben ick Cupido:
Regent van minnen war's v belieren?
Ick ben bereyt.
Cupid..

Cpl iii.

Sc^lacs en gloriG
Mo4t

Dat zal ick v brieven:
Gaet ras aen Echo, myn meyninghe„ fmae&,
En ziet dat ghy tieEfelijcke vere^unghe„ mae&
Tuti'c6ea haec en Nat'citi'um da.i Ponce vailjaat„try,
G4

Die
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Die de fchoonhe is die bier iri t Last„ zy:
Dit's de zakc daer ons beyden na verlanght,
Maer immers voor al zier dat ghy vanghc
'tHerte van Echo in't prifoen van minnen,
En fates niet.
Lyanderlyck,rxurmarerctt.

Ick bens al to binnen,
Zijt to vrcden, ick en zal's niet later.
J'ènu.

Neemt Narciffi fchoonheyt t'uwer baton,
Zoo en machCe in gheender manicren ontblijven.
Wonderlifckjmurmurtrcn.

Zijt to vreden, ickzal de karre wel drijven,
En zotchter niet voren : Adieu dit's ganck.
Yenxi.

Myn kracht blijve voort in v bedwanck,
Dat Narcifl'iis en Echo eer lanck termijn„mot:en
Als Lief by Lieff}e to zamen zi jn„ moetcn.
PA VS A.
Ern He re.
E N eek Hier fchade?
J?'andtr Herrt.
By Iupiter Iae't,

Ick duchte dat ons alien zal liincicren.
Eon He'tre.

Hy en acht ghten Vrouwen.
Dander Hrcrt,
llat's al to quact.
FC71 HCEYi.

En eeh niet fchade?
1D'vnder Hurt.

By Iupitcr jae't.
Ent Htarr.

sec cr den Lando grout taeverlaFt,
4.dde

Hadde NarcifThs ons Prince wijfen kinderrn,
Eef} dan niet fchade?
D'andrr Hare.
By Inpiter jac t,
Ick duchte dat ons glen gal hinderen .
Ern Here.
Wy moghen wel,hlatgfien, en ons vreucht minderen,
Dat tot vrouwclijcken beelde fyfl begheerte
G heenzins eta drucht.
`Dander Heere.
'tIs eon vreemt gheveerte,
is mocht men zegghen, datr by zoo fchoon„ is,
Zoo wel ghemaeft, friCch van perfoon„ is,
Dat fyn mannelijcke natuere, afft al verfweghen„ is,
Tot liefden van Vrouwen zoo qualijck gheneghen„ is,
Al hadde by vijve oft zeife Amijen,
'tEn waer gheen wondere.
Len Heere.
Sy en moghen hem niet vrtblijtn,
Hem is to wets dat by aenuet
Eenighe Vrouwe.
D'ander Haere.
Cupido gheve hem verdciet,
Den Godt derminnen reyn ghenacijr,
Want menich fchoon Vrouwe heeft hetnbe^ratijr,
Mits Eynon amoureufen wefeue,
Vol alder fchoonheyt.
Eon Hare.
Hy is d'uytghelefene
Vanden Vrouwen bier inden Laude,
By fyndcr fchoonhcyt.
D'atrder Htert.
En waer't sheen fchande,
Ick wcet Vroukcns fy leyden't hem Zelver to vortH,
Die rijck en moghsnde tijn.
GS

Ern
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Datt waer pijne verloren,
De Yroukens mochten hacr zelven bedrie^kcn!
Want by en prijft niet dan jaghen en rliegIien,
En het werch der wapeiien re hanterene,
Oft to ftekene, to brekene, oft to iornerene,
Hq is ktoeck en ras van toopen en van fpringhene,
Alle edelheyt meet by voort to bringhene,
Hem en let met, dart dat by fyn manLjcke zede
Tot Vrouw^en keerde,
D'andcr Hama.

Hy prij(l oock zuyvcrhede,
Want al fyn Leven is Auer en reynich.
Len 1-litre.

En by haet allc dorpers vileynich,
Daer men hem of verinaent oft 1eef^,
'tIs een poet Prince.
Dander Heert.

Voorwaer dat cell,
Daer alle den Lande groote eerc aen klcefe,
Ern Her'.

'tIs fchade dat by sheen vruch ten en heeft,
Daer den Lande ouderhant of mocht blijve&
Naer fynder door.
Dander Her.
War zouden wy bedrijven

Ghebralce fyns ? en waer ons dan niet nakende
Groote oorloghe ? weell dit nootken krakenda,
En zijnder niet contCatfe partijen
Die ns'tLant fteken zouureu?
E'en Heere.

Lie zou dan bevrijen
Ons arm peupele zonder pvcrhooti
i1.o:i zeer :e u•ecs z1jn.

Amoureusheyc.
Dander Hoare.
pig s st! Bea root,
/Us men de rechte waerheyt zal zegghen.
Etn Hetre.

En zoumen's hem vier derren to voren legghen,
Dat by een wijf name en hoorden koute»,
Hoe hy'er toeviele?
D'andar Hers.
Wy zullen ons verilouten,
Wamneer de maeltijt wort ghedaan,
En cell nietbeit?
Ern Hatre.
Iae't, laer ons gaen,
En tivachten dat pas zaI gheven der zaken,
Jupiter die late ons'tbeke gheraken.
PAYS A.
Echo.
Goddinne V^us, Iuno en Pallas,
O Hoe luftich eel in defer fayfoene
Te fp accrene in dat zoete gras,
'tIs hierxoo luhelijck en zoo groene,
Menich fchoon bloemken net van fatfocne
Zietmeu hier uyter aerden fpringhen ;
Verblijt v Hecte mits dcfen doene,
En hoort de zoete Voghelkens unghen.
'tHarre van Echo, hair Kamerfinck..
Ick zal, laet ors ghenuechte verftringheq
In defrn zoeten dagheraet.
Echo.
d Herte wilt alien Bruck verdringhen,
Secreet confoort en totverlaet.
'tHerta van Echo.
Den Wachter die op den toren Baer,
Zalons mGt fynen zanghe verblijen,
DKs
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!'llte Minnaers tererren
Hcb ick ditLiedt ghezonghen,

Dies lut ons ruaen, lot's mynen rut,

In de bloemkens die ons vcrmelodijen,
Iovis kracht wil ons bevrijet^.

Wilt alle vreucht vtrmeeren,

`Dc Wacbcrre.

Den nacht is wech ghedronghez.

Hulpe Apollo, hoe most ick apen
Van vaecke, ick hdb zoo qualijck gheilapa*,

woxdtrliJck,nrxr*xraePr.
'tIs nu juyft pas'tval= rechr in't klincxken,

Dat irk van anlufte al verfleeuwe:
Ay my, way s myns ? zict hoe ick gheeuwe,
Ick en kan nauwelijcx myn ooghen opghetreckep,
Om den hoorn to blafen wil ick my reckrn,
En wecken alle amoureufe zinnen,
Din zal ick voort mynen zanckbeghinnen.

In't nette zal ick Hoch krijghcn'tVincxkcn;
Dat meen ick, ick ben een wonderlijck fchnjvere,
Ick zegghe dat Hoyt karre-drijvere
Noyt koppelrije en wiR to fwinghene:
Ick en weet een fubtijlder voort to bringhene
Aen Echo, dies gaen ickfe infpireren
Met woorden ala Wonderlijck murmurertn,
Ick hebfe beklipt,'twelck myn lamacy„ is:
'=Herte van Echo, dat luitich en fraey„ is,
Hoop ick eer lanck, zonder iet to ngghent,
In't pnfoen van minnen ghevanghen to legghene
Ivies mynder fubtijlheyt, Eck w et to fellene;
Alle Minnaers die Vlach ick to quellene,
Maer al en ben ick nerghens lief Hoch weert,
Ick gheraeckfe dicktivils op huneen fteert.

Daer Wxtt h^^ .

1?e :Yachter van bourn unghand^.

L'k zien der Sonnen raeyrn
I Klaer
lichten overal,
De Bloemkens oock beCpneyen
Me g dauwe in't zoete dal.

Pe Voghelkens maken'grootgheluyc,
S tact op shy }onghe Ieuchden,
Verblijt v in des Meys virtuyt,
'tIs eenen tijt vol vreuchden.
Wacht v ghy Amoqreufe
AI voor melancolijen,
Voor fpijtighe envieufe,
Die alle vreucht benijen.
Elck gheve dock fypen Lieve
Trooft zonder eenich ghekerm,
Dat shy tot uwen gheri eve
Mecht ruften arm inarni,

Echo.

Is dit niet een ghenuechlijck roofen-hoedeken,
V myn Hcrte, Baer alle eere aen kleeft?
'rHerre van Echo.

Och jae't, ghy duet my waii'en'tfioedeken.
Echo.

Is dit niet een ghenuechlijck xoofetf-hoedeketi ?
'tHcrre van Echo.
Ghy conForteert my regn luilich bloedekenp
Want ick ben v ghejon Mich voor al dat leefr.
Ecbo.
Is dit niet ten ghcnuechlijck roofer-hoedeken,
O myn Herc*dacr Mlle terL+ten kiecfc?
Alle

chy
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Oevetmindect iemant to verftckent:
En ghy zijt reyn vrouwelijcke figucre,
Darr naer cfie fchoonRe creatuere

f by zijt die my virtuyten cheek
Van krachte, van machte, to regerene,
bus ujdy wel weerdich to exalterene,
Ghy zijt myn Kamerlinck, moefl ick ors derveA,
Ick weet wel klaeriijck ick zou't be[}erven,
Warr pry en moghen niet zijn ghefchcyen
Dan metter door.

Boven alle Vrouwen reyn van namen

Des Iants, dus zou't wel vocghea t'umee,
Dar ghy jonftclljck t'xamen acc+otdeerde:
Want Echo, waer't dat ghy v zelven verneerde
Aen eenen die fnooder waer van parfoone,
Ghy verminderde v zelven, ghy zijt zoo fchoone,
bus hoott v de fchoonfte wel toe, da ys klaer,
Van defen Lande•
'rHarte 'van Bch.
Hy zeyt reker waer,
Die hem zelven verneert die blijft vermindert.
Wonderlyckr^surmKnrtn.
Om waer Zegghen, war fchaet dat Hier en hindett,
PeqI}er om en leght alle druck ter nedere,
why behoorten to hcbben, ai by v wedere,
Zoaden die twee lieAijcke ghenacicie
Verfcheyden zijn.
Echo.
Ia then begracide,
Met herten, met zinnen, en met ghedachte,
En dat by op haer dan Hier en achte,
20o dede fy haer zelven groote vetkleynichegr,
Diet zoo ghebeurde.
Wondcr%ck nrkrmRrs^'tn.
Dar waer vileynicheyt,
Hoe zou eenich man zoo ruyt befnedrn„:ijn,
OFt zoo ryrannich oock van zeden„zijn,
])at by eenighe imageli}eke vrouwe
Synen trooi zou wey^heren ? dat weer ontroptpe,
Dat hy, die hem bemmde iaen,
Refufcerde, het en was Hoyt ghedaen

Wonder! je1z,,mttrmttr'trpt.

Goeden dash v beyen
Echo ende oock v Herte, dat &er„ is
By een verza,emt.
Echo.

Merc4 dock wie hier„ is,
Die der ghenuechten is een verftekere.
'rHerre van Echo.

'tIs Wonderlijck murmureren.
Wonder! jckmKrmxreren.
Dat ben ick zekere,
En brenghe uwer Herten een verblijdingha.
Echo.

Waer of mach's wefen?
Wondrr!' clZmurmHrereu.

'tIs al goede tijdinghe
Van Narciff'o dat princelijck greyn,
Die in fchoonheden is fouvereyn
Boven alle Princeti die !even„ nu,
Echo.
Ia wat is daer ane?
i•Yonderlij ck,murrnHrerett.

Dat zaI ick to keunen gheven„ v,
Tuffchen ons beyden bier on heveyl^:
Echo ick hebbe om v ghepey^,
Hier is NarcifTus de volmaefti}e
Van alle den Lande, en de we1-gherae&f1
\'c:uaecnc,daermen 4f weer to fprkene,
tlnvar•

Var

Amoureusheyt.

Vandeubaridel dcc
Van edele Heeren, ick hopa Icy en ssi
bat nimmermeer doen,

'rHera van Echo.

,A1 mynen moedt
Moet my in fynen naem verblijden,
Dat icker of hoore.

Ecb..

Waet' is den val,
Die onverhoets flnoet vatLettbezaetderbjtlt,
Want'twiel der Forruyneitdoyt.reervonddtijt^t,
Waer ick met 1jfidsrtnine^dt in t11 ekea,

Worrdcr4jck,murmrrreren.
reyff t'atlen tijden

Om Narci(las,'cghepeys gal v wet loonw,
Hy zal v als Koninghinne kroonen,
Zoo Orpheus Euredice eftimeerde,
En zoo Anthonius Cleopatra exalteerde,
Zoo wort ghy gheesalteert en ghehonorcert
Nuch van NarcifCo.

En moeRe my troofte van bem ghebreloee,
Zoo waer myn haven al idaghcs^ cn zatbtoa,

Het brocht my^iecMotiq,

'rHerte vin Echo.
Dit's al myn dachten,

Echo.

En'cverzoeck waer fchametijck der avontueretry
Zoo ftaendenochrans hebiek't'beruertn
Van fynder mirmen gheeranQateert,
In my perfoonUjck gbei m agin eert,
Secreet ghefproietn bier ondtr ans atkn,
Hy is de weertfie.

'tHerte accordeert,
Hem ghejonftich in reyuder minnen
Ghcftadich teblijvene.
Wonderlcicktnxrnirxreren.

Cupido laet v ghewinnen
Van hem, reyn troo[lelijcktoeverlaet
Ick moec van weghe.

Srbn.
'tHerte zottder wet toe va[tetk,

Wife ick dat ick wecrdich mocht wefen
Syns perfoons.

'cNene v^tn Echo.

Nu als ghy gaet,
Moet Iupiter wefen v onderhanc:
O Brant der minnen ! in-gloedich branr,
Elakende, vyerich ghealumeert
In't forneys dijns naems, dat niet to ceffe^rt
In edelhcden zeer reyn ghenacijt,
Hoe heb ick v Herte in mtnnen bcgracijt,
Narciffus die trooft in liefden tunmtct
8y uwer fchoonheyt.
Echo.
Ick ben zoo belimmere
'tWelck Wonderlijck murtriureren de3e,
Dat ick vat ruf}en moe;.

Worrdtrli ck,tlsxrmwrtrtn.

Wat zeghdy van decn
Syns weerdich ? dat hoot ick al n nøedC.
Echo.

1a wcerdich, ick ware hem veel to fnoodc
Van ghebeurten en van heeeckhedea,
En oocl:van goede_
Wonder! /clfprq^mxrsrs,t,

Weelt, zeg11 ick, tc vreden,
V Cchoonheyt die zal hernbebaghen,
Vuor Cchatofc erve en wj,1t u^et klaglien,
V en zal ghebreken rijckheyt rxieh goety
Waer Icy v eyghen.

t3`errl'

'l,f3tCi"tt

Vanden handel der
°rHerre van Echo.

Zoo moet ick mede,
Dies gaen wy in ons kamere ruften,
Venus die late ons beyde we! luften.
PAVSA,
Len Heere.

I

Vpiter Heere die ghevev gratie
Narci(fus vol deuchdelijcker natueren.
Narcrffiu.

Danck hebt myn Heeren der falutatie.
Vander Heere.

Iupiter Hcere die ghevc v ratie.
Narci.

In v zocre eendrachtighe edeI natie
2vioet my'therte verheughen in alien urea,
Len Heere.

Iupiter Heere die gheve v grade
NarcifThs vol deuchdelijcker natueren,
Boven alle Princelijcke &gueren,
Hope, troon, en toeverlaet
Des L:tnts ghemeene.
NarcifJ"^rs.

Wat draecht den ract
Myn Heeren, dat ghy dus on;heblaemt„-ijt,
Ivies eendrachriche^ien das verzaemt„ zijt,
17e zake moet groot zijn, na dat ick meene?
Dander Hcere.

O ecrweerdich Prince, de zake is kleene,
Macr fy zou groor voor'tgbemeen Lant„ zijn:
Dus moet gny bier of ons onderftant„ zijn,
L"Jant'tis alteene in uwen vermeughene,
Dar 'tghemeyn Lant by ftaet to verheubhene,
En namaels zoudebcfchut worden van veel hinders!
Hct i}aet ai aen v Prince.

Amoureushcyc.
Narcifflu.

War miskomt v kinders,
Wilt v iemant verkorten oft veriteken?
Len Heere.

Neen't ghenadich Prince.
Nicrc:fJ"sri.

Dat Toud'ick sock wreken
$y Mars zoo kloeckelijcken metten fw3erde,
Men xouder eeuwelijck of fpreken op Aerde,
Oft zelve zoo zoud'ick daer voor doot„ blijven.
D'4nder hteere.

O ghenadighe Heere die wy zeer groot„ fchrijveb,
Unvermindert de Heeren in't generate,
Zoo zal ick de caufe met zoerer tale
Hier openen, zonder iet Baer of to brekene,
Dan voor d'arm peupele des Lants re fprekene,
'tWelck v met herten zeer is beminnende:
Gheduchtighe Prince zijt ons verzinnende,
Wy zaghen gheerne alle to zamen,
Dat gh v tot Vrouwen reyn van namen
Wout keeren edel Prince, men zou't v prijCen,
Zoo moch ten daer edel vruchten by rijfen,
Uns onderftant blijvende in't verdriet,
Ghebrake ws edel Prince,
Narciffud.
Eef} antlers nIet?
Ghy en dorfc vooru*aer v niet beklaghcra,
Ick zal v goet Prince zi jn in myne daghen,
Niec voordzr en wit ick v bezorghen,
Bczorcht v zelven.
Len Heere.
Wy en hebben gtieenen morghen
Adel Prince, want wy zijn fterffelijck,
Maer waert ghy Geq vvr des Lanrs verwerff'elijck,
Hs
2V'Ar

za.
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20o en zouckn ary namaels Bruck Hoch Hoot„ hebbest,
Noch onruhe van oorloghen,
Narci7iu.

Ghy wilt my immers Boot„ hebben,
Dat dunft my, na Bat ick hoore vertnoflden.
7Yandir Heers.
By ewer weerden Heere.
Len fliers.

Dac's een vreuchc daer'thene na pIach to luhene,
Eens mans ver6erenitT'e, een Aertfche weelde,
Zoo is een reyn vrouwelijcke beelde,
Een ghenuechte des levees, een hopelijck tropf^:
Q ghenadighe Prince Kier op glooft,
En verkieft eeii Wijf, en laet v ghetaden.
N4rcrffr1A.
Ick en wilder gheene ghezoden Hoch ghebradcn,
Days ern, en aldaer Wert ghy't{lot:

Woudy't wel gronden,
Wy zegghen't uyt deuchden in't zorghen vin dice,
Dat v eenich hindere mocht ghefchien,
Want ghy zijt jonck en wilt van feL3ien:
Deis keert v tot vrauwelijcker affeftien,
Dat bidden wy v edel Prince vol uvuwen,
Up alle vrientfchap.
Narci,(fur.

Ick en begheere ghern Vrouwen,
Maer ick prijfe in reynicheden to levene,
En den aert der wapenen to befevene,
Myn joncheyt tot ftrijt to gevene„myn led t'oritknoopane,
Na Herten na Hindcn to ridden to loopene;
]fit's myn natuere, verftaghet klaer„ ziet,
jet en vraghe na de Vrouwen een inckel haer„ niet,
Iffier by-zijn Bat is my onbeq ^iame.
D'arrder Heert.

Zeker edel Prince da y's v groote blame,
En al le de weerelt yore en achtere
Spref:en v ghemeXnlijck blame en lachtere,

Fn zegShen Bat ghy niet mans weert en zi }t,
Om dies points wille.
Len Hetra.

War is meerder jolijt,
Dan by-zijn der lieflijcker grondekens,
Naer vriepdelijcke rate, hur lachtnde mondekens,
En in haet blancke armkens to ru(tene,

Amoureushcyt.

My dun& ghy houdt my over zot,
Wet ick Hier war my ftaet'te werckene,
Ich en weet in Vrouwen gheen deuchc to merckena,
Dan bedroch,daer veel Mans in't net door ghetoghen„zijn:
Merft hoe Menelaus moefte bedroghen„ urn
Van Helena, die Paris to manne Ham;
Mere Arihotelem hoe Bat by quam
Tot blafphemijen der vrouwelijcker envijen,
Daer by hem aflietbreydelen cn'berilen;
Merit Virgiliam hoe by met grooter fchande
Door'tbedroch van Vrouwen hincic in cue mande,
Merft hoe Agamemnon fyn levee liet
Door fyn WijE, die hem bracht in't verdriet
Verraderlijck met Karen loofen opzetEe,
Daerifl'erby Vrouwen ghevanghen Hoch mettm'ttsette
Van verdriete, al( al ghedeclareert„ is;
Mer& hoe Percepolis ghcdei}rueert„ is
By to^_docn van Vrouwen, onder'sweerelts wolcke:
xijn fy een de(}ruftie van Lan3e en van volcke,
Bederffenifl'e des lichaems, diet al zoa rueren,
En een verdwijninghe der edrlder natuercn,
Dus fwijcht Baer aF,'tis pijne verloCen,
Begheerdy myn vritntfchap.
ei!!fi de Hurex.

Days

Wy zegghen't uyt deuchden.
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Ick wilder niet meer of ooren,
Verklaerdy'siny meer,by Iupiters rebbea,
Het .zal v leet zijn.
.D'andcr Hiere.

Tjan ick fwi jghe.
Een Haore.

Al en you by fiimmermeer Wijfhebbrn,
Ick en zeyder niet meer een enckel woorr„toe.
Dander Heaa.

Dat zoude ick viel d yer fyn accoort„ toe,
Darby heAc! kiioon Vroukens mochten gheacht„ worcioq.
Een there.

Ick hope by zakROCh andcrs bedacht„ worden,
Al wilt verwaentheyt den zin belimmeren,
Dander there.

Won Venus in fyn hett4 timtneren,
Zoo mocht by met Vroukens accurdereu.
Fen Heere.

Ick weer wèl h q wufe weer exalceren,
Waer by alzoo bemut{ als ick, lot's kSacr„
2acntijts gheweeflhcbba.
Dander HrtrG.
Datlaren app Baer;
Non fortfe Caen wy, en Relt druck bezijen,^
Wy zul!en ons metten andercn li}cn.
PAVSA.

T

Woider!y' ckjnXrmurreren.

Werck moet ghera`k wecden, zon't ghefponnrn z ijn,
Zal'tbier ghebraL uarden,'tmoet begannen„ zijn
Te brvuwene, alzao ick nu'twerck begoh„ hebbe,
Ick zal myn karre drijven, daer ick na 1Qi}, y hebbe,
Ick meyn ick Echo zoo'tvyer in-bla{'en, z^l,
mat fy nQCh van puctder minnep rfi'fzat,
Van

AmoureusheS•t.
Stan verre trca de Sonne veel waters,
En'tHerte is vol bedrieghelijcx ghefnaters,
Dus vele gheklaters„ wil ick gaen fnabbelea
Aen Narcifias fchoonheyt, wy zullen't zoo brabbelen
Zonder eenich kabbelen„ dac door'tverflranghen„ mijn
'tHerte van Echo zal ghevanghen„ zijn
In't prifoen van minnen, lot's myn opzetteken:
Hy koint bier gaende, ick fpreye myn netteken
Van minnelijct;er groeten, zonder verkleynicheden,
Diana vol alder reynicheden,
Narciffi fchoonheyt last v conquefteren
Den (chat vol deuchdeu.
NaruJJi fchoonheyt.
Wat Wonderlijck murmureren,
Hoe mach v Leven dus ouruttich„zijn,
Iffer wat nieus?
Wonderli1 ckjmxrmurertn.
Iae t, taken die lafFich„ zijn,
Men zouder met verfchalcken een kot vol Simmtn,
Want ghetijckals de Eynden Cwimmen
In't ghereetf}e water datfe vinden,
Alzoo zoo hell'ick met alle winden,
Ick en went niet lacen Hoyt gheenen (lechter¢.
Narc^ fihoonheyt.
Ghy zijt rechtveerdich.
tiYon4erlj clçmcirmurerex.
Ia als een trechtere
Die onder uyt loopt.
NarciJJifchoonheyt.
Wa lot's een Manneken.
Yt'onder4,c1,murmurtrex.
Ghy Port wel veel valCcheden ui een kteyn Icannektn,
Maer niernactt en d:.•rf hem myas behlaghen„ ziet.
11Tarci/ c fchoonheyt.
Wy ea zijn de belie van, oafs maghei„ niet,
^I g.
Ai mo-
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poen bier de feefte was.

AI moghen wy't dus verhalen in'c fpele.

Narcifl fchomheyr.
Ick zalfe op't ifs,, lcyen,

Wonder1ijckjmarmxrcrerr.

Rihy zijt vol valfcheden.

Mach irk in eenigher manic#rn kracht„ hebbrn,

.Narcs^fc k1oonheyt.

Wonderlijck,mxrmxrtrtn.

En ghy en i^uyt niet vele,
Wy moghen Iovem wel zijn bedanckende.
Wondertyck,+'#sxrmxroreu.

Wy doen Venus Dierkens looprn al jancicendc
Achter ftraten, wy ujnder in verfolafende.
Narci^fchoonh^y t.

Wy zijn'tvyer der miirnen blaCrnde,
Zoo datfe half rafende„ zijn van liefden.
Wonderly ckjmrsr»usrernr.

Men vanter noyt twee die Vrouuren meer gheriefden,
Dat dorvr ick wel zegghen, ick men ghecn lefpere^
Ghy zijt myn koppelere.
Narca^ fchoonhtyt.

En shy zijt niyn mots-ghefpere,
En dan zoo laet icx in den dreck„ 1}eken,
Ons moet altoos valtcheyt in den bedk„ 4eken,
'tIs ons natuere.
Wonderly &murmxrtrtn.

Dat laet ick daer„ ziet;
Ick weet noch een Vrouken, verfhghet klaer„ zi:c,^
Daer wy beyen wel mogien of fpreken,
NarfflJchoonhcyt.

Iile bemuth ?
Wonder1i1 ck,mrtrmxrererr.

Haer herre is gheheel in liefden ont{}eken,
Zoo fchoffierlijck, verftabhet in'tplatte,
Ick en weet wat doen.
Narci/fi fchoonheyt.
LievE wie is datte?
Wonderlyck.murmurere,t.

'tIs Echo, men zlchfe ieil onz den prijs„ rcyca,
Docn

Op't ifs leyen, dies zuldy wel macht„ hebben,
Ick weetons to helpcnr tot zulcker taken,
Wy zullen fecretelijck gaen ontfchaken
'tHerte van Echo, groot van virtcyten.
Narc:Jfi fihoonheyt.
Ia wat zal't dan zijn?
Wonderl.jckmurmKrerar.
Wy zullen'tHerte fluyten
In't prifoen van minnen, zonder ontfermM.
Narciffi fchoanhcyt.
Hoe zalmen dan klaghen.
YYonderlyckjmurmXrtrtN.
Laet zuchten, laet kermen,
V1%y zullen haer Herte zijn betrapende:
Gaen ivy dercvaerts wy vindenfe (lapende
In haer kamere, ziet bier ftaet de deuce.
Narci^fchoonheyt.
Ia ifi'e open?
Wnrrderlyekmurmtsreren.
Iafe, gaet ghy veure
Narciffi fchoonheyt, v mach's verlanghen
Dat ghy dit werck doet.
Narc:ffi fchoonheyr.
Gheeft v ghevanghen
Herte van Echo, zonder v ghekroonhegt.
'tHsrte van Echo 4gghende op't bedde.
Wie vanght my? lacen !
Wonderlij ck,murmKreren.
Narciffi fchoonheyt
En Wondexlijckmutmurerrn klaerlijck.
HS

',Nerte

Amoureusheyt.

Vanden handel der
':Herte van Echo.

Echo ontweckende uyten nape, daerfy Baer hera
teloos vintr

Och Iacen ! dat beklaghe ick fwaerlijctr,
Dat ghy dus vertadelijck onder v beyen,
Zonder caufe, zult ghevanghen leyen
Een arm herte, lot's onghetrouwuhede,
Hebt myns compaffie.
N4rci^ jehoonheys.
Neen, ghy moet mede,
Ghy en meucht met klaghen aen ons niet winrtex.

At's myns ? my is moede„ fwaerlijck,
By Broome die my onzachtelijck fel;, docht:
V
Orpheus gheeft my to goede„ klaeclijck,
tE

My duchce Bat by my in't ghequel„ brocht,
Op myn bederffeniffe Bat by rebel„ zocht
Twee llieren, d'een docht my een Serpent„ zijttde,
En d'agder eenen Leeuwe, diemen ael„ mocht
Kroonen, by docht my zoo 4xcellent„ tijnde,
En die vinghen ten Herte, in torment,, zijnde.

'tHerte van Ec ho.

Waer leydy my henen?
Wonderlycljmkrmrcrtren.

In't prifoen van minnen,
Dus gaet daer bienen„ lot's dat wy raden.

Och dies ducht ick het za1 grief en finerte„ zijn,
Zoo my Natuerehier afverftant„ gheeft:
O lacer, wachermen ! waer mach myn Herte„ zijn,
Dat vyerichlijck finder minnçn Brant„ leeft?
Wie eeft die mvnen weertt}en pant„ heeft,
Daer ick jeucht, welvaert, by derven„ moet?
Eeft Bat myn Herte druckich in't lant„ kleefe,
Zoo eeff blijckelijek Bat ick verdriet verwervrn„moot,
Daer ick als detp:raet by f}erven„ moet.

'tHerte earl Echo.

O Venus! hoe laet ghy my verfmaden,
Ick ben verraden, Hoyt zulck torment:
O Echo reyn, deuchdeli}ck van Baden,
Wat fwaerder fchaden„ waft v ontrcnt,
Ats ghy v Bloeme puer excellent
Alleene vint zonder herte oft zin,
Hc^e zal v to moede zi j n?
Narcffi fchaonhayt.
Wa dan[}er in
Met uwen klappero, wy hebbens ghenoech.

O wrake der Loden! die my bedroyhen„later,
Berooft van 'tHerte zeer verfenadeli j ck:
O Itipiter! zoud'ick ghedoghen„ later
Een arm Herte to grievene Bus verradelijck?
O Orpheus! Godc des flaeps, ghenadelijck
1Tertrooft my in defer tribulaticn,
I)at ick van v mach weten ghei}adelijck
Waer myn Herte mach wefen to defer fpatien,
By uwer euweerdighec hoogher gratien.

Wundtrl"yc•k murmurercn.

Ia klapt Baer binnen tot morghen vroech,
Ghy en komter Bit naeftejaer niet uyte•
Narci^ fchoorrhept.
Nu Caen wy, den Vobhel is finder muyte,
Ordir.antie maker om vreucht to vertraghene,
En om $c;YO vo^rt in ver4riet to jaghene.
Echo

Len

Vanden handel der
Ern longhelinek,ghenaeint ins z elfr onvey,xjnghtndi.
^Reuren zoo moet ick nacht rn loch.
Een 7onghelinckghefaanc ee,r.r ander3 v,e,rchr.

Haerlieflijckeooghskeus wincken„my.
Een longhelimkgbenaernt niemaatr eyghew.
Laetxuchten lijden en gheklach.
Auer fwijcbt.

Ee'n: anderf vreicht.
Nie,x4,nr eyghen.

Swijcht ghy,
e)fynr

Ia oft wefen mach.

zelfi onvty.

Eenr ande,v vreHCht.

Wat peyft ghy?
Nfe,nanrr ryglex.

War meent ghy?
Een.r 4nclirt vreHtht.

War meuchdy dincken„ ghy?
eJtynr^.elfr on ter)+.

Trearen zoo moet irk

nacht en dach.

Eerr.c anderc vreucht.

Haer lie8ijckeooghskens wincken„ my.
Nrrm,#ttr ghrn

Ke fivijcht, oft Iupiter moot kcincken„ dy.
e21yn5 z,elfs onv^y.
Laet my voldoen des ick begot}„ hebbc,

Laet my zinghen van dies ick loft„ hebbr.
Ecn.c anderr vruicht.

ick zal nochtans mynen zaiick v^lbringhen.
Niemants eyghcn.

Nu, nu, wy en willen gheen van alien meet zinghen,
En daer met hola.
e9yns zef ony.
Ick bens ghep^:yr,
Erna

Amoureusheyt.
Ean1 anderr vreucht.
2oo en wortdaer gheen difcoort gherseyt,
'cIs beret pegs houwen, zoo't openbaer„ is,
Dan pet's maker.
Niemanrs ayghen.
Ghy zeght dat waer„ is,
Want van twift mach ors kley n vreucht ghebeuren.
eiJfynr zalfi on-ury.
Och ! nacht en loch zoo moot ick treuren,
Myns zelfs en weer ick gheenen raet,
Myn jeucht die finelt, myn kracht vergaet,
Ghclijck als den fneeu door't Sonpe-fchijn„doer,
Dies eeuwich treuren myn Lietken zijn„ moet,
'tIs recht, want ick heb daer reden by.
ECItJ !VldCYI 'UY[ILCI1l.
Hoe is uwen naem dan ? zeght dat my.
eiNy n.r zelfr onvry.
Eens anders vreucht, hoe't my mithaecht.
Nsemwtr eyg hen.
Zoo en eeft gheen wonder clan dat ghy klaechr,
2vlaer voor zulcken plaghe zal ick my wachten.
eiLlynr z4ft orrT/ry.
Iupiters liefde zeer groot van krachten,
Pyramus die door liefde ghcftorven„ is,
En Hercules die daer door bedorven„ is,
Leander die door Hero quam in't verftranghen,
En Iphis die hem zelven heeft verhanghen,
Om dat Anaxarete hem was zoo fluere,
^n Haemon die op fyn Liefs fepaltuere
Hem zrlven'tleven ram iiyt defperatie,
Ia alle de Minnaers van voorledtn ipatie:
Virgilius, Merlijn, noch Lanceloot,
En droeghen noyt gheen minne zoo grout,
Als ick doer tpt de Vrouwen gheprcfeu,
Hacr

Vanden handel der
Haer opzirn dan& my Enghelijck wefen,
Noyt Bloeme op Aerde zoo playfant.
Noemanr.r eyghen.

Zoo zijdy wel ontftekeri met Cupidoos br*tft,
V buys moct verre vanden mynen ftaen.
Lens anderr vi'eusht

Dat is waer, dzer mocht oock het vyer in {laetsi
Wa Venus jaticker dot's ghemint.
Nicmanta Yghen.
Wa Cupidoos Knecht.
Lens anderJ vreucht.

Wa Venus Kint,
Alderhooctti} gherekent in haer Capeltc'.
Niemantr eghen.

Wa Paris broedere.
Lens andcrs vreucht.

Wa Hercules ghezelle.
NiemRnts ryghrst.
`Vatweede Troylus.

Lens antlers vreucht.

Wa mutfra breyerken.
Niepnanu eyghen.

Wa Venus Kamenieren lirfi}e voerreyerkeci,
Eerrj enders vreucht.

Wa Amocireusken.
Niemarru yghen.

Wa drucx verilekcre.
Fens anderr vreucht.
Wa cel Vrauxc-n man.
1Vcernarrts eygherr.
Waherte-brekere.
yryns zjtf-s onvy.
e.r

Och 'ten is zoo Hier.

Amoureusheyr.
eitynl

Niemanu eyghetr.

Nccn.

zt[fi on'vey.

bch neen't ukere,
Want hoe myn Lief my in ]iefden confuys„ ziet,
5y en acht myn jonft een rnckel gruys„ niet,
Dies ick verdwijne als'sWinters doer het kruyt.
Ernf anderf 'vreucht.
Zoo zijt ghy dan Bruydegom zonderBruyt,
Die alleene moet to bedde gaen ilapen.
Nremanrs ryghcn.
En hebt ghy, peys ick, enders Hier dan'tnaer-gapet^.
Etnr adders vreucht.
^y arm Venus janckere.
Niemanrs cyghen.
Ey arm dwafaert.
Lens andert vreucht.
Hoe ileypt ghy den block.
Numanu cyghen.
Worpt ghy altoos hazaert?
Is op uwen teerlinck gheen ghemoet?
Eerxr andrr'i vreucht.
Weer toe is zulcken liefde toch goet?
Deer v jeucht slcijt onghetrooh in't ghepijn„ is.
)Wyrtr zedfi on^^ry• ..
Ziele, herte, lijf, goer, ja al dat Rni^n„ is,
Ooghen, ooren, :nont, al met mynen danck,
Stel ick (Myns zelfs onvey) in Liefs bedwanck,
En fy eeit my weert.
Niemantf eyg hen.
Zoo zijt ghy we! ghequelc„den.
Lens anderr vrexebt.
'tEn is met my zoo Hier gheftelt„man,
Ick en heb gheen Hoot van zulcken meskieve.
cjj1}ns ;elfr orrVry.
Hot zoos

£ev!

Vanden handel tier

Amoureusheyt.

Lens andtrs vreKcht.
Yck draech klepn joñft tot mynen Lieve,
Nochtans mint my eene, ghezryt al t}ille,

En als Adonis die Venus heeft beflredea,
Oft als Cephalus die Aurora Hier en lief in vicedcA.

Weer dat ick wine oft niet rn wine,
Maer ick en acht dat niet, dies is fy ontvtuct':-

Niemants eyghen.

mtueht v wel vergrouwen,
elfy n.c zelfi onvey.
Sy rapes v oppe, ghelijck de Wouwen
Een Kiecken does.
Ghy

Nse»xanrr yben.

Hoe hest ghy dan?

Eer.r u»>dtri vrtkchr.

Eeas ang ers vreucht,
Ick beii het zoetvaetfele van hare unnen,
Brefeda en mocht noyt zoo minnen,
Nocfi Helena, Aurora noch Medea,
Noch Hero, Athalanca noch Hipermneftra,
Noch Laodamia, Oenone noch Dido,

N1emants ehen.
Sy zullen v ziet„ iiuyten
In een Palleys, ghy en komter Hier„ buyten,
Zoo Semiramis de Mans opfloot

Noch Thisbe, Hoch Canace, Hoch Echo,

Noch Alcef}is, die uyt liefde is ghefforvrn,
Noch Porcia, die haer zelven heeft bedon•en,
Noch Sappho, die door Phaon quam in't verffr&nghcn,
Noch Phillis, die haer zelven heeft verhanghen,
Noch Ijo, Trifti; Hoch Sandrijne,
Al waren fy al van amoureufen mijne,
Want haer jonR die brant als vyerighe kolen,
ick heU haer herreen zinnen gheftolen,
Naer mynen troo(: is al hares heefcn.
c/Zlyrrs zelfc onvey.

Zoo meucn ghy wel zeggen : itaet op wel gheminC vletfcb,
En wilt v ras uytrn Laudc makes.
117zem...nt: e^^^hcn.

Ja, ja, oft do Vro.iwen mochten v ontCchaken,
En naer-loopen, als fy Narci(Tas deden,
En als H^rmafroditus, die zcer was ghebeden
Van Ss3macis, en als Carinus die Biblis naer 1iep,
En als Hippotirus, die Phedra tot haer riep,
}:n als Sappho, die haer zelvcn fchinde,
Um dat Phaou haer Hier en bemindr,
£n als

Voor haer playfier, die fy dan bracht ter door.
eiWynr zelfr onvey.
Dat is goer om Hopes.
1V:emarru eyQhen.
Ziet, ziet, hoe fy v komen naer gheflopen,
Ghelijck de Honden de klippelen pleghen.
Eens andert vrexcht.
Het bli j& wel dat fy tot my is gheneghen,
Want'sdaechs ties male zeer befneden
Zoo komt fy voor myn deure gheleden,
En kijEt naer my al even ghedichte,
Om hacr m fpieghelen in myn ghezichte,
Dus ick haerl;eflyc'ke oogh.rF ,errr ti^inclZen„ my,
Wet zinghen mach voor een ghedincken„ vey,
Mits dat ick {hen in haerder gratie.
e/̀WyY1.C,Z,C^t 071°JYy.
2ijt ghy oock van zoo wreeder natie,
Dar ghy een vronwelijcke beelde vol melodijen
Zoo onghetroofl voor v laet lijcn,
Vertribulerendc in haer verfrant en zinnen„ fwaer;
Hie kondy, die v begracijt heeft uyt misses„ klaer,
Does groot verdriet en fw aer onghevoech?
Etnr anderc vretscht.
Sy en is my niet rijck Hoch poet ghenoech,
I^

Daer

Vanden handel der
Deer weet ghy'rilot.

Amoureusheyr.
En ick heb wet hondert Lief kens op een jaer,
En d'een en acht ick niet een enckel hroo
Meer dan d'andere.

Numarr: eyghea.

Wat mocht v hinderer,
Dat ghy haer groote pi jne deet minderer!
Met eenen ooghe opftaghe minneli}ck,
Nochtans met jonft.

Etna andcrt vrtiwbt.

Garr het met v alzoo?
Zoo en ciorft ghy voor gheen herbetghe duchten.

eJfyna zt1^',r o?n^rry.

e)Wyn.t zelfc onvey.

Ghy zult noch zijn ghewinnelilcg
Het zrlve verdciet dat Narciffus dede,
Die oock verfn2aeyde alle 3moureufhede',
Die Echo in druCk 1let, als d'onbekende,
Defperatelijck f}erven in fwaerder allende,
'tWetck by had^e moghen beletteii zaen
Met eenen woorde.

Waplucker plucker van Venus vruchten.
Erns andcrs vraucbt.

Wa klippaert die lees Mcyskens kan paeyen.
eiJIyn,r ztlfj onvey.
V oaghen die mocten v dickwils draeyen.
Erns aar4erj vreucht.
Ghy behoef't wel fmorghens ear zuypen iii t hoQfc.
onvry.
eXynf z.^
C by meucht Wei ilapen met zarghen groot,

ft

Lens anderr vraxeht.

1JVst Ieyt my daer aen,
My en raecx Wiens huys dat ftaet in't viere,
hls bet myne vey blijft van dangiere:
Vrouwerr woorden zijn zeer aentreckelijcky
En fy verteyden de Mans zeer gheckelijck,
Ick zal my we! Wachter van zulcken grieve.
ciYl tirrl ztlfi onvey.
Nu boor ick wel gFiy ilac h t mynen Iaeve,
?lochtans at mzch't haerder herten leer„ zijn,
jdy n j9nf inner haer altijt'ghereet„ zijn,
;fir en kan iy tz!rn t1ocIi'niet beletten,
^Toch oock myti hop: door gheen ontzetten,
Zoo en doer ghy oock die v begra,:ijt.

Oft v iemant moche helper van fcant.
Lens andtrs ^^retscht.

lJiejnantt eyghen.

Neer, ncen, noch e^ 1 hers ghenacijC,
Vrouke!^s die mp jOn(e^
}die trooR icJc a1 race h
En die my oock gheen jonft ^^onnen
Die en znu ick nice gheminnefl konnen:

Nu loop ick haes, dui loop ick weder dux

Enick

Wa ghy won noch verheven ghelijck eenen Sant.
eiWynr ztlfi onvey.
]fees ghchoude Mans moghen v oock wet dreyghen.
Lens undrrr vreKCht.
Hoe is awed naem orient?
Nicmants ryghen.
Niemants eyghen,
Dus en lijd' ickvan amoureufheyt gheen verdriet.
eiZlyns zelfc onvey.
Eylacen'ten is alzoo met my niet,
Want waer ick ben,'tzy oft ick {tape oft wake,
Ete oft drincke, oft war dat ick mike,
Danffe oft fpringhe met Venus Kamerieren,
Myn droefheyt moet altijt mulciplicieren,
Als ick haer minnelijck opzisn joyeiis
Z"iict en aenfchouwe.
II

Ec,zs

Vander handel des
Een,r anderr vruvebt.
Chy zijt to amour s,
2ulcke Vrouwen laet ick al fpringhen dan.
Nkmantr cy^rhan.

Ia, j a , voor eenen Vo^hel die niet zinghtn„ karlt
Die my deucht jont, jpn ick deuehe wedere.
eeni anda.r vrtKCht.

Worpt, zegh ick, v alzutcken liefde nedert,
Oft ghy kort v zelven dijn jeuchdich Leven:
e2lyns zelfs onvey.

Ick heb haer herte en zinnen ghcgheven,
En nimmermeer en zal ick't haer ontrecken.
NiemantJ eyghan.

Zoo meught ghy oock v zelfs quetfuere lecken,
Maer die ten halven keert die en doott hies al.
ei3(yns zelfi onvey.

Nu oft ick haer late, oft mmmermeer laten en u1,
Ruff v hooft, het en ftaet in niemants weghe.
Eenr andert vreucht.

)Tulp, oft ick gheenen trao{} en verkreghe
Van der lieffter Amoureufer (welten.
Niemartts eyo htn.

Ick zou als fiieeu in de Sonne finelten,
En vergacn als affchen doen aen de branderecr.
Lens anderr vrtrscht.

Daer twee Ghelieven minnen d'een den anderen.
Nirmants eyghen.

Dot is een vreuchc.
Lens ander.c vrrXCht.
cis een vi&orie.

e^lyn.r zelfr onvey.

Sj• zijn in de Hemelrche glorie,
Daer ick dus ligghe in't Helfche forneys^
Numanr,r ryglb.i.
Sy hebben ruEle,

Amoureusheyt.
Eenr anderf vrexeht.
Sy hebb«n pays.
My1JJ zt^J OIITJ!y.
Sy worpen al ghewonnen kanf{'ea.
Niemant.r tyghen.
Sy gaen t'zamen verheughrn en dantT'eK.
Eani andtrr vrakcbt.
Dan huppelen fy.
My nt .ralfc onvey.
Dan.fpringhen„ fy.
Nsemantr cyghex.
Dan lachen fy.
Lam anderr vraHChr.
Dan zinghen„ fy.
Myna ze fs onvey.
Dan dringhen„ fy„ teghen den ander gt'acelijek.
Niemant,c eyghen.
Dan douwen fy de handekens folacelijck.
Lens anderr vrtacbt.
Dan krijcht natuere vyerighen lut}.
Myn.r ze fs onvrJr.
]Jan Wert fy van hem oft by van haer ghekulI.
Naemartu eyRhtn.
Dan krijcht hyfe heymrlijck in een hoecxken.
Lens adders vrtucbt.
Dan vaecht by fyn aenzicht aen haer doecxken.
Myn.r z.elfr onvey.
En dan ftelt fy hem loch nacr haer gherief ken.
N,rm.wrJ eygh-n.
En dan iluypt by cfavonts als een hoender-diefken,
Lens anders vraucbt.
Dan tent by zachtkens.
M)'n.r z^1fi on-vr^^.
lade zoldrx is weeck.
I;
Ea^^

N:c.

Vanden handel der
Numwntf eyghen.

tirorden Cv beyde ir,'t vergaren bleeek,
Ernt anderi vrtxc&t.
Din zijn Cy omringht van veet mifvats.
e/Zfynt zelfs onvry.

Daa

En dan vattenfe

d'een A'ander om den halt.
Nitmant: e^rghtn,.

Dan eten fy.
Eat rvrderf vreucht.

Dan drincken„ fy.

c72y nr zelfr anvr^^.
D'een dander to beddewaerts a+incken„ fy.
Niemants tyghen.

Dan ontkleet haer dat proper Ionckwijfken.
Lens anderr vreucht.

Dan fchept by vreucht in haer volmae& lijf ken.
e-3fynr z,^lft on-vr^^.

In haer ghetuwe hayr.
Niemarftt eyghen.
In haer kcelken wit.
Lens anders vreucht.

In haerborft;sens rout.
7?ynr z,e fs onvrJ^.

Dan wort by verhtt.
Nierrantt eighen.

lift u ambaeys haende.
EenJ arrder'i vreucht.

Et i door dst fy hem behaecht,
Eeft dat hyfr clan ras to beddewaerts jaecht

Met v roiijckhevt.
Nicm4nt.r e^Shen.
0th ':is gbenoech ghezeyt,
1.V^-:t het derven vats defrn gheSucke
Bedroefc my eylacen met nieuwen drackt,
'tEn maul my ni t ;,hebeuren alzoo ick Beene.

Atnoureusheyt.
Niemarrts ergbea.
Men vinC al meer Vrouwen dan eene,
Die hem toner natueren lichcheyt pijnen.
Eexs,nrdcrs vreucht.
Nieuwe vreucht doet ouden Bruck verdwijnen,
Zoo zoude nieu muine Dock het ghequel
Van ouder liefdeu.
Jiyna zelfs onvey.
Och Bat Wilde ick wel,
Maer war ick doen oft bedrijven„ ial,
Myn herte dat is Baer t voortaen blij ven„ zal,
Want fy en is niet om to verghetene.
Niemants eyghen.
By mender uelen zoo hebt ghy Dock wet t'etene,
Als ghy van liefden en hebt ghCen ghevoel.
Lens anaters vreucht.
VF'a ghy zijt gheacht als bot nyt roe!.
Niananu e)+ghen.
La goeden hennen vheenen zijn ghefwollea.
8tnf antlers vreucht.
Ick zaechfe my Bever Boot tuckebollen.
Niemants eyghen.
O ghezellekens draecht minne daerghy weert„ zije.
Ent andtrt vreucht.
Daer ghy hoopt Bat ghy op nwen heect„ zijc.
Niemanrr eyg hen.
Oft antlers 20o doolt ghy uyter bane.
Lens antlers vreucht.
De Meyskens fyn loos.
Numants tyghex.
Wat leyt Baer ane,
Sy gheven den zutcken het blakende ryer
Van gheveynftheyt.
F..enr andcri vrrachr.
Peyt} om'tciaagier,
Nip14

Hcc

,Amoureusbeyt.

Vanden ha^de1 der
Hoe Samfon door liefde was fyns lijFs berooft,
Van Dalida.

siUjns offs onny•

peylk hoelafon, vol der onghenadtcheyr,
Medea bedrooch.
Nism^ma eyghen.
peyi} hoe iEneas Dido oock both.
Zlyns uifi onv y.
Denft om die finerte,
Dat Diana vervloefte tot eenen Hertz
Den onreynen Ac"theon.

N:eme,1es rySherr.

Ariltoteles was verdooft,
Ghebreydclt, bereden van Bender Vroawen,
Lens arderr vreucht.

Peqfl hoe Trbyen quam in't benouwen
Door Helena, der fchoonder Koninghinncn.
Niemarrr.r ryghrn.

Peyft hoe Achilles plach to minnen
Polixena, dies by ghefchent„was
Van Paride.

11Ticmtnrs ryghea.

Lens andera vraucht.

Peyff hoe in torment„ was
Hercules, die zoo kloeck was, niet om verraffchen1
En hoe by verbranden moefte tot affchen,
Door'themde dat hem,fyn Lief Dianira gaf,
En hoe Haemon fterfop Antigones graf,
En hoe Antiochus met Fenijn was verghevcn,
En hoe Fabia Fabium benam het levee,
En hoe Aijax vanden blixem ghCVrlt„ wet t,
Ene Archibiades ghekelt„ inert,
Fn hoe Phoebus Titium doorCchooc met mach ten,
Om dat by Latona haddewillen verkrachcen,
En hoe Helena de Griecken Demophoon haer Lief„ gaf.
Niemants cyghtn.

Door vyerighe liefde $omt groot grief,, af,
Liefde to draghen daermenCe niet en acht.
t.2lyns zelfs onvey.
Ghy Dochters ziet dat ghy.v oock web wachr,
Want liefde en deucht niet daermenfe koopt,
Ghctijck eenen treeht4re die order uyt loopt,
20o zijn dees Ghezellen:
Nun anu cyghen.
Dat is door onghettadichryt.

Peyit om den noot,
Dat Chephalus Procris doorfchoot,
En dat Vlifi'es van Calipfo met flanck„ fchiet,
En dat Thefeus Ariadne teghen harm danck„lief
Op Ben Eylant in bitter verftranghen,
En dat Demophoon die Phillis hadde ontfanghen
Ter hrrberghrn uyt jonfte vol caritaten,
Haer zoo fchandelijcken.haftverlaten,
En dat Paris Oenone errs} minde vyerich,
Die by in't belle verliet putettietich
Wt hoochmoedicheyt, zonder fchult nochtuns.
e^tynr zclfion-urr.

Men vint al veel looter Vruuwen dan Mans,
Zoo men in de Hihorien befchreven vint klaer.
Niemanu eyghen.

By uwen oorlove, dat en is niet weer,
Ghy waert Jupiter deer Ben loghen fchuldich.
Lens anderr vrekche.
D onghelijckheyt in minnen is menichfuldich,
Maet voor zulcken feet is wet to afgrijfen.
Niemanu tyghrn
Neen, peen, Hoch is myn liefde to prijfen,
Voor grooten druck en dorfick niet zorghen,
Heden Ben Liefken, en Ben ender morghen,
Zonder veel vrijens, dat is verre'tbefte•
iYiyu
15
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eWyns z4es onvy,.

En Baer gheen liefde en is, komt walghinghe in't ltftg,

Want liefde mae& den tuft natuerlijck.
Lens anders vrekcbr.

Maer'ds een zieQe eeuwich gheduerlijcle.
Nsemrnrf eyghen.

Om vreefen duchten.
Lens vderi rorttrclpt.

5tenen en jahcken.
Nrsri.ntr cyghes.

Hopen en zuchten.
Ecnr anders vrekclx.

Dar doer verkrancken,
Nuarant1 eygbtn.

lade memorie,
Ears endcrt vrartcbt.

En de vijfzinnen;
Nit»sants ryghtn.

Sy en hebben gheenen luff in't li) Fvan bingetr,
Eeni anders vrencht.

Om net to dome.

Nie»tantr eyghex.

Sy loopen en rinnen,
EC)tJ A71dCYJ T/YCKCjJI:

Venaft a1 rafende.

Niemants eygfien.

In ongheachter minnen.
Lens anders vreucht.

Kijcken en gaper.
Nremanrt eyEhen.

Kef{'en en jaghen.
E111J afldtYY ?1YeIlCIft.

Oft fy haer Batlkens fuchs zaghen.
e_7'lyn.rzelf: onvey.
Ick prijfe liefde en vrolijck verweyea,

Amoureusheyr.
A1s men t'amen mach to beddewurts trge^
Met fyn Lief delicaet.
Lens andtfs vreucht.
Ia zonder pijpere.
Niemanrs rygben.
ICorten raet goeden raet,
Sy fterven anders fy en weten Hier hoe,
Myns z4fs onvrj.
Ghy jonghe tifaechdekens ziet oock fcherp toe,
Wacht v K•el voor des nachts gangherlcens.
Ems anders vreucht.
Voor dees herperkens.
e)Lfjmr zelfs onvr^.
^n voor dees zangherkens.
Lens anders 'vreucht.
Deesluyterkens.
Mynr ulfs orrery.
'tZijn al bedrie;herkens.
Lens anders vreucht.
W acht v van zulcke overvliegherkens.
Mynr ztlfi onvey.
'tZijn roovers van eeren.
Lens anders vreucht.
Die vreuchr doen verkleenen.
Mynr zelfr onvr^.
En kreecht ghy dan den buyck vot beenen,
Het kindt dat zoude den Vader doen vlien
Wren Lande.
Eenr anders vreKChr.
Wilt dan we] voor v zien,
Ende en voecht v onder niemants fubjeftie.
Mynr zelfs onvey.
Wy zijn van ver!'cheyden comptef.}ie.
Lens an denr vrrHCht.
^^ Tc& ben yens enders vreucht.
a^ly^!

Vanden handel der Ainoureusheyt.
.Jtjn^ u fs.,rvr>.
En ick myns offs onvey.
Nisiwants ey,^lxxt.

Erg ick niemants eyghrn.
Lens 4arderr vrekebt.
Daerblijfick oock by,
Het doer de meeik vrencht bezeffea.
e)tjnu zetfi onvey.
Noch zoo moet ickynLietken
^^
opfieffen:
lreaa cn zjo Boa ick nacbt en dacb.

Numamr ,then, light:
,twtet xaebtsn lydrn tngheklacb'.
Eons alders vrsKChr, zeght:
Haer 1ief1 ytke oogh.rkenr Wmcken„ my.
e.5Wynl zel fr onvrJ^.

Defe dry reghelen laten klu}cken„ vvy,
Het zijn ons devijfen.
Nitmants tyghtn.

Elck na fynder natuere.
Lens andtrt vrtXtht.

Wy zijn wel bekent aide weerelt duere,
Eeff dat ons argiiatie wel ver(}aen„ is.
t/I^ ftJT^CSOf1?/7y.
Neemt danckelijck^t bier uyt jonften ghedatrr„is,
Fn houdt ons argument in memories
Eel} dat v herte in Venus ftrjck ghevaen„ is,
Zoo wenfchen wy v v Lief tot Bender viaorie,
En naec de door de Hemelfche glorie.

Hier eyndicht hit eerhe pet.

1
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DE PROLOGHE VAN
HET TWEEDS SPEL.
joyeufe Amoureufe zinnen,
Ghy hebthehoort hoe Echo was in't vet'•
i}rang^en
Door blakende liefde , en hoe fy in't prifoen
van minncn
Van Wonderlijck murmurers wits gevangep,
^n hoe dat fy met betraende wanghen
Haren fwaren druck jammerlijck gheklaecht„ heeft,
En hoe Orpheus, door bet vyerich verlanghen,
Haer Ben vaonderlijck vifioen ghewaecht„ heeft,
'tWelck haer gheplaechr„ heeft.
Hy

Nu zult shy hooren vrienden in't gheme}me,
Hoe Narcifias ter jacht gaet met fyn Heeren,
En hoe A&heon dolende qu^n aen de Fonteyne,
Daer Diana baeyde nae& zonder kleeren,
En hoc A&heon haer Wilde onteeren,
Als by haer naeft lichaem hadde ghezien;
En hoe Diana AEtheon Bede verkeeren
In ghedaence van eenen Herz, die moefte vtien
Met bedroeft engien.
En hoe dat Wonderiijck murtnureren
En Narciifus fchoanheyt min jvot,
'tHecte van. Echo quamcn inflammeren,
'tWelck in't prifven ghevanghen lack in pijne grant,
Ea

Vanden handel der Amoureusheyt.
Lin hoe Narci('fi fchoonheyt'tHert van Echo fchoor
Met den vyerighen ftrael van minnen,
Waer door Echo viel in zulcken Hoot,
Dat fy van Bruck niec en wilt wat beghinnea,
Om trooft to winners.

-

- 4%

m der Pcrfon4giens tian't
"(í!,"
tv'beede Spel.

En hoe fy haer Vader heeft ghebeden,
Dat by een 'i ornoy-I'pel zoude ophellen,
O m Bat fy verwecken zoude tot amoureutheden
NarcifTus de fchoon{}e van alle Ghezellen;
En hoe fy Venerem om raet ghinck quellen,
Omontilaghen to zijn van haerder pfaghen,
En hoe men Venus haer hoorde vertellen,
Dat fy haer Lirf haren Hoot zou klaghen,
En naer trooft vraghen.

ECHO.
'tHerte van E C H O.
NARCISSVS.
N A R C I S S I fchoonheyt.
AC T E O N,eenHeere.
DIANA.
WonderIijck murmureren.

En hoe fy Bede naer Venus vermaen,
Als de edet Heeren ten Tornoye quamen,
Maer ancxt van weer-zegghen heefc haer opghedaen,
Dat'tvenoeck zou weCen tot haerder blamen,
En Bat Maechden haer behooren to fchanien
Tot Ion ;helinghen van liefde to fpreken;
En hoe fy, rot haerder grooter onvramen,
Ancxt van weer-zeggheu met ftoute treketi
HeeFc veriteken,

Heere van Hyponien.
Heraut.
YEN VS.
HET TWEEDE SPEL.
prif en van minnen.
Ch grief boven al Bat grief„ zy,
.. ZeerpijnLjck grievende vooreenich gepijnfele:
. Och Lierbovcn a1 Bat Lief„ zy,
Medecijniijck mynder zieden medecijnfele,
Verdwijnlijck in een allendicli rcrdwijnfcle,
Is'tgeduchtelijck gcpeys,dat my hour ducliticlj,
Dar greynlljck zuer fpijtich grijnfele
weft my xuchtelijcki,ulameiitatieii verztict^tich,
'tHortt van Echo, in't

Uit zullen wy v al in Rethorijcken
Fi;tierlijck toon^n, en Pocteli ck yhewaghen:
Dc zoethe}^t die in Bit Spel zal^lijcken,
zal v alien (hopcn wy) we! b^•haghen,
Al die over ons werck Hier en klaghen,
Wil Goat behoeden van verzceren:
Wi I ghy war jonfl wy tot de Konfle drighen,
Ch ' zou It de Koiifl door jonft houwea in ceren,
En liarcn laf vcrm.erc:i.
r'lramt^

Vanden handel der
Want in fwaerderonghenuechten onghenuchtich
Legh ick onmxchtelijek„ al mgnder„ machten,
Mocht ick vluchtelijck wordtn vluchttch,
Ick waer onklachtelijck„ al mynder„ klachten:
Maer neen ick drachtelijck, druckich in drachten,
Blijf ick defpererende in defptratien,
D'onverdachtelijck grief, <jie't wel voordachten,
Brenghc myn drfolaet arm Herte in defolatjtn,
My refuferende din fleutel van gratien
Ides prifoens, dies houdt my Bruck ghevanghen,
My temterende met duch ten in tem:atien,
By tot-docn van NarcifG roode wanghen,
Venus die Iaet my trooft ontfanghen.
Narc^ffi^,boe by ter jaeht rift.

Voicht my myn Heeren die vroom en flour,, zijn,
'tHerte inoet in Bat Wilde wout„ zijn,
Om recreacie mynder zinnen blonckheyt,
'tIs een verblijdcn mynder jonckheyt,
Als ick mach jaghen na wilcle Dieren,
Aides wilt Bracken en Winders beRieren,
Wy moecen gaen jaghen finder woeflijnen.
Een Heere.
Wy volyhen r Prince van edclder mijnen,
Bracken en Vti'inden zijn al bereet.

Narcr/fiu.
Zoo u-il icic, na Bat de zake zoo feet,
Myn mandaet baron, 'tip myn vifagie.
Een Heere.

LoE Iupiter, wy zijn hider boffchagie,
Dies 'tNerte finder Voghelen zanck verblijt Wert,
NarciJJ?rs.

Let 3oopen dc Honden.
Ecn Heere.

Spearr, z:.gh icl:, den Hert,
V ns a ort al druckich verdriet ontdi on;herr.

Amoareusheyt.
Narc:fjru.

Zoo en zach ick royt Hert zoo Eris van fpronghefl,
bus zal icken vanghen hob icx de macht„ klaer,
Elck volghe my kloeckelijck finder jacht,, naer.
PA W'SA,

De Goddinne Diana al moedernae in gender
Fonteynen haer hayrken kenimende.

I

Mdc Fonteyne der reynicheden
Moot ick my zelv en verjolijCen,
Myn hayrken kemmende uyt rrynder zeden
Inde Fonteyne der reynicheden,
Dies zal ick hier zuyveren alle myn leden,
Reyil edel Herten zalmen prijfen,

Inde Fonteyne der reynicheden
Moot ick my zelven verjolijfen,
Eii alle dorperheyt van my wijfen.
11c^eon die verdoo[t as uyter jacbt.

Hulpe Iupiter hoe gaen ick al dwafende
Langhs der woeflijnen verzuft, al blaCende,
Redwelmt, want ick ;::'t herte toren„ hebbe,
Om Bat ick myn ghezelfchap al verloren„ hebbe,
En zonderlinghe Narci{lam met fyn Heeren:
Waer mocht ick my wenden oft keeren,
Dat ick den Prince reyn van ghedochte,
Fn den Hert en Honden vinden mochte,
l)us gaen ick langhs der woef}ijnen ruytende,
Al dolende mynen hoorn al tnytende.
Da,zna :ride Fonteyne.
Wat get voor blijCchap vol melodijen?
Ondancx den dorpers Bic vreucht benijen,
Zal ick hiervreuchdelijck gheklaiick„ klinghen,
Stellende alle Bruck bezijen,
^n my in mynder jeucht verblijen,
K
^ltsr•

crc

Vandenbandel der
OtYi die det 2uyverheder. ganck„ ghinghettf
Dies zal ick melodieufen zanck„ zinghen.
Harm zancic.
Aurora daeght uyten OofIen,
Elck bare fyn jolijt,
Reyn herten zal ick trooften
Al defer Zomer tijt.
Vileyns zal ick verwaten,
Die dorperheyt vermeerety,
En metter herten hater,
Die Maechdekens onteeren.
Beroemers fel vin mijneci
Zalmen altoos verfteken,
Die reynicheyt verdwijnen,
Van Vrouwen fchande Fpreken.
Wrefr alle heus van monde,
Myn gratie zal v ghefchien„

Amoureusheyt.
n mach my haer by-zijn niet ghobeuren
Naer der naceurcn.
Complexie die ruert, natuere werc vierich,
Dies onghcmanierich„der ooghen merck, : i i,
Myn ghepeys is zoo onbetherich,
Dat'therte giericfi„ na Venus werck„ is:
Natuere die f}erck„ is„ en bier in't perck„ is,
Die moec plaets harm wi!!e verwerven,
AI zuud'i&bef}erven•
En wilt fy haer niet aUandonneren
Ick zalfe blameren„ by Iupiters kracfite,
Oft met fortfen verfortferen
En violeren„day s myn gheda'chte;
'tEn baet gheen klachte„ ben ick zoo vroOm van tnachtC
Ick zal bier onteeren dit fchoone V'Jijf,
A.1 zoudt my ko[}en ziele en lijf.
Diana.

Prijil reynicheyt van groade,

TFy dorper, wreet, fel en vileynich,
't'fy v, ghy hebt der eeren weynich,
Tfyboven tfy, ws levers anderlijck,
Dat v ghepeys is zoo onreynich,
Dorper, lusurieus, verf}eynich,
Op my to barene v werck zeer fchandetijck;
Dies zal ick v verwaten zoo mithandelijck,
Datmen van uwe onreyne treken
'tEruwighen daghen zal moghen fpreken.

Doet dorpers van v vhen,
Alle deucht zalmen v bier.
,4E?eon de There die verdooh i.c.

Wat zoeter zanck'therte conforteerr„ tiny,
En jubileert,, my„ deft voys t'aenhorene,
Wie macher zoo zinghen ? 'theme accordeert„ my,
En obedieert„ my„ als los van torene,
Op do verkorene„ en hooghe gheborene,
Hcrtc, memorie, en zin to ftellene,
En druck to vellene.
Ick zien haer die edel en weI gherae&„ is,
Paer wei ghemaecZ„ is„ ter Fonteynen binnea,
Haer hayrken kemmende als die al naeft„ is,
Dies vyerich doorfchae&„ is,, 'theme in minnen:
mat mochc Eck beghianen„ ick zal ostzinnen,

ei4ttton.

^a

^u wii ick gaen myn ghepeys volbringhen,
Ick hops fy en zal my niet ontfpringhen,
Ick en zal eerf} mynen wille bedrijven,
Myn natuere en kan ick niet laugher gtzedwinghen,
Her fchoon Lief laet ors ghenuechte verhringhen,
En doer mynen wi pe fchoon Bloeme van Wijven,
Want bet moet wef'en,'ten baer gheerti ki jven.
^^

•cb

Vanden handel der
Och.' ways myns nu? ick en kan my niet verhloec!:en,
Want ick blijve haende, iemant moet my vervloeekce
liana.
Neen Tyrant vol alder tyrannijen,
Die wel verdient'hebt een fwaer kaftijen,
Ick befweer v by Neptunus kracht zeer itranek,
Die door'tluxurieus beifrijen,
De weerelt placchde zonder vermijen,
Die by al metten water verdranck,
Alzoo waerlijck als Icarus by hem venanck,
Befweer ick v dorperheyt onpayfible,
Op my to 6arene zutck werck horrible,
Alzoo waer als Pallas Aijax plaechde,
Die Cafisndra met vilonijen jaechde,
Daer by om metten blixem verghinck,
En door de kracht die my behaechde,
Doen 'tfweert van Ciane kraechde
Cianippum, die de doot ontfinck;
Zoo befweer ick v, dat ghy voor alle dinrk
Onbcftiert in boffchen en in haghen
his Hert zult Ivopen t'eeuwighen daghen.

Amoureusheyt.
Hoe mocht zulck dorperheyt in v fwermex
Vileyn, dat ghy tot fchandalifatien
Woudt brenghen de zuyverheyt ghehermen?
G by zijr weerdich alder tribulatien,
Dies inde wrake uwer blamatien
Een ieghclijck mach exempel eaten.
e/If^eon.

Och'tHertedat is vol lamentatien,
Ick mach myn dorper ghepeys wel haten,
Nu moet ick gaen lopen in bofl'chen ui [}raters,
Onbethert met de Wilde Dieren:
Och ! wie zijdy, die my dus hebt verwaten?
Om dat ickdorperheyt wou t'uwaerts ftieren.
Diane.

Diana die zuyvere van manieren,
Die naruerlijck werck contrarere,
Maer Minnaers die reynicheyt hantierrn,
Met herten ick altijt exaltere.
Narcif]lN.

Dit's vreemt, waer mach ons den Hert ontdoken„ zi;n?
Moet by den Honden dus ontbrokrn„ zijn?
Het fpijt my, het zal Hoch iemant bekoopen,
Hier komt eenen Witten Hert gheloopen,
Laet draven de Hondcn met hcrr4n milt,
Volcht my myn Iaghers en fpeurt'twilt
Met kloecker herten, als blijde van gheefte,
Necn, neon, ghy bliifcer fchoon edrl Beefte
(ihevanghen,al zijdyoverdadich
in't loopen in't fpringhen.

liter verkcert Adeon in een Htrte.

O onreynich ghepcvs vermaledijt!
O dorper hrrte ! vilegnich en quaet,
By v zoo ben ick t'eeuwigher tijC
Veruraten zorder toeverlaet:
O natuere ! hoe g ;trfdy m y Hoyt den raet,
Dat ick zuyv.crheyt Wilde doen verdwijuen,
\Vanr lacen ick moet, nuts defer duct,
Als Hcrt Ioopen finder uroeftijncn:
O Bloeme! ]act doch v gratis fchijnen,
Vergheeft my'tu-erck, wilt myns oncfermen.

e,l^teon alr een Hert.

Zije myns ghenadich
NarcifTe Prince edel van treken,
En vroom van laden.

Drina.

ATeen, neen vi1eyn, ghy blijft in pijnen
Ws levens fpacie, shy cn dorft Hier kernnen:

Narcif^r^I.

Hoe

Hert kondy Cpreken?

K;

eats

Amoureusheyr.
Zoo za1 ick myn reynicheyt blijven houwenJ, r^och,

Vanden Mandel deg
Dat's immcrs abnyfelijck om ver!}aen.
eAEEeon.

Als ick Dianam der Godcitnnen
Hrrtelijck beloott hcbbe,

I3 ick Narcitl'e Prince edel ghedaen,
Ick ben de zelve Ridder die metter macht
Heden tijdrlijck voer met v ter jacht,
Al is Fortuyne dus omghedraeyt,
Dat ick verkeert ben.

Zoo meuchdy ghewinnen
Blijfchap, dies v alle druck ghedwenen„is,
Daer eeuwighe am oed' op my verfchenen „is,
Vermalendijc ry'tghepeys,'twelck wrachte
In my d'onzuyver vuyl ghedachce,
Daer ick dus deerlijck om ben gheplaecht:
O edel Prince, die elcken behaecht,
Myns lijfs ghenade verkoren Heere,
Laet my dock gaen.

Narciffirc.

Noyt dus ontpaeyt,
Dit's een groot teecken ally al gheleert„ is,
Dat een Redder als een Hert verkeert„ is,
Maer hoe mach't by komen ? 'twerck is wonderlijck.
eAt1eon.

Dat zal ick v hier vertrecken byzonderlijck:
Ick was v finder woefHjnen verliefende,
Mits dat ghy diverfche weglun waert kiefende
Den Hert to volghene, zoo't openbaer„ was,
1?oen quam ick aen een Fonteynr die klaer„was„
In welcker Fonteynen dat zat en baeyde
De Goddinne Diana, die haer yerfraeyde
In haer zelfs zanck seer lu[}ich ftcmmende,
Want haer glielu hayrken was fy kemmeude;
En uyt defer kreech ick wick berueren
Dat ick d:tchre in mynder natueren,
Ick zou mynen wille met haer bedri jven,
Al zoumen my hondert werf ontlijven,

Narciffisd.

Ghy deert my zoo were,
Dat my d'ooghen vol cranen zijn gherefen:
Ick gheve v oorlof, na dat moot wefen,
Uchea blijve voorts in v bevanck,
En gheve v verauldicheyt.
.AEteon.

Hebt grooten danck,
ywen oorloEPrince notabel van zinne,
Ick loope metten Dieren to woutwaert mile.
Nut^Czffius.

Goers moots oft quaets moots, dat wall ends,
Welck gheciachte dat fy doer bekende,

En uyt defer zoo heeftfe nay verfworen
Tot corer Hcrte.
Narciffiu.
Dit's vreemt om horcn,

Dat shy om dorper ghr3acRten, xonder ontrrijckeni(t,
Verandert zljt in eons Hcrrs ghelijckeniffe:
Die pla^he is Groot en vreenit in fchoiiwen„ doch,
ZQ•

Lof Diana zuyver romenbrantie,
Fen fuftinantie„ en eon temperantie
Voor Phaebi hitte, die hlaer is fchijnende,
Van defer miraculijcker monflrantie
Hebt lof, want myn play[antie„ en myn vfantio
Is reynicheyt dorperheyt verdwijnende,
Natuerlijck mijnende„ my altoos pijnende
Hoe ick my fi reynicheyt zal hauwen:
Al is Won3crlijck murmareren lijnende,
My infpirarie to gheven van Vrouwen,

'tEn baec gheea ftouwen„ al lcai by brouwcn,
K4

Ick

Vanden handel der
Ick en gal myn zuyverheyt Hier bevlecken,
Maer volftandich blijven zonder verAouwenA
Al mach 'tghepeys natuere verwecken,

Diana zal my met graticn decken.
Wonder%cl%,mKrmrireren.

Ia war zaPt nu„ zijn?
N4rcffi fchoonheyt.
Noch argher dan quaet.
Wunder%ck ,snurmsreren.

Zal't valfch ghefpu„ zijn
Narciffi fchoonheyr.

By Iupiter jae't.
Wunderlijckmkrmxrercn.

Zeght my den raet,
Ick helpt v doordringhen al w•aer't zeer lack.
Narc:ffi ^cbaonhcyr.

Ick zal•t v zegghen, ghy zijt myn toeverlaet,
En ontknoopen v bier den vollen zack.
Wonderl jclZpiurmuYeren.
Ia eeh zeer brack?
NarcrfJi fchoonhtyr.
Alzulck ghekrack„ en hoorde shy noyt,
Fenijnieh black,, lifUch doorployt,
Wort uytghfroyt„ zonder eenighen torcu o
wonderl jck,mxrmureren.
'tHerte ver:royt my door't aenhoren.
Narctffi fchoonheyr.
zi t orient uytverkoren,
Ic y; hch hier een boochsken, dies menich verkleent„ leeft,
Dat my Cupiuo der minrzen Godt verleent„ heeft,
Pact nien ('twelck menich verdrieten„ mach)
Al firalen van li:fden u c-fchieten mach
Y langh to dralene^
^n deer meen ick, zonder
'cH,^rte van Echo mec;r to doorftralzne,
4l

Amoureusheyt.
Aih voor de veyn$er zal komen fprelcect
Vande ghevanckeniffe.
Wonderlyck,mKrmareren.

Noyt ergher treken
En hoord'ick Hoyt een Herte ghevan,hen to ketfene9
En dan moordadelijck totter door to quetfene,
Meerder verraetfchap en was Hoyt ghehoort.
NarcrfJi fchoonh^yr.

Wat zeghdy deer af?
^

Wonderlyckurmureren.

tIs argher den moon,
Met rerhten zoo zoudyghekroont„ zijn
Door v valfcheyt.
Narciffi fchoonheyt.

'cHerte zal ghehoont„ zijn,
Wy en krijghendrr van niemanden ghetn belet„ af.

Wonderli^ckjmurmHreren.
Als ick valfcheyt hoore, ick worrier vet„ af,
Gheiijck de Zoch doer in haet vuylicheyt.
Narciffi fchoonheyr.
In't huys van onruflen maken wy fchuylicheyt,
Ms de vlaghe op onfen hall zoude druppen.
Wonderlyck,miwmkreren.
Wy aullen'tHerte van Echo wel be{luppen,
Ick zal voor'tprifoen doen myn devoir,
Spent ghy uwen boghe, gheeft my 'tghehoir,
'rHerte van Echo zal ick gaen verblijen
Met mynen inftekene.
Nareqfi fcho^nheyt.
Nu ick ligghe bier ter ujen,
Ails die tHerte van Echo zal befloppen.
YVonderlljckmarmkreren.
Uu zegh ick on.
'rHerte van ,Echo.
pie mach deer kluFP eu

Voor

Vanden handeI der
Voor'tprifoen ? Baer ick dus onverciient
jn ghevanghen ben.

Amoureusheyt.
SolaefT'elijck folats, reyn trooftelijck troop,
Weer the alder weertfte, waer ick verlooi^

Wt dit allcndich fwaer verdriet,
Zoo waer my arm Herte we! ghefchiet.
Naresffi fchoonhevt.
Nu,eeft
tijt,ick
er} wi1 niet laugher haken,
'tHerte van Echo.
Eck
zal
'tHerte
van Echo quecs wel gherakrn
Och Wonderlijck murmitreren zijdy datte?
Mctten flrale van liefdcn, zonder oiitfermen,
2eght my, en zal ick niet verlooft„ werden
Ziet Baer ghefchoten.
Wt defers prifoene?
'tHerte van Echo.
Worrclerl:j ekjnxrmxrtrtn.
Wachermen,
wachermen,
Ia shy zult vertrooft„ werden,
War's myns arm Herte? noyt meerder quale,
Want NarcitT'us, na dat fyn ooghskens draeyen,
Eck
ben Jacen met eenen vyerighen f}rale
Zoo zal by fyii minne t'uwaerts zaeyen,
Doorfchoten finertrlijck ! wat zal ick beftaen?
Oockzeytmen (v zelven 'erjubilacijt)
Och Narciffi fchoonheyt ' dit hebdy ghedaen
Dat by Echo met alder herten begracijt,
My onwetens,'tis groote outrage.
En dat by to weerelt gheen liever WijF
Wunderlyc•kjmrermureren.
Op Aerde en weet.
Hy gaet al lacheade en fpeelt fchuyvage,
Narciffi frhoonh^yt.
Ms die vele Herten zoude verturberen.
Ia, ja, gneves hem ftijf;
'tHerte van Echo.
Hoe de lluyvel daer fact en blaeft.
'tIs v fchult Wonderlijck murmureren,
Wonderlr^ ckmurmrsrcr•+r.
llat ick Herte ghevanghen ben, zoo ick want,
Och Herte v zelven toch verfoliee{},
En
deerlijckdoorfchpcen.
G by krijcht nu uwer ellenden boete,
Wonderl.j ckmurmureren.
Want Narciffus die zeyut daghelijcxfche groete
Tjan daer liechdy arse,
Aen Echo der edelder Bloemen eerbaer.
Eef} myn fchuir, ja zoudy my dat verwijtenr
'tHerte van Echo.
Nu b[ijft daer, ick laet v kermen en krijten,
Och ghy verheuch: mss : ee(f Dock waer?
DoorCchoten
metten Rrale van liefden.
IVondcr1r1ek naurmureren.
Narc:^ fchoonheyr.
Iae c by Iupitcr, waerom zond'ick lieghen?
Is 'tHerte gheraeft?
Wachertnen ick en zoude v niet gheerue bedrieghen,
Wondsrlj clLmarmKreren.
Want my ontfermt zeer y meskicf.
Alzoo wy brieFaen,
NarciJfijcheorrheyt.
Recht juyft doorfchoten,'cHerte mach vrel q•iae'•elen.
Daer Hoere foon Baer.
Narci^ fchoorrhe^^r.
'tHertt vsn Echo.
Pc
firalen
van
lieFçjen
zullen hoer doorhacl.elen
U tieEFe?ijck Lid,
Ssucrtc•
Solaef•
Wonderlycljnurmttrtrar.

En v vrienr,
Ick kome v verheughen, vethaghet in't plattC.

Vanden handeI der
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Stnertelijck, dies zal fy in't ghequets blijven.
Wonderlycl^mxrPKrYren.
Hoe mochten wy NarcitT:im ooek ia'tleft krijgheh,
Dat wy fynen wille untfchaken„ mochten?
NarciJfi fchoonheyr.

Ick en weet niet hoe wy't maken„ mochten,
Want by der Vrouwen is een verhekere,
En weetty gheen mouwen>
tiVonderlijclZmrtrmurtren.

Neen ick zekere,
Nochtans zoo quel ick hem menighe vlaghe
Met liefden van Vrouwen, en klop op de haghe,
Maer ick en kans in ghernder manieren ghebrouweit
Synen wille to keerne.
Narciffi j hoonhtyr.
'tOpzien van Vrouwen
En vermorwet hem dat niet, zoo eeif fpel ityte,
Uas brafren en duerc niet,
WonderlyclZ,mHrmHreren.

Wa days de kIuyte,
Dies moeten wy't maken, hoort wat ick zegghe,

Dat Echo NarcifThs to voren iegghe,
Oft ons opzet en is niet weert twee peeren.
Narc:Jfi rchoonho't.

Helpe Iupiter, hoe zalfe haer ghcbeeren,
Als fy haer Herte vint doorfiraclt
Metten ftrale van IieCden,
Wonderly cljmurmHreren.
'GIs ghenoech

gtiedraelt,
Gaen wy alzuicken raet ordineren,
Dat wyfe van liefden doen deCpereren.
Echo.

War zal ick beftaen ? wat mocht ick beghinnrn,
Dat ick f'Tarciifum m^cht aenfchouwen,
Want'tHcrtc leyc in't pcifoen van minnen
Gha

Chevanghen, peer deerlijck met rouwen,
Ick zal mynen lieven Varier vol trouwen
Bidden, dat by uyt blijden foreefte
Eenen rijckelijcken Tornoy wilt houwrn,
Om met fweerden to Plane verblijt van gheehe:
Dus zal Narciflas in die feefte
Komen, om man lijck fyn leden to reckene,
Daer ick-wat vreuchden by volleei}e,
Want ick meene hem myn fecreet-t'ontdeckeee:
Wt defen zoo pijn ick folaes t'ontweckene,
En droefheyt to terdene in't ilijck van toorne.
Ick zien mynen Varier als hooghe gheboorne,
Dies wil icken groecen, zoo't a]tijt behoort„ heeft
Venus die Minnaers herten confeort„ gheeft,
Stercke v Heer Varier in alder deucht,
Met haerder gratien.
De Heere van Hyponfen.
Danck hebt fchoon Ieucht,
Myn verkorene Dochter van reynder Tede.
Echo.
Och Heer Varier, ick bidde v om een beck,
Op vaderlijcke vrientfchap d corvloeyt met minne»,
Dat ghy om recreatie mynder winnen,
Bedwelmt van zithen langereufrlijck,
Eenen Tornoy wilt hauwen joyeufdijck,
Om met fweerden to (lane, want'tHrcte bcmint„ zeere
Alle Eeyten van wapenen.
`De Heere van Hrnoniun.
Och lieflijck kint„ teere,
Dat wort v niet ontzeyt alft klaer„ is,
Myn hert verheucht, zoo't openbarr„ is,
Dat ghy ter Edelheyt dus zijc ghencghcn
Waer zijdy Heraut?
'Da HrraHt.
Hier Princelijck drghen,
Von.

Vanden handel d er
V onderdanich, ways v begheeren?
De Heere van HyPonitn.

Heraat dat zal ick v verkleeren:
Ghy zullec'tLantdoorloopcn nu ten hoade,
En beroepei ^ een rijckelijckeTafelronde,
Om met fweerden to flaen, willetverftacn„ al:
En zoo wie dat den prijs ontfaen„ zal,
Die zal ghewinnen, ziet dat ghy't declareert,
Eenen helm van zilvcr gheainailleert,
Met diaman ten koRelijck verciert:
Ziet dat ghy't dus in alle Landen crijiert,
En dacmen den feet-dach, playfant in't fchouweR,
In I!inio den vijftienden dach zal houwen,
Um droefheyt nytcn Lande to weerene:
Houdt Baer zijn hon:iert byzanten to verteerene,
Die ghee£ ick v gheheel en al,
Verwaret to deghen.
De Heraxt.

Zeker ghenadighe Prince ick zal,
Erg zorrhter niet voren, adieu dit's gdnck:
Helpe Iupiter dit ghelt maeft groot gheklanek,
Ick zal eeuwelijck ri jck zijn metten ghelde,
Nu het waer goet dat ick myn Landers telde,
Daer ick 'tberoep zal doers, by tijen;
In den eerften daer is Alexandrijen,
Amafonien, Lpbien, Turekijen,
Griecl;en, Troyen, Hyponien, Sieren,
Danneren, Perfen, Uamaft, Sarbarijen,
In defe rwaelFLanden moet ick crijiereu,
Jupiter wil my voort beftieren.
Echo.

O Jupiter! hoe is natuere beruert„ nu,
Memoric ontflelt, verd raef}„ al dwafcnde,
'tWelck een allendiyhe Figuerebezuert„ nu,
Zonder hcrte ofc zin beraeft„ al rafend;

Amoureusheyr.
Wat ugh ick? de tonghe praef},, al prafende,

2onder vethandeniflt, beghmiiele„ oft inffele:
O Jupiter! met gracien, doorblaef}„ al blafende
My ongheftelde gheeft ghewinfie}e„ en verzinflele,
Bat NarcifCas krijghed'omrinfl'ele„ en'tbeminffele:
Ick wil myn Herte gaen troofteli jck„ troofren,
'tWelck in't prifoen met vereren nu ghevetert„ is,
Van minnen mocht ick verlooftelijck„ looften,
't Waer troo!}elijck om beteren,'twelck onghebetert„ is,
Maer neen't als fleteren'tHert ghefl:tert„ is,
Onghenadelijek, verfmadelijck, tuycht nateure,
'tWelck met drucki,he kleteren zeer bekletert„ is,
Ries wil ick gaen kloppen voor de deuce:
Hou zick hou?
'tHerte van Echo.

Wie is Baer veure
'tPrifoen ? wilt v vermi jen t'klaghen.
Echo.

Ick bent u Herte, en l;ome helpers v lijden draghet^,
Als die v ghejonftich ben en ghetrouw e,
'tHerte van Echo.

Zijdy dat Echo? gheminde Vrouwe.
Echo.

Ia ick, reyn minnefijck zuyver Herte,
Lacers !hoe flaghet?
'tHerte vin Echo.
Noyr meerder finerte,
Want'tgrief en kan ick niet ontcInchten,
Myn meefteblijfchap is klagheii en zuchteny
'tIs my nu lacers wel in't fchijne:
Hoe vaerde ghy Vrouwe?
Echo.
Lacers! ick verdwijne,
W^ Van lieFden bcii kck ^hedeftrueert„ vn^D
Navuerc
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Natuere verRout, memorie fail jest„ my,
Ick ben half zinneloos, ick en wcet wat werdets„ ut.

'tHerte van Echo.

'2Is Nareiffi fchoonheyt die t al ghebrouwen„ hcefr,
Hy houdt my dus ghevanghen fmadeiijck,
En heefc my daerenboven doorfchoten vertadelijck
Metter ftrale van liefden, alzoo men ziet,
Door't Wonderlijck inurmureren.

'tHerte van Echo.

Och ick en weer niet hoe ick't volherden„zal,
Want Hoyt Herte en mocht my alzoo gheletit„ zije,
Noch zoo moordadelijck ghequetft„ u}n,
Venus ontferme myns finder nooe.

Echo.

Echo.

Noyt wick verdriet,
Ick rocpe : u wy.

Och! zijdy ghequetft?
'tHerte van Echo.

'tHerte van Echo.

Ia ick totter door,

Wat's myns ghefchiet?
Lacrn ' ay my.

Ick en mach nimmermeer ghenefen op't flede,,
Zoo ben ick doorwont.

Echo.

Echo.

Aruck is den c ry.

Lacen ! waer mede

'tHerte van Echo.

AllendiCh Herte vol drucx ghegoten?
'tHcrte van Echo.
Metter firale van liefden ben ickdoorfchoten

Vyerichlijck, dies is my vreucht ghebrekende,,
Den flrael bIi jfc my in't Herte ftekende,
Hy en mach nimmermeer zijn uyr-ghekreghen,
Dan doter Narciflum.
Echo.

Wat zullen wy pleghen.>
Van drucke mach ick myn harden wringhen„ wet.
'rHcrre van Echo.

Och den ftracl van liefden zaI my terdoot bringhen„ fiteF,
'rE:i zy dat ick mach trooa ontFaen
Noch van Na.rcifl'us.
Echo.
\i,'ie hccft v ghedaen

Dit grief, dat shy aldus mifmae&„ zijtr
Mettcn f}rale van liefden vyerich gherae&„ zijt?
Dies shy arm Herte vol rouwen„ leeft.

'lHert^

Och! dit mochte ghy
NarciCfi met uwen troofte verzoeten.
Echo.
Och Venus, Venus! wilt loch ors grief boeten,
Want ick en weer Hier war ick behaen„ zal.
'tHerte van Echo.
War nu to rade?
Echo.
Dat ick Hoch Caen„ zal
In Venus Tempel om toeverlaet,
Aizoo ick plach.
'tHerte van Echo.
'cis den bef}en raet,
Dus fpoeyc v ras tot defer erven.
Echo.
Alien myn lever, adieu myn ftc^rven,
lllieu myn Hc:rte dat ick beminne.
'tHerte van Echo.
Adieu myn trooftelijck tcooft verwerven.
L

Echo.

Vanden handel der
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Echo.
Adieu myn Leven,

adieu myn flerven.

'tHerte van Echo.
Solaeffeli}ck folaes moet in v erven,

Uat ick daer by conFoort bekitine:

E'en ander Hers

Houat Keraut dat fcheuck ick v Dock cep hede.,
?Bender voorwaerden, dat ick myn Ldelheden,
Den Vrouwrn ter eercn quaet om verlchoonen1
In der banes proevcn zaJ.

Echo.

Adieu myn ]even, adieu myn flerven,
Adieu myn Herte dat ick bcminne,
Ick gaen om trooft tot onfen ghewinne,
PA Y SA.

H

De Heraut.

Oort, hoot, ghy Amoureufe zinnen,
In [ryten van wapenen hooghc gherefen,
Ghy meught nu prijs en eere ghewinnen
Einnen Hyponien de Stadt gheprefen,
Eenen rijckelijcken Tornoy zoo zat Baer wefen,
Om wie daer befi za141aen met fweerden,
Eenen helm van zilvere reyn aytghclefen,
Verciert met diamantrn -an weerden,
ZaI by voor fynen danck aenveerden
Vaal de fchoonr playfante Vrouwen:
$ereyt y ghy Ridderlijcke gheerden,
Datmrn v vromtcheyt mach aenfchouwen,
In Ianio vijfricn zoo zalmc:n houwen
Den Fief{-dach als in der vreuch den Choor,
llus zcght alle nacr my : y dif1 voor.
efllle de Heeren.
Y (j if1 vOOT,
^^R7;C^^1f•

Heraut, naer ws Heeren ghelieftea
Zullen ivy tin Tornoy koinrn at ghelijckelijck,
En ick fi henck v h ier tot Bender ghifcen
Ttynen p als-bast, in teecken orbefwijckelijck3
Dot ick ten T^rnoye zal l;vmen rij ckelijek.

Iupiter moet

Herakt.
v loosen,

En late v prijs en Bete behalen,
Nu wil ick rafTrhelijck zo!^der dralen
Voort gaen beroepen in alien Landon,
Minerva behoede my voort van ichanden:
Echo.
Wat is van troo(le, diet troofi fail jeringhe,,ii?
Dan Ben Bruck da y alder drucken meef}„ is:
In Venus Tempel daer couforteringhe„ is,
Kome ick allendighc, die bevreeft„ is,
Um raet, wane my Ben eeuwich tempeeR„ is,
Tcoofteloos in Bit dandier to zijne:
O Venus v zoetheyts wortel Ben keef}„ is
Der confortacien c'cicken termijne
Blufcht my myn pijne.
Alzoo waerliick als Bererinthia
Een Mneder is van alle vrnchcen,
Dies'tgrocyfcl 1=r bloemkens Y(is in Fams
Den Minnaers ni:t en mocht ontvluchten,
Laet v ontfi:rmrn myn {}even, tnyn zuchten,
Ais dat myn Herte, dat in't verftr3nghen„ is„
G helofi mach werden zon der duch ten
Wcen priCoen daer't in ghevanghen„ is,
Want fit myn verlan7hen„ is.
Och ! hoedt my vonr Atropos bezuerin;he,
W tit den fir iel c in licflen my vyericli hcracc±„ heef"t,
4V:.lcken firael in't H_rte maeft zulck beruerinyhe,
])at my Phowe zinloos uu;,hemac,^„ heeft:
'GIs
E^x
Ls

Vanden handel der

Amoureusheyt.

'tis Narciffi fchoonheyt die my Zaorfchaeft ” heeft,
By toe doene der Wonderlijcker mumuratien:
Venus daer 'tHerte na ghehaeet„ heeft,
v crleen t my een druppel van confortatien
By uwer graben.

Zoo en ben ick nimmermeer zoo arch van treken,
Dat ick verleetfchap zal obedient„ blijven,
Narciffus zal eeuwich in my gheprent„ blijven:
Hoe zoud'ick vergheren fynen hooghen name,
Syn manlijck ghelaet vol vromicheden,
Syn rchoonheyc die elcken is bequame,
Syn Princelijck wefen reyn van zeden,
Syn welghemaeetheyt van alle leden,
Syn deucht die quaetheyt-doet verdrooghen,
Vernaemt in Landen en in Steden:
0 Venus hoe mach ick my hicr toe pooghen,
Daer icx Hoyt en aenz.ch met ooghen,
Hoe zou dan verleetfchap in my itadt grijpen,
Daer hem onwetelijck myn dangier„ is,
Noch zaegh ick my liever Atropos rat flijpen,
En fierven de door die putertier„ is,
Want waer verleetfchap in't befrier„ is,
En mach nimmermeer 'tzaet van liefden ghebloeyt„ ftaen,
Dies laet ick verleetfchap onghemoeyt„ gam.

D' 'magic van Venus in harm Tempel.

Myn uytverkoren weep niet ontpaeyt,
Fortuyne die draeyt
A Roo wel in blijfchappen als in allinden,
Al lighdy in't grief van toornen gheraeyt,
V /elven verfraeyt,
ol; by mocht met blijfchappen noch boven binden
Metter gheminclen.
Echo.

0 ch ! noyt dus t inden,
Hoe mocht ick vinden
Raet, dies 'tHerte mocht verlooft„ zijn?
Narciffus fchoonheyt komt my verfmadelijck fchinden,
Met drucke verflinden,
Moet ick nu door v labeur ghenoon„ zijn,
Wie zal myn troof1„zijn?

Venus.

Na dat hem de zake is onkondelijck,
Zoo en weer ick v gheenen beteren raet,
Dan dat shy v meskiefongrondelijck
Hem fubtijlijck ontde& hoe't met v ftaet,
En bidt hem fchoou amoureufclijck zaet
Om den fleutel van trooit: met zoete zinnen,
Certeyn ick worde v toeverlaet,
G hy zult van hem, hoop ick, confoort ghewinnen.

Ventu.

Als alle zaken wel overfleghen„ zijn,
Zoo en mach 'tHertc nimmermeer ghekreghen„ zijn
Wren prifoene van minnen puere,
Alzoo langhe als liefde wilt gheneghen„ zijn
Tot hem ; dit moer, zegh ick, al ghefweghen„ zijn,
Die 'tI+:rte in minnen vinck met ghetruere,
Maer quamer verleetfchap ten labuere,
Dit zoude 'tprifoen van minnen breken.

Echo.

Och fchaemte bedwinght natuere van bin 11 en,
Dat ick hem myn liefde openbaren„ moot:
Onrzeyt hy't my dan, war zal ick beghinnen
Ick fierve van drucke, dies ick vernvaren„ moet.

Echo

0 Venus v woort beroert natuere,
Nt aer verleetfchap wort van my verfteken,
Wilt Baer afdan niet meer fpreken,
AI zou 'tHerte eeuwelijck in torment„

Venus.

Zoo

Zijt to vreden, na, myn verklarer,, doer,
L3

Men

Amoureushcyr.

Vanden handel der
Men mach met heIen gheenen trooft vera*erven,
Zulck fchaemte van v verva*en„ doer,
'tIs veeI beret dan eeuwich iterven:
1vletten {irael van troof}e meuchdy onterven
D'allendicheyt die finder Herten gheveucht„ is,
Mrt ghebruycke van liefde zuldy af-kcrven
Alle hinderlijck grief dat finder jeucht,, is,
Als v Herte in eeuwigher vreucht„ is:
Wat let v dat u^ at tijts ghevanghen moot wei'en2
'tIs'tghene dies natuere verheucht„ is,
AIs twee Herten cicx antlers grief ghenefen:
Ick vare in't Palleys der minnen gheprefen,
Daer aile Minnaers voor my nijghen,
Doer mynen tact Bloeme uytghclefrn,
Ende en wilt v meyninghe Hier verfwijghen,
Zoo meuchdy eonFoorc van licFde ghek:ijghctL

De Heraxt.

Van Hyponien edel Prince verkoren,
yerblijt v in de guldene fporen,
Die bier haer wapenen hebbeii ghe(1eghen;
Hier is 7hznadighe Prince al voren
De Soudaen van Perchi hooghe gheboren,
En van Danner dat Princelijck deghrn,
De Soudaen van Afrijcke onverfweghCn,
En Iphitus de groote Solbaroen,
Serfctes van Troyen ter wapenen gheneghert,
En Narciflus d'edet Prince koen,
Die hun mardaet hier zullen doen,
Ter eeren de vrouwclijcke grondekens:
Ghy edel Hertekens wilt v fpoen
Ten Tanneele zon3er arghe vondekens,
Om den pri js to ghevene me: lachende mondekens.
'De Heere van Hypo;r:en.

Echo,

Lof Venus die vatende zijt fcietiitie
Wt Ochea, Baer wij(heyt is in vlocyende,
'tIs redelijcl{ al doen v reverentie
Alle Minnaers, daer licfdc is in groeyendo,^
Dar shy v aldus met my zi}t mocyeude,
En conforteert my finder Hoot,
Dies zy v eeuwighrn lof roc v3oeyende
Van ally Baer lieFdc Hoyt in betlooc:
Nu wil iel{ Caen met hact}en groot
?en Tanneele daermcn Colaes hantieren„zala
'tis heden den Bach, dat toocht hem bloot,
batmen ghenuechlijck torn ieren„zal,
ick meene Narcitfus obedieren„ zal
Der wapencn ais een vrome engien,
Dies wit ick Caen mercken Cyn hantieren„al,
Ick zal hem met zoeten ooghen aenzien,
genus die laers my vrzme gbefchirn,

Verkurene Dochter wilt v verfraeyen,
En laet varen v zuchten en treren„ al,
Doer de 'linckinghe ewer ooghskens dracyen
Op d'edelheyt der wapenen die hier gheUeuren„ zal,
De Hcrarrt.

Wet aen ghy Princen to defer euren„ al,
Rijt inde bane kloeck en man ierlijck,
En wilt naer den danck oock fpruren„ al,
Proevende v Rid,lerlijck fweert zeerfierlijcks
Staet, zegh ick, al f}ille en leeEc beftierli j ck,
Ende en flat Hier voor de Trompetcen flateren,
Zoo moghen de Vroukens gocdertierlijck
AenCchouwen v Edelheyt zonder tateren,
Nu rift ane en doer v f veerden klateren.
Hier Turnoyen fy.

Dc Htrauc.
,pc Fla<

Staet ailic ghy Bidders van vromer daer,

L4
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Amoureusheyr.

Vanden handei der

Hare:^ fchomheye.

Staet, zegh ick, al flil]e en wilt niet i}rijrn,

'tIs Mons de Linije.

Staet ftille, ziet dat ghy niet en flat,
En ruft v een poosken in beyde zijen,
Aenziet de Vroukens vol melodijen,
V grief dat zalder by ghenefen„ zijn,
Want droeve herten doer fy verblijen:

Wonderlijck,mKr^turertn.

brn helm van zilver, war mgende ghye,
Zettefe hem op 'thooft, zoo't openbaer„ is,
War ughdy nu?
N.rci/fi fchoonheye.

Weeft kloeck en flout wilily gheprefen„ zijn,
Die bets flaet die zal uytgheleferi„ zijn

'tIs Mons de Linije,
Narcitt.s verkreech den danck, zoo't klaer„ is.

Vanden Vrouwen, en bier den prijs aenveerden,
Rift aen wilt kloeckclijck flaen met fweerden•
Daer Tornoyen fy wedei e.

Wonderlti ckmurmkrerrn.

De Heraut.

Hout op, houdt op,'tis meer dan tijr,
'cWorr fpade, men zalder niet meer Tornieren,
Ziet dat shy alle to vreden zijt,

En wilt elckanderen obedieren,

Want eerlijck, na des Hofs vercieren,

2aImen t'avont in't ban cket, dac's b1i jckelijck,
Metten Vrouwen zoete vreucht hantieren,
En gheven den hooghen prijs zeer rijckclijck:
De vreucht die wort daer onghelijckelijck,
Diemen ter Ecef}en zal doen d'Edcle ten love,
Thus komt t'avont al in'c bancket ten Hove.
Dacr rijdrn de Tornoyers uycer barcn.
Wonderl.j ck murmurerrn.

War zcjhdy nu?
Narti^ fcho'nheyt.

'tIs Al<,ns de Linije,
NarcitThs verkreech den danck zodt klaer„ is.
Wonderlycljmurmxrrrrn.

Nu quacketc haer'therte, nu ifTeblije,
Wat zegbdy nu?
Nor-

Al dit Tornoyen, ghy weer dat waer„ is,
Dar was om NarcifTus al ghedaen.
Naresffi jchoonheye.
Mocht fy met hem in Venus boomgaert garn,
Zoo waer't al goer.
W^nu'erlyek murmartren.
Kciren (by 2egh Matteken.
Narciffl ^choonbe^rr.
Laet ruyfTchen'ckerreken.
Wund^rlijck,m^trmkrtren.
Laet miauwen'cKatteken.
N.:rci^fchoonheyt.
Ick zegh van ons wort noch wonder bedrevcn.
Wondalyck,,murmurertn.
Venus die heeft haer raet ghegheven
Van Pointe to Pointe, war fy zegghen„ zal,
En hoe fy't hem to voren Irgghen„ zal,
Maer fy krijcht hem als den Palinck vafl metten fleerte.
N4rei^ fchoonheyt•
L1et Otis gaen hooren alle'tgfieveerte,
Oft fy fynen wille wel zal ontfchaken2
Wondtrl;; tk,rrirsrmureren.
Ka{}en wy hoop-hour onderons be}'d^n ghemaken
Vin defen mutfaerde.
14'ar.
Li

Vanden handel der

Amoureusheyt.
vinczt voor tbedcr-ztgghert.

rrarc^jji j•hoonh^yr.

Ia dat Baer °cbeite.

Yae't en trouwen,

wonderlyckmurmkrtrtx.

Zoo zouden fy noch verzamen in't lehe,
En daer met zoo zou fy a{ ghenefen„ zijn.
Narc: , t ^choorrhtyr

Koff ghy't zoo ghcmaken, ghy zo«dt gheprefen„ zijn,
Dus willet'tvyer nu order Windt ftoken,
'tWijf is plats rafende.
Yironderl y clL, mur1nxrertn.

Wy zullen't wel kaken,
Laet ors gaen aroyen alzulcke termkens,
Dat fy haer Lief ken krijghe in haer ermkens,
Echo.

Wat heb ick al murmuratien in't lijf,
Wanckel ghepeyCen die wreet en fel„ zijt,
Nudoen, nu later, is al 'tghekijE,
Ancxt voor weder-zegghen moet nu in't fpel„ zijn,
Want by wit in dit werck rebel„ zijn,
Dies myn memorie zoo is verbliiit,
Dat fy moet eeuwich in't ghequel„ zijn,
vacelerende zoo 'trier doer in den Wirt.
erfncxt "ioorWede'r-z,egu hen van hareDienatrl.

Dat komt by redenen dat ghy't verzint,
'cWaer y verkorene Bloeme zeer blamelijck,
Te zegghene dat ghy hem hertelijck mint,

Dat to openbarcne waer onbetamelijck,
Oft by°t v ontzeyde, cn w aer't niet fchamelijck?
Maer doer mynen raet'ten zal v niet quaet„ zijn,
Leyt fchaemte en eere met e, 'twort vramelijck,
Die moghen in't werck v toeverlaCt„ zijn.
Echo.

Ancxt voor weder-zegghen zou dat uwen raer„ zijn,
Dar ick fchaemte en eere myn kamer-vrouwen
Met cry zou leyclen?
p44acx^

'tWaer v eerlijck, wilt naer myn bediet„ doer,
Ick bidtsv vriendelijck.
Echo.
ick en zal'c niet„ doer:
Gaet zegh ick van my, ghy quelt my zoo were,
Ick en vraghe na fchaemte noch na eere,
Noch naer weder-zeg7hen voider onra{}en,
Ick zal hem myns hercC.n grieFontlaften,
Al zoud'ick eeuwelijck in't gheween„ ftaen,
En quelt m niet, ick wit alleen„ gaen;
Dit s wech,'ten mach niet langher ghelet„ zijn.
eifncxt voor tk+eder-zegghtn.
O lacer !hoe mach fy dos ontzrt„ zijn,
Ms arm verdooldegaendral indclinghe,
Onbef}iert in Venus padt nu blindelinghe,
Mifmaeft, van liefden verzuft, verdooft,
Van memorien en van zinnen berooft,
Zonder fchaemte oft eere to wederlegghene,
Oft zonder my Ancxt van wederzegghene,
Dat klaech ick den Goden met ,rooter allinden,
Venus tact haer conFoort nu vinden.
Een Tafel-fpcI van twee Perfonagien,
Deis nnghe,rooften ende den
Weigh cmiiiden.
Zen Orrghttrooffen zinghende,
Ghepeys leti^t my zoo zeer en quelt,
T Van my en kan icx nit gheweeren,
A'iyn zinnen zijn my zoo zeer onthelt,
Want troofl van Lief moet ick ontbeeren,
' tEn komt niet al naer my-n beghecrcn,
' CEa bat oock nier mat ick labeure;

Dns

Aznoureushey.

Vanden handeI da

Onghetrooftat.

Dus moet ick van druciC myn bloet verteeren,
Ick ben Baer inne ick moecer dcure.

My minnen ? och ! lacer neens,
Nochtans.waen ick van liefden t'ontzinRen,
A1 klaech ick haer, fy en willes niet bekinaen,
Dus valt my myn leven veel to were.

Ee' loughelinek,den Wslghewsiudtn.

yaert wech gheprys en melancolije,
Myn vreucht die is zonder inde,
Zonder Bruck zoo is myn herte blije,
Ick ben ghecrootl als de wel-ghezinde.

Wclg he»undtn.

Neon, peen, ick p7jfe al bat myn natuere,
En ick ze^ghe datfe elck wel pnjfen mach,
AI fpoor ick zeven op cenen Bach,
Ick kanfe met woorden zoo verdooven,
Datfe my alle gheli jck moeten ghelooven,
Noehtans en men ick d'een niet meet als d'at ^dere•

Ortgbttrooffen.

Myn herte ftee vol Bruck en allin:Te,
Want wat ick ketCe oft wat ick jaghe,
Sy en trooft my niet de Lieff}e gheminde,
Dus blijfick eeuwich in Vroa Venus plaghe.

Ong hetrooffen.

Welgheminden.

Hoe, en draechdy sheen liefde als Lezndere?

Myn herte is vriendelijck zonder klaghc,
Want wat ick begheere ick krijch confoort,
Wa fy loopen my naer van daghe to daghe,
Dus heb ick zorghe van me ghehuort.

weghden.

Neer ick en trouwen.
Ong het rooffen.

Ortghetrooffen•

Wel ghy fpree& Baer een woort,
Beter fweechdy eermen v kinde voort:
Hoe is uwen naem?
Wilyheminden.

Den Welgheminden, Ooft, Weft, Zuyt en Noon,
Van Veneris Kinderen oft haer Kamerieren,
Ick kan haerlien herten atzoo vercieren,
Dat fy my minnen tot hare propooen:
Maer hoe heete ghy?
O:?ghttrooften.

Den Onghetrooften,
Van elcken ongheacht en verfteken,
Al klaech ick haer hertelijck myn ghehreken,
Sy blijft altijt even fcha„ ziet.
iVelghemirrden.

Ick boor wc1 shy mint haer en fy v,, niet,
Dat's om to lijdene veel drucl:ich ghew•eens.

Ong he..

O gfieluckich brandere,
Mintmen v zoo were? dit'a myn ver{laen,
Ick peyfe ghy waert to berf}en ghedaen?
Oft Venus heeft v begweft
In ern Vrouwen hemde.
Wilghtmindtn.
Wat helpt Bat ghy veel (heft en draeft,
Zucht, weent, loopt, tint, jana ofCqueelt,
'tIs beter in de Witte armkens ghcfpeelt,
En minnelijck t zamen to zijn in't donckere
Zonder zorghen.
O:rghrrroofftn.
Wa hoort Bien Ionckere,
Hy fpreth al waer by een Venus Pachtere.
Wegheminden.
Ke fwijcht ghy blockfleypere.
Onghrtrooffen.
Swijcht ghy y rouwen verkrachtere.

Amoureusheyr.

Vanden handel da

Dus komt fy ter deuren haer we! vertooghei.
Welghrminclen.
Dan (lady v ooghskrns order haer ooghtn.
Ong bet roof? en.
Dan conforteert'cherce onghefaelt.
Wtl1hemmdtrJ.
Ghelijck een Bije op 'tbloe fel haer honich haele:
Ong httroof^en.
Zoo halet'therte floor d'ooghen een verlichten.
YYeghemmdtn.
Wat vreuchden moeten fy dan (lichten,
Onphetroo]1en.
Als ickfe zien by den daniTen„ fkaen.
Welghemindrn.
En ghy dan mcucht,
Onghetrooffen.
Voor dander Hanilen„ gaen.
Wilgheminden.
D3t's een ghezonde.
Ong hetre oft en.
En ick dan hooren mach'cvermaen.
Wrghemindtn.
'tGheluyt van Karen zoeten monde.
Onghttrooft en.
En wildefe dan eens vriendelijck op my zien,
Weghemindtn.
Dat waer een jcucht.
Ong httrooffen.
Maer als'tfcheyden Jnoet ghefchien.
WeIghemmden.
Dan dowdy haer Kant.
Onghetroofftn.
Dan neem ick oorlut.
We!g hrminden.
Dan iterfdy vin row byk?4ns aen ceAea kant.

Wdgbanurdnt.
lvijcht ghy fuffaert.
OngherroofEn,.
Swijcht ghy hraet- vernachtere.
Wegheminain.

Swijcht ghy gheckere,
En ghy beroemere.
Onghttrooffen.

Swijcht ghy eer aftreckere.
Welohemindtn.

Zijde ghy den Onghetrooften, en vrettcht vetftelcer.
Dat Wilde ick we! weten.
Onghetroojitn.

Ia ick zekere,
Die altoos trouft van Lief begheert,
En war icker om lije fy ee{' my toch weerC
Totter door toe, de fchoone Feguere.
Welghemmden.

Nu, nu, eer ons arguatic laugher dueret
Laet ons malkanderen helpen onghetreurf1
Den welcken al.lermeeQ troofi ghcbeurt„
V oft my, nu lace hooren overhoop,
Wien eeft?
Ongherrooften.

Trouwen dies houd' ick koop,
Helpt my voren, ick help v na.
Welghemrndtn.

Ick zai v wel helpen.
Ong hetrooften.

Als ick tzavonts voor hacr deurken ga,
Zien axle filet, 700 Caen ick een Rraetken omme,
We !ghemtndtn,

Ilan komdy ras weder.
Ong hetroofgen.

]a ech, w^aer macb[e zi}t^ de fchoon Blomine,
^u6

On^ka

Vanden handcl der
Ongbstresf far.
Dan zien ichfe gaen.
walghtsrindt*.

Alzoo verre als ghy meucht.
Ongbetr.^oftett.

Maer'fnachts dan komt de mee4e vreacbt.
W4bemm4en.
Als de Lieme gaet haer veynfterken fiuyten.
Ongbetroofthr.

Dan verzacm ick He en, Luyten rn Fluytad.
Dan gady voor haerveynfterken fpeleo.
Onghetroofriae.

Dan hoortmcnfe hemmrn, hoeiten rn qualen.
Weldhemimden.
Dat veynftcrken gaet een herteken open.
Ong hetros^tn.

Ilan kome ick laughs den leant gheflopea.
Wilghe7mndan.

Rechts al waerdy een hoendec-dieEkrn.
Onshetrooftm.
Dan eeft goeden nacht myn zoete Lief ken.
Wdgherrxndtn.
Dan gady wandelen om v vermeyen.
Onghetroo n.

Als ick dan van haerben g efcheyen,
Weghtminden.

Dan komdy noch eens en vreucht befpeuren.
Onghetr»oJftn.

Ilan kufTe ick den rinck vander deuren.
wilghn„urden.
Daer d'Alderliefhe haer hanc aen floech.
Onobetrooffen.

Dan gaen ick ilapen, ick heb's ghrnoech,
Dig den croon dur myn herte op ruitan mach.
Wig

Amoureusheyr.
IVelghemindtn.
Li n ick xhe dat eick myn natuere wet luttea„ t4nael+i
Maer helpt.my nu tis myn begheeren,
Ick zal v al myn manieren verkleeren,
Hier moet shy v neerRelijck to y zettea„ mad.
OnghttroofEtrt.
ick zal v wet helper.
Welghemindan.
Als ick verzaemt ben in danffen o^'t banekettel^„ dan
Gaen ick my in een hoecxken heken,
Om d'Alderlieff}e daer to fpreken,
Ia daer d'al.ierfchoonfte komt rvandeleK.
Orrghetrooj{en.
Dan komter een werp-ooghen.
Wilghiminden.
Ia en de handekens handelen,t
Onghetrooftat.
Ia en'triacxken van' den vingher tretkeM.
Wilghemindest.
Nochtans moeten wy ors zelven decker.
Onghetrooffen.
Zorghende ons mocht iemant begrijpen.
wtlghernindcx.
Dan Qeypooghtmen.
Onghetrooftat.
Dan gaghet aen'tnijpen.
Wil^hemindrrt.
Gheveynfdelijck wilt fy haer fchamen.
Onghetroofftn;
Dan ee(} Lief wanneer zutlen wy vetzamen,
Wtls^htm:ndeit.
In een kamer heymelijck al {}ille?
OnghatruuJlen•
ban inae& ghy't al ua uwen wine.
f1'i$
^r
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Wilghnminden.

pan komtfe by done^cere inne ghefchotetl,
Urrgbetrooffen.

1tIs watt, want fy vindet deurken untfloten.
Weghnnsrtden.

Dan omheli}menfe daer terftont feel.
Onghttrooffen.

Ghy biet haer v arm kens.
Wcjghemindtri.

En !y den mont we!.
Onghetroefftrt.

Dan fchijnt fy zal aen'therre weeck werdtil.
Welgheminden.

Dan zietmenfe ontverwen,
Orrgharoofttn.

Wit en bleeck werden.
Wilghemindan.;

Terftont is dat herte wederoin verf'royt.
Ong bet ro of? en.

Dan ifT'er een Tale! met Rofemarijn behroyt.
Weghtminden.

Dan gaetmen daer minneli ck bancketereu.
Ong hetro^,/^rn.
Dan gaetmen danfl'en en hoveren,
Welgh.-minden.

)viet Harpen, Luyten en Fluyten„ nn.
Ong he' roof? en.

Dais bereytmen daer'tbancket.
Wi[ghtmcaden.

Dan gaetmen al daer truyten„ nu.
Onghatrooflas.
De lamer behanghen zeer ghericffelijck.
Welgheminden.
Pat' zieanea des dch kiaFrheyt liefiUck.

Ong be.

Amoureusheyt.
Onghetreoff gyn.
]Ian vint hem Troylus met Brefida alleene,
Dan hanghter een viole met Roofe-water reeve,
Weightmirtden.
vaer gaetmen'taenzicht en de handekens dwaen.
Onghetroof!'en.
D'alderfchoonik gaghec hedJeken op flaen,
Welgheminden.
Met twee oorkufl'ekens net van pai'fe gheleyr,
OnghetroofErn.
En 'tbedde met Roofen en kruyt befpreyt,
Welvhemindcn.
Dat tie& ghelijck een fpeceri}e.
Weighensinden,
tick hael} hem,
Weigheminden.
Met herten blije,
Onghetroofftn.
Om eerie ontkleet to zijne.
Weigheminden.
ban brenghtmen Baer alcierhande maniere van wijns.
Onghttroafftn.
zuycker-gheback, trefeye en fueaten,
En toonen d'een dander fiere ghelaten.
Welgheminden.
Danis fy hem minnelijck ontfaende„ daer.
OnQhetrooftm.
Dan is hyfe in fyn arm kens 11aende„ naer,
tVelgheminclen.
En werptfe op'tbed3e oock moedernae^,
Zoo ftijfdatdebedcfpond;. krae&,
Orrghctrooffcn.
De fchoone fprugte.
Wel^ht»tinden.
En 3an tert^onc
^ ;
Ong he.

Vanden handel der
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Welghtmi»den.

Onghetrooffat.

Is'tkeersken uyte?
En fy fpelen lift donckere metten blinder.
Welhemindtn.

Hol y, niet voordec en willen wy ors ondenvinden,
Ong htrrooften.
Te fprekea van alzulcke dinghen.
Welghtmatden.

En effens daechs hoortmen de voghelkens zinghett,
Onghttroofftn.

Daer hanghende in de kamer met melodije„ jent.
Welghtm»tdirr.

Dan zietmen de klaerheyt aen alle zijen„ bekent,
Oni'hatrooffen.

In de kamer dringhen door de glafen.
Wefg heminden.

Dan hoortmen op den toter
Ong haroofien.

Den Waken blafen,
Welghtminden.

2inghen,
Onghetrooffe».

En alle vreucht belcyden.
Wightminden.

Dan eel}: och Lief
Ong hetrooft en.

Wy moeten fcheyden,
We!5henainden.
• GIs mcer dan tijr.

OnghetrooJteFt.
Och Liefken peen,
WelQhemiuden.

Ick bidrs v Lief bli; Ft,
On^hetroofgtn.
'tin is naa dach.

Eliiven Lid'?

Ong bet roo,/fsr.

Ia.

Wighemitrdrn.
Och ick en mach,
Ick muet wederom naer huys,
Eer latter iemant op is.
Ong hetrooffen.
Och bitter fcheyen ! en groot confuys,
We!ghrmsnden.
Noyt meerder abuys.
Ong hetrooften.
Den na,cht is hondert nachten to kort.
Welahernanden.
Watter dan al droef heyt wort,
OnghetroofFen.
Zuchten,
Weghtmirtdtn.
1Claghen,
Ong hetrooften.
Schreyer,
WelQheminden.
En duchten.
Onghttrooftcn.
De handekens d^awen,
W.<Ig hrmin:fin.
Deborf}kens knuyfel.:n.
O^g!^ctrooftcs.
'tHerte vol rou'ven.
WelPheminjm.
Och' datdm dich zo,vrocch komtblijckete.
OirBhetroo1fen.
Dan c^I1 oorlof.
^ViL

Vanden handel der.

Amourettsheyt1
too dat fy hem al le fyn hayr af-fneer,
Dser by fyn kracht met moeR verliefeq.

Wilghtnsinden.

Dan ga_nfc ftrijcken
In hcys eer latter iemant ontfprinftt

Onghttroofftn.

Onghetroaften.

En als fy alleen is,
Welgheminden.
Wat zijdy clan ? din&.

Onghetroo fen.

Dat waer een wonder om vertrecken,
Wiighemindcn.

Nu eeft ghefcheyen.
Orrghetra4en.

Tfchijnt ghy wilt met reynder liefde ghecken,
Zoo ick aen v ver(Iaen principalijck,

Ick prijfe eerbaer liefde gheduerich loyalijck,
Tot datmenfe in Venus Tempel mach togheq
De LieEfte to trouwen.
Welghtminden.

Dat loopen heefter veel bedroghen,
Daer weer hem veel meer befmitcende,
Aritlotcles was by niet verhittende,
Meynde by hem Hier met fyn Lief ce verblijen,
En liet by hem Hier van haer berijen,
En breyelen als een Peert ? 'twetck hem gr[efie,
Onghttrooffent

Ick hoot wel v herte is als IaCon vol liefde,
Daer lfyphile om in't water fpranck,
Medea kreech hem'tVlies teghen vrienden danck,
Oft als Eneas die Dido eer y} k roonde,
En die haer ten le{}en qualijck loonde,
Oft als The(èus die Ariadnr verliet ten inde.
wrlghemtrtden.

Men vint hoe dat Samfon Dalida mimic,
Dat by in Karen fchoot rufte, alzvomen weet+
Zoe

Men vinter die ghetrauwe liefde verkieCen,
Wat trouwe heft hero Leandro ghefchoneken?
HeCft fy haer nietinde Zee verdroncken?
Hem teghen fwemmende uyt rechter minnen„govt,
Wel hemsndert.
Men vinter vole die ^un zelven Hier en itinnea„ vroet,
virgiiius hinck by Hier in ern mantle?
En Hercules die in een hemde verbrande,
Dacr moeter vele als den OnghCtcooften doles.
Onghetroaffcn.
Porcia dronck om Brutus gloeyende koten,
Mits der aouwen die in Karr was groot,
Echo quam om Narcifflis ter door,
En Thisbe doorhack haer om Pyramus not6tsttis;
Zpicke trouwe en vondtmen Hoyt in Mans,,
Als aen 1eCeyrouweheeftghcbleken.
Welgheminderr.
Gheen trouwe in V'rouwrn teghen Mans to fprekea,
Exempt! aen Dalida en nosh antler vele.
OngNetroofren.
Daer komter mentchte tot defen Cpele,
Die cfi'amodireu(heyt wanen bedrieghen,
Maer reyn lief ie en mach Hier lieghen,
Maer minnen ecrbaerlijc!: tot alkn ujen.
Welghemindtn.
En zou ick my Hier meet dan ghy verblijen,
20o en zoos ick Hier wel triumpheren,
Maer ick prij Ce al bancketeren, hovered,
Hier met Paridis liefde conFoort.
Qngherrooften.
En ick prijfereyn liefde wiedat hoort,
:Ali den On^heu0ohen Lic ick my kiane„Kier,
^4

^r
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In denchden in eeren ick alcijt minne„ her
Myn Lief boven goudt, peerlen, oft gheReente.

Oorlof wijfe ghezinden.

Welghtmirtdrn.

Onçgherrooftex.
Oorlofrechtveerdi he.We^hemindtx:

En ick prijCc vlieghende liefde om myn verkleente,
Alzoo langhe ats fy my mach ghebeuren,
En dit zette ick elckEn r fynen willekeuren,
En gheven't hun over al zonder hinderen.

Oorlof hooghe bekinden.
Onghetroorftit.

On^hetroo/fen.

Nu dan ten leften inden
Wit v Godt in gratien„ ontfaei.

Nu, nu, laet ons arguatic mindercn,
En gheven't hun over met eeren,
Hun alledie't hoaren Vrouwen en Heeren,
Aen wien fy meefr Karen zin zijn draghende.

Wilgheminden.

'tis sl uyçrecreatien„ ghedaen.

Hier eyndichr Kee twetde Spel.

Welghtm:nden.

Den Onghetrooftcn en Welgheminden zijn v vraghende,
Wiens manieren v meefr zijn behaghende?
Den Onghetrooften Kier in eeren komt gaende?
Oft den Welgheminden fyn LieEoncfaend.
In fyn Witte armlcens?
Onghetrooffen.

Nu houwet ftaerde,
En wilt van die arguatie cefferen,
En latent den Heeren concluderen
Met dean Amoureufen in liefden bezeven,
Wie fy de meefle autoriteyt zullen gheven,
Want myn nacuere is altijt deuchdelijck
Tcr,eeren Godts.
Welghami»drn.

En myn natuereis vreuchdelijck,
Dus nerve ick oorlof met defen bewinden.
On3httrouffen.

Ick ben den Onghetroof}en.
Wilghemindrn.

En ick den Welgheminden.
Ong hcrrooffta.

O6r1oF eerweerdighe.

'vet.'

PRO LOG HL.
?en felcen valt in defperatia,

En hoc Venus haer belooft d'ontrou Eeyt,
En 'tleet to doeq wreken ecr langhe!'patio,
Zunder gratie•

DE PROLOGHE VAN
HET DERDE SPEL.
Hv edei amourettCe Vronwen en Heerett,
Wyhebben v frguerlijcken fpeelwijs getoont
Hoe Diana Aeon in een Herr de verkeere,
En hoe fy hem naer verdientte heeft geloont,
En hoe Wonderli}ck murmureren heefc ghea
h oon
De fchoone Echo,'twelck haer heeft verdroten,
En hoe Narciffi fchoonheyt, weert ghekroonr,
'tHerte van Echo ded' finakeu de bitter noten,
Al{ was doorfchoten.
En hoe fy haer Varier ootmoedelijckbat,
Dat by eon Tafel-rondo zoude dccken,
Oft eon Tornoy-feel opflelten, om dat
Sy Narcif'fum tot liefde zoude verwecken:
En hoe Narcifias gnatn ttr zelver plerken,
Daer fy hem naer Veneris raet aer.fprack;
En hoc fy bcklaech3e dat Cv tot ghecken
Was komen, en hoe fy met fwaer onghemack
Droech der liefden pack.
In ons derde Seel vricnde» zulten wy vertellex,^
Hoe Echo in plrabel to von en leyt
Haer liefde Narcifto voor alle Ghezellen:
En hoe by haer den {l -stet van trooft ontzegt;
8n hoe Echo door mi(trooiticheyt

Ted

Hoe dat Atropos mettcn ftrael der doot
diet amoureus Herre van Echo doorftraelt,
En hoe fy decrlijck beklaecht wort naer hacr Boot,
dal v Poetelijck worden verhaelt,
En hoe Venus Cupido onghedraelt
oval dat by aen de G uden zou begheeren wrake,
Op dat hV naer fyn verdien{^e zou ziju betaelc,
En hoe Cupido ded' Narciffus aenfprake,
En pleddeerde do zakr.
Hoe Diana hem veranrwoorde in't ghevecht,
zullen wy v Speelwijs oock doen ghedincken,
En hoe Iupiter by vonnift'e woes voor recht,
L'at Narcillas in ern Fonteyne zou verdrincken,
Daer by fyn fchoonheyt in zou zien blincken,
En hoe Neptanus en Cupido, door Iovis voori}eI,
't Water befwoer, dat by to gronde zou zincken,
'tWelck by verdient hadde door fyn rigoreufbeyt fel,
Zult ghy hoorcn in't Spel.
Noch zullen wy verhalen voor elck in't ghemeyne,
Hoc Narci('!'us zeer vern:oeyt zijnde qusm
Aen de voorfchreven klaer Fonteyne,
Daer by zulcken vreucht in fyn zelfs fchoonheyt nom,
Dat by naer fyn fchaduwe to grpnde fwam,
Daer Arropos de wreede 3oddinne {}erck,
Ghelijck de Wolf vernielt eon Lam
Hem haelde door fyn rigoureus werck,
Wt tfweaeirs perck.

Names

Vande! hande! der Amoureusheyc.
Cmen aver Perf onagttnt rv^cn't

HET DERDE SPEL.
Echo.

derde Spel.

ECHO.
'tHerre van ECHO.
NAK CISSVS.
N A R C I S S I fchoonheyt.
Wondcrlijck murmureren.
Heere van Hyponieu.
Een Heere.
Druck en fpijt.
VENVS.
ATRAPOS.
Twee Ghebueren.
CVPI DO.
IUPITER.
DIANA.
NEPTVNVS.

Ac's myns arm melaneolieufe?
Buyten redone dus onbef}ic:rt„gaende,
(fat ick verdwaefdc dus avontuereufe,
Uus vaa blijve ongcmaniert„gaende?
Twijffeleblijfcongedangiert„gaende,
Maer hope failjeert my indrr naot,

\\ 't7

Dies ick van liefdeu blijve doorviert„
gaende
4
Door'cflrael dat my ter Hertz fchoot,
Och ! de Prince alder Princen 'tHoot,
Hy komt my rechts teghen bier in't vergier:
De Goddinne Venus daer liefde haer in befloot,
Sterck v Narciffe edel Princier
Tot alder deucht.
Narciffict.

Schaon Mabhet&er„ zeer guedertier,
Ick dancke v uwer falutatien,
Dar ghy v jonulelijck behier„ aen my nu bier
Zijt barende, Bloeme reyn van n3tien,
Te defer fpatien.
Echo.

2oete woorden ghefproken uyr grarien,
Eckel Ridder, die zijn altoos ghetijetijck,
Het en ftaet to gheender blamatien,
Dat meen ickvrijelijck,
Wat fchaedt een minlijck opzien blijelijck,
'tEn ko[} doch niec„ welck hier ghefchiet.
NaraJfiu.
Fraty is'tbrdiet.
Ech•.

Ionh wit} diet„ tier,

at

Vanden handel dez
Dat toocht nateure.
Narc:fus.
Hetbiij die't„riet
Schoon Roofe-fleure„ grout van valcuro,
Echo.
Met zoeten faveure„ to defer cure,

Edel Ridder, heb ick ws sets to doene.
Narc:flue.

Ick ben t uwen bethn fchoon figeure,
Reyn createure.
Echo.

O Ridder koene„ grout van bevroene,
Fen vroiiwelijcke imagie heeft my gheklaechC,,
Ick mach't v w..l bier vertellen in't groene,
Dat hinderlijck grief op haer verdaecht,
5y is gheplaecht„ jammcrlijck vertzaecht,
Want haer Hcrte is in't prifoen van minnen
Van Wonderlijch murni&ireren ghejaecht,
Dies fy met Bruck belaecht„ haer vijfzinnen,
War mochc fy beghinnen f, am vreucht ghewinaeMt
Dat fy haer Herce moche conforteren.
Naresftcs.
De zake is laflich om bcl:innen,
En fwaer om gronderen,
ll'onghebon.ien Herte moe{le vnieren

Zander failjieren
Met der I-i^rten die jmmer1i jck zate ghevanghep,
T=i2 metren {trutel van troone deffirmeren
'tPrifoens verltranghen.
Echo.

2ijn Bit dc' ganghen 7' haer machs verlang6en.
Narc:ffiur.

Iae't blafende w3nghen„ fchoon Keri'!'ouwe.
Echo.

Bch Ri idcr ghetrouwe„ vrgom en vail jant,

Amoureusheyt.
Moe tttotht det'e Bloeme uyt haren rouwa
Gherakea ? vey edele Prince vol verhant.
Narc4fflua.
Ick en wcet aiet beters, Bloeme playfant,
Dan Bat fy om den fieutrl van troofte vrameli jck
1onftefijck bidde.
Echo.
Wier Bat niet fchamelijek„ en onbetamelijck.
Narciffui.
iae t, en neen'c, haddy'c verhant ghenamelijck,
By redenen Bloeme grout van gheffachte,
Der vrouwelijcker imagien, zoo waer't blamelijck,
Maer'twaer hen grout, hebt in't ghedachte,
Diemen Bus achte.
Echo.
)^taer oft VVederzegghen Baer in wrachte,
Hoe voer iq dank
NarcifJirs.
Zoo Bede by als een Tyrant by krachte,
Wiet als een man.
Echi.
],jaer houd'ick my an,
Die woorden Bic zijn my zoet om Koren:
Eck bent Prince dies Hier ontgaen en kan,
En die Leven moet in der minnen ghcfpan,
Want'tHerte ghevanghen leyt in toren:
Dies bid ick v Prince edel gheboren
Om den ileutel van troofte,root van virtuyte,
AIs Bat ick als v, alderweercle verkoren,
Myn herte mach van alle Bruck ontiluyten1
'tVVelck leyt in muyten.
Wondtrli^clZ,mkrmureren.
3a,ja, Bat zijn de klayten,
MutCe, inutfei teat zider uyc fpruyten,
i^iet

Vanden handel der
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Dies heb ick keuringhe„'twort uoch lautsghs
Al haer labearinghe.

En n ze1vrn zoo gaet verflaven?

•EIs een groote armoode, diCt molt lijM:
En hardy niet liever met mrlodijen
In een fchaon kamtre t`uwcn gherieve
'Fe wefen, daer ghy v mocht verbli jen
Yonifelijck met uwen zoeten Lieve?

Echo.

O Princelijck greyn leeft zonder trturinght,
En wilt my cien ileutel van troofte gheveo,
Oft eeuwelijck moet ick in'sdruca verfinepcittgh.
Als arm verkrkene jammerlijck faevea.

fiat's axh ecm boete van meslcieve.
Narcif fsu.

Narciff^ts.

En belght v niet reyn Bloecne verhevea,
Den fieutel van troone zoo mcetty drrven.

Neealck, want fy kleyn ghcacht;, zijn,
Die met Vrouwen ligghen En concubi jnen, ..
der a^apenen vfantie moet in't ghedacht„non,
Daer zoude hem elck Ridderlijck herte toe pijncns
De Vrouwen die dden natuere verdwijnen,
Sy eorromperen fchaonheyt en feucht,
$y korcen'tleven,'trriach menighen fchijnrn,
Dus en merck ick in Vrouwen no gheen deucht,
Neer (choon ghelaet, dat elcken venccucht,
Heeft 2tlie fcientie ter seder ghevelt,

Echo.

Och ghy fpree& concrarie ws woorts 6exveis,
Het fcheen ick zoude confoort verwerven,
Zuldy my dan troofleloos later fterven,
Waer zal ick allendich Wijfdan fwermefl?
0th! wilt mynaer herten grieEaf-kerven,
Op aile vriencfchap en myns ontfermen,
By uwCC gratien.
Narciff7rs.

Alle krachten order voet ghevenchr,

Ick en acht gheen kermen
Van Vrouwen behendelijck van fpraken,
By my en zallen fy niet ghehetmen,
Sy en moghcn my in gheender muueren vefmaken,
ick en alit gheen Vrouwen.

11e ghetUchtcn bedarven en ontRelt,
Dus eeft om niet dat ghy my quelt,
Eck ai beghcxre gheen Vrouwen, laet my met vtcden.
Echo.
O eclel Prince van groater ghewelt,
Itoc nzeuchdy de Vrouwen dus yonder treden,
Die fondatie zijn alder vrolijckheden,
En dyer den boom des levers by groeyt,
l4et is tyraanicheyt van zeden,
Want ayt Vrouwen niet dan deucht en vIoept.
N.trcif fcts.
bit achte ick kleene.
Echo.
0th my vernoeyt
Mynslevens, door v groote vvreetheyc
Ys mywurts 6acende1

Echo.

Lacer waer by2
N4rciffru.
Um vreerrfde zaken,

Dac fy alle de weereltbedcieghen:
Maer myn hrrte mcet a,lle blijfchap naacen,
Wannrer dat ick mach jaghen en vlieghen,
Darr wil ick myn jonckheyt altoos met vrleghea.
Echo.

Watblijfchappen is v loopeir y draven,
Dat ghy de Peerdcn doat mouehr rijcn,
U

R•
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Amoureusheyta
Tel Tyrant vol der ontrouwen'
Laetty my dus in der minnen tempeeR
Mifmae& totter doot bevreeli?
Zoo en wil ick nimmermeer eten Hoch drincken,
Maer !}erven in der minnen foreefl
Trooheloos, zonder achterdincken:
Ay my! myn herte gal my ontzinckeh,
Myn ieden begheven,'therte lamenteert,
Ick vallein oninacht, myn fprake failjeere.

Om gheenderhande jonfi noch leetheyt,

Die eenighe Vrouwe my in mach fteken,
Zoo en zal ick door amoureufc heetheyt
Van Vrouwen myn reynicheyt niet breken,
Die ick belooft hebbc.
Echo.

Hoort my loch fpreken
Prince alder Princen, de verhevene,
Ick en begheer niet der luxurien treken,
Maer met v m reynicheden to levene,
V minlijckopzien to aenklevene,
En v zoete woorden t'elcker euren
En v eeuwich by-zijn to bezevene,
Is my ghenoech mach't my ghebeuren.

Pav SR.

O

Narc: fJirs.

Een Heere.

Edele ghenadi;he Prince gheprefen,
V Dochter leyt Kier in onmacht gheflegher;,
De Heere van Hyponien.

Ey laeen, wachermen ! wac mach haer wefrn?

Dat en begheer ick Hier, 'cis een berueren,
Der zinnen een eeuwighe temtatfe,
Een verweckinghe der gatueren,
Om tot luurien to komen t'elcker fpatie,
Dus fwijcht, en maeft gheen murmuraae,
ivlet Vrouwen zoo en wil ick nict accoorden.

Een He'ere.
Yck en weets Hier ghena.iighe

Here gheprefen.

De Heere van Hyporacn.

EL ha.

Na dat zoo ftaet by uwer gratien,
Schoon Lief gheeft my zoetheyt van wOOrcien
Om op to levene.
N.:rci f fig.
Spreyt elders v koorden,
7n v nette en zuldy my Hirt ghetouwen,
G been eere en tact ghy aen v boorden,
Ghy en hebt gheen fchainel herte van Vrouwen,
Dit's wech, ghyen fchaemt v Hier.
Echo.
Och Hoyt en was ick da y vol rouwen,

D vilc:yu aid:r vileyneu meek,
P

^^

'tHerte is my vol drtics gherefen,
Als ick Vrouwen eenich cerdriet uen pleghen.
Een Heere.
O edel ghena.dighe Prince ghcPrefrn,
V Dochter leyt hier in onmacht ghefleghen;
Maer en verflaet v Hier edel Princelijck degheti,
'tIs mif'felijck war de Vrouwen deem.
De Heere vin Nyponrnr.
Draechtfe in haer kamere, want ick beghecrr,,
En conforteertfe naer toebehoorei;
1et alder zoeticheyt.
Een Heere.
d hooghe gheboor:n
Prince, dat en zullen wy Hier laten,
Ve^^us grade kome haer tc baten.
H^

Amoureusheyt.

Vanden handel der

lvare^^ rchoonheyr.
Wy ujn voI van trayfoene,

Drkekenft yt, een vtrrader.

Ick lugher zoo de 'Loch na haer draf„ doet,
Myn quaetheyt en lath niet watmer af„ doet,
Want altijtdat Eck val acchs ghefpuys„ blijve
Van myns zelfs valCcheyt dat ick abuys„ fchrijve,,
Als ick wercken mach onder Venus kinderen:
Waer dat ick kome ick kan't al hirideren,
Dus meen ick Echo Hoch to beringhene,
En in't lets der defp eratien to bringhene,
Als datfe de Boot daerom bezeuren„zap:
Sy weet Hoch luttel wat hair ghebeuren„ zal,
Nu als haer trooR van lievefailjeren„ moet,
Want onweerdich verftooten, deftruereh„does
Haer jeuchc, haer wetvaert,en haer jolijt:
Wa Wonderlijck murmureren.

Want alle quaetheyc konnen wy brouwen,
Wonderlq ck nsxrmureren.

Ghy zijt een bedriegher van \rouwen.
Drink to f^yt.

Wondcrl yclçmKrmkrtrtn.

Wa Druck en fpijt,
2ijt ghy dat? komt by zonder ghekroonheyt.
Nares^ fchoonheyt.

G hegroet weef} t'aamen.
DrMck,en f^Jt.

Wa Narciffi fchoonheyt
Weefl willekofn, ghy knoopt der minnen knoopkerie
Worrderlrjck,murmlireren.

Ziet my dit zoortken.

DrxcfZ en frzjr.

'Vie koopr dit hoopken?
Die zette eenen bril op fynen neufe.
Narciffi fc•hoonheyr.

Lek hadde liever den Godts-pennincic dan den keufe.
LVonderl yc1Z, mxrmXrerrn.

Diet koopt die en heefc gheeu deucht to doenc.
Druckeflfht.
VFty zijci Iocws Difcipulen.

N^^

En ghy zijt een de{truttie van memorien.
Narca^/ehomnheyt.
En ghy zit bloetgierich vol mortorien,
Die Atropos brenglit metter ftrale.
DrueEZ,en fJ^yt.
Myn meefteblijfchap is ziefte aft quale,
Van my en lcomen gheen vreucht ghebruyekers.
Wonderlij ckjmurmkreren.
Wy zijn zeer deuchdelijck.
Narci^ fchoonheyt.
Als een koe vol zuyckers,
In archeden krijghen wy voetfet en malfcheyC•
Wonder%ckjmurmurtrtn.
Wat ordineren Wy?
Druck,tn yt.
De quaethe valfcheyt,
Diemen oyt verrader mocht in't hoot„ bringhea.
N,irei^ fchoorrheyt.
Lieve wat is datte?
Driack,en fqyt.
Hoe dat wy Echo zullen to door,, bringhen,
]die van Narcifl'o is verhooten,
Dit is den Beck Baer wy naer klooten,
Want onweerdich verf}ooten heeft my bevolett
pit werch to doene.
Wunder-% ckjmrarmarere*.
Noch gaen ick ter Scholen,
Qnweerdich verttoote.l, wat man is datre?
Nz

N'^tr-

Amoureusheyc.
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Wonderlrjck,murmkrtren.

Narci^ fchoonhe^t.
Die en kenne ick oock niet.
Ds'ack,,enjpyr.
'tis een groote Katte,

Wanr conFortatieby hem fheefr.
ii onderlyck murmtsrertn.

Eeft oock een verradem?
^rucf^enh1ii,t.
Iae't, de gaactf}e die feeft,
Dus Tact ons wercken uyt fynen propoofle.
Li'ortderh ck ,m u rmurertn.

Het waer poet in tijts ghezi^n ten rookie,
Zouden wyCe metrerdootbefpien.
Narcqfi /ehoonheyt.

Ick en wilder niet toe helpen.

Druckjn fjt.

Beyt, war zou dac bedien?

4'Vurci^ fchoonhe}^t.

Ick en wine nicmant rer doot helpen doorftrepelet^•
Wonde7lrjch`,murmureren.

Wat wilily nu keeren?
Drrrck ,enJfr jt.

Wat u illy nu wegelen?
Daer ghy zelve al dit werck yhebraft„ hebt.
Wonderlcjckmtirmrares^en.
Ghy!}ort valCcheyt uyt fc:nijghe lepclen,
Wat w illy nu l^ecrcn?
Druck,en f fit.
Wat wilily nu wepelen?
Wonderlr^ek mHrmurertn.

Wattinghe zoudy ons nu ontrepelen,
Daer ghyfe totter loot beklaft„ hebt,
Druck ,enfp fit.

Wat wilily nu keeren?'

^^s

Wat wil:ly nu wepelen?
Darr ghy zelve al Bit werck ghebraft„ hebt.
Narccffi fchaonhryt.
G'iy meucht doers des ghy den !a[i„ hebt,
h: acr ter door en brcn7h ickCe immers Hier:
A lieu dies ganck.
DruclZ,en fPijt.
Hy fchud:1es fynen pier,
Nu als de Meeskeus inden ilach„ Rijn.
Wondcrlaj ch`,murmurercn.._
Hy za,l nochtans ghcrekent in't ghelach„ zijn,
Gaen Baer by wil, al is 11y verbolghen:
Wat nu to rade?
Drctck,en rpjt.
Wy moeten'cWijfvolghen,
En alft zal pas gheven ter Hoot,
Loop ick om Atropos Goddinne vander loot,
llus laetfe ons hier wachteii even [tijf,.
En alft a jt is vallen wy haer op't lijf.
PA V$A.
Echo.
Vermaledijt menfche ! wat hebdy ghewrachr?
O Uat ghy herte en airmen hebt ghegheven
Den ghenen die ws niet met alters en acht.
Dat zal v allendighe Hoch koften'tleven:
U Bruck alder drucken bezeven !
U fpijt, die alder fpijten fpijt„ zijt!
O fchan den der fcnandtn, die my aenkleven!
O verwijtelijck verwijt, die in't verwijt„ zijt!
Die teghen myn welvaert nu in't krijt„ zijt.
O hoovaerdich herte hoe zijdy verwaten,
O liefde liefde ! hoe zijdy verfiekeu,
U fchoonheyt fchoonheyt ! moetmen v hateu?
U trooft trooft! blijft ghy nu beCweken?
O r•rcr
N4
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i) vreucht vreucht ! ghy zijt my ontheken,
U dangier dangler! ghy zijt myn erven,
0 herce herte ! eer lanck zoo moetty breken:
O defperacie ! die ick verwerve,
s'an fpijte van drucke dat ick bederve.

carmen mater den dach ran heden

Dc wrake van hem noch zal befchrijvett,
'tDangiervan minnen, reyn Bloeme der Wijven,
Zal by op ddrrweerelt nach zoo proevene
Witt d.:fprratie van v driyven,
Met Willi ;her herten flerve ick zunder bedroeven,
Cshy xult eruwelijck, zon:fer hinderlijck groeven,
In't Psllrps der minnen zijn verkoren,
lG heenen troofl en zal v meet behoeven,

DrKCk,en f int.

Dat was eeu ftootken.
Wonderlyck»tltrmKrertn.
mat ghinck ter herten.
Drucktn fp jr.

fact loopen'tklootken,
Her naeft meer finerten,
Ec.fe Atropos metten ftrael zal herten.
Echo.

O Venus, Venus, der minnen 3oddinne,
Over Nacct{Ths zoo roep ick blamelijck
titi'rake, dat by reyn Vrouwen minne,
IS btaCphemerendCnu dus onfchamelijck,
Wrake der gheveynftheyt onbetamelijck
S:ndcr woorden, die my hebben bedroghen,
tti rate Cynder fchoonheyt, die onvramelijck
'r}- ierte in minnen heefc ghetQghen,
W rake dat ick dit moet ghedaghen,
"Ify hem, die draecht Bidders naem ten ftrije^
S':i den boom des levees tact vcrgaen,
'• 'rake fvnrc Felder tyrannije,
: sic my cius eeawich tact in dangler f}3en:
:' # c my! ick moet de door ontfaen
s nor hem met grooten onghemake,
):e myns, eytaes ' niet en acht ern fpaen,
h ;cr Onwcerdich verhoocen afis dezake:
(? Venus bier of beghecr ick wrake.
Yenrss.

'•Iyn i^y rverkoren zijt tech to vreden,
.^a.: zal zulcken wrake afbelclijYcn^
Dstt^e^

Want daer is blijfchap zonder toren,
Die blijft uolftandich.
Echo.
O Venus, Venus, nu ben ick verloren,
Na'tmorfeel der door cell dat my langht,
Druck en fpijt wilt my ver[morcn,
Hy leyt my zoo Cwaer op't ljjFen tiranght,
Iviurmuraue leyt memorie en vanghc,
En wilt my in defperatie jaghen,
Myn grief, dat boven al verftranght,
Vail ick nu mynder Herten gaen klaghen,
Zoo fterven wp t'zamen finder piaghen.
Wonderli^ck,»uermxreren.
Hoort Druck en Cpijt,'tis nu recbt tijr
Um Atropos pnetter doot to halene.
`Druck ,tn fpyt.
Zoo en pijn ick my Iangher niet to dralettt,
Maer immers zoo flaghet Wijf wet ga.
Wondtrlj ckjrtKrmurcron.
Ick zal in trnuwen.
Drucken f yt.
Ia Hoere loon ja,
En laet v'tW i jf roch niet ontiluypeh.
Wonderlye kjma»,txrtren.
Oft wy vanden zelven foppe ttzoeflen zuypen,
Roe voeren tivy chin ?
N s

Druck,
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'tHerte van Echi.
(') moordenare,

DrtccI enfijtb

zoud'itk niet prijfen,
War rampe zoo zullen wy weder verrijfen
In andere menfchen, zoo w pleghen,
Waer voor zorchdy?
Dat en'

Wonderfyckjmrrrmureren.

Left niet fchoon uytgheffeghen?
Wat haeft v, ghy ftaet zoo vele en klapt;
Loopt hack de doot.
DrKCF`,ex fpyt.

Dit's wech ghedrapt,
taer en laet haren Bruck niet minderen,
Wiltfe altoos met fwaren ghepeyfe hinderers.
Echo.

O Herte, Herte! nu moetty fterven,
Eylacen ! hier in't pri g oen vary minnen.
'tHerte van Echo.

En mach ick nimmermeer troofk verwerven?
Echo.

O Herte, Herte! nu moetty iterven.
'tHerte van Echo.
Och ! zal ons Venus laten bederven?

Zoo en mach ick der doot gheenzins ontrinnen,
Echo.

O Herte, Herte! nu moetty iferven,
F,ylacen ' bier in't prifoen van minnen.
'r Herte 'van Echo,

O ury wachcrmcn.
Echo.

Vat zal ick beghinncn?
Nacurre bcfwacrc.
'tHerte van Echo.

Eylacen van vane.
Echo.
p fel Tyrant,

'tHarcs

Lie onweerdich verftootcn ghecft voor gheluck.
Echo.
U jammerlijckjammere!
'tHerte van Echo.
o drackelijck Bruck!
ick mach allendich Herte we! klaghen.
Echo.
O hinderlijckhindere!
'tKerte v.en echo.
O plagheder plaghen
Wy kerven hier in gherechter trouwen.
Echo.
Spieghelt v ghy Maechden en ghy Vrouwett,
Ende en leght v herte noch v ghedach ten
Aen Mans niet, die v niet en achten,
Want hier by ben ick ter duot gheveucht,
'tHerte van Echo.
Adieu myn blijCchap•
Echo.
Adieu myn vreucht•
'tHerte van Echs.
Adieu myn fchoonhcyt.
Echo.
Adieu myn jeucht,
'tHerte van Echo.
Adieu myn kracht en myn memorie.
Echo.
Adieu fchoon weerelt.
'tHerte van Echo.
Adieu ydel glorie,
Danffen, fpringhen, met grooter eeren,
Echo.
Adieu Ivaechden en Vroawen.
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Druck ,en jpi^t.

':Herne van Echo.

Adieu Princen en Hreren.

Ày my, ay my.

e4'tropo.r .

Echo.

Her, herwaert ghyo.

Adieu fchoon luf}ighe prieelen.
'rHerce van Echo.

Adieu Slote:,, Borghen en ICaf}eelen,
Met myn zilvere juweelen„ grunt van weerctei,
Wy moeten 'tmorfeel der door aenveerden.
Wonderlyckjmarmkrtrtn.

Wa haef} v, ghy zout my pats vererren,
Waer meucht ghy merren, fy ligghen en gape,
Na harm adem.
e.11Y0p0J GyddtnnC der dOOI.

Ick moetfe eerfThetrapen,
Die befchuldicht zijn defer daet.
Wonderlyck,mkr»,ucrtren.

Wie mach dat wefen?
csltropo.c.

G by onder v beyen die daer flaet,
Want ghy oockbljven moet m'c verdriet.
Drtrck,tn f

yr.

Wy fcheiden v quijte.
Wonder! y ckjmrcrmurerc».

Wy en eyffchen v niet,
Van my en zuldy niet ghehaeIt„ zijn.
eAtropor.

Metter f}rale der doot moetry doorftraelt„ zijn,
Door v miCdaet.

Druch`,en f
I.acea ! wachermen,

yt.

Ick willc gaen loopen.
eArropot.

'rEn baet sheen kermen,
Houdt4acte, ghy en zu(c ghcei quaetheyt doer„ doen.
lUrNCI^

Wonderlyck,nurmxrtrert.
Beyt, beyt, ghy tout my zeer„ doers,
Ick moet eert} Caen myn water malcen.
eiftropo.c.
Houdt datte, ick zal v wel gheraken,
Ghy blijfter al waer't ghy noch veel jonghere.
Wonderly eljmurmxrertn.
Ay my, ghy doortIee& my Lever en longhere,
Lacers! ick ben terdoot gheQeghen.
,Atropos.
Die heefr nn loon na werck ghekreghen,
sheen Minnaers en zaf by meer befchimpen,
echo.
Myn bIoet verfchri&.
'tHerte van Echo:
Myn aderen die krimpen
In't fchouwen der door zeer Qutertier.
eA'tropos.
Ghy moct oock tterven,'ten beet gheen wrimpelex,
Echo.
Mpn bloet verfchri&,
'rHerre van Echo.
Myn aderen die krimpen.
Echo.
My duna dat my de zenuwen rimpen,
Want noyt en voeld'ick zulcken dangiei.
'tHerte van Echo.
Myn bloet veri'chrift.
Echo.
Myn aderen die krimpen
Ip't Cchoen daz 4uot zeer putcrtier,

vlrrs-
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Atropos.

Metten firale der door ongiCr
Moetty doorftra:it zijn met vole ghepijns.
'tHtrtt vdrr Echo.
O Venus, Venus! ontfermt v mijns.
.4tropot.
Echo ghy moet'tze(ve zopken drincken,

Houdx datte, ghy blijftere,
Echo.

Och ! wilt my{is ghedincken,
Venus ick ben ter door bevreeil,
In uwen handen bevele ick mynen gheefl,
eArropo.c.

Dar's Baer, v Leven is ghedaen,
Cupido wil haer ziele ontfaen
Al in't Palleys der minnen reene:
Al dat beriieren heeft bevaen,
En mach de door gheenzins antgaen,
Lek edel, onedel, groot oft kteene,
Ick brenght al totter dour met weene,
Dit's wech, ick laecCe voores alleene.
PA VS A.

VV

D'een Ghebuer.

AerzijdyGhebiier? goedendach,goedendacH,
W^rftry dus tijelijek?
D'ander Ghebrtor.

Ia ick Ghebuere.
D'een Ghebuer.

Dst's'tbefle datmcn den mach,
Men moet'tbroot winnen zoumen't verteerea.
D'.znder Ghe6Her.

Ick moet my met arbeyden gheneeren,
Oft armoede zoude my plats hpuw e n t'ondere;
ti^Vat aeytmeu ons Iueuj?

Amoureusheyr.
D'an Ghebmer.

Abuyfelijck wondere
Van Narciifa, die alle Vrouwen bekoart.
Dander Ghebuer.
Live was daer zne?
D'een Ghebuer.
En hebdys niet ghehoort?
'tIs argher dan moort.
D'^inder Ghebuer.
Ey goederzeght voort,
A(s dat ick mach'tverftant verwerven.
D'een Ghebuer.
Hy heeft Echo van minnen Laren flerven,
Zondrr confortatie groot oft kleyn.
Dander Ghebuer.
Och fel Tyrant.
D'een Ghebuer.
O ouareerdich vileyn,
Uat ghy v archeyt aen vrouwen moetbare»,
Die v vrtent ujn.
Dander Ghebuer.
Hy zal Hoch qualijck varen,
En eer lanck termijn zoo zal't ghefchien,
'tBloet eyfcht wrake.
• D'een Ghebuer.
Hv en mach gheen Vrouwen zien,
C?odt gheve hem ramfpoec en verdrier.
Vander Ghebker.
°tEn is ghecn man.
D'een Ghebker.
Hy en deucht, zegh ick, niet
Vander Ghebker.
Ick peyfe'tis een ghemzeft capuyEy.
D'een Ghebuer.
'tIs, zegh ick, een futfelere.
D'^nda^
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Dander GhebKer.
'tis eenen ruyn,
Hy zou anders her by-zijn van Vrouwea prijfens
D'etn GheBKer.
Men mach hem wel met vingheren wijfen

'tEeuwighen daghe, en eea niet groote fchandCt
Dac by de fchoon(te Dochter vanden Laude
In minnen liet iferven zonder ghenade?
Tfy moet hem werden.
D'arrder Ghebatr.

Och; tis groote 4'chade,
Jupiter wil haer ziele lavers.
D'etn Ghebuer.

Sy was ghiikren met grooten jammere begrtvuo-,
En haer Vader die leyt van drucke lcleerlijck
Zieck to bedde.
D'andcr Ghebxsr.

Zeker'tis deerlijck
Elck moederlilck herte machs druek ontfaeet.
¶D 'tert Ghebaer.
Adieu Ghebuere, wy moeten gaen

t' Huyfwaert en eten een fchotel vol pappen,.
F.0 naer de noen kome ick weder klappen.
PAYS A.
Yenru.

C

Vpido Regent der minnen bequ$me,

Aen v begheer ick uyt reynen ghedachte0
Dat ghy de moordadelijcke blame
Van Narciffo vervolghende zijt by krlchte;

Begheert juflitie en doet v klachte
Aen Iove den Godt der nacueren,
Zeght hoe Narciflas d'archeyt wrachtci
Dst Echo moeite de door bezueiea.

Amonreusheyt.
CHprdo.
is Venus die fpieghel zijt van alle fchoon Figuerlfi,

tck en zals niet laten, al zegh ick't op'tfiechte.
yenstd.
Xck lout zelve vervolghen wont ghy'twoort aen utterer,
Het betaemt Batmen de mifdadighe daeght in reehte:
Gaet vryli jck teghen hem ten ghevechte,
Daer Iupiter en alle de Goden vergaert„ zijn:
Willet iemant met woorden oft met ghevechte
Verantwoorden, wilt kloeck en onvervaert„ zijn,
Eei} noot Phoebus zal v ruwaert„ zijn.
Cupido.
O Venus reyn vrouwelijck eagien,
sheen zorghe en heb ickvan zulcke treken,
Maer zulcken wrake zalder of ghefchien,
Zoo datmer eeuwelijcken afzal. fpreken,
Oft'tzal my aen myn macht ghebreken:
Vwen oorlof Bloeme, leeft in glorien,
Wilt alle Bruck van v vetheken,
Yck hebbe de zake wel in memorien:
Adieu Bit's ganck.
Vin*.
Alle Minnaers vi&orirn
Moet v fcherm-fchilt wefen en toevetlaet•
('ap1 do.
Fier mocht wel wonder aFkomen Jae'c,
Want de zake is laftich om gronderen,
Dies wil ick nu neer[}elijck defcenderen,
En zal myn lieve Moeder zijn obedient,
En Caen daer Iupiter zit in't Parlement,
Inden Troon des levens ghekroont zeer machtich,
Met vele Goden verghezelfchapt waerachtich,
Wiens dominatie bevnjt vele rnevens:
Ick zien Iupiter inden Troon des leverts
^pj^`7Eittetide alb Inge groct in't vermoEheQ
D1oi
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Dies evil ick hem groeten om een verhoghrn,
En alle do Goden van reynder zeden,

Iupicer, Nepainus en Apollo vol vreden,
En v Diana vol der fcientien,
Ghegroet were(} t'zamen.
IWprar den Godt der natutren.

Der obedientien
Beraemt wel voor alle de Goden ghemeenes

Wat beghee:de ghy kint?

Cupido.

O Prince reene,
De zake is kletne„ na v beruerelijckheyt,
Maa om dat ghy als Rechter der natuerelijckheyt
Inden'Troon des^levens houdt beluyckinghe,
Zoo eyfch ick vander Natueren misbruyckrnghe
Iufticie, na mifdaets bezeven,
'tWelcic ick bier uyten z31.
Jupiter.

Die zalmen v gheerne gheven,
Na de gheleghentheyt wander take.
CHpido.

Zoo klaegh ick v Iupiter, en roepe dies wrake,
Dat Narcill'iis, als een Tyrant zrer quaet,
Der fchoonder Echo zonder toeverlaet,
Gheheel defperaet„ heeft laten flerven,
;n drucke doorkerven„ en bederven
Ongheacht rechr als voor fleteren,
't Welck by met woorden hadde moghen beteren:
Hier begheer ick recht af, heeft by mifdaen,
Nader uacueren.
Jupiter.

Dat heb ick we! verftaen,
'tFeyt luyt zoo wrakelijck, elck machs vereenen,
Men mochter bloedighe tranen om weentn,
Die natuerlijcb ware van complexiea.

Aroureusheyr.
"Diana do Gocidmne.

• Iupiter hoochk, alder-hoochft vafl zeziea,
Ick bidde v, dies'therte obedteert,
den wc^ ort to fprckene.
Jupiter.

Ick conCenteert.

Diana.

Zoe preCenteer ick my, na dat dit parlement„ is,
In't verantwoorden den ghenen die hter 2bfenc„ is,
Dat's Narcittas die my ghehuldich„ is,
Zegghende dat by de door ontfchuldich„ is
Van Echo, diet to rechte zoude weghen.
Jupiter.

Wat zeghdyer toe?
Ctipido.

Ick zeggher neon teghen,
En dat men ick to tooghen in't genecale.
Jupiter.

Nu dan ghy Goden hoort tale en wedertale,

Ghy aenleggher der daer zcght voor en laet uen,
Ghy behoort to fprekene.
Cupido.
'tZal minlijck ghefchien:
In't verbetere}i v alien, zcggh'ick voor prologhe,
Du Narciifus is vol van bedroghe,
Want met zijnder fchoonHeyt vinck by fmadelijck
In't prifaen der minnen verradelijck
'tHerte van Echo der fchoonder jeucht,
Fn Hoyt zint en had Cy blijfchap Hoch vreuchr,
De zake is Groot diet wel verhaelt,
En Narciffi Cchoonheyt heeft doorf}raelt
Metter firate van lief den haer herte deerlijck:
Fit's d'eerRe proeve, dus mein ick kleerlijck
Dat hy's befchuldich is, en dot legh ick
j+s'ibehout der G oden.
Oz

^i4
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Dian.

In dat wedertegh ick,
Hy eeft oncichtildich, zoo ick v zal betooghen,
Cwpido.

Dat moet ghehoortzijn.
Dana.
Doet dan op v ooghen,
Wat mocht Narcifius dat haer griefd^
Syn fc h o^heyt, dies fy op hem verliefde?
Sy gafdaer Loch wille toe encontent,
En het was Narciffus onbekent,
Dat fy doen zulcx van treken„ was;
Wat mocht by dat [y oyerich onct}eken„ was
Op hem met vyerigher gherechter minnen,
Datfy ongheweldich was haerder zinnen?
Men mach alle dinck wel doen by maten:
Exempel-bier afzoo Fneuchdy eaten,
Oft ghy poet weter^s zette in't vier
Dpn voet, dies g}iy kreecht dangler,
Wat mocht'tvyer, dies't yyer baert fyn kracht?
Mer& oft ghy wijn drinft boven macht,
Als dat dies hindere mocht op v welvert,
Wien zoudy dat wijten ? dan v zelven,
Dus en derffe haer huidere Dock niemant aen tijghtN
Dan haer zelven.
Cuprdo.

Nu en mach ick Hier fwijghen,
Ick moet verantwoorden lot's verloren;
Hy zoo wel tyrannich zijn c heboren,
Waer een menfthe ghevallen in t vycr vervetrlijck,
En by ocn hulpc riepu u:er deerlijck,
Liet hyen verberren uyt fellen ghedochte;^
Daer by dien menfche wel helpen mochte,
Ick zegghe by ware der door deelachtic4 ^ :
Fn dit 1;eefe Na:citThs ghcdaen waeraehuch,

Amoureusheyt.
Fly ?ach Echo in't vyer der minnen blakende
Iir r gri::r < L^r d•,oc,'twelck haer was nakende,
t.n riep cot 11 tm woorden van troofte,
btaer cyranrnlijck met eenen fellers propooi}1
I.iet hyi.: daer rnifmaeEt van rouwen,
Ter bla(p>>ecnerin he van alien Vrouwen,
'tWc lck by met troohe, na dat ick bevroe,
Hadde moghcn beteren.
Dcana.

Daer hadde by redene toe,
Dat by de Vrouwen van hem weerde,
Mirs dat by reynicheytbeghecrde,

En belooft hadde to houwen t'eeuwighen dagheti;
Wat is meet temtatien, dan 'tzoet behaghen
Van Vruuwen, die natuere doers dolen
Inder luxurien.
Cupido.

Ke aaet Hoch ter Scholen,
Meendy voor Leer-kinders fpreken van 1cicynCn verit3ride?
Defe edel Bloeme zeer goederhande
Boot haer ghejonftich tot hem to ghevene,
En eeuwelijck in reynicheyt to levene,
Volftandelijck zonderdorpernije,
En daererboven veri}iet hyfe als een prije
Unweerdichlijck men eenen ghef}oorden zinne,
lliesicken der doot befchuldich kinne,
Hier begheer ick recht aFen j ut}itie,
Ia duncke't v moghelijck.
Neptknue de Godr vwrdtr Zee.

Nu zonder matitie

Zoo zullen de Goden t'zamen fpreken,
Yertreft den weynieh.
Ctepido.

Dat en Ya,l v Hier ghebreken,
Wy bevelen de zakc uwer fcieatien voorr.
0 ;

Tipt..

Amoureushey.

Vanden handel der
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Het dun& my oock recht, diet wet verftaett„ heeft,
Maer days noch'tminf}e dat by mifdaen„ heeft,
Hy heeft den boom der generatirn,
Alle vrouwelijcke beelden ter blamatiett,
Iaten verdrooghen en yonder ghezet,
'^Welck is blafphemie in onfer Wet,
Wt welcken blafphemien dat by voor al
Der doot befchuldich is.

Jupiter.
Godcn
&lck fpreke fyn woort,
dan ghy

Hoemen dit vonniffe rechte zal fluyten?
NoprKnKr.

By uwer weerden.
Jupiter.

Zoo zal ick't dan ugten,
T'uwer correftien; myuder herten meeninghea
Na take en wedertale, zonderveree g inghe
Der twee partijen bier in't recht„ Raende,
Zoo duncken my de zaken ilecht„ gaende;
NarcifThs moet befchutdich ever door„ zijn,
En dat by redenen die zeer groQt„ zijn,
Echo en dede hem Hoyt kleynicheyt,
Want fy woude Leven in alder reynicheyt
Met hem, welek ick voot trouwe rekene,
En bier boven zoo was fy de ver(iekenc
Van Narci{fo met grooter verfinaetheyt:
E xioe1l ]yet Hier wefen een groore quaccticyt,
Dot tiyfe Iiet fterven zonder verzo^ten,
'tWelck by met woor4en Ii sd moghen Goeten,
Doers fy zoo grieijck was ghenooft,
Fens Mans leughene is ecnder Vrouwen trooil:
Alen kof by gheen lief3e op haer ghezaeycn,
Hy hadfe met woorden doch inoghen pae} •eil,
Want mere 'ter Pchaeyt der keer:f.n Hier,
Dar een ancjer van harm lichte ziec,
Wat fchaeyt der Fonteynen, in'r overdincken,
batter hondert men(chen uyt dri^uGt»;
'tHadde hem Hoch min glichindcrt, diet we! grondcert,
Dat by h aer h adde ^hecon fpt teem ;

Jupiter.

Nu zonder ghefchal,
Watpunitien mach by weerdich tvefea,
pie zulcken werck doer?
4fYJpOF.

Prince uytghetef'en,
Eck zoude hem alzulcken door doen llervett,
AJs Echo moefte door hem verwervea,
Zoo ghy by fcientien wel zult bevroen
Wat daer toe hoort.
Ikpuer.

too zalmen't zoo doen:
ftoept de partijen.
Nrptamu.

7rouwen Heerewy zelen:
Pactijen komt voort.
CNpidQ•

Naer v bevelen
Z^jn wy bier i uwer reverentie
Onderdanich v alien.
eAtropor.

Hoort de fententie
I)ie tupitcr, als Rechter, bier ul ruren.
Jupiter.

llus moet elck ghe(traft zijn naer fyn mifiiact,

Zoo wijs ick, als Iagcder natuererr,
Dat Diana afvallich 2y defer oaken,
En dat Nacciii'us de door zal fukcn

Die hicr quaet doer.
1Vepr,enHi.
D Iupiter vroet,
Het
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An.r5ureusheyt.
iAden forecfte,
^.in.e hoocb^aeboren iijt blijdevan gheehQ•

Inde fnooffk fubfhntie, zonder verdrach,
Daermen licfde oft mince in krijghen mach,
Dat's to wetene, diet wel.overdinckea„ zal,
Dat by hem in cen Fonteyne vrrdrinckea„ za3,
Door fyn zelfs fchoonbeyt diehyberuerlijclt
Bemercken zal finder Fogteytten figaerlijck:
Dus beveel ick v Cupido en Neptunus met,
Doer hem van conjuratien zulcken belet
Ter Fonteynen, als dat by worde.gheplaecht
In defer manieren.

Wj Yul(ea dun jag!!eti

Neprµ^rxt.

Nu gaen qry, na tupitcrs declaxatie,
Ter ichoomler F^ntey»en van zoeter natie,
Pacr Narciifsis hem in plach erverf{'chen to g arie,
Dies let ons doça ons conjiratie,
Daec by mgt kom^n rat t.r blainacie,
fonder langhrn rift ltitle ce ftawe:
Alzoo waet hJck als i% ncebus regeert de Mane,
Li ick'twatrr dour dk wQlcken zaeye,
En my de konftr gheeft luccel ane,
Dat ick Cybeks vruchten befpraeye,
8efweer ick Apollonem Bat by de raryC
Der Sonnsn in v Fonteyne verheken„ mach,
Dat hem Narci{fus Baer in vcrfraeye,
En fyn aenfchiju Dock bemercken, mach,
Op Bat myn krachc Dock in v wercken„mach.

11 jiphvwi..

Na dat vbehaecht
Willcn wy ghereet zijn finder Hoot.
Jupiter.

En ghy Atropos1norfiraek han metier doot3
Als by in't water leyt ghezoncken„ we!,
Dat's myn bevelen.
e/ItroDo.r.

Hy wort, zegh ick, verdroncken„ fnelt
Vwen oorlof Iupiter en wilt niet treuret^,
Hem zal nu loon na werck ghebeuren,

Cupt4,.

PAVSA.

V

N.crciffu.

`ç7ii
E aen myn Heeren, zoet in't behaghtn,

Volcht my ra11che1ijE^C,ick wil gaen jaghee^,
Ick ben zoo fwaermoedich ick en weer wat ai3 kep,
Dus ducht ick dat my zal hinder naken,
Ick wil my zelven gaen verjeuchder^
Inder wori}ijnen.
D'een Heore.

O Prince vol deuchden,
..aet varen alle Bruck en tgTen,
Ia^hcrs en Honden zijn langhfp tijtvotell^

.
vv^

En ick befweer v Fonteyne klaer als glas,
Alzoo waerlijck als Dido fterf om tEneas
Wt puerdcr minnen die in haer finearde,
Dat Narci{t'iis zulcken liefde krijghe op Bit pay
In v Fonteyne, f}aende in't Bras,
Als Echo om fynen a^illc bezeurde,
Dat fyn Cchoon imagie de Vrouwen bekeurde,
Hem crecken maet tot alzulcker minnen,
Dat by ongheweldich ry fynder zinuen.
Naprunxa.
En ick befweere v Fonteyne met moede tam,
Alzoo waerlijck als I-jellrs en Frixus bee
Zaten al op den guldenen Ram,
Daer Helles aEviel en vçrdronck in Zee,
Als Bat shy Narcifhis tot fynrn lee
Verdrin^, ea zulckcn dootdoe'taerven,
os

Ali

Vanden handel dev

Amoureusheyt.

Als do fchoon Echo den allendighen wee
Om fyncn Wilk moe4e venverven,
Ick gheve v enyn kracht tot dit bederven:

Van liefden rn kreech ick nays tot Vrouwen,
'tHerte is zoo vyerich 'thee^t zulcken remtatie,
Dat ick puer zinloos worde in't fchouwen,

Adieu weefi neerftich tot defer plaghen,
Men zalder of fpreken t'eeuwighendaghen.

Och ' fpreeft nay toe fchoon Bloeme vol trouwen,
Nu lachcfe, fy en kan haer niet ghedwinghen,
Her, herwaert, koft ick v ghelouwen,
Ick weer wet ghy en tout my niet ontfpringhen:
En mach ick mynen wille niet volbringhen,
Ick worde puer rafende in minnen verblint,
Aen my en baet noch leCen noch unghen,
Ick flerve mits liefden die'therte doorrint.

Naro^f jNr.

Wat's myns? dat'therte cfius onru{lich„ is,
hoe ben ick verhit, verflaeft vanmoetheden,
Dus wit ick gaen ter Fonteynen die luflich„ is,
My zelven ververii'chen, en nemen wat zcethedrntpnvolprijfelijck zijnder Fonteynen goetlZeden-,
Medicinael, elck weet dat waer„ is,
At waer een unloos by kreech wat vroetheden
In't Cchouwen der Fonteynen die klaer„ is:
Hoe fchoune fchijnt de Sonne, zoo't openbaer„ is,
Tot beneden finder Fonteynen groat,
Want'therte onluflich en beklaftmet vaer„ is,
Dies wit ick geen drincken als nu terftonc,
Zoo word'ick van mynder moetheyt ghezont.

Naresffi fchoenhtpt.

En is dit niet zotteiijck ghemint,
Dat by door't fchouwen fynder figneren,
Wt minnen zou willen de door bezueren,
Die by daer finder Fonteynen ziet?
Zijt to vreden, ick brenghe hem in't verdriee,
Want ick zal hem fchier in't water trecken.
A'tropo,r de Goddinnt vender door.

Narci/Jifthoarrheyt, eex uerraekr.

'tWort tijt ick moet my zelven recken,
Dar ickCe beyde ter door mochtftraleii
Als fy in't watcrzijn.

Nu zal ick myns zelfs Meel}er bedrieghen,
Ickben fyn fchoonheyt, ickzal hem lieghen,
Nochtans en zaT ick een woort niet fprekea,
Altemet zal myn imagie vervlieghen
In't water, ick zal hem abuyfelijck wicghen,
Want met mimeo worthy op my ontfleken,
Nu mer&, ghy en zaezht nays valfches uekeA.
Narciffuc.
Myn murmuratieen is niet kleyne,
Ick zien een Figuere in deCe Fontryno
Zoo fchoone,'ren is.gheen comparatie,
Bied' ick haer mynen moot aUeyne,
Sy wilt my kii(trn, haer jonflis reynt,
Dies ickCevan h^rten zeerbegratie;
Zulc)c iufpiratie„ noch accocthtie

Narciffiu.
O quaIe der qualen !

En zal my in liefden gheen trooft ghefchien?
Zoo zal ick finder Fonteynen dales
Na'tzoet imagie dat ick moet uen:
Och wie is dic lieffelijck engien?

'tIs klaerlijckNeptunus Moedergheprefen,
Noyt Venus noch Pallas en hadden by dies
Van puerder fchoonhryt uytghelefen,
Noyt lieffclijcker ghezichte, noyt zoeter wefen,
En fchiep Iupiter finder natueren maeckfele,
Maer myns griefs en word' ick vier ghenefeu,
Ick blijve troofteloos fader misses fchaeskfele,
Via
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in't herte ghevoel ick zulcken blaeckfek!

Ai zoud' ick haer ziel en lijf nu fchinckrn,^
ick moet na'tlieffelijek gheraeNcCelc

D E N A E RP R O L O G H E.

Mrtcen hooFde in't water uackett:
Ay my! wachernien,^Odts Vrienden bier hebt ghy moghen mercken
Atropos.
De wrake van Echo der fchoonder Ionckvrouwei
Neen, ghy rnoet Dock merle verdrinckea
Hoe dat NarcifCus kreech loon naer wercken,
Narciffi fchoonheyt, lot's verloren.
Dies al'tLant door bedreven went grooten rouwe:
1V4zcifri fchoonheyr.
Went doen Cyn edele Heeren ghetrouwe
Hem vonden inde Fontevne verdronckea,
Ay my! wachermen, r_oyt meerder toren^
Zoo beldaechden fy hem in menighe vouwe,
Ick verdrincke, der loot ben ick vettztechr,,
Ontfermt myns Iupiter.
En de tratnen ziju door der liefdeu voncken
4rropos.
Van hun wanghen ghezoncken.
Nu zijdy gheplaecht,
Loon na werck is v nu ghebeurc:
Dees plaffe en'twatcr, dat doer onreyn„ wss,
Spie7helt v alle die minne draecht,
Wert Fonrc^ne d flmoxrr heheeten by namen:
Eer ghy na'cRrick van lirfden fpeurt,
Dus bfcl ick v ghy Mans in't ghemeyn„ ras,
En troo[l elckanderen onghetreurt,
En wilt gheen jonghe Dochters befchamen,
Hoedt v voor dit hinderlijck meskief,
Maer vertrc>o(} de bedroefde'thaerder vratnen,
HoHQr middrlmare als ghy in minnen Iabenrt,
En als fy v bidden om a{Tiflentie,
Zoo en krijchdy van minnen gheen meskieF,
GheeftCe ten min(}en frhoon woorden naer'tbetamett,
Iupiter hoede rlcken voor on^herief.
En neemt in't goede haer benevolentie,
fonder reprchentie.
Dg

M ,,'r

En ghy Vrouw^n en Dochters Bout v cer in a^eerde,
En zijt zoo dwaes niet noch zoo verblint,
Ghy en peyft dat'thoy niet en mach gaen ten Peerde,
En Batmen vileynen met bidden niet en verwint:
Bepry(} v altijt wet eer shy beghint,
In een weynich verzihnens leyc wet groote bate,
Ziet toe Bat ghy als Echo niet dwaeflijck en mint,
bat bid ick v jonfteIijck uyt carit2te,
Maer Hotidt m,ddelmau.
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In peyfee, treuren, zuchcen, in beven,
Voor'tlachen zoo weep ick menighen traei.
Ooghe.

Tafe1fpe1 van dry Pcrfonagiea.

Eck en kan niet gheweten, ghemercken, Hoch vtYflaen,
Waer ick oyt was tot eenighe ftede,
Daer ick v zulcken leet en toren dede.

Her Herre.
De Oohs.
Dt tiVillt.

Herts.

En acct ghy's niet?
Oeghe.

Neen ick op myn trouwe.

Her-te.

V

Hens.

Alich gaact„ ghelaet, door v ick treurest„ rnaet,
V Licht„ my fwicht„ alle melodije.

Ey quade fchieloofe valfche Vrouwe,
Onghemanierde pulcher zouinne„ bioot.

Ooe.

Oo,ghe.

Mynen raet„ en daet„ ghy dickwils fchearen„ doer,

Roe ghebeert hem de Man zoo?

Hertz.

Hens.
Ghy zijtten vyandinne„ groot,
Noyt eenich Wijf haren Man zoo en onthelde.
Ooghe.
2eght dan hoc, wacr met, en wannecr ick v quelde?
Want woorden die zijn om hooren zeer andcrlijck,
Ghy overvalt my to were fchandelijck,
Meynt ghy dat ick, die v fchuldich ben fubjeft to zijne,
V zoude willens aen doers eenighe pijne?
Daer of ceft dat ick my excuf^rrn grille,
En met goede redenen proberen wille,
Dat ick v altijt heb gheweef} ondrrhoorich.
Herre.
lck bekent, Hoyt en watrt ghy my wederftoorich,
Maer'tis v valfch aenbrenghea dat my verdwaefdc,
Als ick dan door de zoere ghepeyfen verfolaefie,
Zoo waren al myn zinnen daer toe gheneghen.
Ooght.
Ick en weet niet dat ick v oyt laftich plcg}1CI1
Y aenbrocht bebbe dan in rechtec uouwen,

Valfch quaet„ ghclaet„ door v ick trenren„ moeC.
Oooht.

Mvnen f}aet„ en graet, ghy controleuren„ doet,
Ghy flicht„ e« fticht„ melancolije.
Herte.

Valfch quaet„ ghelaet„ door v ick trearen„ moet,
V Licht„ my fuicht„ Mlle rnelodi}e.
Valfcheyt, ghevcyRheyt, en verraderije
Schijut aen v woorden, dat is al myn ledrijvett.
Hcrrc.

En shy zit Dock de boo gie van alle Wijvehf
'Want myn vreucht„ myn jcucht,, myns zins verlichteN,
Mvn zinenen„ myn kliughcn„ myn fpelen, myn dichteu2
Ghy al in . waer allcrdc verkerren„ doer.
Ooghe.

Vic, icke?

Hertz.

la thy zijt die myn Seven in veriecren„cioet,
Iii vreef in ancxfte, in duchten, iU inevc s,

5.
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Herte.

Hsrts.
Hebt shy verghatrn dat ghy by fchoon Vrcwwe

Onlanghc waert ondec d'rdel luilighe Zinncltrnrt
^oddiAt^4k^
En d^t ghy zaeeht onder d'sndcr
Fen 'al.ierfchoon{te en de gratieufte,
De minnelijcki}e en d'amourtufte,
Die oyt Herte en begheerde ? lot's immersMijckelijck,
Haer beeldelijcke fchüonheyt was onghetijCk:
En ghy, door v groote zotternijea,
Naemt in haer wefen zulcken vcrblijen,
Pat ick mits uwen aenbrenghen en bctpierr,
Verftant, mceninghe, kracht, hooren en zied
AI t haerder beliefce sbandonneerde.
Ooghe.

Herte.
Oo^he.

Herte.

Eck ben nochtans ghefchapen otn to zien alleene.

Iae't, dun& v dat vey.
Oogb#.

Iae't boven konden;
En wijt ghy dat Dock try?
Herte.

Ia ick tot alien f}onden,
Ghy zijt den aorfpronck van alk mpat'metoei.
Oeght.

En ick en ben maer d'Uoghe.
Herte.

Noch ick maer'tHerte,
Die op v Ooghe ftel myn betrouwen,
Die behoon to drncken in't aenfchouweh,
Eer ghy my jet aenbrrnght cicior v befpien,
Oft my Baer of gheen grief en zou ghefchien,
Maer ghy hebt my to coatrarien verdult.
Ooghe.

dot my nice.

Ooghe.

°tIs groot onrecht dat teghen my dit ghekijf„ is,
Want ick ben gheCchapc:n om to zien alleene,
En ghy om to cninnen, die'tHerte zijt.
Zonder uwen raet en minde ick Hoyt gheene.

Is dat het poinL dat v unnea verturbeerdaT

Och : en wijt

Ifet is immers v fchult,
Ghy zijt die my de fchoonheyt aenprij(l,
Daer'tHerte met vreuchden in verjolijR,
Dat het by-wefen van myn IieflijckeAmije
My dunft wefen een Hemelfche melodije,
En als ick van haer moot weCen abfent,
Zoo ghevoel ick inweiidich een fwaer torment,
Daer v ghezichteaf oorzaeck en'tmotijf„ is.

Itsrts.

Hertz.
Noch waer ick vey en los van alien weene,
En Bede v ghezichte in 'fweerelts krijt.
Ooghe.
Ick ben noch tans ghefchapen om to ziena,lleene,
En ghy om to minnen, die t'Herte zijt.
Herte.
Wel wilt shy v zien dan van nu ter tijt,
Van minder mifquamen voort escuferen?
Ooghe.
Ia ick.
Herte.
Dat waer wel een won derlijck difputeren
Voor alle Re.:h:ers oft verRan.liahe perfoonea:
0o' he.
Ick zal't v met goe:l:, re3enen betoonen,
Ick bekenne dat naruere ons to zamen
Ghepaert hcefc, zvu Man en Wijf verzamen,
P

^M

Amoureusheyt.

Vanden handeI der
En uwer Jon fUgher Herten ghegheven vry
V11ille, redcn, en verfiandeniileboven my,
W;er door ghy al wet meucht wederftaen
Van al dat ick v aenbrenghe oft maeck vermaen,
Dus zijt shy t'onrecht op my ghe$oort.

Oo^he.

Ooghe.

'tGhezichte der Oo ;hen over al veerdich„ ziet,
vaer'twefen hem fchoon(} en lirflijck toocht.
/-lute.
Daer door eef} dat myn jeuchc en vreucht verdroocht,
En dat ick no l,jdedcfetrib.^ latie,
Ghy doer my al dit leer en alteratie,
Waer door ick my to recht most flooren,

Herte.

Ia wit manicren?

Herts.

Ick en heb myn dagheii defghelijcx gliehoorr.
Ia waeromme?

Oool^e.
J

Herte.

Dac shy verhandeni(ie wilt doers weeren,
Al 'cghene dat 'tHerte mach letten oft deeren,
Want dat en is in verfiandeuitic:s kracht„ niet.
Ooghe.
Neen, waeromme?

Herte.

'tEn waer in des wijfen macht„ niet,
Want Hoyt zoo moghrnden Koninck Hoch wijfen Klerck,
Noch konflich IConflenare,'try in wat werck,
Al heeft by volkomelijck fyn vijfzinnen,
Als Ooghe zoo vreuchdelijck roert'tHerte van binnen,
Toonende de fchoonheyt onvolprefen,
Het minlijck opzien,'tColaCelijck wefen,
'tWelck Natuere'tHerte met Vrouwen paert,
Hy en zal inwendidi worden bcCwacrt,
Als d'Uoghe de fchoonheyt aenbrenbht, zoo ghy doer.
Ooghe.

Ghy mocht dat wederaen,
Wet ghy Hier dat ick crnpaerlijck dus moet
Wat lu{lichs aenbrenghen om v verheughen?
Herte.

Dat wecc ick wet, maer zout shy Hier meugheu
V zelvrn mijen en hehoeden
Van zoo iecretelijck to zien ? en bevroeden
Dar;hy Lulcken fchoonheyt en iijc weerdich„ nieC,
Oo&hf

Pat zult ghy hooren,
Als shy Ghczichte v oo7hen waerr fl:tenae
Up de fchoouhcyt, en dat ghy my hielt itaende,
En b:gheerte deer vallen in grootverlanhc:u,
Zoo was ick door v terftont ghevanghen,
Eer dat verftandeni{i koft beweeren.
Ooghe.
Wel wie vinck v?
Herte.
Minnelijck begheeren,
Maerfchalck van Venus der Goadinnea.
Ooghe.
Trouweri ick en dwinghe v Hier totter minnen,
Al neem ick in't aenCchouu•eu verblijen.
Hey tc.
Neen oock ghy en Begheeren zijn in partije»,
Want als ick op de fchoonheyt bleef fantafc:rende,
Elicit ghy my ftaende imaginerende,
Tot dat ick ghevanghen was in't vrrdriet.
Oonhe.
Noch en yheefick m y door defen verwonnen tier,
Mier ick flaterc en wil:e v vraghrn,
War anca(}e, war druck cell, welck zijn d plaghen,
Dieg'iy door het van; hen moot lijdcn fu-ac?
Pi
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Herte.

Herte.

Het is'tlant van duchten,
Daer ick in lijden meet menighe quale.

Vraecht ghy datte?
Ooghe.

Ooghe.

Ia ick voorwaer,
Want het dunft my zijnde een melodije.

Ia bier kome ick aen 'tpnncipale,
Daer ick't Itateerde, en zegghe bier by„ dat
Ghy zeer groot onghelijck hebt op my,, plat,
Dus wijc een antler dit ghefchille.

Herne.

Eye acen hoe luttel fmae&e ghije
Het grief van minnen, daer't allendich Herte
Moet met ghequelt zijn.
Ooghe
tact hooren de finerte, g
Die ghy door't innerlijck begheeren ghedoocht.

Herte.

Wien zoude ick't wi}ten?
Ooghe.

Ws zelfs wille,
Die at by villekeuren ws zelFs zinneu
Unvey is makende, fubjeft der minnen,
En tlant doe; verpachten om v mifval.

Herne.

Dat went v terhont vain my ghetoocht,
Want 'oor het vanghen zoo was ick gheruh
Van alder mifquamcn, en hadde luf
Tot alle gheneuch ten, oock was ick vey,
Onbelemmert, en nu zoo vinde ick my
Gheheel onvey, en moet als fneeu verdwijnen,
Zonder loon oft danck van mynder pijnen,
7ck ghelijck de Haven in Turckijen.

Herr.

Waert ghy Hier de principaelfle van al,
OorCpronck, caufe, beghin en morijf van defen?
Ooghe.

Neen ick certeyn.
Herte.

Ooghe.

Poor zulcke zaken en hcb ick gheen lijen,
Wane als ick aenfchouwe een minnelijck aenfchijn,
Zoo verheucht myn jeucht, en ick moet blijdezijo,
En den Bruck wort in my vermindert,
T)ier en is gheen fchoonheyt die my hindert,
h4aer fy verjaec,ht ancxf}, zorghe, en allendich treuren.
Hcrte.

Hoe zoude dat wefen?
Hadt ghy de fchoonheyt zelve niet aenzien,
My en zou van nieman.ien grief gheichien,
Want Ooghe niet en ziet, Herte Hier en decrC.
Ooghe.

En oft ick zi;, hit ghene dat ghy begheert,
Hoe meucht ghy nay Ban wijten de daet?
Herte.

Niet trouwen, en Bede uwen valfchen raet,
Dig my dwinght in der minnen pleyn.

T-.ylacen Bat en mach my Hier ghebeuren,
Want ick hebbe ren lnaich lant verpacht,
Dacr ick Hoch zal in blijvcn verfmaclit

Ooghe.
Rade ick v'tminnen^?

Door 'tflaven, dies ick nochfwaerlijckmoetzuchteri.
Ooghe.
\Vat lanes dattc?

Iaghy ce.tcyn,
ThrrF.

Her1°'
1';

Want
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Hoe kan ick dan met eenighe dinghen.

Want flier meer dan Roofer oft Violieren,
Lelien, Bloemen en Eghelentieren
Haer voile groeyfel ontfanghen en konnen,
'tEn ware door het fchijnen vander Sonnen ;
Defghelijcx en mach ick oock minnen niet,
'tEn zy dat uwen raet dat ghebier,
Want ghy gheeft den Wilk een vry begheeren„ mat

V, die myn Overlie zijt, ghedwinghen?

Natuere die en zou dat niet confenterea.
Herte.

Hoe fterckelijck dat ghy wilt argueren,
Ghy weer wel als ghy aenzaecht stbekeuren,
En ick peyfde 'ten mach my niet ghebeuren,
Zoo quaemt ghy en royde op myn zinnen„ bly,
aenrchijn te minneni
Zegghende : Poocht dat
Door dat ghy my vernieude teghenwoordeliick daer
Haer lieflijck wefen en fchoon gheluwe haer,
En dwonght my met zoete ghepeyfen krachtich.

Dat zal ick v met redene weeren„ al.
Herte.

trouwen ghy en zult.
Oogbe.

Sck zal Godt weet.

Ooghe.
Herte.

De contrarie van dies is waerachtich,
Want noyt en toonde ick IieAijck fchijn,
Het en moefte by uwen bevele zijn,
Want ick ben v fubjed in gantfcher trouwen.

Ick weet wel al waer't my noch zoo leer,
Ghy zult eenparich arguerende blijven.
Ooghe.

Al zou ick daer totter daghe om kijven,
xck zal ontfchuldich vonden worden in't
Wan uwer mifequamen.

te.iet te aenfchouuren,
En voechde ghy v noyea
t eor m
Totter tijt toe dat ick v dat hiet?
Ooghe.
Neon ick zekere.

Herte.

Doct dan v befte,
Laet hooren yen wat kart dat ghy zult beghinnen.

Herte.

Ooghe.

Dat en gheloofick niet,

Ghy zeght mynen raet dwinght v tot minnen,
En doer ghy niet?

En ick ontkenne dat hier

openbaer.

Ooghe.

Herte.

ick tot alien uren.
Ooghe.

En ick zegghe 'twaer comrade der natueren.
Herte.

Laet toch hooren datte.
Ooghe.

Natuere heeft my gheftelt klaer en perfeet,
v eeuwich te zijne fubjeei,
H oc

En ick wi pe de waerheyt daer of proeven klaer,
Want zoo d' Iorlogiegheen gheluyt„ en gheeft,
'tEn zy dat fy eenich b,:roeren„ heeft ;
Defg,hehicx en mach ick niet minneiijck zien,
Ghy en moot my eeril beroeren tot dien,
Want ick en ben maer eon iailrament.
Hove.
pterent,
Ghy zijt een doorginck, zoo't
ghy en meucilt
Van mynen Palleyfe te
P 4
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Ick moet y wijteh.

Daer Hier antlers in laten dan vreucht,
En ick 7 hcvoele shy laetdaer in
]ruck, jammer, weeninghe en onghewin,
Klaghcn, weenrn, teghenfpoet en lijden fwaer.
ought.
Laet ick die in?

Oogbo.

En trouwen ghy en cult
Met recht niet.
Herte.

En'trecht toocht hem bloot.
Ooghe.

Hertz.

Ia, hoe 200>

Ta ghy voorwaer,
Door v is ghcleden alle myn verdriet.

Hertz.

Oaghc.
Zoo flercken Slot is inJe wccrelt niet,
Ms in den inganck is quade wacht,
Daer komt w el iemant inne met macht,

Dus eef} met my, diet wel bevroee.
Herte.

Ia waerom en hcbt ghti • dat niet bat behoet>
Oo?lie.

Betaemt my let behort?
HPr ; c.

Iae'tvoorwaer„ ghezcyr.
Oo4e.

Ick zegghe het en clod.
Efcrtr.

Het doet, lot's k:aer„ brfchcv r,
En hadde ghy't belioer, ick hadcle pcy

^.

Onybc.

Gliv weet wcl dc mcnCche is ccn Pallcys.
En her Herte is Baer of den Hcere bekcut,
Diet Pallet s most bewarcn Rc cnt,
En de vcynflcrs die Baer aen zijn veure,
liaczi^n d'Ooghen daer'tHerteziet deure;
En oar door de veynflers komt eenich quaet,
Dacr'tHercc ]ijden oft verdriet door ontfaet,
Zoo en l.ont ghy my niet wijtcn defchult.

Hera.

Sloot ghy de vey:,fl:eren'ten w aer gheeti Hoot,
Al het quetCelijck grief zou blijven buyten,
Drlaer ghy en fluytfe Hier.
Ooghe.
Moet ickfe fluyten?
Herte.
Ia ghy voorwaer.
Ooghe.
Hoort dit befcheet,
(Th y die v•auden Palleyfe hcbt al'rbeheer,
En Hcere iijt, wilt ghy:tverdriet quijt„ zijn,
Ghy moetfc iluyten, wilt ghy bevrijt„ zijn,
Yeynfteren die en fiuyten hen zelven niet„ fneL
Hertz.
Maer shy weet dat ciicku-ils ghefchiet„ wel,
Hoc vait dat ick i7uyte al ons gheftel,
1-en zoct windeken dat ontfIuytCe we!,
En dan worde ick onverzieulijck befpronghen:
Ooghe.
Ick en ont(loot my Hoyt, Eck was daer toe ghedwongheh
Van v Herte, en doen zaecht ghy vry
Een lieflijck ghezichte door tfchijn van my,
En al zaecht shy door my war jolijts,
Daer v grief door quam, hadt ghy in tijts
Dat ^;hevloden, ghy en hadt nu ghcen milvaI.
Ps
Herte.
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Hertz.

ick zal de qucflie wel fli(kren,
EeR dat ghy beyde dat wilt ghehinghen.
Herte.
SiVel u•at Kraeye boor ick daer slat Lietken zingher.?
Dat wiide ick weten fecreet en faille.
Ooghe.
`tIs rechts naer hens dat wy verlinghen,
Vrienteci zijt nice des mciiichen Willc:?
it'rlle.
is ick eta trczuwesi, en want ghy ftaet in gheCchille,
Loo kome ick bier om'tvounis to uyten.
Hcrte.
G by Iiadt zeker wel moghcn bli}v en daer buyten,
\Vant hadt ghy ghehouwen v ghedult,
Wy en zoudcn't v Hier u•ijtcn.
Ooghe.
Dat is waer'tis der Wille fchult,
Dat ghy Herte groot leer moot yhedooghen,
\ti'ant al doers ick zomtijts open myn ooghen
Om t aenfchouwen dat 'tHe ^ te bdiaghen„mach,
En dat ick'tFic:rtc in koring he ja hcu„mach,
Zoo en were het Herte Hier glievexeerr,
Ms den Willc:daer nietin en confenteect.
He rte.
'tis zeker v fchult, ghv zijt d'oorzake,
Dat ick dus moet lei en in onghetnake,
Al veru-cckct'rgheziclite zumtijts myn bcghecre»,
Wacr't ' bclic\ n s;hy mochtdat wrercn,
Daer ghy my acn doer zoo vecl duleur„ gcoor.
Ooh lie.
Wilie ghy zijt een Execatcur„ bloot,
Al mach'cHerte door my bekoringhe eaten,
In v zoo haet het doers en'claten,
Ghy mocht de bekoringhe uytc r Herten ftcllen,
Auer al eukoinen 'vy v nicer ccn weynxch qucllen

Hier is ghenoech toe ghezeyt op a1,
Ons en faelt maer eenen Rechter gheprefen.
Uoght.
Dien Wilde ick wel hebben.
Htrtc.

Dar zal mocten wefen,
Oft ghy blijEt eeuwelijck ar;uerenck.
Ooghe.

Waer op zijt shy dan concluderende?
Herte.

Op dat Ooghe nict en ziet'tHerte niet en deem,
Want in't zicn bero& ghy dat ick fpiuncn„ mo;:t,
Ooghe.

Ghy hebt wille en verflandenif'e diet al bewecrr.
Herts.

Dat Ooghe niet en ziet'tHerte nier en decrt.
Oog he.

En oft ick'tghezichte draFye Baer ghy't begheerr,
Bedw•anck der Herten my'tzien beglieeren„ doer.
Herte.

Dat ooghe Hier en ziet'tHerte Hier en deert,
Want in't zien beroEt shy dafick Cyinnen„ moet,

Ooghe.
Ick eYCUfeer my vander minnen„ gloet,

Met goeder verantwoordingh in dit verhaelo
Herte.

En ick accn('eer v principael
Met ghefondeerde aenfprake zoo ick began.,
Oocht.

Iaet ons kiefen eenen Inge dan,
Die dic to recht we l zal jugeren.
tiVrllc.

4Vie hour ick daer zoo difcorderen,
En al arguereu„ ve„1 redenen by b:inghen?
ick
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Met kleyn bekoringhe als ick iet mercke,
Zoo (felt ghy de begheerte to wercke,
En ghy vol:.ht de zinnelijckheyt veel to zaen,
Maer wont ghy de begheerte wederf^aen,
'cHerte en zou niet komen in eenich verdriet,
Yerftaet ghy dat wel?
iVrlle.

Ick en hoor in die oore niet,
Waer• t dat a'Uoghe niet en zagae noch 'tHcrte en begeerdc,
Waer't dat ghylien my flier en queldr uoch en deerde,
Ick en zoude niet doer eenighe executie
Van dat ghy begheert.

Ghy en kont den VVille nict ghewijten,
Dat'tHerte dickwils moet zuchten, d'Ooghe krijten,
En dat 'tHerte en Ooghe zijn befpronghen,
VVam ick VVille moot zijn met pijn ghedwonghen,
Zoud' ick v beydrn pijnen to vredene
Van verfrandtnift'e en van redene?
\TVan t als veraandeniWe van my gaet,
En dat reden my sheen fade en flaet,
Zoo loop ick in'c wildc• myndcr veerden„ koen,
Ghelijcl= defe an;;hetoomde Peerden„ doer,
Die hen door de veyheyt bringhen„ ter loot,
D us moetmen den V Ville niet redcne dwinghcn„ ter root,
Herte.

Herte.

G by zout ors zoo ftercken argument by bringhen,
Dat wy bier zouden blijven difputeren,
Etck wilt met kracht fyn opinie door drinkhen:
Ghy zout ors zoo arrcken argument by bringhen,
Datmen qualijck zuu beflifl_n does dinghen,
En dat wy de zaeck net recht zouden moeten wijderen:
Ghy tout ons zoo ftercken argument by bringhen,
Dat"wy bier zouden blijven diCputeren,
Ooghe.
Laet ors alle dry dan fimuleren
Van ors quef}ie en difcordatie,
En laet ors niet meet arguercn:
Laet ors alle dry dan fimuleren,
En eenighr Arbiters nomineren,
Die decs queilie bri7itfen zonder turbatie:
Laet ons alle dry dan fimulereu
Van ors q ueftie en di[rnrdatie.
Iti r/le.
Ecrweerdighe Hceren van wielder natic,
Wilt ors bier of een vonnis uyten:

Dat is een quade folutic,
En oft wy beghcerden onder ander dinghert,
Dat ghy in't water oft in't vyer zout fpringhen,
Zout ghy dat daerom pijnen to doene?
Ooghe.

Ghy behoort to peyfen en re bevroene,
Oft de begheerte is goet oft quaet;
'tGoet behoort ghy to volbreughen metter daet,
En dat quaet is ofc'tHerte mocht Cchaden,
Dat behoort ghy terf}ont ce ontradcn,
En daer to later.
Herte.

Zonderexplotcren?
Yi'ilic.

Als ghy zoo hooghe wilt philofoplieren,
Zoo moet ick Baer oock wat toe zebghens
Aenlioort myn redeu.
Ooghe.

V4'ilcfe ons dan uyckgghen.
Wi/lc.

vvr

Vandei ban dcl der Amourettshcyt,
VVy bidden v door v yocde yr:itie,
Eerweerdighe Hcercn van cdeldcr natie,
Dat shy flees qucflie in kc,rter fpatic
Wcl wilt overle^ghen en de zake flu}'.en:
T:erwecrdighe Hecren van ceield.r untie,
Wilt ons her of een vonuis uytcn,
Hier suet uweii oorlof, u-y vcrtreckcn dacr buyren.

Fynde dcs nvicceien T3oecx rain den handek
dei Amounushc•vt.
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DE PROLOGHE VAN
HET EERSTE SPEL.
Ppetijt verwe din luflighen ghccft

Om dichten, Calliope gheeft dies den
raer,
Sy math my couragie, tout en onbc.
vreek,

Ats fy my behulpich is metter daet:
O edel Calliope, myn coeverIaer;
Verkloth my mynen gheelt en rechte hanti,
En helpt my vercellenhoe Venus delicaet
Met Mars boeleerde door Cupidinis brant,
En hoe Volcanos door Phcebus 'tfeyt bevane.
Hoe natuere vrocht door dat natuere b1afe,
By natueren die natuerlijck were,
En hoe dat natuere, die natuere doortafle,
Door natuere de natuere heeft ver(}erc^,
Hoe natuere Liefs natuere heeft bemeréT,
Hoe natuere kreech natuerlijck berueren,
Hoe natuere naer natuere heeft ghefner,
En wat lijen natuere natuere doer bezuercn,
Zal icknatuerIijck

toonen uyter natueren,
Qz

Hoe

?RGLOCflE.
Hoe minne minne tout door minne in minnen,
Hoe mince doet minnen door minne in onecren,
Hoe minne door minne duet minnen de zinnen,
Hoe minne om minne wilt minnen leeren,
Hoc Viouwen minne doer minne tot minnen trek de
Heeren,
(inlljck,
Hoe minne door't minnen in't minnen duet blaken,,
Hoe minne de minneal minnen doet verineeren,
En hoe minne door minne doet haken,, &ninlijek,
Zal ick upt minnen door't minnen v maken„ kinlijck.
Maer zoo de fpillen gheern door den tack„lcijcken,
En Venus Kinderen q uaet cm verftoppen„zijn,
Moet ick van order der vreuchden Back„ wi;cken,
Daer 'twerck vin konften mach om bekloppen,,zijn,
Maer al mach ors materie ruyt van noppen„ zijn,
Smaet reden en zinvolmaeRekeeite,
Die zomtijts gekiommen op de hoochife tfopp^ „Ztjn
Die vallcn dickwils aldermeeh aIs een beefte,
Sy dolen wel diete kloeck zijn van gheefte.
Dus moeten wy houwen de middelmate,
En Calliope nemen ter affiftentie,
Die my behulpich is vroech en lace,
Als ick componere met diligentic:
O Calliope roost weder v exceilentie,
En helpt my met zoeE-vIoeyende Dichtenverlareb,
Hoe Iuno van de Mans maette mentie
Tot Pallas en Venus dat fy onglietrou water,
Er. hoe fy net andex Vrquwen aueckea teparen.
Helpt

PROLOG}E.
Heipt my och daerenboven vertellen,
Hoe Venus over al de ruytheyt van Vuleano klaechr,
En hoe Iolijt van ooghen haer komt quellen,
En 'tGhepey s van misses haer zoo placchr,
Dat haer den Godt Mars veel beter behacche
Dan Vulcanus harem plompen Man,
Hoe Mars Veneri oock liefde draccht,
En fyn natuere niet bedwingben en kan,
Al was fy met Volcano in ghcfpan.
En hoe Mars Venerem in't voorby lijen
Een knicxken gaf, zoo d'Amourcufe plegheri,
Dy er fy in't groene zaten order hun drij en,
Dies fy Vcnerem 'tverwoeyde aen teghen,
En hoe Venus eerft loochendedat fywas gheneghen
Tot Mars, maer haer colcur verkeerde uyt misses:
Alle die de Konit to beminnen pleghen,
Moghen door 'tverhael wei verheugfien van zinaen,
Eeft dat fy door jonfte de Konife kisser.
'tIs t'uwer inftruflie ghy Amoureufe Scholiereri,

die nacr ghehoude Vroukens hath,
Ghy die u^ven kloot zoeâ to vertieren,
2iet dat ghy v niet to breet en math,
Peyft eer ghy ghehoude Vrouwen ontfchaet,
Dat ghy v en haer zout bringhen tot blamer,
En dat v voor een korte vreucht zaen naeft
Duyfentich verdrieten tot uweronvrainen,
Die een aehoude Vrou mint mach hem w el fchamen.
Q,31

Ea

PRO LOG HE.
!n ghy Venus kinderkens, ghy groeyenderancxkens,
Ghy zoete aenZichten, shy gheputte kinneken^,
Ghy lachende mondekens, ghy mode wanghscens,
Ghy lodderlijcke ooghskens, ghy fubtijie Zinnekens,
Ghywitte keelkens, ghy Aertfche Goddinnekens,
Wilt v van de bedrieghelijcke Minnaers wachten,
En last d'Amoureufe Iieflijcke Minnekens,
Als Venus in v blancke armkens Hier vernachten,
'tIs peri;ckelcus onheoorlofde vreucht verpachten.

R

*^ ,
r'c

HET EERSTE SPEL
Irals de G.aldirrne.

E Vogetkens die dervreuchden Inc„zingen
De Hertekcs die om der Lieffler dau„dirge
I)e Bloemkens die haer onrpluyckfel„ out
pluycken,
Verjeuchden als die der vreuchden ganck^
ghinghen,
Daer fy daum van troofte als jonftich vanck„ vin^hen,
Die de kruydekens in haerbeluyckfet„belayckeM;

^

Dgor de wolcken rietmrn'tfmuyckfel door fq#uyckett
Van Phoebus, den C oden mach dit beftiet, IuRen,
Dus last ons minnelijck in dit vergier„ rul^en.

.y

Venue.

Juno hooghe excellent,, jente,
6hyzijt van rijckhoden det Vrouwen„ Vloftwe.
Pallas.

Grootmoedighe der obedirnte„ prente,
Iuno hooghe exceUente,,.jente.
Yenxt•
Na»:t^r

Dijnen reghen-boghe ghecft de prefente„rent
Der miltheden vol alder trouwen„ trouwC.
`7'allgs.
Iuno hooghe exallrnte„ jente,
Ghy zijt van rijckheden der Vrouaen„ Vroutee.
Ytnsrs.

Yerdrijvinghe zijt ghy der rouwen„ rouarc,
Zoo de Pau blijfchap in fyn iteert,, rnae&,
4 S

ICown

Atnoureusheyr.

Variden bandel der

dun uiven vemieuwende met andere vtuchtrn,
Dan vintmen voor blijfchap {kncn en zuchten,
Ick mach't by my zelvrn ghevoekn alleenen,
De Mans zijn wanckelbaer.

Koninghinne die 'tgoct der warelt wart„ aase&
Juno.

Hoort Venus en Pallas war macb'c my bsten,
Mynen name van hoocheden vercicrt in [paten,
3v1yn triumpheren van wren, myn walclich levee,
Als myn zoete amoureitf'e ghrlaten
Indrn trooft myns levees zijn verwaten,
En ick derblijfchap bran af-ghefchreven,
Vind'ick dan anders dan zuchtrn en bevrn!
^vty zclven uyt confortacie verdreven,
Om met Proferpina ter Hetlen to Bane
Oft Aurora, wrens tranen zijn eeuwich btevai
Voor Cignus haren Pone ghegheven,
Wiens lichaem verkeerde t eraer Swane,
I wonder dat ick myn ooghen betrane,
Als ick d'onghetrouwicheyc vermane
Van Iove mynen gheminden Man,
Die ick in liefden niet los ghezijn er. kan.

Yhrur.
Wie zoude dat meenen?

Daer fy eenen„ zoo vreemt van herten fchijnen,
pat fy Vrouwen liefde later verdwijnen,
Om andere Bloemkens die op den acker tun
Der jeuchdelijckheyt.
IKnv

bat's haea ghedaen,
De Mans zijn vol trouwen totters ellebogho toy,
£n veranderde niet Iupiter t'eender Koe
Ijo fyn Amije die ick binnen'tgroene
T'zamen beklipte.
?all u .
Ia, plocht by dat to dome?
Dat gaet de wercken van eercn teghen.

Paltat.

Juno.

Is by dan onghetrouwe?

En heeft by niet Lathona in't nette ghekregheK
Van minnen, door fyn bedrieghelijck rockers,
En my de vriichten van tninnen ontrocken;
En won Apollo en de fchoone Diane
Aen haer, zijii't wercken to wcdcrftane?
1Veen't vry, fy wafTer oock um uyt-ghejaecht
Myns Lauts dat groot is.

Juno.

Ia by lacers ochermen,
pies my do tranen myn wanghskcns vcrWCrmen,
Want fyn verdultheyt is eenverdriet
Mynder minncndcr herten.
Pa!l^u.

ick en gheloove immers niet
Dat Iupiter, die Princefijck van manieren„ ts,
Zachtmoedich van herten, goedercieren„is,
$yn herte zou 1Fgghen aen auder VrouwFn,
'tDunft myonmoghelijck.

Venus.

Sy en zijn niet beklaecht
Van my, die ghehoude Mans ghelooven.
Pa!lar.

'tIs Vrouwen verderffenilfe.

Ikrro.

Die Mans beuouwen,
Al varen ry qualijck fy zijns arel a^eert,
W ant lcijt Qeypen fy hunncii Iteert,

Venus.

Die haer lietrn verdooven
Ziju dulkoppich rafeade uyt dcu zinne,

Hun

want

Amoarnuhryt.

Vanden handelder
Went fy legghrn ghejonftichegt en mizwe,
Dur hur fchande en fchade moet)comrn aq,
Pte.
Zoo a^ achtes v dan
Vrou Venus in nakomende tijdcn.
yen,".
Ia ick vryli jck Pallas.

P414r.

Wa lot's een Vcouwcn-man,
Hy weer weert datmen hem in't gout belloeghe.
Be r k

Ia oft voor een heylichdom omrrie-droeghe,
Dat alle Vrouwen pleghen re aenbodene.
Iano.

EeR qualijck ghcfpot?
Pte.
Neon, ghy en hebt ghens redone

Ions.

Icien leans niet^helijdrn
Dat Iupiter fyn hrfde plant buytrn deuren,
Dur my fyn ghcjoniticheyt zou ghebeureq,^
])it doet my alle folaes vcrghetrn.

Te ldaghrn, ghy hebt den amouteulten,
Venue.

Den alder-vriendelijckften,

Pallet.

Is by zoo vrouachtich>

?^llu.

En den joyeu(kn
Van alle Mans perfoonen die nu levee.

IKno.

Dot mach ick wel weten,
En heeft by niet aen Dante, als difloyale,
Ghewonnen inden Toren van metale
Den vromrn Perfeus die ieghelijck eerde,
Die Accrifius t eenen fteene verkeerde?
7ft wonder al ben ick defperaet en crre,
Neeft by oock Hitt in ghedaenten van eenen Verse
De fchaone Europa ghevoett indc Zee,
En fynen wille ghcdaen 'twelck my dcet wee,
Aen Antiope by twee kinders ghemaeft„ heeft,

Yenta.

Hy heeft v oock lief.
P4llaor.

zijt de aeertfle blevrn,
Al mach by wet vruchten elders zaegeM,
Ghy

Yenu^.

Hy vermeerdert de weereit.
Pallru.

bus wilt v paeyen daghelijcx naer n begheetei,
Inden boomgaert fyner vriendelijckheyt v gheneertw,
En plucker veel vruchten user v ghevoeghen.

De fchoon Mncmofiacm fiy ontfchaeft„ heeft,
Hy bedrooch Deolin met ftouten begane,
My fliep by Leda in ghedaente vin een Swane,
Hy heeft Alcumena met fynder praftijckeniita
Verkracht t'haerder vrrf jckeniti'e,
Deer by d=n vromen Herculem aen ghewonnen„ heeft,
pe draeyen van ontrouwen die by ghefpotmtn„ heeft,
Die hebben vrylijck veel hafpeleas an.
Venue.

wa dat's eea overviieghere.

l4l-

Al mach iemant den boom fchudden,
PRIIRI.
V blijft ghenoech,
'cEn fchaeyx aiet al mach by wat buytcn draghca^
Ikno.
Ick ea icaas Hitt ghe}ijdea.
Yc^rtW

Amoureusheyt.

Vanden handel der
Yenw.

Ats m}m borftkens fyn rugde vel ghevoelea,

Al droeth ick hem liefde fy zoude al verkoelet^,
Als vyerighe lcolen in't water gheikketa.

Lut my dan ldaghen,
Die nimmermeer bGjfchap Hoch vreucht en hem,
Ick ben toch d'amoureuf}e die nu leeFt,
En de verCmaetite van alien drouweet.

Zijc padenrich.
Jim..

Ir^ro.

tshy moet v breken,

De verfmaethe Venus.

Ia wilt ghy den came van eerrn behouwen,

Ia ickin troua^en,
Ick heb den leelijckflen, den hatelijckften,
Den onbezefFelijckhen,den verwatelijck(}ett,
Ruydaris van alle den Goden ghemeene,
Sweet, vuyl, befmuyhert en onreene,
Die alder vriendelijckheyt is onghewoOne.
IN??..
Wie is datte?

P4/lar.

Dwinght v natualijckheyt.
Ind.
Ms doer deachdclijcke Vrouwen
T'allen reyfen aIs ghy dit ongherief„ hebti.
Ytmrs.

Ghy en wilt v Hier li jden met dat ghy lief„ hebt,
Om dat by fyn vreucht draecht uyten huyfe.

Yarrrr.

Iwno.

Dar is em ande'r werck.
renu.
Myn confuyfe
Iuno dun& my meet lijdens an„ hebben.

Vulcanus v fone,
Die van v ghewonnrn en gheboren„ is,
En om dat by zoo mifmaeft ghefchoren„ is,
Hebdy hem gheworpen ten Hemel uyt,
Dies by Hoch manck is.

`I'all'ss.

Wei hen die eenen goeden Man„ hcbben,
Die haer natuere bequacnelijck„ is.

P.sllar.

Ween al is by ruyt,
Hy moet wet uwer natueren ghenoeghect.
Venus.

Yenta.

Och dat is em vreucht die ghenamelijck„ is,
Maer'tis my verre.

.

Ick rn kin my tot hem Hier ghevoeghen;'
Sya onledicheyt is any een eeuwighe pijne;

Pallor.

Nu du laxen wq ftaeci.

Irmo.

Irmo.

Ick weet wel'cis verdrietelijck to zijne
By den ghenen die natuere verwaten„wilt,
I^ts'cherte den perfoon oock hater„ wilt,
Synder jcuchden zoetheyt dun& v Brack„ zijnde:

Wy rijn aUe ghebreckelijck.
Pallas.

Dat willed ary of flaett,
vetheucht, tact alle druck hcnrn fpringhvT,
Wy willcn eesi vrpli}ck Liedekai vnghen.

Venus.

'tDunft my eea eeuwich onghemack„ zijrrde,
/Us

li!^t

Amoureusheyt.

Vanden handel der
lol j r vin cog bets, ear verr4rr

On

hG ^^j y^ ^^^,

I

^^^^ Z^^•

Ia watte?
lo/yt van oogben.

De zoete faconden,
Het Cchijnen al Enghelfche infirametRen.
Gbepeys van m»nnen.

'tHerte vIiecht in vrruchden onghebot*4
lot

ygyl oAshpf.

On hoon.
Ghepeyr vin ter.

Ia watte?
7u%t van ooghen.

De zoete facoh cn.
Ghe t ^^^r^arne^r.
Al warm bier Orpheus En^helen gJen,
Sy en cnochtea den zanck nietvecexceilem'rn.
lolyr van .oghen.
On hoort.
Ghepeyr
Ia watte?
v pr .s
^
De zoete faconden
Het fchijnen al Enghelfche niftrumdittb.
Gbspryf ro
rinneit.

Iek betoone de vrientfchap.
Gh

s vas ^tixxear.

Irk fondere de jonitc
lolyr via, oogbes.
Ick vereenighe de herten.
Ghepeyr van minim.

de konhe,
Om liefde in liefdente f^ellen fmakelijck.

Wy wetrn

7o41t van oo hen.
Ons svercken ztjn trooReli^ck.
Ghepe'vf van

mimtar.

Sy fchijnen mirakelijck,
Wy veranderen drveffieyt in jayeutlieden.
lols^r van ooghen.

Wy mennrn den Waghen van amoureutheden.
Ghepeys van minnen.
WY dam Veneris Capictelen ovetilefcn.
1"lyt van °°ghee'
Wy doers de hervende herten ghene[rn.
Ghepeys van minnen.
Lin de gheyfteren van minnen ter tserte'n nopen.
Iolr^r vdn ooghtn.
Wy I^elttn voor duchten,
Ghapeys van minnen.
Verlanghelijck hopen.

lalyt van oog hen.
En
voorftenen
en
zuchtrn,
Laet ons'tpacxken bereyt ter ventea
Ghepryf
van minnen..
Ontpluycken voor d'Amoureufe z[nnm
Alle
blijfchap
open,
lolyr vin ooghen.
Als die ontilapen z^^n van veet meskieven.
Ick ben Iolijt van ooghee^.
Ioli^t van ooghnr.
Ghrpeys van minnen.
Wy
makrn
minnelijck
accoort by de Ghclieverl,
En ick'rGhepeys van minnen,
Als
ivy
de
btieven„
van
minnen tooghen.
Die de herten van binnen ont{lugtrn„ doe.
Ghepeyrs van mimts^t.
kk ben 'tGhepeS's van minnen.
Ick draghe boetfchap d^ joufte i'pruycttg, moot,
A
id

lck

Vanden bandd der
7.Iijt v^en aslbat.

En ick Iolijt van ooghen,
Die liefde doer blaken als vyer van vls{!'e.
Ghtpeyi yanmwncn.

Mier hoc vacrt Venus?
lo%r yam oogbat.

Sy is gnalijck to Qaffe
Met Volcano, fy en heefc green vreacht ia't lijf^
Ghepryj yin mmmsn.

'tEn is haers Mans niet.
lolsjr vin ondhsn.

Hetis ern Wijf
Om met eenrn Koninck to bedde to gane.
Gbspeys van minnen.

Hy is een munckaert.
lolyt van ea^htn.
Hy en ftaet haer niec ane,
S}m by-zijn is haer verdrieten lachtere.
GhePeyi van minnen.

Sy ziet hem gheerne.
Idijr van when.

Maer'tis van achtere
Dstmen de naeyrn vats fyne houlicn ziet.
Ghspeyr van mi+Pntn.

Hy is to hatelijck.
IoG1 t van ooghrn.

Sy rn begheett fyns Hier.
Ghsyrys 'van *irnar.
Syn trompe

3' fore.
flaetfoLije van oagbtx.

Synen hutfepot iIin&.
Gbtpe>^s try mimrtn.
'tIs al verzouten.

lol?t V^tn oogbpv.
Dec by ter keuckene briat^,

Ainoureusheyt.
'ti)ant4 haer it een vlaeye zondcr zuyvde.
Gbepeys vat ,irimrpt.

Sy weer hem to pa en.
7o1,t van ben.

Sy doer den duyvcle.
Gbeprys vin nsirmex.
Sy mint hem quanfa s.

tolyr vrar aegbtx.
Pijnt dat re deckent.
Ghepeys van,rünnrn.
fan mar fy'tkindeken.
IoIryr van ooght,r.
Ia om hem t'ontreckrne
De proevrn vin minnen dig by begheet't.
Ghepeyf van rninnen.
Dan is fy zoo ziecskens dat hem deert,
Hur acn to taRen d'arcn Cnottegote.
lolijt van ooghtn.
Das volt fy met hoye.
Ghepeys van minnen.
Ia fynen Tote=
Want fy hem ghchi jonfte en kan ghcdragfietr•
IcilrJt tiara ooghen.
Men vinter meer.
Ghepeyr van minrrtn.
Dar gaet zonder vraghen,
Dies wy becirijveii veel wonders groot.
Wy doer Venus verwiffelen hater kt'ooc,
Saghe fy war anders.
Ghepeyr vet minnet.
Men zalder om peyfen,
lolyr 'van ooShen.
Dan Iu[} vertrevelr.
Rs
'tDaaa

Ght•

Vanden handel der
Chepeji v minnt,r.
Sy moet hur veyfen.
lolur van ocRhcn.

Van'cghene dat krevelr„ in Vcneris forneyfrn,
Dat wu gheerne vrrceyfen„ vreucht met zukecf.
Ghcpryr v4fl Derr.

Zoo de vifichen na'czoet watecken fnacken,
Hid fy ghecrne wat zdetheden in haer upellektn.
li/yt van oogiitn.

Ou ziet wie ghinder kumc.
Gbepeys van minnen.

bat is een frifch GhczelIeken.
loljr van ooghe».

Het is Mars die Goat is vanden ftrije.
Ghepryj van mmnen.
Waer't niet goey foorre?
7o1ct van COS hen.
Reclit Venus compaignie,

InyR eenen lepel ghefteelt na'tpotteketr.
Ghepey,r vttn mrmren.

'tWaer dat fy zoeâ.
lolyrvan oeghn.

Al gheraden zotteken,
Dus laet ons gaen mercken alle'tgheveert °.
Ghep^y,r van rainnrn.

Ou zict.
7o%t Van ooghen.
is wacce?
Ghepryr van mirrnnt,

Fen ooGhsken mrteencn tkerce
Heck fy hem vriendelij^k naherorc^en.
olyr •vas oog^en.

Sy groetten d'een d'andere,
Gh: peyt van m!nnttt.

Ia rzct l.ichendcn rnonden.

Vanden handel der
le!y' r van .ogbar.
Haer cokur verandert door het aeafchouwtft.
Ghepe)rr van iitntn.
Swijcht, duy& bier achtere.
^ulyr vin oeghex.
Wy zullra zoo brouwen,
Dat de gheyfteren van minnen zultrn ia't dack, 3 vlieghWn,
Al zoumen den ghefcheurdtn tack„ drieghen.
Pw/lar.
Wiens was dot knicxken2
Venue.
Ick en draech s my niet ane.
Juno.
Dat is een goet fticxken.
Falla^.
Wiens was dat knicxken?
Juno.
'tDocht my een minne-f}ricackCn.
Ia om herten to vane.

Juno.
Wiens was dat knicuken?
Ick en draechs my niet one.
Juno.
Op wi¢n pieech zutcicen vreucht to Awe*
Pallor.
Op wien?
Faro.
Is.
Pallas.
Op hem die root„ worden,
Vecblee& van verwen, verftout als loot„ word:Q,
meets Venus die uls oorconde draghet.

Amoureusheyr.
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Pda.
Adieu Venus wilt voort met ininaen„ minnen.

Mandy dat ict't was?

Iwxo.

Imo.

WiWy eere door dijn verwinnen„ winner,
ycr',cfc aouwe die in haer deucht„ verjeucht.
P4/1,".
Aden Venus wilt voort met cnidnen„ mirror,
Vulcanus die in v vreucht„ vcrheucht.
Y^nrw.
Adieu die v liefde peuch;, gheveucht
lot mynen amourrufen prrfoone,
Othea gheve v grade to bone.
lalye van oogheis.
Eaer fcheyt het hoopken.
Ghape^s vat minnen.
Springht dan in't knit.
lolr^r van oashtn.
Maket minne•knoopken.
Ghepeys van ninnt,s.
Ia eeft din tijt>
lo!j t van ooghan.
]ae't, gaee hoort fecretelijck al luymende,
Fars za.l fyn herte zijn ruymcnde,
fladde yenus ern weynich haer pack ontladeu,
eii vyerighenluft is quaet om vetzaden.

Dat rn hoordy niemant gheanghen,
WiJdy v'twercx befchuldich mahen?
YenrL4.

Keen ick, v^ie kan'tverl}ant ghefmakeq,
Tot wien dat l^y fyn jonfte droech?
Pn!ly.

Wy zagben wei dat by fyn ooghskens tloecb
Op uwrn perfoon.
Ycrrru.

Dat each ick lichte.
7K710.

Wy weten wel dat v fchoon aenuchte
yeranderdedoen by fteirlijck op v zach.
YrnNe.

Dat is een zake die ick Hier loochenen en mach,
Want ick peyfde zoo my natuera leerde,
Oh myn Man in zulckrr former verkecrde,
Zoo waer ick van alien de Vrouwen de blyile,
De verkoreni}e en d'aidcrvryfte,
Diode Goden op d'Aerde ghebenedijden.
Pallas.

Dat en mach riot zijn, shy moct v lijden,
Een goey Yrauwe lijdt vole, die d'ccre mint,
Om borers wine.
Yrnx^.

'rIs waer, ick kiat,
Al moot ick 'tmeskieffeli j ch fpinntn„ fpinnen.
7uno.

Adieu Venus wilt voort met minnrn„ mirror
Vulcanus, die in v vreucht„ verheuchr.
Yeau.

Och Pallas en Ivno ! wilt tnyn bckinnen,, kinnen.

.T4t

PAYS A.
'Den GhuJI van amoareaf healin.
^ Lie die Rooskens van minnrn pluckcn„willea,
rClAlle die feyten van liefdrn h anteren„ wilier,
Alle die vileynighe horror bedrucketi„wilier,
Able de met Lteve liefde vferen„ wilier,
Able de bancketeren, hoverer„ wilier,
En Ficcn, Luycca eo Suarea does klinekrn,
1t4

Vande handel der
In Eayfcens in Stoofkens rafcren„ willen,
Alle die amoyreufe YrouA^eo ghedincken,
Diu zal Venus hoogheGjcic befchigcicca.

Amoureusheyr.
Qiee^E vrar .^rex f bsle^r
T bamckate, tee banckerce.
eiterr van Mlhc4e,,.

Te wapeae, to wapene.

Den Aert der Eddhedrn.

qbceft van rq swird^f btdaa.

Alle die feytrn van waprnrn leeren„ ai'tlrn;

Neon Prince van love.

Tomoyrn, ftelcen, breken en vechten„ willen,
Alle die wercken van oortoghe eerrn„ willen,
Met harnas alle twig beflechten„ willen,
Helmen halsberghen aenrechcen„ widen,
En d'oArloghc volghen loch en nacht,
Barnerrn, Standaerdrn ontvtechten„ witiea;
Tereerrn bunnen Heere hooghe gheuht,
Die zal Mars beghiken wel nacr fyn macht.

e,.lerr van Ldslhedcx•
Te velde, te veldt.
Ghee vms rasoxreNfhea(trr.

Te Hove, to Hove.
q.hrt van Edelhaden.

Gheschte pan machte.
GhaaJt vex aw4aarskfhtdtx.
Necn, gaet in itovc.
edrrrt van Ealilbsden.
A !t i'tandaert a le i}andaert.
Gheeff van anrourex f hedtn.

GhaJ? Juan amsiirewfheden.
Wel aerl Venus Difcipelea vol weerden,

Grotyende Rancken, lufti^he Gheerden,
Edcle Hercekrns, Amoureufezinnen,
Worpt wech pijcken, lanjirn en fweerden,
En wilt 'tghebruyck van lirfden aenveerden:
Verheucht vdie amoureufelijck mipnan,
Ghy zult Heinelfche vreucht ghewinnen.

Sprryt Venus note.

eilcrt yarn Edelbsdin.
'i'e velde to velde.
Glue/ van a,awxreKf hsdnt.

?'e Hove, to Hove.

eilirt der Edtlhsdcn.

pert van Edilhedix.
Ten hrije, ten firije.

Wel aen Mars Kinderen vroom van manicren,
Ontdoet wimpelen, iUtuiaerden en banirreu,
Mae ft bereyt artillerije rn engienen,
Wilt feyten van wapenen hancieren,
En ontziet perijckelen Hoch dangirren,
Niemanten zal v kraehcverconbienen,
Die h uq Prince ghetrouwelijck dienen,
Te velde, to velde.
tibeeft vms,ws.^aexfbeden.

Te Hove, to Hove.

,.terr 4cr ide/helen.

?tu arije, ten Ctrije,

Gbecft

Ghuff van amotn'exfhadtir,
Ten banckcrte, ten bancketce.
eA'err van Edelheden.
Maea gheluyt met Mars Trompctte,
Ghsaftvgn amoxraxfbadcn.
Mae& gheluyt met Venus Claroenen.
mart van Edelheden.
Slut Bommen, Claretten edel Baroenrn.
gbeeJl van amom .akf liadsn.
Sleet Saatoricn, Hctpea, Luyttn w Fluytcq.
RS

vterr
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Amoureusheyr.
cbse^ vw ^rrxs^s^t.
Hutt v gheringhe meccen harnasclaeTbuyteh^
been doeihet al uqr m een hcyaaelijcke plato
Ghee v^ar 4JwNau4redar.
Tabbaert, rock ai hcmdeken by Lieve.
Moen, hui} v mecLief(k in een kamere.
vtert va F.delbsden.
vlert v^ar Edipxder.
Neemt een lance wel tot aa^rn ghaieve,
Neer, neon, to velde,'tis veel bogaamere,
Oar to doorrijen awrn vyant.
Gordet v ftalrn fwcert aenv aide.
4besft vex wm.rtsr hsdea.
G{1Ct^'1ll rimOAq'CuJhLdlll.
Neemt v Amoareuskea met de hart,
Te Hove, to Hove.
En lut dacr v couragie fchijnrn.
evert v, Edslbsden.
r.Isrt w £dilbedr.
1'en ftrijde, ten ftrijdc,
Gut in die Waite.
Mud v ghaeet mnder langha draten.
Gbeft v pi aMOarsxf brden.
Ghaft t iasairtwfbedert.
Gaet achter de gordijnen,
Gheringhe fprryt fervcrten en dwalw,
Daer en hoort ghy ghcen Bonder-bufl'en ('chieten.
En wilt v vander felder oorloghen dwoerCan•
e41rt v4n Edelhedert.
eitert vin Edclbaien.
Wilt v vyanden krincken ma fweerdcn en fprieten.
Doer ane harms, fporrn ra leerkn.
Ghaaff y pt ranokrswhedin.
qbeeft v4n.rmourexfbcden.
Brgiet v Lief met roos_water.
Doet uyte kouffen, wambaeys ea kkercn ai (choen,
vlarr van F.dilbeden.
gp.#ltrr der Edelheden.
Te peerde, to peerde.
Wilt vain op'thooft uwrn helm docn.
Gheeft v,armrexrensbeden.
eiheeft vin amourexfbtclan.
Neen, peen Hoene-lcatere,
Ontdott v fchoone gheluwe kranffen.
Wat gout ghy met de wapegen bedrijveaT
e4ert der Edrlheden.
e^ferr vrae Edelhadan.
Garn vry fchermutfei.
Vie zoude in den neft by Vrouwen blijven,
Ghe{/i V4fl RmearvKfhtden.
Die an edel herte hadde in fynen lichame,
Neon, nun, gaen wy dan[fen.
Het waer wc! cen Pluymridder onbequame,
Die
den fpinrock voerde in fynen arm.
e,fert der EcklhtdeXr.
Gbuff vax insora-exibedtn.
Dorn aqua fprinckreyfe.
Ick laghe my liever oP de pluypnen al warm,
Ghttf^ ya^t wxrtxfludn.
Dan i^de haae metfchilt to met (pcere.
Mart v^rn Edelha4sn.
Ia, ja, to beddc.
vtert vs Edc/bedeir.
Ick ugghe vie vecl met Vroua ^en is rode weere,
Ghy aron beghift met rijciorlijck rredde,
fat by vagheec en tact aUe edele wercken,
machmen aen Vrouweu aaders axrrlcEA
Slayt vaft v fouzUznckaazci&quinctt.
^
Ghee
^lerra^n F.drlba&n•

Dau

Amoureusheyr.

Vanden h2hdd 4cr

Gbreff vae rwr ararrbela^.

Dm grooa deftevftie en b1oaRet,
Groote ilavernije en'slevens ka^u^
By Hihoricn zoude ick't v toenen tc deghe.
Gheeft vafl 4nroxrsxf Medea.

Sa^ijcht, ghy zijt verre uyten weghe,
Dat en hebt ghy nia bevondcn aen 1Frotn ^en,
Maer'thantrren der wapenen per goedectrouwen,
Doet arnnen vsrmincken, beenen lcceupelen,
Bloetftortrn mrnichte van dreupelen,
Ghevanghen, ghefpann.n, f'n kjfgoet verliefen,
Wie zoude de wapenen dan verkiefen,
Ea die haaterep in haghen en hegghen?
v'ltrt via, edtlhtden.

Ick hoore wel gIiyzout willen zegghrn,
batter mar Mans ghebleven en gfieftor-ven„aijn
Door de wapen, dan door de Yrouwen bedorvrn„z^jn;
Daer hebt ghy onghelijck of zoo ick houwe:
Maer door Vroawen, zoo ick aenfchouwe
Van die daer bleven zijn is'cgheta! menichfuldich.

Dat en kahmen de Vrouwen Hier ghewijtea,
Maer ck Mans, dos fweecht ghy borer Mille,
$y wuen oorCpronck van djen ghefchille,
Haade Paris Helena riot ontfchu&,
Daer en waxen zoo veel tilcken riot ghemaeft,
Wat meghea de vrouwrn dat de Mans quaet„ doer?
1iaddc Paris willen nit Helena raet„ dorn,
'tEn hadde gheen Hoot ghewaft Baer ghy of fpreeft,
Wat mach 'toyer Batmen Baer eon keertl'c aen ont(tceft,
En Bat de keer{Cc Boot brander hondert huyfen?
Wijtet der keerif'en 'twerek der confuyfen,
Die haer Licht qualijck heeft behoet;
War mocht Helena dac beelde zoet,
Dat Paris zoo onthack in haer gharchtei
Dat by den brant van oorloghe ihshte?
Het wits al fyn fchult en ntemsnt el,
Maer riot der Vrouwen•
Mart v^rn Edalhedtn.
Dat verttaen ick wel,

En alzoo tout ghy willen de Vrouweh prijCefi
Boven de wapenen?

Ghueft van a»mxretuheden.

Deer waett shy immers een loghene fchuldich,
Ghy hadt veel bat ghefwegfien met eeren.
Neer, zijn day al deTroyaenfche I-#ecren,
Die vande Grieckrn ontzien waxen rn verheven,
Door Vrouu en jammerlijck niet doot gliebieveq?
Was den eer[}en oorfpronck aiet Exiona,
Daer naec Helena, de derde Polixena?
Was Heftor ten eer[!rn Hier doorredra,
Paris ghedoot met jammerheden,
Deiphaebus verraden, rn Pryamus voort,
Prochelaus verQaghen, Agamemnon vermoort
Van Egit}us, die oock qualijek voer,
En veel mecr andec die de door haelden huntstA tpCr?
Ickzrgh ja, &1 Zout y fpijten.

Gheaff van ranokrekthedan.

Itk zaTt v bewijfrn,
Dat wapenen hanteren veel leers doer,
En (torte Cyrus in Schychien Hier veel bloet?
Wat plach Crfar al volcx to verilane,
Wat vernielde Gedeon al volcx by de Iordant,
Wat vrrQorch Scipio al volcx en Hanibal,
En Alexander Magnus die zonder ghetal
4y hemaeQ heeft veel lijcken en doyen,
Wat is Baer al volcx ghebleven voQr Troyer,
En in duyfent antler oorloghrn en ftrijen,
War vernielt`Mars al volc Hoch aen ape zijen,
I?ic zonder d'oorloghe noeh kvtade warca.
Gbeeft

,vfVrt
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Amoureusheyt.

silsrt van Ec4lhsdsn.
n
zoudemea
n'tcc
konnen van Mans vaklma,
Li
Die om de Vrouwen Baer hcbbea ghelaua hun kekl

^n door dat Thays Alexander een belle baclr,
Verbraade by Percrpolis de machtIghe Stadt,
Om Hetmione.kreech Oreftes en Pyrtus difcoott,
Mercurius heefc Arum door Jo vermoart,
5uperbus is verdrCVrn om Lucretia yule,
En thien duyfent ander die door'tghefchille
Ier oorloghen door drouwch al ghedoot„ sijn.
t4icrcvan Edlrlhsden.
Baer moeRe at nacrder ghekloot„ sijn,
der ick zou lijden dat ghy by btThght:
Ick zegghe, wager dat minnr van Vrouwen dwinghC,

Gheeft vin a,,,o,sirruJheIa^.

Iae t, mur een kleyn ghecat.

,4srr van Edsl{xAat.

'tGheta'l is grout en vele:
Eerft is ons d'eeuwighe doot gheborea,
Door Evas racet bier to voren,
Samfdn verloos fy n kracht door Dalida,
Hercules was verbrant door Dianira,
Leander om Hero in't water fprongh,
Pyramus een fweert door fyn herte dropgb
Om Thisbe, Iphis een amoureas Iougheline^
()m Anaxarece hem etveef verhinck,
En Haemon van Theben zoo vyerich mipdt
Antigone, dat by als d'Amoureufc blinde
Hem zelven 'tleven nam op haer grafs
Wat wil ick v meer zegghen hler af,
Zoo men d'appelcn telt met hondert,
Zou icker Hoch del noemen, vPie dat vetwondect,
I)ie om Vrouwen gheitorvcn zijn met weene,
Wilde ick't ugghen.

Dat die Man do vyandeei duce graote outrage,
Want een Man van wapenen die duet rage,

Daer een Vrcrawen-man, een arm Amoureus,
Ilauhertich is, van inoeciedoloreus,
Bevreeft ghelijck een mifdadich mrnfch in't gherechr.
gheefl van arr.urtxfllsden.
Ncen, Vrouwen waken de Mans vroom in't ghevcchr,
Sy docn vromelijck houwen, gheen ilach ontnen,
Voor ghan vyanden vlien„mur de tanden bier,
En flaen al watett !'y u^^rhunneti zinne:
De kefde van Vrouwen, d'tdrl tninne,
poet ftekeii; brtkcn, koi}elijcktotuniertn,
Vlieghen en 'aghen naer wilde ^ierrn,
t)anffrn en pringhen, lachrn en zinghen.
pert van Edilfxdm.
Neon dat en kopt ghy niet bar-ghebringFien,
Sy vertreren'tvoetfel vairder jongher Ieucht,
Sy krencken natucre, fy verjaghen vrtucht,
Schaon rout colour waken 6y prier bleeck,
Den vromen blonde, den fkerckert weeck;
VVat wilt ghy dan de Vrouwen vee! prijfen
Boven de wapenen.

Gheeft van amoureuJhtdtx.

'tGhetal is kleene,
Teghen'thoopken dat ick wel vfnden zoude
Van Mans, waer't dat ickonderarirden wouda
De waerheyt van dien daer of to verklarcn:
I£neas en Turn us veehtende warms
Om Lamina zeer langhen rijt,
Romulus voerde om de Sabijnfche Maechdeu ftrijt,
Zoo Ant?ionius vock dede om Cleopatra,
En de Centauren um Hipodamia,
En Pelops voerde oorloghegrout

Tcghea Enomaus zonda Hoot,

Ghe^ff van ^q^orottra^fhcdtti.

En doe!

Alto gheaocc6t qn rgCeo
Door
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Amoureusheyt.

Door een fchood vrouu^elijcke boelde,

tucilla vergaf oock met fenijne
Anthonius Verus, en Clitemne{ha heeEt ten fijne
Agamemnon, zonder twig oft dil'cooct,
Vercadeli jck en deerlijck vermoore;
Virgilius hinck inde mantle fcharnelijek,
Dus fwijcht van Vrouwen.

Dm drorvcn ghoeft fy Hemelfclu veelde,
Den blooden mu& fy ktoeck en onvRtraeclri',
Door liefde van een f/ronrve soft Maecbt
T'riumpheertmrn met fchoone rnoantnerijea,
Met aafien hayifen bekleet ma tchilderijca,
^n ko{}eli jclae bsncketten, rijcleelijcEe feeften,
Men verheucht door de reyn vtouwelijctct gheehet+,
Zondcr Vrouwen en is gheen vueucht voimaoft.

gheeft v^ar ,a^oxrtxll^ufin.

Ghy fprecft onbetamelijck,
Voor een onghecrouwe Vroua^e eerloos
Wit ick v honderc Mans noemen altoos,
Maer dar en gact niet aen dr('cr materiea:
Maer door v woor ien, vol der miferirn,
Moet ick de Vrouwen verantwoorden nochtans,
En noemen veel orighecrouwe Mans,
by dat him de Mans niet to zeer en berommrn
Van hun ghetrouwicheyt.
e,Ierr cter Edtlhtdtn.

,Iert vrVn £4elheden.

SM^ijcht, ghy zijt ware uyren wreghe ghecse&
Want Vrouwen doer de gheroatheyt voranmnderat,
Men krijcht van haer lcrancke linderen,
Druypende neafen, leepe ooghan, Man lippens
Die gheern zijn by de langhe ilippen,
Die hoeRen, hulfen rn bulfen alteenen,
Die hopes, duchten, zuchten rn aeenen,
Dus en pcijPe ick ghern Vroaxttr hantercn arteye.

Met kleynder fammen
Vintmen zulcke Mans, ghy mocht wet fwijghea.

Ghie,Jt rJan4saacrsKSbtdtn.

Ghy fpreea dace a1s eenrn vilayn,

vheeff van amottreufhteltrt.

Alle Cchoone Vrouwen moghen v wel huea.

Ghy moet hier afvethant glrekrtjghen:
Uat Abfalan Amon am Thamar vet(loech,
Daer hadde by reden toe meer dan ghenaech,
Want by hunder beydcr Sufter verkracht„ hadde,
Daer fy hem een zuypen ghebracht„ hadde,

e4ert vrws Edelheeisn.

Hoe zoumen hem dorvea op Vrouwen Yctlatat?
Vrias was oni Benabea vetzotidrn
Van David, en kreech i;m lijf vol wonder,
Om Thamar iloech Abfalon doat Amon,
Um Vrouwen Bede afgoderije Salomon,
Tyferam, HoloFernus en Abimelech mrde,
Storven door Vrouwen grootewreethede,
In Vrouwen vied' ick luttettrouwen,
Ariftoteles wasbereden van Vrouwen,
Helena heefc Dciphobum haer man miojooC
Den G riecken ghelevert naer Paris doot,
Antiochus wort van Laodicea vergheven,
ROflLTlULlda nAm beyde haet Maas h+et lovea1

Lucilta

En als by bekent hadde d'edel van gheefte,
Zoo verftack by Thamar ghelijck een beeffe,
Al goer hx qualijck by waer't wet weert:
Mer& Phillis de Bloeme expeert,
Hoc fy haer om Demophoon verhinck,
Mme'&hoe Iafon Medea ontghinck,
Mer'ft hoe Yli{T'es Calipfo verliet,
En hoe Phan Phfapho verifier,
Hoe Diomedes Calliore lief in root,
Die hem bevrijt hadde vender door,
9

En iTOe
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$n hoeTheCeus, als an a^rcetTgrant,
Ariadne vetlut op een Eylant,
En hoe Tuius Tarpiam begrocf al Leven,
boor wires pulp by fyn vyuuden hadde verdrevpf^
2iet oack hoe Narnlfus Echo bederf:
Onthout dat, en fwijcht een andec werf,
Ghy die Vrouwen blameren„wilt,
En die de Mans too hooch exalteren„ wily,
Dat fy in trouwen pijnen vaft to bane.

Amôureusheyr.
Wapen hatiteren„ is verre'tbequsemfle.
Gbeeff van .inroarerfbedsn.

^lleen, p een, fchoon Vrouwen iR verre ghenientfte,
Zoo alleGheeften wel jugeren moghen.
e4ert van Eultlbedon.

Neer de wapene.
Gheeff vast anloxrekflitde^t.

Neen 'tis ghelogheii,
Niet voor by fchoon Vrouwen to itaprne.

e,lerr van Edelheckn.

e4'srt van Edclhedtn.

Ick zegghe met Vrouwen veal om to gave,
Doer alle edele vfantien vergheten,

Polinius Wiens vroomheyt was onghemeten,
fynda kracht wederilont,
Naar dat by gheku{} hadde den minlijckrn moat
Van Adoliron, verloos by fyn kracht,
Want by daer naer niet meet en yacht,
Dies by van alle Edele befchimpt„was.
I)ie't al met

GhafF yan,unokreu(haden.

Ontbegt ModeRus die venrcimpt„ was
Door fyn ierichrde en vervaertliede,
N art dat hefde in hem haren aert dada
Was by zoo ftecck, zoo klceck, zoo vailjant,
Dat by twee Lecuw en alleene bast,
En al verwant„ latter. onder den Troon„ was,
Um fyn LiefAgoene die fchoon,, was:
Rizulcke zoude ick vicel mecr vinden,
Die wapen hanteerden en Vrouwen beminder:,
Dus pnjs ick Hoch de Vrouwen die druck verachteree,
Derr van Edelheden.

Tfy hem die d'edele wapenen lachteren.
Ghre/f van .emokrexfhedrn.
'Tfy hrm die d'edele Vrouwcn blameren.
Derr der Edelheden.

My very ondert lac ghy 6lijft ugueren,
Wape

Niet voor to rijen inde btancke a^apene,
En dart niet to worftelen in't groenevelC,
Daer Tenten en Pavillothen zijn gheftelt,
Rijden door boffchen eel het groene kruyt,
Daercnen de Voghels hoort zinghen met zaet gheluyt,
Als auder inden nefl ligghen en kermen.
qheefl tiara amoxreKfbeden.
Wat hoortmen daer ftormen, gheruchten, allermea,
In reghen in wint daer to Iig;hett,
In't i[ijck to vroeten gheiijck een Vtgghen,
Hongher lijden, rafende van kouwen,
Doot blijven als fy de fchiftwacht houwen,
En als de vyanden to komen beghinnen.
.fttrr van Edc[5tden.
Eck blijfs by de wapen.
Ghuft' van amourakf licden.
En ick by der minnen
Van fchoone Vrouwen, gheen vail)'andere.
e4crt van Eclelhadm.
^1u ear wy meet verhitten d'een op d'andere,
Laret ons eendrachrich in't argument
been dander helpers.
Ghaeff vin arnorcrartihedeis.
lckbens content,
Want aUc Edele hooghe Namara
Sj a
Moghr«

Vanden handel der
Moglien wel de Vrouwen ea Wapen t'zamtn

In a-rrn houden rn bemignen:
Den vromrn Haaiibal blecf u Cstpva binnen
By fchoone Vrouwrn ligghea borlercn,
Men zuh Ca far by Vrouwen oock uiumpherrn,
En de wapen hantcren„ in Alexandrijen,
Marcus Anthonius plafih Dock to vrijen
In Egypten, en oorloochde met di4'crecie,
En Demetrius blexf boeleren in't green,
En V li(fes verliefde op Vrouaren zeer z1en,
Nochtans heeft by veel kyten van wapenea ghedacn^
Zoo dede Aijax Dock en Diomedes,
Met Iafon, Agamemnon to Hercules,
En duyfent andere.
srlsrt yea Edelbtden.

flat is wacrachtich.
Gbaft-utn raAwxreu,bedeu.

tact ons deen d'snder din helpeq eeadrachticb,^
Zoo werden bedru&t herten verheucht.
4qt van Frdclbcdsn.

Beghint ghy voren.
GhssJt vpi.taroXrekjheden.

Neer, zeghtghy errs} de vreucht
Die in d'edel wapen verborghen„ is.
eAere van Edelheden.

Flck mocht verblijden die in zorghen„ is,
}:n deer ghrneuchte en vrrucht in raper,
Eenen Man to ziege njet voile wapen,
Met eenen helm op'thooft gheboaden ftijf.
Ghsefl van carotirex.shsdcn.

Met halberch, faute, Ranck3erEs aen't lijf.
vlert vm Edelheden.
En een giiiraetfe met fyn avant-bras.
Ghaff v,aj,tinotneHrhtdtn•

Ghelijck zilver klaet.

Amotireusheyt.
eilerr van Edelbe&n.

Zoo darter hero elck in fpieghelt vooro^*et,
En twee beeue harnatfrn wit als een Swsne.
Gbeef g van raNOxrearbede,r.

Ea een blinckende fwcert in (chee om met tt $pe.
alert van Edrlhedtn.
Synen fchilt aen den hals.
Ghasff van .iexrtxshtdet.
Syr fporen ghegheCpt,
Sya fpeere inde hart.
es!'ere van F.dethelen.
Die de a^apenen berefpt,
Herfc hleyn veri}ant.
Gheeff vast amoxrtaf htdtn.
Want de wapen is van grooter aeerde.
pert van Edelhaden.
Een Man to ziene in't hannas to Peerde,
Verciert met cender fchooncier eouverture,
Behan hen met zilvere mouwen berate,
Is dat niec ori zien een vroli jckheyt?
Gheeff van amokrtK, f laden,
En den een lance inden arm gheleyt,
Up fyn tandcn bijcende als een Ltuen,
Die wilt een fchoon feyt van wapenen doer,
Eenen anderen in d'afi'chrn ftekende,
eilert van Eddhtdtn.
Ia oft metten Cweerde fyn lertis wrekende,
In tornoyen en fteeck-fpelen eeff Dock ghenOethlijck
Voor d'Edele hertcn.
Gheafl van amorrexfheden.
41 eef} ghevoechlijch,
'tEn ftaetmynochtans nietane metatlrn,
In't zant to tuymelen, vandrn Peecde to valtcn,
Daorm:n arm:n ea haenca door mach bcc#cn,

1te1'!

Vanden handel der
.Aerr yarn Edellxdar.

Ghy peyft Hoch al nur ton^oyen en kekeu,
V tweehere is een 3oncker lcamere,
Dur t niemant en ziet.
Gbetft ?JRJI a11lOurYA11IJtdtll.

Het dune mybequamere
Voor in't harnas u arbeydea en to pijnen.
eAert yan Fdslbedcri.

Ghy prijftteligghenuhterdegordijnen
Met Aaeplakens zachte als een zije.
Gheaff vat amaxruicbeden.

Xaen ovudcft net koikelijcke tapijtferije.
eAfert vin edelhedAn.

Dot is een melodije.
gheeft van amo,xreufbcdar.

Dat is eery voile vreucht.
pert der Edilhedtn.

Dan'tfchoon aenzicht ce zien vande fchoone Ieucht.

t; heeff van amortrerr f heden.

En de borfikens to gfievoelen aen 'theme,
Oft arm in arm to ligghen zonder finerte.
wls3't vin Edtlheden.

En minntlijck to kufl'en acn'cmondeken root.
GhaefE vanamoXrekthedrn.

En jonhe to tooneh de Liefite niinjoot.
^lerc vin Edelhaden.

Zoo wcl by nachten als by daghen.
Gbc.ft van amokreu.rhedan.

Och tic acclt ? hem m zou minne behagheq
Voor in't hums to arbeydrn en to vroetep,
En meaighen harden Root t'oatnloeten,
Noch waer ick my licver een broot-biddere.
evert y * Edclbsden.

Uyat acht ick v, ghy zijt een Pluymriddere,
Eea Gordijap*achter, ocu vm^aertHautic,

Amoureusheyr.
(Thy voett eenen fQinrock voor een 1ant13
Een oorkuft'en dat is u`ve fallaide,
En o& de Prince Hier ter Hoot en hackle
Maanen van wapenen in fyne Landers,
Wie zoude wederl}un de vyanden?
Wie zou Baer na voor(laen die wecnen en kermen?
Wie zoude Weduwen en WeeCen befchermen?
Wie zou de Schaepkens behoen voor pluckers en t'tt(ent
En de Wolves verclrijveu en doers vrcefen?
'cEn Bede de wapenen hanteren, zoo men zitt,
ZoumeaCedan lachteren?
GheefE van amwxreafrulsn.
Dar en zegh ick nu niet,
Men iQ'er zomcijcs toe bedaronghen,
Dan moghenfe draghen die edel forsghen,
Om by tc f}ane hunnen Prince weerdrlijck,
A!s men de wapen hanteert rechtveerdelijck,
Om d'onrecheveerdighe to worpen to groncle,
Redene vereyfchet,'ten is gheen sonde:
Maer wapen hanteren met gaade ghewoonten,
Baer zijn aen to merckea veel quade poon ten,
Want her is'sLancs qualijckvaert vermeetlijck,
Zoo men daghelijcx ziet.
s4art van Ec&lbtdtn.
Certeyn van wapenen eerli jck
Te hanteren, meyn ick, met vreuchden.
GhafA'van amoKrtxfhadtn.
En ick fchoon Vrouwen minnen in Berea en dtuchdea,
Uac is oock myn rechte tneeninghe,
In houwelijcken flare zonderverkleeninghe,
Tee Zieien zalicheyt, Hier in overfpele,
Dat gh}'t wel veritaec.
e4irr vat Edelheckn.
Men vinter vele
Die aadcrs cioGn, Gok bctcrt, om tevredeete.
Ghteft
$ ,}

Vanden handel der

Amoureusheyt.
,,Lerrvat E
ar.

Ghaft van amorcrcafhulaa.
En wapenen hantcren zonder redene,
Dat gFicbeurt oock meer dan 'tgoet„ is.
pert van E'delh`drn.
Maer alit om der ghemeyne we b aert bchoa„ ir^t
Machmen wel wapenen hanteren met rechten,
Alleen om peys to krijghen zalmen pier vechten,
En d'edd wapenen becuinnen,
Net bewijt} redene.
ChaefE van ,imoxrtK f bedcn.

Ick moot bekinnrn.
eittrt van Edclheden.
Infghelijcxzalmen alle Vrouwen Mlle
Eeren om Bender Vrouwen wille.
Gheeft van amokreuJ hedatu.

Ick ben bly dat ghy de waerhtyt bezeft.
e14srt der Edelheden.
Ghy die de Vrouwen this verheft,
Hoc heet ghy? ghyungy my vol melodieufhedc^t.
Ghttf^van amoxrtx, f{ru/tn.
Ick beet den GheeR van amoureufheden,
Daer veel vreuchden van minnen uytrijfen.
,.4err van Edelheden.

Zoo meueht ghy dan we! de Vrouwen prijfen,
Vwen name toocht we! d'experiencie.
Ghaff van ainokreHfbrden.

Maer hoe heet ghy? die dees reverentie
De wapenen bewijfl to defer ftede.
4 Iirt vat Edclhedcn.
Ick beet Aert van Edelheue,
Die de fcyten van wapenen beminae flçrck.
çj4eeft yQ7J afJfOlp'CNJ{Jtlipl.

Ghy hebt oock rechts eenen naem suer v etcic,
Want alle Edrle herten methe
$eminnen de wapenen.
A.rt

o cI G1^ed'ce
Van aasoureu8xdea en air Loch Hier gram,
Dat ick eat iachtade Ae Vrouwen lofzam,
Het is uyt vyerigher jonhen ghebaert
per cdelder wapenen.
Ghsef^ vas amoxrsujbtden.
q edel Asrt
Van Edelheden en zijt Loch nict ghefloorr,
Al hebt ghy veel wonders van my ghehooe+t
Der wapen aengaende, het is bedreven
Om Vrouwen minne.
dirt van Edslhedr".
Het is al verghevea,
Men moot veel hooren in alle Hove.
Gbseff van smokrtkrhedtn.
Wy zijns al Bens van onder tot boven,
Dus willen wy fcheyden.
eilert vain Edalhadsw.
Het is oock tijt.
Ghseft ?lrgl afll01lY0KJblltlfl.
Adieu al die d'edele wapen btminnende ijr,
Maer bout altijt Vrouwen in eerrn nochtans,
En Hemet in dantke.
e^firt van Edelhtciclen.
Adieu allevrome edele Mans,
Die d'edek wapen hoot in eerrn,
Ter liefdcn uwen Prince.
Ghtsff van anoltrtkshedtn.
Een Heere der Heeren,
Die voor fyn Wapen'tkruys beeft a^illecs draghrn,
Die mil den Vyant van ons verjaghen.
^Ierr van edslhader.
Dee zelven Hare die fyn Bruyt heeft verkoren oyt mitunln,
Die laet v allc vleefchelijcke liefde verwinnrn.
Eynde des etrkeu Spels^
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DE PROLOGUE VAN
HET TWEEDS SPEL.
Maginatie verlicht de zinaen,

Door 'tvervolghen der Amourcufer
Hiftorie:
Ghy hebc ghehoorr hoe Venus blaeâc
in minnen,
En hoe Mars delieffle was in 'fweerelts ciborie,
Elck jonflich herte mach rijfen in glorie,
Door d'Amoureushcyt die hy Kier verffaen„ zal:
Want ghy zult hooren,vatct in memorie,
Hoe Mars hier vrij en met zoet vermaen„ zal,
En hoe dat de vyerighe veyagie vergaen„ zal.
Noch zuIlen wy v flguerlijck tooahen,
Hoe Mars prijftdefchoone Venus playfant,
Eu hoc 'tGhepeys van minnen en Iolijt van oogheti
Langhs zoo vyerichlijcker oiitttekeci den branr,
En hoc Mars bcrii'pt wort van onverftant,
Dat by verpachten wilt der minnen ceys,
En hoe hy wort ghefcho uwen aIs onvailjant
Van Iolijt van ooghen en Minlijck ghepcys,
En hoe Venus hem loch fteIt in Baer Parleys.
Hoc

PROLOGHE.
Hoc fy haer ten leften gheabandonneert,, heeft,
sullen wy v Speclwi;s oock aI becoonen,
Naer dat fy't Mars Ianghe gherfufeert,, heeft,
Prefenteert fy hem minne met minne tc Ioonen:
Ghyjoyeufe Amoureufe perfoonen,
Wilt de zoetieheytonfrr snaterien eaten:
Wilde Phoebus dit werck met Laurieren kroonen,
Wy zouden hem bcdancken zcer boven matcn,
In fpijt vande Benijders die de Konife paten.
Ghy Amoureufe Gheeften wilt jonflich haken
Naer degrootezoethcyt diemen v bewljfen, ) zal,
Zoo wy uyter natueren ghevoelen de taken,
Hopen wy dat p ier vreucht uyt rijfen„ zal,
En dat eIck konifich Gheeft loven en prij fen,, tat
Dit jonflich Amoureus werck van minnen,
En dat elcx herte daer in verjolijfen„ zal,
Die de honichvloeyende Dichten we! kinnen,
Wilter inne verheughen, wy gaen beghinnen.
r
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HET TWEEEDE SPEL
Yerirw.

men tier Per[oigien: vnit
tvveede Spel.

V EN VS.
Ghepeys van minnen, twee Zinrtekns.
Iolijt van ooghen,
MRS.
Meer hopen dan twijffelen,l tweeIongelingen.
Meer twijffelen dan hopen, S
Amoureufc,

Invierighe „ dangierighe „ jonff meskieAijtlt
GrieAijck,ben ick„dies ften'ick„ghevangen
'tVerlanghen„bringht zucht„ducht„onglia
rirAi jck
Liefliick„ is 'theme„met finerte„verhanghen
Ontfange„moet„'tbloet„der minn prang^n
Oncfanghen„ main ick„ al klaech ick,'tletfeie
't Q^etfc:le„ vermaent„ .en betraent„ de wanghen
Verftranghen wilt deucht„der Ieucht„ voortzetfele,
Den dauw'van minnen zy myn benetfele.
O Mars, Mars, d'aldcr-viftorieuhe
IoyeuRe„ Prince hooghe van daden
Ontladen„ van drucke kondy de preuf}e
D'avontureufte„ quaet om verquaden
Verfmaden„ wilt my niet door v ghenaden
De paden„van minnen hardt om betredrn

D'afghefneden„ plant ick voor jonflighe Zaden
Onberaded„ van iiwer Edelheden
$efteden„wilt dock myn jonft in vreden.
Ghepeys van minnen.

Hy en zals niet laten.
?o%t van cog hen.

I£laecht uWen rivot.
-Ghepe)+.r van minnen.

Hy kamty to baton.
lolyr van ooghen.

Ia oft blijven doot,
Alzoo couragieus is by van moede.
Gbepe^rr van minnen.

Hy is nratverli j ck.
lolyr

Vanden bandd det
!4e1

Amoureusheyr.
My zal ontgaen„ om dat ick ghehouaet„ ,
Mynen trooR daer druch om vernouwet„ zy:
Nu ceh berouwet„ my dat ick oyt quam

lotyr van oodhsn.
van bloedc.
Ghapryt van miwt.

Vrolijck van zinne.

Daer ick Vulcanus to houwelijck nam.
^uly ^ van oodbtn.
Wat zal v dat letter?
Ghepeyr van,rnnnen.
Lace drijven den janckere.
lolyr van ooghen.
Icy is onbefneden.
Ghepry.r van minaen.
Hy gaet laughs zoo manckere.
lol jr van ooght^l.
Hy is ftuer van wQorden.
Ghepeys van minntn.
En zeer onweerdich.
Io1qr van oogheit.
Hy en is uwen zocten perfoon niet weerdich
Ghtp cys van »imttn.
Ghy zijt de}oyeufte.
lolyr van ooçhen.
Ghy zijt de zinnelijckf}e.
Ghepcys van ,nimnen.
De excellenthe,
7o!t van oojhcn.
En de minnelijckfle
Van alien den Go3en en Goddinnen.
Ghepeyr van mimmn.
Zoudy zulcken ruydaris brminaen?
lo4t •'an ooghcn.
Zoudy v zachte armkens ontpluycken
Dm hem is to rui}en?
Ghat van mimttn.
Zoude by v fchoonheyt ghebruyckeet,
Met fynca harden ruyden baerdo?

lolyt van ooghar.

Secreet van monde.
Ghepryf van

nvinnrr.

Vrinidclijck van taien.
?o1it van oogben.

En goet van gronde.
Ohopryr van minnen.

'tIs een Man die allc Mannen meeft„ rs.
loljr van doghen.

Kloeck van begrijpe.
Ghrptyf van minnt,t.

Die zar ghcvreeft„ is.
Jolt van oo& hen.
'tEn is sheen beroemere.
Ghepry,r van mmrnen.

Noch oock vilEyn.
/o4jt

van oo^hen.

Noch labbelcacke•
Ghepeyf van mimrrn.

'eIs eenCapireyn,
Die altoos'charnas draecht aen't lijf.
roIyr van .oghen.

'tWaer rechts een Man voor sidcken WijF
Als ghy zijn meucht.
Yenu^.

4ch dat kin ick,
Syn Princelijcke ghelaten betnin ick,
Maer lacen wat win ick„ aen dit bekeuren,
Den perfoon en mach my Diet ghebeuten,
Dies mcet ick betreuren„ myn flout bei}aen:

O fchirloos Wijf wat hebdy ghadam?
lily

Zou

Amoureqsheyt.

Vanden hndeI des
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Zou by aen v wangh^hhenr ratMn?

t.aetfe fpitten en delvrn,
Ifaer herte duaák hoer fineltrn van bitten.

Iclyt v^ar ooYben.
Ghy tijt zcct van acrdt,
En hy is brukere dan Bracken oft5ti ^ijnttj.
Ghapey f vrn maarew.
V natuere zouder al by verdwijnen,
Ontzrt hem die kan e.

7olt van oa+çbt1s.

Sy eu mach Mars ghernen njc ontzitten,

lo[yt vat ooghen.

Zijt lu{lich en blijde.
Ghepeyf v.tn ssinnen.

Men {fee& wel menighrrt ik1ce op'tzfjde,
Diemen vcrdonckert.
lolijr vast oog he^t.

Ghebruyft der minnrn-fpel.
Ghepeyr vanmipmtu.

G heRolen brocxkens die !maken wel,
Wilt hrmde vruchtrn van minnen ont#ltkth.
Isf yr van oogfim.

Niemant en zal's v onerre fptokeh,
'tEn is ws Mans niet.
Ghepryf yan,#Mnm.
Dat is immers waer.
Ytntea.

O Ghepeys van minnen wat zeghdy Baer?
Wil ick ecrr mits oneei'e later {}ate?
Neen ick, die fchande wart my to fwaer,
Ick en mach mynen Man vatrder haat nitt flxens

Ick moet, at zou'r my ten quade vecgaen,
Waeroinme ? ick zal my daer gun vertooghen
Voor hem, waer't goer? Neen't, 'rcvaer miCdaen,
Zou ick i3iet ontpluyckrn voor'sMans ooghta
De liefde, die ick dus moet ghedooghen.
Iolij r vrpt oogben.

Daer gaet fy vechtende cegheo haer zatverr,
Wat fy doen oft lacen wilt.
Gbt^

Op dotter van minnen eenich verzoeck„ is.
Gheprys van minnen.
Mars, die a(le Mannen to klocck„ is,
J)ielieter fy Q ooghen van minnen op daldi.
lolyr van ooghen.
Men zal nosh wonder zien.
GhepeyJ van minnen.
Laet puttee en paler,
't
etfte dot komt van zulck ghebraRe,
III Batmen den Voghel krijcht inde kaffe.
fars.
Soo Phoebus raeyen puer gout fchijnen,
Soo Ills plancen fchoo Rooskens draghett,
Soo mot ACfteon de Dieren blijde in't wont fchijnen,
Soo ProCerpina hoer vruchten Melt om behaghen,.
Soo Aurora den klaren dach doer daghea,
Soo Efculapius den dooden verrijfrn„ doer,
Soo Diana Orpheus wilt verjaghcn,
Salmacis zoetheyt ons verjolijCen„ doer,
'sGhelijcx, die ick verheffen en prijfen„ moet,
Veneri de fchoone excellence Vrouwe,
Wien 'theme uyt minnen bewYjfen moet
Reverentie, liefde, by{landicheyt en trouwe:
Soo de (iloemkens ontpluycken metten douwe,
En eaten de zoetheyt des daus in't wefen,
Soo ontpluycket'therte als een Kerffouwe,
Daer'rfirmament van minnen komt in gherefen:
Al warm atle bloankens der Aerden gheprefcn,
Schoonder don d'Engheirn des Hemels gheuYeene,
Al ivareri t alle Maechdekens aytghelrCen
Ncptnni
7'

Vinden handel der
Neptuhi a^ ateren met druppelkens kleene,
Zoo en mochtcn my alle deer Bcelden reeve
Niet zoo cbcn vcrblijden als Venus ;lleenc.

Amoureusheyr.
!/JflTt.
j Iolijtvan ooghen,

Ghy doet d'ooghen door d'ooghen in d'ooghen lichtett,
Dies myn ooghen als Liefs ooghen in d'ooghen verhoogia,
Daer d'ooghen in d ooghen alle vrientfchap i}ichten:
War is zoecer, dan d'ooghen Liefs oo^hen begichtrn

^olyt van oosbeu.

Dat is wel redelijck.
Ghee ys van mrnnp1.
Sy is edel en fchoone.
Jolyr var asghcn.

Met ooghen deer d'ooghen jolijt in kronen?
Zutck ooghen doer Liefs ooghen droefheyt fwichtsdl
En ooghe in oogh:; labeuren met minnen,
Dies 'therte in lirfden hem laet verwinntn.
lolyc van ooghen.
Uat blij,4 aen v Mars.
eiI?arr.

Bequame rn vredelijck.

Ghtpeyr vin nJinmfl!.
Icnt van perfoane.
7o%t van o.gben.

Sy draecht de kroone.
Glup!yt van minnen.

Ia der joyeullxyt.
Ialyt van apt hen.

Sy verheucht den Troone,

GbePeys van »,innn,.

Door haer amoureutheyc.
lolyt vat ovghcn.

Haer gratieu(heyt
Yerblijt met zoecheden Hemel ende Eerde.
G^irPey.r van minnen.

'tIs een blijfchap derGoden.
lolyt van ooghen.

'tIs de Gheerde,
Daer de vruchreu des keens op groeycn.
Gfitpeys van mintten.

Niem3nt eh kan den tijt vernoeyen,
Dic't wefen hacrs lichaems weI aenziet.
van ooghtK.

All y Aert('ch ghenorchten zijn my dan niets
Teghen de joycuiheyt vatende in't betooghes
)an t,aren a,enzichte.
v1lN't•

flat is wacrachtich,
Ick moec myn groote couragie krachtich
Met zinnen voordachtich
Met feyten van oorloghen, edel in't aenfchottwen,
Verfmaden en blij en even klachtich,
En myn viaorieufe hander onmachtich
Houden eendrachtich
$y der liefden van Bender fchoonder Vrouwen
Nu moet ick ganrfchelijck op haer betirouwen,
Al zou't my berouwen,
Alle die vromrlijck met fweerden houwcn
Later in't velt,
En helper de zoetegordijnen ontfouwat,
Die my met gratien mach bedouwen
Van dat my quelt:
be wercken van eeren zijn achter ghef^elt,
'tWoordeken (pelt,,dies my luften„ rnoet
bat ick in haer armkeLis ruhen„moot.
Ghepeyr van mmntn.
Ghy ruUen?
e^tats.
Is ickc.
T2

1'oItjf
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Gbepnc van minxar.

lolljc van ooghtn.

Hoe zoa dat ghd'ehienT
Sy is ghehout.
Non Furtfe van dies,
En kan icker met zoetheden niet aen gheraken,
By aile de Goden ick zalfe ontfchaken,
Alzoo Pluto Proferpiaa dede.
Ghtpeys van minnen.

Zuldy uae eouragieufe zede
Worpen om een Vroun^r to giutk?
lolyt van ooghen.

Ia die ghehout is?
Ghepyi van minncn.

Zuldy met life
Praftiferen, en v zelven befchamen
Een Pluyrnriddere to hcrten by namen,
En laten de wercken van eeren achtcre?
lolyr van eo8htn.

Hout v in eeren.
Ghepeys vs^, ,mnnex.

Schout zulcken lachtere.
lulyr van.00ghen.
Aicyndy te;hens voorku(t'en tevechrcn?
Ghepeyr van mrnne,r.

Ia is eere behoudeh?
Iolyt van oo,;hen.

CVildydrn kampbr4ectaten
Op een beddckcn bezaeyt met ciolieren?
Cbeperr vvr minnen.

wren fbndaert metterbanieren
Brekru op een ghcccheurde plate?
7o1zi van ooghtn.

«'il<l;✓ met ecnen bliien ghelate
Boctc:cn,en liitcel errcn weert„ er n?

Glx.

Witdymet deaacht-levees inden heert„ zijn?
yie hunnen Prince kleyn jonfte draghen.
7olt1 t van oosben.
Wildy ontaien •°tghedruys van flaghen?
Gbapr^rl van minr:en.
'tGheklanckvaa fweercizn?
Jolyt van eoghcn.
Gheijferde pijlen?
Ghepey,r van minnen.
En nemen een targc van zcven mijlen,
Aenverrdende meer do roemighc fame,
Dan'twerck der wapenen.
dart.
Neen zulcken blame
En zal my, dat hoop ick, niet ghebuercn:
Men mach die lieffelijcke Creatueren
Wel minnen, en'twerck der waprnen vferen,
War doer meer Ridderlijcke feyten hanteren,
Tornieren, rofieren ? dan Vtouwen minne,
°cMae& den onverzadighen verkoeit van zinne,
Den ruyden abele, den vrecken milde,
Den Minnaer bereyt ten iweerde ten fchilde,
'tHrrte vlircht in't Wilde de Vrouwen acnzietlde,
Haren lof verzoet arbeyt en verdrict,
Al dat van Edelheden ghefchtct,
Rijf} uyt do Vrouwen.
Ghepeys vary rnrnnen.
Zijt dies to vredcn,
'tZijn al trompen van kleynder weerden.
stars.
Ick zou3e door de liefde, en fy't begheerde,
Waer ick to peerde„ met mynen fweerde
In myn wit hemde eenen ftri jt doorhouwen,
Tcr ceren van alie fchoone Vrouwen,
T3

Op

Vanden handel der
Op'tzoa berroawro„vao coaforraciez
]der Alderlicfitere.
Ghapeyr van uiiavnar.

Hoorc dees coladrn,
Hy heeft dat fonck van minnrn ia't lijf.
7a%t van ooghen.

Gheeft hem'ttyer NecFkrn.
Ghepeyr van minnra.

Neel ken blaeft ftijf,
Lzet bcrnen dC heete kolen die fmuycken.
loly r van ooshtn.

Sufi, Venus komt.
Ghepeyt vii minnen.

Wilt achterwaerts duycken,
J1en zal ghebruycken der euchdrn zoetheyt.
Mars.

Ontpluy& v herte, de Hemrl[che goetheyr
Komt hier voar ooghen,
Verheucht v met jetuhdelijcker vroetheyt
In Lid's betooghen,
Memorie verfcherpt, wilt dijn zinnen poogheq
Om troo p to krijgheu:
Natuere wilt ziele en lijf v•ahooghen
Om haer tanijghrn,
Zck en za;he myn lijden Hier to verfwi jghen:
Hicr is fy die ick boven alle Vrouwen moet prijfen,
Iubilaae„ en gratie„ moet op v rijfen,
Schoon[tr„ ghekroontte„ boven alle Gockiinnen.
Y,enus.

der deuchr„ vreucht„ danck ick v in't bewilfen.
ei3lars.
xubilatie„ en gratit„ moet op v rijfen,
Schoonf}e„ ghrktoonf}e„ boven alle Goddinnent.
Yenigs.

Die reynicheyt„ xonder kleynichryr„ prijfen,

Amoureusheyt.
Dien bchOOCt„ COnfoott„ itl 't WtTtk v3ti tYliflIlCU.
j1tRrs.

Iubilatie„ rn grade„ most op v rijfen,
Schoonfte„ ghekroonik„ boven all y Goddinn^n:
Venue.

Danck bebt der deucht, die eerbaerheyt hinnen,
En vreuchtbeghinnen„ die zullea gheacht,, zija.
Daet de zoete Bleemkens van eeren ghcbracht„
e^tars.

Zoo zijnfe dan zinneloos die anders bedacht,, zijn
By broofer natueren.
Yintu.
.pat's waer, want eere moot bewacht„ ii?n,

Zal fy langhe dueren.

1LIAYl.
O alderfchooni}e der Creatuerets,
De minne is blent.
Yeststs.
Elck yacht's peen, de liefdc heeft zulck berutretl,
vat fy't al fchent.
Mars.
Maer die fyns zelfs gheen mate en tent,
Hoe zal by hem wachten^
Venus..
'tMae ooghen en herte plats innocCnr,
Die jonftc verpachten.
eJfars.
En oft Natuere des tins ghedachtea
Heeft tot harm willc?
Vinru.
Zoo zuldy met fortfen'tconfent verkCachteni
Zoo ftaet het al itille.
Afar,.
En oft dan'tconCent vale in't ghefchille
Dien Tcghcu't^yerich kchccrcni
T^

^!anrrr:
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Venus.
Zoo zalmrn den fpinrock wetter 4)iIlc
Miu reJcnc wceren.
e.Zlars.
Dat controleur ick,'tmoet elcken dceren,
'tMrskicf van Vrouwen.

pe liefde doer my den laft ontdecken:
pus bid ick v Yerhoreuemet innigher leden,
Stett loch to vreden„ myn hcrte als heden,
En vertrooft my index minnen ftrecken,
Zoo zuldy den dooden ten levee verwecken.
Yenyt.
War meyndy van troo{te?

Dat'c waer, maer cick zal hem verweeren
Voor'twerCk van ontrouwen.
Jf qYJ.
Zal by fyn meyninghedan achter houwcn!
Die liefdc draccht?
Venus.
Neen hy, wie wort gheloh van rouwen,
Die niet en klaecht?
eJ?arc.
En ofcmen'tCecreet datmen dus draecht
Ondanckbaer fteft?

M.trs.

Dat ghy Verkoorne,
Paradijs myns tevens,befchutvan toorne,
Excelleathe gheboorne„ my zout confokren
Van uwer jon&en.
Venus.

Zoud' ick dal accorderen,
Verheffende ecrbaerheyt, deucht en eere.
Mip'J.
'tStaet in v gratie.

Venus.

Ghy doolc zeere,
Zeght dal fy v troohe die ghy bemint,
M•trr.
Dat zijt ghy Bloeme.
Venus.
Dat houd'ick voor wins,
Die redene kint„ mach't we! verf}aeti:
Zijdy oock zoo innocent ghezint,
Dat shy bevint„ en ghevoelt zoo zarn,
Dal ick myn jonhe zoa t'uwaerts then?
Mars.
Wildy my in uwer ghenaden ontfaen?
Ghy hebbcs de macht.

Zoo machmen hem naer worpen, diet mithaecht,
Dat licfde Ewell:
G been boomcn en worden ter neder ghevelt
Zonder houwen oft kerven,
I^icn moet openbaren ast der herten quell,
7.almcn trooft vcrwcrven,
Oft }iulprloos moetinen den druck bef}erveq.
e^`Nars.
Dat ken ick fchoon 1icflijck1ieunich-rate,
Die 'sHcmrls ghczatc,,.verciert in hate
3^1ct uu• rr onuytfprekelijcker minlijckheden,
1'orti van lict3rbrceft reghel en mate,
^V.^nt ick nn late„ fchilt, helm en plate,
Dior v lictfelijcke amoureufe zcden:
V fchoonhcyt, r wel gheraeQe leden,
17ic my c,i Q deden„ dien pat beueden,

Yeniu.
Neon Mars, het waer u vele mifdaen,

belief

Daer ghy naer wacht:
Om waer zeggheiS, ick waer gaalijckbedacht,
S5

Zo4

Amoureusheyr.
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loud' ick v licf bebbxn,
En verCmaden, wirns herte to mya^aerts laehe,
Eer wy meskief„ hebben:

Yenw.
^i+Ia zuicke wercicen en vii ick my Hier moeyen,

Want die hun pijnen
Zietmen in eeuwighet fch3ndeo roeyen
En verdwijnen:
IGhernen anderen en wil ick dan den mijnetl
Van Mans figueren,
Want al muh lieFde fecretelijck fchijrten,
'tMoet onlanghe duaen:
Wie zal hem zelven garn avoatuerat
In wercken van oneeren,
Om de ghencechtcn fyndernsnieren,
pie haeft verlceeren?

Sy zijn zut die vreucht zander grief,, hebben,

En hun Hier en konnen
Ghelijden met die bun vrientfchap jonnen.
Dat ken ick, maer wedde, jolijt en rijckheyt
Kan qualijck ghepaeyen

De Natuercn, die ghecrae heeft haer ghe)ijckheyt
In't jonftich zaeyrn,
Wat mach antlers de minnende herten verfraegen;
Ilan ghelijcke comple&ien,
Al meuchdy indc vloet der weeldcn buyen,
Ws Mans affr&ien
Zijn contrarie, ondienftlijck uwer feftien.

Mars.

Ghy niet, dat boor ick wel.
Yenisa.

Zoud' ick gaen Ieeren
llcn pat van ontrouwen fecrcet to garret
Waer't met blameli jck voor Princen en Heeren,
Die mynrn deuchdelijcken naem vermeeren,
Mynen noel van eeren„ lawn re Lane?

Yensu.

Hoe wcetty datte?
eJtarf.

Natuere moetet wijfen,
Hoe zou v herte konnen verjolijfen
Van fynen perfoone?
Hoe zoudy konnen verheffen oft prijfen
Die ruyt en onabele is, en die in't vergrijfeR
Brenght Bruck ten Toone?
•tIs v cen w alghinghe reyn Fchoonfle fchoono,^
Dat weet ick wel,
Want van amoareufheden fpandy de kroone
8oven iemant el
Vernedert v natuere, gheves'tbevel,
En keert v liefde to mywaerts fuel
Als fchichten uye boghen,
'tWsrr fchade zoude den boom verdroghns,
Daer de Bloemkens van graben op groeyea,

Mrs.
Refuteerdy mqa jonhe dan?
Vexrri.

Neen ick, fy haet my zoo ane,
Als dat ick Princelijcke ghedane
y becninnen zoude, en Bede mynen Man,
Boven alle Princen, maer ick en kaa
Myn groove liefde hem met ontreckete
Om eenen nderen.
Mrs.

Wy zullea't 'el decker
Voor'sMana ooghen, die niet dan deucht Ca WOeC,
Men vint zoo vele fecreee plecken

L v oncfcrmen to mywaects vloNgeA.

0m uryen jooflighc vrachtcn hat;
rm•

Troop

Amoureuslieyr.
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Die den tijt van ioetheden gheaccordcert„ hebr,
Ick zal komen welrierkende Violiere
Ter plaetfe die ghy my gheordineert„ hebr,
Om dat ghy my dus gheconforteert„ hrbt.
Ilrnrtd.
Adieu Princelijck wefen der viftorien
Tot t'avont dac jonR haer bloemkrns zaeyt,
Mars.
Adieu Spieghel en vreuch t der memorien.

Troop my fchoon deuchdelijck Ommekleer,
Ick zal v voor blaemte befchermen its Hoot,
Ter weerelt en ken ick niemant zoo wreet,
Dede by v eenighe oneere ick Qoeghe hem doot:
Aldus welricckende Roosken root
Upcnt dijn meyninghe fecreet al itille,
Yen;u.

O edel Prince alle Princcn to groot,
Standaert der Edelheyt, die Hoyt en vloor,
Ick abandonnerc my c'uwcn wille,

Venus.

Alien Princelijck wefen der viEtorien.

Nochtans 1cyr redone vaft in't ghcfchille,

Mars.

?eghen natucre de fchamelhcyt roept to baten,
Macr al zoua' ick't bcilcrvcn ick cn g al's niet latch.

Adieu zoere Monftrantie vol glorien,
Die don Teinp:l der natueren verFraeyt.

1l1.rri.

YorrrtQ.

Ooh Ghcl>enedijt ry den mont die fprack
Dat troa(tich precious woorc bequame,
Nu is ghthetcrt ally myn onghcmack,
Ghcbencdijt zy uwen zoetrn name:
U Pallas des lcvens zoncler blame,
Wanneer zoo zal den tijt ghebcureti
Van onicr niinnclijckcr vcr7ame,
Um do bloeuikcns van rninnrn als Roofen-fletirep
T'ontdeckene ? ick hcborr naer Groot bc:Keuren.

Mien Princelijck wefen tier vi£^orlen
Tot t'avont dat jonit haer bloemkens zaeyt,
Dat nu bedrorft is, wort dan ghepaeyt.
Ghtpt^s van minnen.

Gaet henen, ghy hebbet wet ghefaggheit.
Jolt van ooghen.

I{l qualijck gheftuyt, ghenijcht, ghewagghelt?
Ghepey,r van minnen.

I[t qualijck gheweyghert'twerck der ontrouwert?
7oL1 t van ooghcn.
Den Man fteltet fyn gheloove op Vrouwen,
Ghepe^^.r van minnen.
Hy dede hem bat hanghen,
lolyt van oo3hen.
Ia oft verdrinckcn.
Ghepe s van minnen.
Len Man mach wet hebben achterdintken,
Die zulcken WijFheeft.
to f t van ov,,hen.
Alzoo Bart vuort.

Ven; u.

Noch t'avont als Phcrbus fyn raeyen in tre&,
};n Urphcus de duyfl:c:nccyeUrcnght vender uacht,
7.ict dat ghy v fan fccrccclijc bed^&
Acn 'tPailcys, ghy wort van my gheu•acht,
F.n hcymcli jck cr mvndcr kamcren in bracht
Die zoo fchoon is,'ttnach a11e herten lu[ten,
Darr zullcn wy, dics'chcrtc venctucht en lacht,
Te zamen :inn in arm minlijck ruflen,
Soo Iupitcr en Dan x lahen eu ku{ten.
1lfrrr.
O groerCrl van minnen, fchoon, goedcrtiere,

Die

Gbc-

Vanden handc! del

Atnoureusheyr.

GhcPryr van minrren.

P A Y S A.

Tek en gheve niem3nr rroof} oft confoorr,
Dan mnen goeden ghetrouwen Man.

Meer hopen dan nriJfclen, «n Qerd:cb net longhelinck;

lol / c van ooghen.

beichten„ f}ichten„'tc^erlicMten„der Ieuchr,
ick„ op Venus kitidctkens3
Des fy„ by my„ vey„ eaten hun vrcucht
In t begichten„ flichtcn„'tvcrlichten„der Ieucht:
Confoort„ accoort„ 'twoort„ dat voort„ vcrheucht,
Brink ick„ ling ick„ ming ,ick„ voor reyn bcuinderkcns:
Net begichten„ f}ichten„ n •erlichten der leucht,
Waey ick„ zae}' ick, , fpr3ey ick„ op Venus kiuderkeiis,
1'11s Regent der jonitighcr beminderkens.
}JE

My en ftaet niemant ter weerelt meetao.

^VaeY^
ick zac ^
} Eck „ fpraey

Chepeps van minnen.

En al zoud' ick v minnen ickvreefe derblawe
En doer fy niet Couzijn?
lo.'yc vas ooghen.

'^

Iain'sNeckers name,
Sy viol veel platter dan een Scholle.
Ghepey.r

Sy za! Hoch laten verwerren de wolle,
lolrJt van ooghen.
Wilt fy Aldus jolijt in't minnen rapen?
GheOeyr van minnen.

Meer twi1fe1eu dan hopon, em ander ltelyclAfaru-perfoon.
'tiancken 'tkrijton„'tontdancke„'tverwi jten dcr minnrn
Wort ghebraft„ kort bhetatl„gcfaf}„om'tdruckich forceft,
Ongheluck„ vernoy„ druck„ ray„ fchrijfic{c met Pinnen,
Ats 'tj ancken„'tkrijté,,'tontdancké,,'tvcrwijrcn,
der ininnc,
tVerfchenen„duchcen„!tenen„zuchten„moet is beginner,
Om dat 'tgrirf „verilranck„Liefs bevanck„make tempeelt:
t[ancken„'tkrijten„'tontdancken„'tverwijten„derminnen
Wort ghebraft„kort ghetaft„ gefaf}„ om'tdruckich forCeft,
llus mach elck prad:iere wel zijn bet reef}.
Meer hopes.
Zijn dat v woorden?

Nu t'avont zoo aen fy to Bader ilapcn.
van ooghen.

Ke, ja fy, de Necker die mottle wieghen.
Cl^epeyj eau minnen.
De menighe meynt een ander bedrieghen,
Maerbedriccht hem zelven.
Iohjr van ooghen.
Dat moet icic v kinnen,
Chepcy.r van minnen.
Ghy zijt Iolijt van ooghen.
Iola van oo^hen.
I:n yhy'cGhepeys van minnen,
\Vy konncn do Mtnnacrs to g3:ier koppeleR.
Chcpey.r van minnen.
Nu Caen u-y ins {ecretelijcicbehoppelen,
t.n zoo hittich het vycr van minnen doer bIaken,
.t dcCS t•,vee Auioureufeu by een gherakeu.

Het Baler al by.

Mm'

Mecr ttv}1elcn.

c.2'Ietr hopnt.
2eyftvey in't Noordun,
Ziju dal v woorden?
weer twsfelen,
Ick fpreye myn koordeu
Daer drvefheyt ry,
a1Ta

Vanden handd dec
11^sd ^if^.
Zijn dat v N^oordea?
Msa tw^fWia.
Hcc goer al by.
Mar hejea.

Wit is den roep?

Amoureusheyt.
Afar b7as.

Irteec hopen dsn tai j Felrn,
In Venus Pallet's, tot cicx ghdgcke,
Len Prince van blijfchappcn.
Meer ntyfe/pr.

Van toorne ran drucke

Mar tnyfsles.

Ben ick ghewcldich Rraec ick rsnduyne.
Mar baptn.
En vie is v Moeller?

Meer hopes.

Sy hcet Fortuync,
Die in'c vallen, iri t opRarn, in't klimmen, in'E dateeiy

8 a^y,
Die kent amy
In drucx ghekrq.
Eyiurn

Mier troyfdew.

Nu boor ick vrq,
G by dune my Royaert daer't at ayt„flcrf.
Meartttyfiltn.
Wat dunck ick v rijnde?
Meer hopen.

Ecn hatelijck druyt„ fchcrf:
Die adel Hrrtekcns quellagiadoet,
Nacr dat ghy fprceft.
Meer tw,^felen.

Swijcht ghy paleervoet,
Zeer lutccl ache irk op uwen fnacere.
Atar bopen.
Jck ben Regent vanden zoecen watere,
Ally Venus kinderkens ter behoeFhecien
Spracy ick confoort.
1llttr tta^felen.

En ick 4racYye drocfhcdcn.
Mar hofrrt.

brocfhedcn zoudyons Baer met nopen,
En wie meuchc ghy wefen?
Meer nrovfikx.

Ttccc turijfcicci dan lioprn,

I)ic blijCchap cn vreucht doet heacn fchijGIen,

In drucke, in blijfchappe, haer kraut kat^ ftrakn,
Des Cy rlcken mach een behoeder„ zijn.
Meer hopen.
Wur dat waer,ghy zout myn broeder„ zijn,
'tEn mach zoo Hier wefen, ghy ziet zoo gctefltilijek,
Al waerdy eenen Derck-uyl.
Maertevyfe/sn.
En ghy ziet uer lieffrlijck,
Om een Gheyce cutl'chen haer hoornrn to kuRene.
Meer boPtn.
VVech, wech, pijnt v vs klaps tezufiene,
Ghy danR my to zijn een groot rabaut.
Mar txyfiltn.
Ick moec in't Convent oock wefen alts Haut,
Recht als een druckich klepeltreckere.
Meer hopen.
zijdyern fchngmpere oft een kpelleckere,
I)ac shy komc maker dit gheveertken
Voor dcfe notabele2
Mar etvyfikn.
^Vat fw;jcht ghy qu2akiteercken,
Me”
V wcfea m^e& aile vcr^^^eadc blonck ^ ^
.
M

Mce!'

Amsureusbeyr.
Mnr Ir7ar.
'tEn baet gheen fnapertn,
Ick fmijc al oacwree.

Vanden handel dcr
e2lia hoprirr.

Wien toe& ghy bier?

Mtartryfrlsn.
Amouteafe icmckhcyt,
1.>ic my uytcn te al lcyCc 4cr nuacrrn
Vcrltootcn bccft.

Men tai ^ elegy.

Wq zallrn ecrlt haperen,
MrYndy 'cnette zoo zonder wantea ro'vea,
Deie knuA'e, gheheetrn lichtelijck gheloovatj
Zal ick v op uwrn rugghe legghen.

Mar boPq.

V trccken, v llucrrn,
En dient der Amoureufen hertdf„ niet,
Mae ft v van hicr.
Mttr twyfska.
Ick zal hem doorkerten,, ziet
In ('yn longha-gat Hoch van qusdtn fpijte,
Hy houdt my dolendr ten klry nrn profijcc,

Meer bsltx.

Nu zeer ant zondec mere to zegghen,
En lattons alle twi g nu flrchtcn.
eMter rwjfcltK.

Ick ben's to vreden.
e.e4isourtaft !onckbeyt.

Zoo men de Bracken doer uhcer i}raten.

Zuit ghy bier Caen vechten,
Daer silt blijfchap is in t vcrliranghenx
Du's imakrs fchande.
Mar bopen.

,jjleer bopar.

Zijt te.vrcded, men zal's Hier t'achtcrlaten,
Ick zal hem bchoeden voor druckich verltpnghee.
Mser rtvyfilen.

En t'awen ('pijte zoo zal icken vangben
Hier In dit net van jaloufije,
Ick wilt bier gsen fperrrn.

Ghy mltec uqt fpdnghcn
Ma jaloulijen ter arc van my ziet.

Men baprit.

Ick:ou daer lievcr om ihi'en,
Dan ick die valfcheyt zour ghcdc>oghrn
Hier inden Acker der nacuerrn voor myn ooghen,
Ick ral'tnctte met defrn farcerdc doorhouwen.
Mier rrcyjEte,,.

En war rweert is dactc?
ilteer boptn.

'tis volmae^4 betrouweu,
Om jaloufijc net tc doorkenrne.
ls
e.`11art a^^^x.
ncttr en is zoo aiet rc bo^^•eAt,
Licfpti;ckrnorfccl.
Mar

Meer nvyfekn.
Ick M zal om v flier,
Warndy mj^ hicr uycer lcameren verdrijved
Der aaturren.
t4nco^xreufi lrmckhtrr.
Nola, rn silt Hitt kijven,
ti[aerlact v met redene onderwijfen,
Want jaloufije moot ick mifprijfen,
Welck nette ucoort in liefJen vallayerts
Waec jsloufije natuerr ontuyert,
Daer biijFr eendcachticheyc gheplaecht,
Zoo mend: Muyskens in't valleken jaccht,
Das houwec vette ondet de voet ghctordcn.
Yz

ei.^t^cf
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Amoureusheys.

tAlar tae.

Mssr b.perr.

Ia, ja, rn whe y nedernaects Borden,
Want jalouøje dirnt in vafmaechcdete.

Is nsa voor hoody my dan?
Mea 4gew.

Vootvijghen nuc Paelrchai,
Achar rodeo Sondach-hoeck gheixabbdt.

Mar twyfilai.
Ick ltaan en fchuymbcckc van innigha gnsethocleu,

Recbt zoo de Wolves dorn onda'tHsakm.

.leer ewyfilar.

Mss bojex.

Svijc6t, ghy en wect nice vat ghy fnabbelt,
Hy pLich wrl nur myn accvort to pijQene,
End'vfantie myns wetcc Dock to begnjpene:
Warr eer by fyas hertan begheetan verkceech,
Zoo Bede ick hem looprn teghen den weech,
Bliadelingheaen een ghektaechdc Gans,
Hager tins oaveeldich.

]s aeit v, ugb ick, wah.
Mar nyfslta.
Beyt noch een vlaeslcen,
Icfc zat noch dc nacucre vol rot's betemmeren
Der smoureufer Iunckhcyt.
.iWta hoptn.

Air belemmeren
En zal den Amoureufen nia deeren,
By redenen, by haft fyns hercen begharrn,
In fcyten van eeren„ ghctrout ten Wijve.

,4'^warsxfe Iøxekb!yt.

Aen dirn daps
En kom' ick niet meet, ick un'llen vertijea.
Mar hopes.
Ghy zult v al etende noch wel li jrn,
In ws herten begheerrn goo eet ce bemackene.

Mar tt^ryfdm.

Is eefl duromme dac ick verwaten bli jve,
En verRooten GIs een verworpen Aeterr?
vinrenreifi lonckberr.
Meer hopes dan twijfelen is my becere,
lean meet twijfclrn dan hopes alcijt:
^'Vant tw^ijfrle zondcr hype in't kajt,
1s hope met twijfele dcRcuercnde,
I)cs hope door trijfel gact al dokrende,
Buyten nacuere als d'onGhe(^cl3e,
Rrchts mo 'tSch:tcpkea dooit achtcr velde,
1)us h;b ick nicer hopcu dan cwijfclrnverkorafl.

Mar ttv^rfe/ht.

Ick plach vronderlijck abuys to wecekrne
Iader natuerrn, om dnick u glofene,
Ende'therte in myn bcvanck cc lofrne,
Welck hecce dat ick dorn quutelcerde
In vier!}ucken, dacrick in iabourarde
Vele twijfels, des hem droefheyt nxfte,
Want ick van fynder hcrten mae&e
Hwndert hertea, aochcans mur oar zijnAe,
Met fyns zelfs vile du icken Pijnde,
En ueyde elck herte a twintich plaetfdn
His binnen Bcuyffek.

Filter twyfelar.

Zoo zicn ick't vYrlorrn,
Fn ben irk dan bier urc^hrpCent met alien?
At:tr spar.

tVaert ghv acfiter v Ander kccren ghtvallen,
Jn'r g.0 van jarnnier doorRreept met vatUchtn.

Men hejeR.
Hoort dcfe Gramaafrn,

Mae

Iek mocne by zaIJer Difcant if zinghen.
Va

• :er
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Amoureusheyt.
Meer niyfeleie.

ti3IternrJfi/hr.

Ia en dm komt vera^acncheyc ern Conrtntc,
Dur'therte om klimc twee crappen tr hooghe,
Dan ñjnde den !:Hoop achtcr den ellcboghe,
Da Cy almo veic jonftcn Baer verworvrn , , hcbben,
Als de Pijpers die den da ps txdorvcn„ hebbeu,
Al wanenfe hun lieffelijck Lief ghebruytken.

Ick zal't xc^ghen al zont shy opwatrts (prinrben,
Hor plat dcle Hcrtcn met fwurn mcslcicvc
Dolcn in hct vtrkirfcn van Lieve,
Darr Twijff.l • recmt advi js in w-ruhtc,
y'rcti is hem tc hooghc van gbcAachte,
1)'andcr is t'uytwcndichhjck v1ti ftatr,
Th der d e is wilt van harcn ghciacr,
Dc' virrdc to klcyn van mate al is !y fchoone,
()c vijfRc to hatclijck van perfoonc,
,A1 is fy machtich ofcjrooc van maghrn,
Dc u(tr tc:vuyl in't flijten in'tdraghrn,
1)c uvcnftc tc flccht naer hacr bcdict„ gaende:
Dus hon ickfe wanckclbacr als ria„ ltacndc
In't vcrkidrn van Licvc, verflaut, bc:fwrkcq.

16ittr hopth.

Swijcht, v rugbeen moet ghy ver{hiycken,
By v moet rcyn accoort nu [aevrn.
e4mokreNfi 7onckhrjt.

Meer hcprn.

Ghy doer dac ghy den helm moet breken.
J! tetr nwyfck».
C'cf1 bon Pour vous, dat zry t do Wale.
llinr hope,,.

By bcvcic des Pr incen van 7'rnolknJalc,
Iirrn};h' irk d'Amourcufeu tijdinghe,
1v1iuiu1ijckr jonlI, daghclijcxfchc vc.blijdin;hc,
VVt rryndcr liopeii o»» Lids ghcbruycLinghe:
Uch We st ' rcuchJclijckcrvncpluyrA.mahe
Zoo ecl den hcrtcn om fiit^cuannr,
D inias;clijcke Reelde GIs cemombranne
Figucrlijck t'seitfchoaw• cn als rcyn gh ltichte,
Nacr uninnclijck op:ien, haer zoet ghezichre,
L)ie'thcrte met hrrtrn tee hertenwaert tretc,
Ides jonfl in jouften jonflich renvcf^,
Unbluli'rhrlijck 'yerich op hope levcndr,

A•tct onghedecldcr hcrcen vricncfchap ghevrnde,
ors lic:rt bcr^hcertai tls cijs ofcrcntc.

Mccr

Ke fwijcht, het is ghenorcli ghekeven,
V vcchten, v kijven, v knorrcn, v knaghea
Doer elckrn den black van droef heden draghee,
Als nu eett blijfchap, als nu eeI} Bruck,
Als nu eeli voorfpoet, als Ban cell on gheluek,
Als nu cell de liefde zal t'uwaerts nijghen,
Als nu ecft ghy en meuchtfe Hier gheknjghen,
Als nu er(} ghy zulcfc zien en Cpreken.
Als Ban eeR ghy zijter met alien of verftekcn:
Dele ar;uatie heeft elck in'c lijF
Die acnoureus is.
Meertwyfeltn.
Dar's ons ghekijE,
Des fy flcncn, zuchten, krijghen to pachte:
Ick doe defe pradJers op `^.aen by nachte,
Mits wa•ihopen die den zin doer treurea,
Dan gzrn fy'trincxken kufTen vander deuren
Huns Licfkens, om Bat fy'tdaghelijcx handel^,
En stn komenfe weder t Nuys ghewancielt,
Vechencht rechts als bezeyae zacken,
Van Ravens bedreten.
Mar hope.
Wilt v henen packer,
Op hope van aoolle jeuchsklijck„ itaen3c,
Y4
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Amoureihcyi.
Die'c rocft die area hoe'tCopkeo finaCQ,
ylxr uk 6eb an oiai pes8ijcka gheanaaQ,
Hoe d'Anwnrenk hun Lidbca 1rckcn
in een Yac.ke vol vokac.

Zoo zi jn regn Hertelcena vreuchdefijck garnde

foor'cveynl lerkan hens Lids fecroet in muytrn.
filet Hcrp:n rn Luyten, ma Qurnrn met Fluycrn,
Om do Iarflte uyt bxr Axp t'ontweckene.
Mar tnyfskn.

1Ksertwyfd•

I)aer plochtrn fy dickwils met to gheckrne,
Want fy zomti ju vooc'tveynttrrken fprlcn,
Ala andcr KlipCparrts op'tVeelkcn vclrn,
NacEi cii bcrvoct.
Meer hopen.

S wijcht, dacr moot ghy un lieghcn.
Meer rwyfilch.

Ick weet sl den handel, ghy en meucht my niet be.lcieghen,
Want ick koPme dickwifs wrl tc tijc.

Ick weer al de trekea,
.
Al wilily myn rrerct daet met vetmden,
Does Amoureufen gun nevens hun I.iefltenitntdon.
LefendequanCuys hun ghetijen
Wt eenen boeck, anaer fy vrijen
Hun Liefloan al knielende op hun knten,
is dat met pra&ijek?
e.tw.inxjs ?.ckhvt.

EVie zrydc v dat?
11.tar twyfrkw.

,..4mokrerrjs lonckheyt.

Och'tIs een Aertfche mrlodije,
In Lids accoort'treyn woort t'unhocene
Vandr Alderlicffte vcrkorrne,
Het minncli jrk verwervcn reyn bemerckrndr,
]door Lids ghrrichte natuerlijck werckende,
En 'tbcfwijckcn der herten, mits licfde do kracht„ hecft,
Des woorts in't fprckrn zonder macht„ fncefc,
Want d'oogIse door cfioogheder henen klaccht
Hrt lijdcn dat'thcrtr verborghen draccht,
Cotnpaffrlijck zonder 'twuort to uytenc,
Um den '1'rrf.or van trooRr t'onvluytene:
Als fy dan minnriijcke bloemkens zaeyt
vooc'tvcynacrkcn, dan js 'therte ghcpaeyr,
Want ghifce brenght troo p hoe klcyn dat zy,
Om op tc levrnc.
e.'War twi}clar.

Ick hebt dickwiis ghe^ini,
Ick veer noch al meet ontltoot ick tkofere,
En dan volghen fy huh jcnt Lief ten u*ete,
pm de ltoole ciur to fmaekebacicCne,
Diefy ghekuft heeft.
Mme' b.pets•
Pijnt v hrnen to pukene,
Hrticomtal uychopen.
Martayfikn•

Dattaet ickverdu^Ikren,
Zarcht ghy hoe datfe [laea en 1uylternn,
Teghen datmrn'tPaes gheefc Mans rn Vroarrep,
En hoe fy vlinckooghen in Lids befchoua ^ea,
QuanCuys ghy zullet Paea voor kuiTen,
V zoude verw^ooderen.
Asa bspea.

Bren^ht hyr quaujck by
My moct klarrlijck vandcn eve! zieck zijn.

wjltaaerafzullëfl,
Fen hopendc puce zoe& nan lily.

Alrtr b.pht.

Mar tw^ftlsn.

GAt• meucht wet eea fili:ck ajn,
D^+r'c

En dan kom'icic met horoeu mo'tYt'td cett piI,

YS

^u
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En brenghe verlcccfchap cn kiippernije van nootdca,
Up s confoort '.an licf.kn vrrzryl t in't Noocdcn,
Ind.• Havcnc vin or ghcachtec minnca.
Meer hoptn,
Ke fwijcht, d ro efhryt moec ghy ghewinnen,

liat shy bier hcdcn quacmttndebane:
Uch hoe vricnd:li jçk zoo edit ten danil'e to gwe,
Dacr d'A+»aurcufe 4'n Lief hoort zingicn,
}n by met hacr mach danft^n cn fpringhen,
Aat's rcn vcrbfijden der unnen ranck,
Al wacr cen urc zes Jaghen lanck,
Altsozou hem tc kort den ti jt zijn:
Uch'tmach der hcrten wcl ecn jolijt zijn,
Als Lid by Lieve mach banckecerrn
In ccn voorfpcl,'tis ccn folaccren,
]acs Irurh is confoort Bic Bruck vcrRringht,
Fn alsrhcm fyn Licf ecn droncxkcn brin^ht,
Dan drinft by balfrme to hcrten blijelilck•
A fea rt17

file.

wet tc tijclijck
Met Rran;;hen wed^rzcgghcu die wreedelijrkhort,
Dxt do licfdc in d'atl'rhen blijft GheRort,
1)cs dr Klicki}ijvcn als vervecrdc Katers
C; aru al zuyloorcu.

Amoureusheyt.
Meer twyfeleis.
LJu ep schc ick al met,

Ick zacyc Dock manck-yfers van deCperuiat
By wijlcn alit pail.
vlixdrrexft I.ptkhyt.
Dcfe irguaricn
Die 6ouwrn do zinnrn zoo verbirnt,
Dat 'thette nau Gudt Hoch Mrnfche en kept,
Zc.o'thonich contcarie is den fenijne,
En veel zouts bederATenis is van wijne,
End'Aren met lift 'tSerpent beftrijcn,
En alle Voghclen den uyle bcnijen,
En Kacte en Hont alcijt difcoort„ zijn,
En dc coloriqur mils bitten zaen gheQoort„ zijn,
Zoo E ijven en vechten finder natiirren
Hope rn twijfrle : fy, die't bezurren,

yVeten wel ofc myn woordcn waer„ zijn.
Meer n^yfeltn.

G by zijr een waerzeggher.

])acr kom ick oock

A feer hopar.

Chy 1iebt immers 'ccl fhatcrs,
Pijnt ciders v druckich w crck tc foaimene,
En dan plochten fy folacfTrlijck to mommene,
(lm sic kracht van licfdrn tc vernicuwcne,
fiu hun Atuvfrkrn mecterhznttedicuwcne,
Qjian1iyczoncLr frreken, frcceet der herten verklatrt,
(Thy zijt d.trr'thrrtc Cyu jonft in baect:
( gy p m^rr hopcn.ivi twijirleu dacditghcfctuer,
kU cdlt usrt miuuclij^k?

Meer hopea.

laet ick Baer„ zijn,
Verhaerc, verhaert.
vat

e,lnoxre,jç lonc^heyr.

t'Vech, wech carijf.

Meer hope,,.
Eer ghy mifvaert,
ycrhaert,verhaert.
dlmaureKfi lonckhtyt.
V werck befwaert
bus ziele en lijf.
Mea hopen.
vahaerc, verh3ert.
eslmorrrcN[C lonckh^r.
^Tccb, wcch sari jf.

AIèep

Amoureusheyt.
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Mier twjfeltn.

Ay my Jongheren, ghy fmijt zoo tlijf,
Ick zal v verfchoyen, ay my, hoot iblle,
pA'fifOKYeKfe lonckheyr.
Ick verdrijfv met volmaeften wille,
Haeii v, doet elders v pelgrimage,
Ruymt uyt nattuYen.
Meer two felex.

Ick fpele Rryvage,
Met vo1inaet3en wille ben ick vertzaecht,

Meer hopen.

minlijck„ zinlijck„ begrijpfel„ grijpel,
Ons jonhich„ onkon(lich„ werckelijck„ werek.

Wilt s•oor

471fOliYIKfe lonek.br^t.

Een vreuchdelijck„ deuchdelijck„ fwerckelijek„ fwercfc,
Omvanghe met gratien die Konft bezeffen .
Meer hopen.

Alle die d'edel Ko pf} verhefkn,
Let Godt confoort en gratis verwerven
In een deuchdelijck Leven, en een zalich flerven ,

Dos moet ick bier ruymen.
Meer hopen.

Die is immers verjaecht,
Des wy van vreuchden hebben verwerffenifre,
Meer twijff'rlen dan hopen is een bederffenifl'e
Van'twacrachtich gheloove daer u-y op levcn„ moetee,
Die meer twijfFelt dan hoops zal Cneven„ morten,
In eeuwigher droef beyt oncyndelijck indende:
Dus weef} met deachden inwendelijck wiudende,
Te hopene op Godts ontfcrmichede,
Hoopt zondcr twijffcl, zoo krijchdy vrede
In eeuwigher blij1ch3p zonder inflile.
Meer nv}' f elcn

Meer hopen din twijfcicn is een bzghinfC:le,
Des men mach deuchdelijcic nijpfel„ nijpeu.
eAmoureufe IonclZ6ieyt.

^Vilt voor minlijck„ zinlijck„ begrijpfel„ grijpen,
Uns jon flich,, onkonftich„ wErckelijck„ werck.
1lletr hopen.

Ioncb:heyt„ blonckheyt„ moet haer ftrijpfel,. {trijpen,
\'Vilt voor minlijck„ zinlijck„ begrijpfel„ grijpen.
^.4moureure Io „ck%herr.

\b't fpijt (lie fchimpich pijpCd„ pijpen,
\'erjaechr„ placcht„'teii ivaefte geeu klerc&elijek„ Kterck.
ci7fter
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DE PROLOGHE VAN
HET DERDE SPEL.
Odts Vrienden, zoo ghy wel hcbt verftaen,
Waren Mgrs en Venus van Cupido ge
woilt,
Maer hoe does liefde voorts zal vergaen,
Dat zult ghy Speelwijs hooren terfionr,
En hoe Vulcan us die met Venus was in'r verbonr,
Tcghcn Phcebu m fyn Wijf'zeer gh eprcfen,, heeft:
Fn naerdat Venus Mars haddeIiefde ghejonr,
Zuldy hooren hoe Ph^bus Vulcano gewefen „hecfr,
Hoe dat Mars van Vcnusftruyckbloemkens gelefen,,
heeft.
Hoc Vulcanus door Phc^ehus raet heeft ahevanaen
Mars en Venus met rc n fubtiji net,
Dat fy van dacr itiet en zouden nemen de ganghcn,,
Tot dat hy de Goden hadde ghehrocht met
Hem, en hoe by van r.inne was enopzet
Venercm tc vermoordcn door die oneere,
Oin dat f}' haer z uyvenccyt haddc befmet
Door hct bocicren met eencn anderen Heere,
den l;ocrachcich \Vijfen herout niemant zeere.
Nock

Noch zuIIen ivy v Speelwijs vertooahen,
Hoc Vulcanus met bedroefder taIen,
'tGhene dat by hadde ghezicn voorooghen,
D onI}erffcli;cke roden ghinck verhalen,
Pie by met hem brocht binnen der z.11en,
Om dat ly zieri zouden'toneerlijck fuck,
En hoe Iuno en Pallas berifpten fyn falen,
Bedroeft zijnde door Venus Bruck,
Zulck en gheftaet Hoch n let met fyn ongheluek.
Alzoo verre aIs ons verftant begrij pen,, mach,
En natuerlij ck ghevocicn weet to fludercn,
En ons memo: ie den Text i,ij pen,, mach,
Zoo zullen wy'r moralijck exponeren:
Wilt v jonifich herte verjubiieren
Ii^de zoeticheyt die wy v bcwij fen,, zulIen,
Eeft Bat ghy v milt van reprochcren,
Tt1Vy hopen Bat Baer veel vrucl:ten uyt i-ij fen, zuIlen,
En Bat d'Amourcufe Geeflen 'twerck prijfcn,, zullen.

i
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HET DERDE SPEL
Yulcansu, Vi'nsca Man.

VULCANVS.
PHOEBVS.
VENVS.
tGhepeys van minnen ,2 t ^vee Zinnckens;
S
IOlijt van ooghen,
IVNO.
PALLAS.
MERCVRIVS.
NEPTVNVS.

Ac is'cbcquaem^e datmen ter weerelt
ziet
Phcebut.

Een eerbaer Vrouwe.
Y^alc^;zus.

G by en doolt niet,
Niet weerdigher en is order 'tfirmament.
Phabkr.

'tIs den Troon van eeren.
Yxlcanur.

'rIs een prefent,
Daer Hemel en Aerde in moet verblijen.
Phcebur.

De monftrantie der eeuwigher melodijera,
Is een eerbaer Vrouwe.
Vicicanxs.

Dat woort hour {cede.
Pha?bKS.

'tIs den Spieghel der welvaert•
VHlcanus.
'cIs

den eeuwighen vrede.
Pha?brcr.

'tIs de weelde die Man en Wijf begheert.
Yrslcanrsr.

Een goey vrouwe is alder eeren weert,
X

Diemeti

Amoureusheyt.
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Diemen haer doer mach.
Phabks.
Dat moet ick v kinnrn.

Maer Menus is my alzoo ghetrouwe,
Dat fy liever Juyfentwerf fterven zouwe

Waer't moghelijck, dan fy my ontrouwe Bade,
Sy heeFt my to lief.

Yklcarn&r.

Men mach een deuchdrlijck Wijfwel minneev,
Haer eerbaerheyt vrrcicrt eenen Man were.
Phabus.
Die een goet Wijf heeft die is een heGre,
Men vinter luttere.

Phrebi::.
Het waer oock fchade,

Vondy anders aen Karen perfoon alleen,
Maer Vrouwen herte en is gheenen Been,
Sy vernieuwen hen gheerne met nieuwer vreuehC
Na de vyerighe tieglieerte naer haer jeucht,

Y1LIC4flKJ.

Ick heb immers erne,
Dies lootick alle ons Goden ghemecne,
Die my ghetrou is.
Phaba.c.
Dat is immers vreuchdelijck,
Wir is datte Venus
YldCQt1K9.

Ia, fy is zoo deuchdelijck,
Sy mint my zoo were, fy waent bederven;
Myn abCentie dunft haer een ghei}adich [ pert eti,
}:n als my de Goden rneskief verleenen,
Haer herte !'weert, haer ooghen weenen,
Het mach elck herte deeren diet ziet.
ha! bits.

Dat's immers een poet WijF.
YKIcanNf.

Tck en bcvindc anders niet
Dan deucht, erre, en trouweaen myn Wijf,
De fchooue Venus.
I'babtu.

En betroiitCe niet to f}ijf,
\Vanc Vronwen hercen zijn wauc&elbaer,
Natucrc is broos.
t ^:lcanat.

Dat xs immers weer,

l^a^;

Want al dat nieu is verheucht de zinnen:
Daer was Biblis die en wou niemant minnen
Dan Princen en Heeren,maer ongheftadichede
Wrocht zoo in haer, dat fy miCdede
Met Karen Vad^r, dies fy ver*rt„ was
Tot eener Fonteyne, en zoo omteert„was,
Darter alle de weerelt uyt drincken mochr.
TYklcanus.
Dat en was maer een Vrouwe.
?'hc^buj.
'tGhene dat fy zocht,
Dat moch ten noch ander Vrouwen wet zoe•...ens
Zach men Califlo niet t'eenen Beyrvervloeckea
Van Diana? om dat fy haer reynicheyt tier,
Om natuere to volghen : En bezefty oock niet
Dat Vrouwen na,tuere alzoo gheleert„ is,
Dat fy met zoetheden hae(} omghekeert„ is,
Om Rooskens op den acker van minnen to plttcicen,
fat hair bequamelijck vaft to ghelucken?
Iafe veyIijck, ghy en derft v zoo niet ghelaten
Op haer ghe{}adicheyt, mint Venus by maten,
Maer en felt v betrouwen niet re fterck
Op haer, dat ghy namaels met'twerck
^eciro^hen wort, oft het zal v berouwen.
xz
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Yalranxr.

revsA.

Waerom zeghdy datte?
Phabkf.

Yenxi.
L mochten alle Fonteynen verkeeren
AtsBoos-waterer, oni in to baeyene,
Al kond' ick my zelven de konfi gheleeren
Alle verdoolde zinnen to paeyene,
Al wilt ick met peerlen to b^zacyene
Iytyn !ant daer g:ilden Roofer op flonden,
Al meen:1' ick my zelvtn to verfraeyene
Met d'Enghelen uyt den Hemel ghezoadetl,
En alle Goddinnen met lachende monden
My brochcen de Kroone van amoureufheyt,
Zoo en waer't niet dan bitterheyt bevonden,
Teghen myn onuytfprekelijckejoyeutheyt,
Die ick vate zonder fchrupcleu{heyt
In myns Liefs kom(le, dies vreucht ontdoyt„ is,
Daer'tbedde met Rooskens om bei}royt„ is.

Men en zal gheen Vrouwen
Tr fterckbecrouwen, zegg hen de Wijfe^
!/Hlcanxf.
vat's immers een woort dat ick miCprijfe,
Ick zal haer betrouwen al waer't hun Ieet,
Daer ick troawe aen vinde.

A

Phabxs.

Maer een ander befcheet:
Weet ghy wel datfe v ghetrouwe zal blijvcn?
YHlcanxu.
Ia ick, fy liet haer liever ont^en,
Dan dat fy verkiefen zoude
lame
Van eenig her ontrouwen.
T habra.
En oft Anders quame?
yKrcanus.

Neen , 'twaer meughelijcker dat Hemel en Aerde verxoncki
Oft datmen de Zee met lepels uyt dronck,
Want fy is veel t'eerbaer en tegoet,
En daer met ganck.
Phcrbsu.

Ghepeyr van minnan.

Merft dees pareringhe.
lolijt vitn ooghtn.

Mer& dat kijcken dat gaper.
Ghep^y.c vzn minntn.

Ey arm bioet,
Hoe is fynen caproen ghevult met ka ve ,
Maerick belooft hem, en tForcuyne gave,
Dat Vends eens Karen kloot vertierde,
Ick zou Vulcanum ontdeckerr waer't mierde,
Um dat by fyn Wijf zoo ftcrck betrout,
7.ulck duet we) dat hem n3maels berout:
bus wit ick van verre na'twerck gaen kijeker.
1'ind ick wat oneAens dat zal ick !Alen blijcktn.

PA

1a, zal Mars by uwen perfoou gaen itapeii
Op dat fchoon bedcieken?
Yensu.
Ia. by in trouwen.
^ulr^r van ooghen.
Meende ghy Anders?
Ghtpcy j van minntn.
'tZou v berouwen,
Dat Vulcanus de zake vername,
En-onverziens inde kamer quame,
Dat Mars in arm uwen lathe naer v behagben.
Xi

l'incu-

Vanden handel der

lolijr •pan ooghar.

Yenrtt.

Ghepeys der minnen wee my der plaghen,
'tZuchten en 'tklaghen„ dat ghy voort brmghte;
AI zoud 'ick my eeuwich in fchanden jlghen,
Ick zal verdraghen„ dat grief verRringht,
Om den trooft daer'therte naer verlinght,
Hem zelven met eeuwigher vreucht omringht,
Zoo jonfi ghehxnght„binnen luhicheyt dermutren,
My dunft dat Mars in't bedde daer fpringht,
En dat by my lieA"elijck hel{ en cwinght,
Als Gene die dinght„ 'twerck der natueren:
Dus zal ick, al zoud'ick de doot bezueren,
'tWerck avontueren„ door 'tvyerichberuereq
Van liefaen zoeterdan heunichraten,
Met blofende wanghen, reyn van ftatueren,
Mynen trooi} vaft in myn armen eaten,
Kome zoo't mach, ick en zal's niet laten.
Ghepeyt van msnrren.

'tWerck is ghelloren.
^olyt van ooShert.
'tConfent is ghe^heven.
Chepey.r van minnen.

Schamelheytis avicer herten gheJrevea.
Iol jt van o^ghen.

r2cmoricdi= flout,
Ghepry.r vas: minnen.

De zinr.en die dolen.
lokrt van oor6icn.

llcii lu Pt Jic blaeft als vyerighe kolen.
Haer ?ichaem

Ghepe}^s van mrrmerr.
en hrutt kracht noch
7o%t van ooghen.

ghewelt.

Sy u•aer met een kleyn i}oocken ghevelt.
Ghepeyr vats minntn>
Dat get

dacr henen.

Amoureusheyt.
Lietfe noch nyt zien
Ghepeyj van mintre,.

Hoortfe krochen en ftenen,
Dat by't zoo langh mae&.
lolyt van sasbtn.

Nu den Bach verduyf}ert,
'Us op fyn komfke.

Ghepeys van minnt?Z.

Sy leyt vaft en luyhert
Oft fy let hoorde.
lohjt van ooghan.

Dat en is niet min.
Ghepy svanminnen.

Dees ghehoude Wijfs hebben den Necker i;
Dat fy dus Karen kloot verzollea.
lulyt van oogbtn.
Alfl hayr van minnen wilt innewaertis krollen,
Sy moeten'theunich vanden lepel lecken.
P,hepeyr van minnen.
Man fy en konnen hun zelven niet hedeckcn,
Dat is deu Neckere.
Iolijt van ooghtn.
Nu niet meer van dien,
De kobber komt.
Ghepe^s vacs minnen.
5y heefc hem ghezien,
Die fy met herten vour al verhief,
e)Llar1.
Waer ujdy verkorene?
Venue.
Hier ben ick Lief,
Den trooft mynder herten groot wiltekome zijc,
Tart in fecretelijck.

1{I4rr.

Amoureusheye.

Vanden handel der

jn ticx Anders ghezichte.

e/Zlart.

O hcrtclijck jolijt,, trooflich inbijt,
d'Enghcicn der Hemelen ghebcnedijr,
Zijn nu vcrblijt„ in ons verzamcn.

lolyr van ooghtn.

Nu raft by haer borflkens.
Ghepeys van minnat.

Yensu.

Al gheraden Nichte.

O alderPrincelijckhevan namen,
Acnzict myn jonfle.

Iolyc van oo&hat.
Nu fpelen„ fy.

Mars.

Ghepeys van minnen.

O 6lofcndc w3aghcn,
Myn herrelijckzuchten,myn fwaerverf}ranghen9
Vucfanght in minnelijcker prefentacien.

Nu fleuren en

trecken„ fy.
lolyt van ooghtit.

Nu quelen„ fy.

Venus.

O Trefoor der eeuwigher confolatien!
Komt in myn kamer fecrect al ftille,
Ick abandonnere my tot uwen wille.
Ghepeys van minrren.

Zict daer vliechtfe hem om den hals•
loly t van oog hen.

Hoortfc finoddermuylen.
Ghepeys van msnnen.
Sy wcct van als,

'c\Vort cen poet leerkint.
lolij r van ooehcn.
Al ghcracicn Vradcxken.
Ghepeys van mrmren.

2iet ditto, nu zitfe op 'tHoeren bancxken,
En offcrt hem kufCen met dozijnen.
lol^^t vin ooshen.
Ey ziet ecns lioe haer oorkens verdwijnec^.
Ghepeys van minntn.

Mcth loth de vriendclijckheyt.
lolrj r vary ooghcn.

Nat Necker is datte?
Ghepeys vart minnat.

^^• b:r-oogtien als crn Spaenfche Katte
In cicx

Ghepeys van mintten.
Nu ka{len en lecken„ fy,
Ia al worfielende onder hun beeden o
^o1yt van ooghats.
Iawaeromvechten fy?
Ghepeys van minnen.
Sy en wilt haer riot ontkleeden.
lolyt van ooghen.
Hy willet al fcheurén.
Ghepeys van mittrttn.
Maer fy valter teghen.
lolyt van oog hen.
lriy heeft het onderrocxken ontreghrn,
En de tuytkens van Karen houfde ontvloehCett.
Ghepeys van minncn.
EefL.qualijck ghehelft?
loly t van ooghtn.
Eefl qualijck ghevochten?
Ghepeys van minnen.
Dus zaeyt natuere haer liflighe zadekens.
7o1 jt van oughen.
War gheluwer toytkens.
Ghepeys van ^nitmtJl.
Ion,
Als gulden dradekens.
X 5y^

Vanden handel der
^olyt van cog heir.

Noyt fchoonder Wijvekrn.
Chepryr van minnen.

Zict wat rondcr borf}kens.
lolyt van ooghen.

Wat Witter lijvekcn,
Die trmtaue zoude my aI blau„ maJcen.
Ghepeys van numnan.

vaer is'tkeursken uyte.
loliot van ooghen.

Het zau my al flau„ maken,
Renzicndc de zoete molenienten
Haers lichacros.
Clupry.c van minnen.

Men machfe niet verjenten
In gheender mar ^ieren.
lolyt van oo^htn.
Wat mach fy nu meenen?
Hoe droeffelijck ziet fy.
Ghepeys van minnen.

Sy moet wat weenen,
Om dat fy haren Man dees ontrouwe doeC.
Ielyr van ooghen.

En Mars paeytfC.
Ghepeys van minnen.

Dar's immers goer.
Iolyt van ooghen.

Iupiter lacer al vergaen ten goede.
Ghepeys van minnen.

Kij nosh een lutter.
loft• van cog hen.

Ick worts al moede,
Hun ghe:iuechtr ware my een door,
Ghepeys van ninntn.
NtucLc rn veyft haer Hier,

Amoureusheyt.
IoL; t van ooghas.
Die is al den Hoot.
Gheprys van minnen.
Nu Dapen fy, en 'rbeddeken is herniae&.
7o1 jt van ooghen.
Dar's goes, fy hebben langhe ghenoech ghewaeft,
Natuere en wilt de vreucht Hier lahgher ghedoughen.
Ghepeys van minnen.
!ckben 'eGhepeys van minnen,
lolzjt van ooghen.
En ick Iolijt van ooghen,
Ick heb d'Amoureufe to zamen ghebrocht.
Ghepeys van minnen.
Nu gaen wy, wy hebben's meer ghewrucht,
'tIs Hoch al boey vreucht dat hoophout blifit,
Tot ciatmen van drucke d'ooghen wrijft.
Phcebua.
Na dat Orpheus fyn ooghen in tre&,
En Aurora de klaerheyt des daechs ontdeft,
Zoo wit ick niyn fchijnende raeyen ontpluycken,
De Minnaers wordender by ontweft,
Naeft ligghende arm in arm gheftre&,
Die de Bloenukens der natueren ghebruyckeu:
Nu moet ick na Veneris veynherken duycken,
En mercken oft fy in haer beluycken
Niemasit dan Vulcanum in-ghetont„ heefr,
Ontbeyt wie mach in haer armen fmuycken
Ontrent de zoete minnende flruycken
Van Venere, die zoo loyalen gront„ heeFr,
9cIs Mars die fy de vreucht ghejont„ heefts
Xs dat de groote ghetrouwichede,
De gheftadicheyt die fy t'alder ftonr„ heef't,
Daer Vulcanus haer excufacie op dede,
Ick gheloove, elck houde fynen vrede,
1
Hy zal d'ontrouwe uen van fynen Wijve,
cI

Zoe

Vanden handel der
Zoo mach hy, by hares loofrn bodrijve,
Haer een ander werf Hier fterck gheloven:
Waer zijdy Vulcane?

Amoureusheyt.
'Phabus.

fen Man, dat en mach toch Hier gheCchien,
Sy is to eerbaer.
YKlcanru.

VNkanH.

Ick ben hier boven,
Wat begheerdy?

Ic& heb't ghezien,

By den longherrn ick zal myns zins ghebreken.
Phabru.

Komt hier beneden ick zal't v zegghen.
Yklc4nru.
Met haehicheden
Zal ick v cot uwer belieften byftaen:
Wat i(T'er tedoene?
Phabus.
G by moet met my gaen,

Raflchelijck zonder laugher beyden,
Komt, komt gheringhe.
Yklc4nru.

Waer zuldy my leyden?
T halms.

Tot aen dees kamer-venfter die ghy z^e;
Kijft inwaerts.
Yklcanxg.

Wat zoud'ick kijcken?
Phabiu.

En ziedy Hier?
Zijn v ooghen met plateelen behanghen?
En ziedy Hier de minnclijcke roode wanghen
Van Yenere ? diemen Hier en mach verzoeten.
Ykka»w.

Ia ick in ttouwen:

Phabxi.

Fen Echele van seven voeten
Mcucht ghy uen ligghen in haer acmkens dan.
Yklcwu^.

By dcn ftortgaten het is cen Man.

?habsu.

Sy en deers nimmermeer.
Yklcanru.

Ick za1Ce doarfteken
Van gramfchappen die my gloeyt in't lijf.
Phcrbxi.
Merft aen de ghetrouwicheyt•
Yklcanu.
Eyvermaledijt WijF,
Doer ghy my die fchande?
Phabug.
Swijcht vuyl catijf,
Zoudy v gheloove op Vrouwen i}elleh,
Ghy zaet veel beter in't gat der Hellen,
Ziet hoe ghetrouwelijck dat fy v mint:
Arm dwaes ghy zijt wel zottelijck gheunt,
Ziet hoe dat Mars in haer armkens ruff,
Sy ilapen zoo zoetelijck dat my lufl,
Niet peyfencle om eenich druck oft finerte,
Ziet haer bocftkens ruftende aen fyn herte,
Hier meuchdy de groote jonft bevroeden
Die fy v draecht.
YKlcantss.
Ick zal verwae-ien
By den darmen dat ick dus ben bedroghen.
Phabru.
Gheloofdy's Hoch Hier?
Y1LICarniJ.
Ick ziet met myuen ooghen,

1F

Vanden handelder

Amoureusheyr.

TFy corongie, van v flee& my de walgh o .

Phabru.

Phabki.

Sy zullen mifprijfen„ haer groote ontrouwe^f.
Ykhanks.
En haer fchande vernouwen,

If('e zoo eerbaer?
VklcauKr.

Sy is de galghe,
Sy is toch wet w^erdich alder blamen,
By den martelijen ick za1Ce befchamen,
Ln jaghenfe naeft ter kameren uyt.

En met kladden na hun bcydcn fpouweR.
Thabsa.

tact bintfe in't belle.
Yutcanrcl.

Phabxr.

Ick en zal's niet later.

Ontbeyr ghy en zalt.

Phabus.

YKICallul.

Ke ja, de Necker moet v verwaten,
Eck zal v helpers, houdt dat van my,
Pat ghy alzoo veel fchanden wit hebben als fy,
Want befchaemt by fyn Wijf t eenigher ftede,
Hy befchacmt hem zelven oock daer mode.
YKlcanrrr.
Nu ick hebfe ghebonden
Te zamen in't beddc alzoo't my pafte.
Phabru.
Slapen fy noch2
Yklcanua.
7afe den Necker vaf}e,
Laet ors gaen loopen zonder dralen.
PhabKS.
VVaer zullen wy henen?
YNlcanrrs.
De Goden haler,
Sy en zullen't nimmermeer ontfpringhen,
Ick en zalfe tot openbaer fchande bringhen.

Ey ftinckende bruyt,
Dat ghy my dees groote ontrouwe doete
Phcrbu^.

Willy by rade Leven?
YKlcanxs.

Ia ick, is by goet.
Phabki.

Zoo zuldy dan met eehcn koelen zinne
Secretelijek ftrijckea ter kameren inne,
Dan zuldy v zelvrii Caen bewinden,
mat ghyfe vaft in't belle mocht binders
Mrt defer ketenen van diamanten,
Sy is zoo fcherp aen alien kanten,
Hun zelven en zullen fy niet konnen gheruren.
TTklcann,t.

VVat zal't dan zijn?
Phabui.

In kortcr uren
Zoo zullen de Goden en Goddinnen,
Die deucht en eerbaerheyt beminnen,
Haer Caen fchande en oneere bewijCen.
Yi:lcankt.

Dien raet is poet.

PAVE
P^r^•

Vanden handel der

Amoureusheyt.
)Aer eenen anderen, dies roep ick wrakt
Hier aen v alien.

PA V SA,
Juno de Goddinne.

T

Jun..

Palley van eeren is een gheftichte,
llacrmen ecrbaerheyt kroont als Koningintre.

Dot is een vreem Ie zake,
Zoude Venus, daermen eere acn ziet,
Oneerbaer weCen?

Pa!!u dander Goddinne.

Elck betoont met deuchdelijck ghezichte,
'tPalleys van eercn is een gheftiahre.

Ta!hu.

En zegghes niet,
Zoudy v prefenteli;ck dorren vermetas
De waenccyc to toonen?

Ir:no.

Hier ru(} met glorieufen lichte
Edelheyt, diet al verciert hier binnen.

TYKkanus.
Ick mzch't wet weten,

?'alhu.

By PhoeSi raeyen vol alder klaerhegt
Moeft ick bezeff.:n de rechte waerheyt
Van .err ontrouwen die ick zaeh met ooghen,
Volcht my gheringhe ick zalfe v toughen
Metter blaemte die ick bevonden„ hebbe,
Want ickfe mcs Bender ketene ghebonden„ hebbd
Te zamen met verturbeerde ziunen,
Tcomt ghy Goden.
eilIercHriKf.
Volcht ghy Goddinnen,
En aenziet de groote onghetrouwichede
Van Venus der Vrouwen.

'tPalleys van eeren is een gheftichte,
].)acrmen eerbaerheyt kroont als Koninghinne.
Juno.

Dat blijft, want aUe Goden en Goddinnen
Van reynder zeden houden hun Bede,
Verheffende dcucht en edelhede.
Yklcank.t.

O Goden en Goddinnen van grooter weerden,
Regiment der Heinelen ender Eerden,
Myn druckich aenveerden„ laet v doch ontfermealie
e.1Iercuriiu.

War let v Vulcane?
Yntc:enas.

Juno.

W y en willen niet merle,
Naturriijck medelijden heeft het ons verb^deti.
Pallas
Wy en willenfe niet beCchamen.

Uchermen ! ochermen !
Dc luncten van 2oetheden zijn nu al hinckende;
Al s men d'oneerbaerheyt is overdinckende,
Die my bewefen is onzalich catijf,
Neptrsnrc,r.

Yklcanx.r.
Komt dan shy Goden
l,heriughe, eer fy hun flaeps onttvecken.

Ia war inisl:omt v?
YKlcanks.

Ey Venus myn WijF
H.rfr m}-n licfde vander hant ghefleghee,
Want Cy is nae arm in acai heleghen

Neptunur.
Met

Wy volghen v alle.

Y

yr^^

Vanden handel der
YKlcansu.

Sck 7a11e optdecken
Naer, die zoo onghehadich is van gheef{e.
Juno.

VVat Ezcl is dattel
malls.

'tIc, 2cgh irk, cen becftc,
UnbezefFelijck,zouder verf}ant ghebooren,
Als Koninck Midas metten twee ooren,
]die door fyn plompheyt fyn eere to pande „life.
Juno.

Haer oneere en is hacr fchande„ niet,
Wat mcent die manckaert.
Pa1las.

7fy den vileyncn,

Die Vrouwen blameren.
Jun..

Oft eere verkleyncn,
En dickwils hun goede Wijfs befchamen
Zondcr redrne oft zake.
Pa/Las.

En met defer blamen
Zoo willeu fy decker hun zrlfs ghebreken.
7nno.
Vl-'illcn wy die blacmtevan Vrouwen fprekcn,
Als Padden oft Serpenten vervloeckrn,
Zoo Apollo Bede doe by ghmck zoecken
Synder fu{icc Venus, die oncfchac^„ was
Van dcfrn Vulc:tnum, dies menich hcrinaeft„was
Iil former van Enghelcn, die drackvermeerden,
lu't ontfchakcn ran Venus.
`7'all.u.

Oft Cti• rcrkcerlcn
Als K1"cns, die hun met pro}r en gheneeren,
Ices vilcyns die Vrouwen oneere begheeren,

Amoureusheyr.
!oo Phoebus de Ravei fyn knape verkeerde,
lliC fyn witte pluymen als fwerte ontcerdr,

Door fyn q uade bootfchap.
Ixsro.

Sy warens u-cI wcerdich der pijnen en finetten,
En dat hun quade inborUi,hc: herten
Als Batius t'eencn ikene bleven ftaende,
Die MCrcuri.im verfins.ie.
`Pall,:s.

Ia dat by betraen je,
Aurora hem eeuwighe droeFhcyt brachCe.
Irmo.

Ia darmenfr z6nder verdriet oft klachte
Als Semrlla rot klarcn afichen verhrande,
Die Iovem helfie.
Palle.

Verdriet en fchancie
Moet hen ghebeuren die hen xeifs Wijven
In oneeren brenghen.
J'isno.

Alzulckc catijven
Waren beter verdroitcken dan ghebaeyr.
PaIla.r.

Als de Vrouu^ e den loofen naeC doornaeyt,
Zalmen haer haer weeldiyhe pluymkens korten,
En latenf. fpringhen van fporten tot fporten,
Zoo de Voghelkens vlieghen van tacke to tacke.
lur o.
Haer v erdolde manicren, verkeert na lacke,
Zal ter march wel brcnghen hacr zelfs oneere,
Al en doen't de brans vier.
Pall.:s.
Nu daer aE niet meere,
tVy zullen ors met den Goden beraden„ al,
Hoemeii defe vileynighe Mans verfmadcn„ zA,1,
Zoe
Yz

Die

Vanden bandel der

Amoureusheyt.
iVloet d'oorku{Cen den fweerde fpinnen leerrn?
Zoo zijdy weerdich luttel eeren.

Die hues zelfs Wijfs willen mifprijfen,
En zonder fchult dickwils oneere bewijfea.
YKkQfTKJ.

NePturrKS.

Ziet hier guy Goden de groote kleynicheyr,
D'oncerteyntcheyt„ en de vileynicheyt
Van Venere, die ick met herten minde,
Ziet bier verfmadcn van alder reynicheyt,
Ziet hicr d'allcynicheyt„ der crren weynicheyt
Die ick in onghefladicheyt aen haer vinde,
Ziet hier vin alder trouwen d'inde,
Sy liGghcn, datfc Atropos fchinde,
'i'c za m en arm in arm goer ront,
Mctccn w:tnghskens ruflen:ie mont aen monk
Van Mzrte, lien Cy haer vricntfchap jont,
]^tyndrr herccn ront„ vergramt van fpijte,
Ick zalfc: beft doodrn zoo ben ickfe quijte.

Moetty dus inden neff koefteret',
Als zachtlevens die inec Vroiiwen boeleren,
En huh wapenen inden hocck laten verroeherrn?
Waer blijft dan v fteken en v triumpheren,
Y Ridderlijcke fcyten v batailleren,
llirn d'Edelen gheeYalteerde ghemeene,
Blijven fy aen de rondo borl}kens reene
Verduykert ? contrarie der Edelhede,
Is v couragie, die harder was dan Reene,
'Yerandert t'eenen hooftdoecke hier mode?
Tfy hem die zalcken werck oyt dodo.
Mcrcuriur.

Vergheetty d'edel wercken van trouwen,
Vergheetty die vromelijck met fweerden houwen,
Vergheetty iiwen viftorieufen name,
\rergheetty die voor v fterven zouwen,
Ong de hoeleringhe van Bender Vrouwen,
llaer niet uyt-vloeyen en mach dan blame?
Laet ghy uwen Princelijcken ftaetbequame
Irietten fpmrocken in Ben kamer beiluyten?
`Vacr blijfc dan van eeren de hooghe fame,
Wort fy met fchan den ghef}oten buyten?
Zoo en macher nimmermeer deucht uyt fpruytett.

Neptunrrt.

Ghy en zult Vulcane, laet v bc(lieren,
V u• reede manicren„ quacc orri regieren
Zuldy nu latch,
Zijt u•el ghcf}adich in v hantieren,
Om hae fchoF(ieren„ zijtgoedertiercu,
}'.n wc: Et try maten,
Alle die oyt d:n ftoel van eeren bczaten
Zullcn Vcncris oneerbaerheyt vcrwaten.
^fcrckr•cist.

Mars vi ft orieus groot in kracht,
rtoet v manlijck welch v PrincLhjcke ghcdacht
7n'c bedde van l ydicheden onghetelt„ zijn?
Tioct helm, fchilt en fiveert van macht,
'cWCickme'i met ceren ter banei bracht,
Wcru-orp.:;i en ondrr do voetcn gheRrlt„ zijn?
rtocrrn (tandaciden, banicren, eer fy in't vclt,;zijn,
In furmcu ai gor.ii jncn rerkeeren?
A4uetcu Ycis,iis vruchtecz van v ghefchelt„ zijn?
n

NePtunres.

Onruitichcyt van henen is v nu nakende.
ciierccsriks.
Ghy hcbt voor eere oneere verkoren.
Neptxnur.
Fugitijf der Edelheyt ujdy v makende.
eiNtrturiat.

^vios^

Vwn dcuchdclijcken name is nu verloren.

y 3NcptIr-

Vanden handel der

Amoureushey.
Yulcanrss.

Neptttnur.

V vromichtyt heeft Vrouwcn h ulde ghefworen
In't brddc van ledicheden, wy zien't wy u-etcnt,
Dies zijdy met fchandcn a adrr ghcketent.

Syzullen hun zelven moeten ontbinden
Ter verfmadeniffe die my ontrouwe ghedaen„ heeft,
Tot dat fy den loon haers wcrcx ontfaen„ heeft.
Iolyt van ooghen.

Yulcaniu.

Ghy Loden ghy ziec de grootc finadc,
'tGroeyfcl vanden vileynit;hen zade
Tulfchcn Venerem en Marten met ua-en ooghen^
Wil icl.fc ontu•ecken, wat nu to rade?
£n wacr't niet UeI dat ick hun lode
Ecn bcfchacmtheyt, eer fy van Bier vervloghen
Voor cl'oncei c die fy hcbben gheploghen?
1)lcprunru.

Ncen Vulcane, ghevet oiis in handen,
Sy rullen buns zelFs ghebreck ontdecken,
s fy huun ghekrtent vinden met fchandera
le zamcn net vileyniGhe ftreckcn,
Al dat leefc zalder mcdc ghecken.
A I

I^uec'ctnttit.

Neptune shy verkoclt hert, zin en moet,
Ick b:n's al to vrcaen wat shy doer,
Indcr Godcn hchuet w it ick nay kccrcn.
A1ercurma.

Lactic dacr ligtihen met luttcl eeren,
Sy zullru drocfhcjlt roor blijfchap vindeii.
Neptttntt c.

Dcblacmtevan fchanden zal nit vermeercn^
Lactic Barr ligghc:n met luttcl ccren.
Vulranir.i.

Ick bclove alle Princen en Hceren,
Ick zal Veneri als fugitij c verzinden.
1lTercHrrru.

Lactf:Jaer ligghcn met lutte! eeren,
S}• zu11^ n droefhevzvoor blijfchap vindem.

Adieu manckaert.
Ghepe^s van minnen.

Adieu hinckaert.
7ol j t van ooghen.

Adieu vilc:yn.
Chepe^^r van minnen.

Adieu vuyl fiinckaett,
Alle eerbaer herten moeten v haten,
7ul!,t van ooghen.

VVat zal v ws VVijfs fchande baten,
Uneere en lachtere?
Chepcy.r van minnen,
Tfy vuyl hinnentaf}ere.
lolyc van aoghea.
Tfy labbekacke.
Ghapey.r van minnen.
Tfy Vrouwen verlaffere,
Niet weert to komen onder ecrbaer Manner.
to f t van ooghen.
Sy waren weert uyten LanJe ghebannen,
Die bun zelfs VVijfs in fchande brinkhen.
Ghepeys van minnen,
'tGhebeart al meer van deCe dinghen,
En daer met een e nde.
?ol it van ooghen.
Nu adieu Ghepeys van minnen,
Ick wil vertrecken.
Ghepayr van minnen.
Ick aril Baer binnen
Ioi{jcvaii ooy.iei, eer wy ontwecken.
Y4

Vanden hindeI der Atnoureusheyt.
Io%r van ovghhr.

Nu Mars zal't al in f}ucken treckrn,
Al s by zi t hot dat fy ghebonden„ zijn.

•
Voor- reden op darguatie
vanden ouden

Ghepeyf v^r minnen.

Man teghens een jonghe Vrouwe.

Die befinet met zulcke xonden„ zijn,
Iioudt middrlmate, fchout Vrouwen blamatie,
En blijft bevolen de Goddclijcke gracie.

4Aer zijn't niet wel vreemcie en wonderlijcke satket^,

Voor

. Dat een Vrouwe zoo v ele door liefden doet,
Daer fy ten leften moet om fmaken
Een hoop azijn vooreen drnppel zoet?
Als ghy wilt baeyen finder vreuchden vloe[,
Ziet dat ghy daer inne niet en verdrinft:
Die zoo verblint is en zoo onvroet,
llat by naer ongheoor^ofde vreucht verlinft,
Die moet pcyfrn dat by fyn eere krin£t.

Maer'tis kleyn wonder datmeu Venus zach dolen,
Die daghelijcx zoo veel volcx tot liefden tree,
AI fmaken de brocxkens zeer zoet gheftolen,
Die doolt, hem zelven fchandeverweft;
Vyerighe liefden en wilt niet blijven ghede&,
Want fy de menfchen heel bunt kan maken,
En dan worden fy vande weerelt ghehouden fufpe&,
Ats fy niet wel en bewimpelen hun zaken,
Die naer gHeftolcn brocxkens haJcen.
Liefden beneemtzin, reden en verhanr,
ghy fpcelwijs hebt moghen aenfchouwen,
Fu Cupido met fynen vyerighen Brant
lltr kan alle deuchden achterwaerts houwen:
Wacht v din, bemindevrienden vol trouwen,
Van onbetamelijcke liefden to draghen,
I)ie hun beghevrn tot ghehoude Vrouwen,
Staen in perijckel van to worden gheilaghen,

20o

Want nacr de mifdaet volghen de plaghen,
Y^

Ghy

Voorreden.
Ghy weeldi;he Mans wilt v dan wachten en snijen,
7'e ghebruycken onbetamelijcke jubilatie,
Al meyntghy fecretelijck v Lieftr vrijen,
Ghy brenght haer en v zelven ter blamatie:
Wederflaet in't begliinCel Cupidinis temtade,
Al crtach't uwer herten wat verdrieten,
Want voor een korte recreatie
Moct shy dickwils duyfent doleuren ghenieteh,
Als den brant scoot is kanmenfe qualijck uyt-gleten,,
Ghy Vrouwen bewaert altijt wel w eere,
Want v eere is uwen beften fchat,
Die eens dolt en zal dan nimmermeere
Syn core weer krijghen, zegh ick v plat,
Macr blijft ghy in't Palleys van eeren, en ee[} da
Ghy quaet ghezelfchap fch out vroech en late,
Zoo zu:t shy voor cicuchdeli}ck al Stat
Door bhereputeert worden t'uwer bate,
Een eerlijcke Vrouwe Hokdr middelm4rc.

Vanden handel der Amoureusheyt.

Een arguatie wiltfe wet onthouwen,
Hoe oudc Mans varcn die jonghe Wijf trouwen.
Den ouden Man.
Oe mach hem to moede zijn die qualijck ghehout„is?

Ick weet bykans wel, want ick hebt bezeven,
My dun& dat myn vreucht nu zeer verflout„ is:
tech Godt ! hoe bedroefdelijck moot ick nu Leven,
Myn Wijf wilt meer hebben dan ick haer kan gheven,
En wil icx net doen, zoo worde ick ghefineten
Och ! wat heb ick nu in myn oude daghen bedreven,.
Ick moet my troofteu, 'ten baet niet ghekreten,
Eck ben metten eenen voet in't vyer ghezeten,
In dat zal dueren (eylaes) myn,leven lanck,
Maerick moet my lijden al ift teghen mynen danck.
`De jonghe llroawt.

Hoe i}aet by dais en klaecht den ouden dafaert?
i{laecht hem toch ePns den armen rafaert,
Sy zijn daer we! ane die zulckeMans„ hebben:
Uch .' fy zijn ongheluckich die zulcken kans„ hebben,
Want fy en hebben nimmer veel verblijens„ an,
r

Ey out druypneufe war doer ghy my lijens„ an,

Myn vreucht ontloopt my met groote hoopen.
Den ouden Man.

Och Wijf ! dat moet ick wel diere bekoopen,
Maer ick pun my zelven naer myn belie to vr^dene.
De jonghe !/roxwe.

Hoe zoo lieve 1n? zeght my dan de reder ç,
De waerheyt wilt bier to zegghen beftaen.
Den

Vanden handel der

Amoureusheyt.
Ey vuyl leff'e hoe ben ick met v bedroghen.

Den widen Man.
Dat ick het quaet(^c houwelijck heb ghedatea,
Dat fweer ick v op myn 'twittekens ztele.

`De jong ht Vrokwt.
Ick ben qualijcken ghehout,'tcn baetghetn prekebe
Den widen Man.
WijFghy zijt my tc quaet van treken,
Ick ben qualijcxfr gheh out, ghy hebt ghelog6en,
Nu zullen fp't hooren diet hoorcn moghen,
Naer recht zoo mach elck'tvonniffe wijfert.

Dejonghe Yrorswe.

En ick heb het quactfte ghedaen, diet wel onthielo,
En daer op wil ick eerf} argueren,
Ghy zult my de rrdene relateren,
Oft ick zal v na,rr myn handeken timmen.

Dc jongheYronwt.

Den oKdtn 111^n.

Elck boor fcherp toe naer ons advijfen,
Ick zegghe ick ben daer qualijcxft ane,
Daerom zoo {del ick my eer(} rode bane:

Ghy wilt my dickwils myn huofc met ftoelen kimmen,
En tot mynen iabijte ftockvifch bereeden,
Met v naghelen kraawcn,'tmocht elcken verleedrn,
Schelvifch met vuyaloock gheefc fy my ten ontbljten,
AI chat ick oyt mifdrde zal fy my verwijten,
Rijcketijcke habijten, bagghen en ringhen,
Wilt fy van my hebben met sneer antler dinghen,
Als borduerde paruycken en langhekraghen,
Iabrafrletten en ketenen wilt fy draghen;
Ghelijck een groote Madame, en dii s noch'tmin(}e;
Maer die Cyns ghelijcke heeftdat is'tghezinfte,
Want een out Man en ecn jonck Wijfziju't zeldeneens„
EeQ »ict zoo Wijf >

Als ick onghehout was plach ick Hier to wertkent
Ick ghinck des Sondaechs tot finder Kerckrn,
Dan liep ick met den Ghezellekens in valeyen
Spelen en zinghen, danflen en reyen,
Oft met myn Ghefpeelinnen en Ifaerkens,
Met myn G;henootkens en Ghevaerlcens
Liep ick tivandelen in pricelen en hover,
En oock op fecrete plaetfen en in ftoven
Met goer ghezelfchap vol melodijen,
En war heb ick nu Anders met vdan Bruck en lijen?
Wat vreuchden kan ick aen v bhewinnen?
Waer ick alleene zoo mocht ick naeyen oft fpinnen,
Oft had ick myns gheli jcke zoo waer ick bpi je,
Nu leyt Baer een hatue nefi'ens myn zije,
Hoef}ende, krochende den nacht gheheel overe,
Dan keerdy my'rdickfte, Baer en ]eeft gheen grovere,
Dan eeR Wijfhou WijFRrijQmynen rugghe,
Tufi'chen Bit Ghent to Sluys en Brugghe
En woont gheen Vroiiwe die meer gheplaecht„ is.
Den widen Man.
Noch ben ick meeft mithout alh al ghewaecht„ is,
Gh y doer my tfnachts ten bedde uyt vlieglien,
Als't6inc krijt Ban moet :ck't gaen Kkghen,

`De jon^ht Vrokwe.

?.ckcrick meens,
Had ick myns ghelijcke ghenomen,
Zoo en wser ick aen cut verdriet niet ghekomen,
Out ronckaert nu meet ick met v gheplacht„ zijns
Uch Godt ! haelt hero toch, ick bid v macht„ zijn,
Myn houwrli j ck dat rout my met Allen were,
I)e dot die nac^t my dat weet de Heere,
Want'ticven dat wort my met Allen bittecc.
Din oiidtn Man.
Hoe kl:tech t dit Wi j f, n Hemelfche bezittere,

Als ick w•oade ick zoude wel anders fpreken,

2ietfe coch hacn den hats moet fy6reken,
Ey

Ott

Vanden handelder

Amoureushcyt.
Eck then v al ataert ghy eon Princefl'e ziet.

Oft achter huyfe draghen dry uren oft viere,
I-:n zinghcn langhe van tiere-liere-liere,
Ia al wacr t gact Yrydach vander woken,
En dan moot ick dickwils de keerfie ontRekea,
Als'rkint dan langhe ghekreten„ heeft,
En al(i fyn kladdeiT al vol bedreten„ heefc,
V Vic dat de Vadcr is, ick ben immers de Knape.

72lt jonghe l/reutve.

Zoo eet ghy Dock mode, en doet ghy niet?
En ick most v Dock den koh rr voren winnetf.
Din widen Man.
VVaer mode Wijf ?
De jonghe Yrouwe.
Met naeyen oft met fpinnen,
Met halen, met dragheu, met waftchen en fchueren,
$acken en Haven onder ons ghebueren,
Oft wy zouaen dickwils eten up eenen rant.
Den widen Man.
Dar is waer, ghy gheeft my dat ghy wilt inde hant,
Qiiaeyen Vlaemfchen kale naer v ghevoech,
En kleyn bier to drincken Hier half ghenoech,
Fen fchotel boon{luymen Hier halEghezoden,
Dan waCch ick de fchotelen t'uwen gheboden,
Ick keere'thuys,dan doer ghy my raffchen,
Dan i}oock ick'tvyer en ick ruym d'affchen,
En als shy wilt wafi'cheri„ binnen der wekens
Dan moot ick de kleeren rode piffe $eken
Oft in't Verckens mefIele, verftaet does dinghen,
Dan hael ick u^atere en ick help v mringhen,
Otitvallet my dan uyter hant in't vuyl,
Zoo eet ick vuy(}loock op mynen muryl,
Dat fmaeft my zoo bitter dat my d'ooghen trane:i.
.De jonghe llrocswt.
^'Vaer toe dienen anders does Dude Hanen ?
Dan om to hulfen oft om eon out grafte vulleu,
Oft om jonghe Meyskens to verdullen
Diet hander haven en met hunder erven,
A1s fyCe ghetrout hebben zoo zitten fy cn f}erven
t Hays van honghere, ick zou iiaer om u•eenen,
Dan mcet icker zomtijrs eon broot om Irenen,
Men kan by eten en druicken Hier gheler•en,

Dt ja nha Yroutgt.

En hoorct dan v Hitt tot?
Den ouden Matt.
Tj1n jae't zoo ick gape,
Macr ick zal 'tbcfle doen zoo langhe als ick leve.

Dc jonghe Vroutvt.

Ey shy arch boevc bout dacr eon drove,
Zout shy my zulckcn oneere betoonen?
Derr oudcn Man.

Guy doet my dickwils incten torfhoeck woonen,
Voor ziilcice pe:rfoonen„ inoet ick dickwils ruymcti.
De jonshe Vroxrot.

Tck mach wcl zr ;then 'tzijn Dude coftuymen,
.L)ccs oude Mans als fy niet moor en konnen,
Dat Cy cons andrrs welvaert misjonnen,
F,n C}' en docn'c zclvc Hitt al zoucien fy ramp„ hebberr;
Ey out (oolaert al tout shy den kramp„ hebben,
Moen ick v zoo were naer myn liedekcn zinghen?
'Den

widen Man.

C'Jhy doct my dickwils door'treepken fpringhen,
vVcl zcvenivael tldaeclls naer v behaghen,
V falic inoct ick voeiw: n , v zovlkens vaghen,
V I.lccrkens kuy(I'chen, en v ploykens f}ellen,
V ipijfe :•oken, v appelkens fchellen,
1n wijn glicclopt, bc(}ro} • t met vverzaeykens,
i:n ick had l v pallcykens, taertkens en vlaeyketi^y
7ck hack' b.(}aert om foppckens to weyken,
Ick h^cl v ypo:ras en m^levefcykea,
Tcb

Ick

AmoureushPyt.
Ick bouts my aen does fijn Heeren woorden,
vat fy daer of Ieg hen zat ick waer„ houwen.

Vanden handel der
Jck neufcipot Ghecrn, Csodc a ^il't my vergheveiy
Met Venus [onghskens in doncker hoecxkens,
D'oude Mans zijn veel to (lap in hun broecsfcens,
Lens 'sjaers dac zoude hun fchier vtrvden.

'fie jonghe Yc otswe.

Den widen Min.

Ick hoot wel koft ick wel roereloere fpelrn,
Zoo zoud' ick vrede hebben par avontueren,
Maer ick en kan mynen rugghe niet wel gheraertfs,^
Want myn Iedcn die worden vele to ftijf.
De jonPub Vroxmt.

Dot doen fy zeker onwrer;iich catijf,
Men Ieytby v lijf„ ghelijck by eenen fchoof,
De leden beven v gheli jck een loof,
Vwen neuCe druypt, v ooghen die loopen,
Dan ruymdy v kelc net groote hoopen,
Myn jonck herte dat mochter by ligghen klievrn:
D's zegh ick noch naer myn out believen
Dat ick het q;iaet(}e houwelijck verworven„ hebbe^
En dae ick myn vreucht gheheel bedorven„ hebbe,
Al doen ick v we!'tis al verloren.
Den oKden Maur.

Ick mach wel zegghen ick ben dur toe g6eboren,
Ick zegG he als vorrn„ myn eerfte vermonden,
Ick ben in'c ytiaec(}e gareel ghebonden
Datmen oyt heefc vonden„ uyr Weft oft Noorders.
13e jmghe Y•oatve.
Ghy moec Baer

un licghen tot alien flonden.
`Den widen Mau.

Ick ben in't gnaet{}e gareet ghebonden.
De jonghe krotswt.

Hadde ick zulcken leetfchap van myn zonden,
Ick zou met Godc zeer wel accaordrn.
Den oxdrn Man.

Ick ben in't quaetfk gareel ;hrbonden
Datmrn oyt heeEc r•onden„ uyc tiYett oft Noorden,
Icy

En ick ghedracchs my aen alle ecrba,er„ Vrouwea,
Die gheern hclpen ki»derkens maken,
Syzullen ons welverklaren deza.ken
Met zoecer Cpraketi„ wie qualijcxft ghehout„ is,
En wie van ons beyden aldrrmeeR mithout„ is;
Befcheet ons en helpt ons uycen Broome,
Ick wilde wel Bat ickmoehe gaen to Roome,
En Bat ick hem quijt ware, Baer my na verlanglst.
Den widen Man.
Ick woa Bat ghy laecht daermen den Harinck vanght^
Ick bid v Allen wilt ons onderfcheyen,
Al zijt ghy oudt en tact v Hier verleyeh,
Ick mo6t befchreyen„ Bees fwaer vetere.
.fit jonghe Droktvt.
Ghy jongIie Meyskens ziet naer een betere,
Dus houden fy buys die zulcke Mans„ trouwen.
Den widen Man.
Eck bidde-v ghy Mans en oock shy Lans„vrouwen,
WiIt torch bier de rechte fententie aFgheven,
V odt zal t v loonen in't eeuwich Leven.
`Dc jonght Yrottwt.
tVy hebben nu ghegheven audientie,
Op hope Bat Bees ede! Heeren in ons prefentie
Van ons diff'erentie„ de fenten tie
Naer ons begheerce zouden gheraemt„ hebben.
Den oarlen Man.
'cis groot wonder Bat wy uns Hier ghefchaemt„ hebben^
flat wy Veen dander gheiilaemt„ hebben als de koene:
VVat hebben Bees Heeren met onfen twift to doene,
llat wy met boofen opiniocne„Bus kijven,vechte en finiM,
been dander vele injurien vetwijten,
En op ons tanden bijcen„ met grooter envije?
Wcut
^

Vanden handel der Amourcusheyt.
Wout ghy v beteren, wy en hadden nimniermeer ilampijc,
Dtjonoht Vrouwe.
Zou ick cnybeteren?
Den oKden Man.

En wie dan?
Dc jongha YrouYVa.

En trouwen ghye,
Ecn goer Mau kan wel een Vrouwe zoet„ makeu.
Din widen Man.
Ia een goede Vrouwe kar wel een Man goer„ maker,
Zoo ick v oprntlijck wel zoude uyticgghen.
De jongha Vrouwe.
v motijf dan, ick zal'tmyne

zegghen,
Wet zeght
Noe de Heeren beret ghrinfornieert„ zijn,
Hoe dat'tvannis gheringher zal gherefolveert„ zijn.

HET VIERDE BOECK,
vanden

Handel der Amourcusheyt:
Inhondende vier fchoone Spelen van
Zinnen van Leander ende Hero.

Potc1;jc(engheinvcnteert , ende RthorIjcketijcen
ghecomponecrt door Heer ende Meefter
Iohan Baptifa Houwaert.

`Den widen Mtn.

Hier met iluyten wy ors difputatie,
Beterde elck een.fyn hooft, wy hadden vre voortaen,
Zonder twi{}, kijvagie oft arguatie,
Hier met Quyten wy ors difputatie.
`De jonghe Yroxwt.

Godt jon ors dour fyn Goddelijckegratie,
]fat ghy my lief hebt, en dat ick v zy onderdaen.
Den widen Man.
Hier met iluyten wy ors difputatie,
Beterde elck een fyn hoofs, wy hadden vre voortaen.
De JonPhe Vrouwe.

Vwen oor:of, wilt ens

in't goede verhaen.

Eynde des derden Spell.
TOT ROTTERDA1Vfi,
$y Ian van Waesberghe de Ionghcop't S teygher,
aen de Koren-:nara. i 6 z z.
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Frologhe oft t'zamenfpraeck van
twee Perfonagtens.
•

`7'oett1jck,ghsefl.
Rcha ghy Amoureufe fantafije,
Komt als de vrije, en helpt my toch ghije
Met herten blije„ en melodije
Ontflayten het koffer der memorie.
eAmoureufe fantafije.

Hier ben ick Poetelijck ghee!} rechts to tije,
Om op de rije„met konftighe clergije
In fpijt van calomnije„ vol van envije,
uyt jonflen to helpen in'fweerelts ciborie.
Poetelijck.gheef6.

VVilien ary dan de hooghe glorie
En de viftorie„van onfen Prince by brnighep>
esrmoxrek fi .fantaJj e.

;been wy, laet ons een amoureufe Hifforie
Verhalen, up dat de fchoon Dochters en Ionghelinghen
Altijt moghen vreucht met zorghen min^hen,
En leeren dal inghen„ natuere, eer Cy to vnjen beghinnen,
En gheven to kinnrn„ hoe twee Amoureufe zinnets
Van 'tKint der minncn„ in't hette binnen
Met den ftrael der liefden waren gherae&,
Te weten, hoe Leander moefle fwemmen en rinhen
Om vreucht to winnen„van Hero fynder vriendinnen,
Dees materie en hebben wy Hoch met fpeelwijs ghemae&
Poerelyck,ghcrff.
u Vaztich liever plach to diteren dan to fpinnen,

Z^

Zoo

PRO LOG HE.
Zoo is dit rechcs Baer myners ghectl naer hae&:
Laet ins vertellen naeft„hoe fy hebben gheblae&,
Wantons werckeu en moghen Hier blijven ghcftaeft,
Al zoadtn wy derhalven Hoch moeyteen koft„ hebben,
En op hope dat niet en zal zijn ghelae&
Din Handel der Amoureufheyt die wy begoh„ hebben,
En in vier Amoureufe Boeckcn ghetroft„ hebben,
Mocten wyfe volmaken voor de vrindcn.
e4moarekje fanra fije.
Want wy flees wercke over do twee deelen met loff „ hebben
Vol6rocht, zoo laetfe ons voor a1 volinden.
ToetelyclZ , Jb: cft.

Ick bcn to vreden, lact ons met kloeck onderwinden
De vadde ledicheyt verdrijven met krachte,
En betooncn met kunft voor die oyt kouft kinden,
Hoe flees twee G helieven zochten vreucht to verpachten,
En hoe fy amoureufelijck zochten to vernach ten
Wt hetrouwer liefden d'een by dander,
Ter intentie flat hun d'Amoureufen zou:ien wach ten,
Dat fy niet varen en zoaden ghelijck Leander.
eflmotsrekfe fantafje.

PROL0GHE.
Moghrn flit cxempel wel voor ooghen fteIlen.
e/fmoureuf fantafjt.

Ghy fchoone Dochters en ghy Ionghe Ghezellea
1-Ioorc neec(}ich toe naer ons ghewaghen,
Wy zullen v flees amoareufe Hiftoriefpellcn:
Ghy Cchoone Dochters en shy Ionghe C;hezellen,
Eeft flat Cupido v ovck komt queilen;
Zoo wilt v wachren van zalcke plaghen:
Ghy fchoane Dochters en ghy IongheGhezellen
Hoort neeritich toe naer ons ghewaghen,
Oft ghy mocht v liefde oock wet beklaghcn.
Poetel yck,ghetfl.
Vier Spelen zullen ivy v hier afbefchrijven,
Godt jnfe voor('poet die'r naer verlinghen„ zullen,
Laetfe altijt in uwer cnemorie blijven:
Vier Spelen zullen wy v bier afbefchrijven,
Wy hopen dat'czaeytfel zoo zal bekiijven,
flat d'Amoureufen hun natuere dwinghen„ zullen:
Vier Spelen zullen wy v bier afbefchrijven,
Godt jonfe voorfpoet die'r naer verlinghen„ zullen,
W y hopen cia.t wyCe Poete[ijSk by bringhen„ zullen.

Die in't Iche aIs eenen vyerighen brander
In't water gheblufcht wort, fjm hitce oocl: blaCchte in fee.

z4

Paetrhjck,ghecft.

Hy en koft, ghclijck den Saleminder,
Den Brant Hier gheblu(iTchen, tot fyntn lee,
I41ct fynder kouder natueren, dies by gnam in wee
In HelleCpont, Baer by fyn licfde moe[te af-fpoelen.
eflmorsrek/e farrtarje.

Laet ons flan oraentlijck verhaZen met klsren befchee,
Hoy :lac dies Ghefievcn hun liefJe moeQen verkorlen.
Potrelyc k, ohttft.
Wet a.en, laet ons uyr natuerlijck ghevoelen
Dees amoureufe veya^ie fpe.lu• ijs vrrtellen,
j?ie in den cloet der licfden Hoch woolen,
Moghca

T \

t
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N4men

Vanden handel der Amourcusheyt.

HET EERSTE SPEL
De L'arler van Hero.

OfLucina, van dat my is gheboren
0

Een fchoon uytverkoreu „ Dochter vin
mynder Vrouwen,
- Ick tiaf den moedt byua gheheel verloren:

LofLucina,van dat my een Dochter is ghe.
borer,
Ick meynde dat irk van Genio was verCworen,
Dat ick gheen oor van mynen lijve en koft aeufchouwen:
Lot Lucina, van dat my is gheboren
Een fchoon uytverkoren„ Dochter van mynder Vrouwe:
Waer zijdy myn Meffagier vol trouwen?
Wilt ter eeren van defer jongher KerfT'ouwen
Een hooch gheachte
Dochter in al myn Landouufen „lees bly maze ontfouw
Daer ick vreucht in verpachte,

En noodet al de Maghen van mynen gheflaclite.
e^W eff "agser.

O Prince vain machte„ vey cn los van klachte,
Ick zal v ghehoorzamen by daghe by nachte,
In't ziiere in't zachte„ zoo ick alderueft lcan.
De Mader varr Hero.

Gaet en voldoet dan„ myn bevel als een loyael Man.
Nu heb ick zeer groote koringhe van

Myaea wijfen Qodt Apalluie to weten

Al de

Vanden handeI der

Amoureusheyt.
tu wcl is op haer hoede,
Dot de Vrijers mifprefen
Haer niet en bekennen : maer komt liefde in user gheref.
En wilt Cupido haer herte doorgerven,
Zoo en zal niet baton zinghen aoch lefrn,
Maer fv zal door defen
Haren Minnaer en haer zelven bederven,
En Cy zal in defperatien fierven,
Oft haer herte dvbrkerven.

AI de fecreten„ cer ick zal drincken oft etrn,

Wat dat myn Dochter namaels zal ghebairen
Door d'operatie der Planeten
Daer fy in gheboren is, oft !'y door der Goden faveureq
Zal ghrluckich„ zijn ?
Oft dat Cy zal morten betreuren„ haer crreuren,,
En door vecl teghenfpoets en doleuren
Zal mihrooltich en druckich„ zijn?
Hier knielt de Vader voor Apollinen3..

De Yader van Hero.

Ick bedanck,v, o Apollo, duyfent werven,
Dat ghy my does fecreten hebt ontvauwrn,
Ick zal myn jonck Kint met der Voei}er-vrouwen
Op mynen $orgh by Seilos gaen i}ellen alfeene,
Om dat fy niet komen en zoude in benouwen
llour't aenfchouwen
Van eenighe Vrijers, het zy groot oft kleene:
'tWaer my wel loot dat fy quaem in weene
Door f}out bedrijv€n
Oft lichtveerdicheyt , die de Dochters bedriecht ghemeenr,
Ick zalfe Baer gheAoten houden om dat eene
Reyne Maechtzou blijven.

O Apollo Godt vol der fcientie,
Wt obedientie
Kniel ick voor v imagie hier,
Ghy zijc wel weerdich alder reverentie,
Door d'influeiitie
Van uwrr volmacer konft en wij(heyr Beers
Ick oiler v tnoghentheyt kloeck in't heftier
Defen firoenen Laurier,
En bid v dat ghy guy wilt openbaren,
Op dat shy zondcr dangier
Meucht cureren myns hereon befwaren,
Door het verklaren„ 'tzy druck oft welvaren,
War myn Kint ghcfrhicn zal in toc:komende jaretl>
eA'pollo.

Hoochgheboren Prince van Edele Natie,
V oratie„ en incerrogatie
Die shy aen m}' to deter (j^atie
Zijt doende met ootmoede,
lbiitfgaders v jonfhghe prefentatie
Van den Laurier tot myn decoratie,
Die ontfangh ick in't goede:
lle Dochter die gheboren is van uwen bloede
Die zal met voorfpoede
Gheluckich wefen,
EcZ dot fy macclit b:ij fz aIs do v ro de,
En

Waer zijt ghy Voe{ler-vrouwe ? ghetroutRe der CViiven,
Neemt myn Dochter met v ai wilt to gader gaen woonett
Op mynen Borgh by Seftos, daer ghy gheen catijven
By v-lien laten komen en zult, Hoch Mans-petfoonen,
Wilt my bier in tooneu„ goeden dienft, ick aal't loouen
En v verghelden,
Ick en wil aenzien ducaren Hoch kronen,
Op dat thy, als de ghetroutfte der Matroonen,
Myn Dochter, die niet en is om verfchoonen,
Niet op en voedt in welden,
Want de wceldighe Dochters zeer zeld:n
Mreiterfte blijven van hate reynicheyt:
Lccfc

Amotfreusheyt.

Vanden handel der
LeeFt t'zamen vredelijck zonder kijven oft fchelde,i,
En bewaert myn Dochter wel voor alle vilrynichryr,
Op dat ghy my en v zelven en doet gheen kleynicheyt.
`Le Votf qtr.

Ghelyc•h`r complcclre.
Wat iffer gams?
^/ImorireKfe afettie.

Menich woaderlijck toerken.
Ghelycke compkthu.

Friel Prince al cell mynder herten een bedroevrn,

Ick zal zonder toeven„ v ghebodt volbringhen,
B::fchi& ons van als des wy behoeven,
Ick en zal ghren Mans Hoch Ionghelinghea,
Die Hier en zoecken dan danif'en en fpringhen,
By v llochtcr in laten,
Macr ick zal haer leeren haer natuere dwinghen,
En altijt vrencht met zorghe doen minghen
Tot haerder baton,
]die eon Dochter onderwijR, doer eon werck van euitatee.
De fader van Hero.

Neen ick en wil Hitt ruymen. •
.4mourekfe affetlie.

Waer zijdy Boerken ?
Ghelycl^e eomplet1it.

Ick ugh hier op'cluymen.
eA'moUreHfe ^ethr.

I{omt danf} op't effen vloerken.

Ghclycki completfie.

Neon ick zien op myn duymen.
t!.Amoureufe

Nu defe zake die is immers uytermaten
Zeer wet befchiCt, ick wil nu als de koene
De zinnen Caen vermaken in defer fayCoene,
En met blijden opinioene
Ia myn Palleys myn vrienden fee(1eran,
Accompaigneren„ en verjubileren
Zoo ick plach to dome,
Ick en mach riot tarderen„ Hoch my abfentereris
Gaon diviferen„ oft negotieren,
Want'tis 6y den Hoene,
Sy zullen nu fchier al comparerrn,
Dus wil ick my met hunlieden Caen verfolacertn
En triumphrren„ met blijden gheefte,
Ea houden dry daghen lanck open Hof en Feeffe.
e.A'morireXf afetfit.

Waeczijdy hou Boerkcn?
Ghelycke coraplet?ie.

Ick ugh hier op'tluymcn.

eA?morrrtrffe of fttit.
Springht uyt laet zien.
Gh4ickg

affathr.

Wat mach't bedien?
Ghelycke eompleflie.
My verdriet het herflaens.
A'motsraufe afetlie.
Waer zijdy Boerken?
Ghelycke complcFfse.
7,¢k ugh hier op'tluymen.
eslmortretsfe affeEtie.
Springht uyt laet zien.
chelycke comptettie.
Wat iffier gams?
€,fmorcreufe aff'iFtie.
Het volck to bedrieghene op fyn Spaens,
En tuffchen de ionghelinghen en Dochters t'ontCteken den
Brant
Der vyerigher mirror : Wel war hebt ghy inde haut ?
Ghelycke complethe.
Al goec^e nieubacken zoliferpriemen kailant.
eilnvourersaf fithe.
En vat brenght ghy daer met v in't perck?
Bcrccht

Amonreusheyt.

Vanden handel der

chelij cke complsElie.

Berecht any dat als een Klerck.

ia.

Ghelyeke eumpleflis.

Amourexf 4Ehe.

Ick heb ghehekelc het zs al drooghe werek,
Neemc daer op ghecrrerek,
Um datden bract to ecr zoude ontftekrn,
Zoo wanneer dat de priemen en'twerck gbentkene
Wetty Hier dacmen zeght in alle Landen,
vac vycr en werck zeer zaen braaden?
Anoxrerefi affeEfit.
Ghy hebt v handen tot uwer fchanden
Daer dickwils net befinet„ met loos opzet.

pat Etaos Vader ilecht is van verftande,
rp m dat by fyn Dochter heeft a^illen verbien,
Dat fy naer gheen Vrijers en zoude uyt zien,
fonder to bevroeden mgt voorzichtighrn opinion,
'tGheen Batmen de S7rouwrn verbiet, dat fy datimeEftdoea,
En Batmen de wflde Dieren diemen vaft meynt Quyten,
Wel aldereerft ziet fpringhen uyter marten,
^n datmect hoeren in koten oft fp illen m zukett
QiaIijck hart ghelwuden oh wel hepacken.

cbelrjcke eomplettce.

Ghsl^clee complethu.

En ghy hebt veel Amoureufen onghetet
G hebrocht in het net„ en in't percket
Oudec v prose&ie.

Zoo de Voghelen gheern vlieghen op de tackrn,
Zoo vliecht de jonghe Ieucht heern in't wilde•
Amsxreufe affttie.
pat is zeker waar Thijskeh vanden fchilde:

Amottrtuf a, Jfetlie.

G by Hoch tneer, onder correftie,
GhelyclzE compktlit.

Wel to recht noemtmen v Amoureufe aff'e&ie.
flmourta^i a,^e&Ese.

Ia zoo doetmen v oock Ghelijcke comple&ie:
Wat iffier to zegghen ? dan dat wy totter Mianaers vrsme[^
De vier leden dickwils doen verzamen,
Wy doen de vyerighe liefde beklijven,
N%y zi jn twee hancghezellrn die hun Hier en fchamen,
Tot der Minnaers blamer„ de karre to drijven.
Ghtlycke eompktht.

Men kan van ors Hier veel deurhden ghefchrijven,
Wat willen wy veel kijven„ wy zullen toch blijven
Zoo deuchdelijck aIs wy zijn in den fchijn:
Maer zeght my lieve Coujn„ op defer termijn,
Wat zeytmen al ttieus ? ghy loopt van Laade to Latide.
Ama:era^fe.crfetha.
Waxen

Ghel jcks

Nu laet ons'tvyer gaen iloken ghy ghilde
WSJ zullen Hero ^t^el doer fpringhen uyt de zale,
boor dat Iuppitecwas liberate,
Deden wy hens aen Acrifij Dochter gheratceb.
Ghelycke compleElis.
Al zat fy in eenen Tbren van metak
bock ^heiloten, wy wii^en zo6 to befchicken de z&kdr^
Dat fy haer in't lee van Idve tier ontfchakta.
Amokrekft 4EJie.
En wy zullen nu oock zoo veel mgken,
Dat Hero zal hakes„ naer haer welvuea,
Sy is alreet ghekomen tot hare jaren,
Haer natuere zoughee rn folaes gfienieten,
Sy zit als ghevanghen in befwaten
Aileen met haer Voefter,'tbeghint haer to verdrietn,
WTzullenfr wet doer parer„ in liefden vergaren,
Eeft Bat Cupido wilt haer herte doorfchieten,
boo pt zullen vydea vyai$hqnbraat Hier uyt gisteu.
Here.
k*

Vanden Isandel der
Ham

O uytverkoren Voefta, ghq poerle der Vrouven,
Vol byftandigha aoaacn
In alle dinghen,
Wy zittcn hicr 311eeee in fivaa beaouwen,
Daer wy niet en arnfchouaen
Ernighe Mans oft fonghelinghen,
^an omtijcs grave Schippers die hun kabela, touwcR,
En xeylrn voawen,
Oft onfen aootdruftbtinghen:
Ick moot cnwi jonghc natuere dwiaghen,
Ick en mach danfirn aoch (pringen,,wan&lcn Hoch ringeaj
l;helijck ander Dochters doen van mynder conditirn,
Door vreef4moet ick aatuere verdringhen:
vus bid ick v wilt my een zaloe ghehinghen,
Daer ick naer heb verlinghrn„ zonder malitie,
En last my niet l^ngherfiyn handen vringhcn,
Noch mynen zoeten dranck met tranen mrogknn,
Maer accor4eat ociyn pcticie:
Men doer Veneti to Se gos mQrghEn ficrifitis
Met fuperhicie,
Lactic ons gaen vifiteren.
Da Yo^fter.

O lieveDpchta ih v Fupplicren,
Natucrlijck defiret^n„ea rtquircren,
En zou ick niet confentercn,
Daer macht een verrader
Ons gaen accuferea„ dal wy liepen dotninercti
Beyde to Bader„ aen uwen Haer Vader.
I-iero:•

O lieve Voefter zijt myns drucx ontlader,
En bepcyt v Hader„ wy zulkn't in fecreten
Dorn, dat,gIieen vreacht vetfinader„ nocH onfcu beradei
En zullen wetrny
Wy rn aa1k4 cr bljn.kinckcn aocb Ctan,

Amoureusheyr.
Eijn ghezeten„ Hoch ons zelvea vcrghettd,
Dan Qechts gaen wandelen,
En irk zal v zegghen hoe wy't bcft zultrn handcleo:
Wy zullen ons pareren, Hirt om vcrjeaten,
Met onbekende rijekeli jcke accoutrementen,
Dat ons niemant ter wecrelt kinntn„enrtl,
Irk hope dat dacr nicmaat beghineiea,, ci zat,
Ons eepighe dorperheyt voren to lcgghea.
Dc !/oefter.

O Dochter irk en kan v brde Hirt langher ontugg(teii,
Laet ons ons cierlijck gaen roe bereyrn,
Om onder ons beyen„ naer Seftos to varen,
Venus Goddinue der niirtne wil ons bewaren.
t ,4mo^reKf affeE7u.
floordy niet Ghelijcke compie&ie?
Ghel clZi complt?tit.

Ia irk Amoureufe ae&ie,
Wat ifTcr al ter marft t'eCen en to handdeu?
Amoureuf 41:c.
Komt krae met my al zoete amandelen,
Hero is gae wandele„ men haer Voefter de Peerle der Wip cf
Haer en loft niet laugher ghefloten to blifren,
Haer Voefter en dedet quanfuys niet gheerne.
Ghtlr^cke eontpkEtit.
Sy hadde ghelijck, want wy zullen de zoete keerne
Eer langhe Hoch doen in't zuere verkeeren,
Wy zutlenCe Hoch brenghen tot oneeren,
Zoo wy menighe Maecht hebben ghedaen.
14moareHf o f etieWy zullenfe lecrenhet quackelbeenken ftaen
Wt kracht van vyerighen appetijte.
Ghelrjcke compleEEu.
Wy zullen haet beloven in vreuchcrn jolijte
Erffelijcke to goyen„ zonder vernogen,
Yv1aer ghelijck de Kolle-bloemen heden bloyen,
^s
1¼a2

Amoureusheyt.
Zoo hebben wy ons fecretelijck verfnelt
Om defe triumphante Stadt to komen betpiee.

Vanden handel rice

En morgben droflgbe zijn zonda groyet,
Zoo zal haer vreucht zaen fail'errn.

DeYo^^tr.

Amaurtufi af^cthe.

O Dochter Iaet ons Bars rijden en amore uen,
En om Bat ons ghern ongheluck en zon ghefchita,
Nadien Bat wy Kier komen zijn als de koenr,
Zoo laet ons met goeden opiniorne
Naee den Tempel gaen, die Baer is gheconfaereert
Ter eeren van Venere om facrifitie to dome,
'tIs nu den Bach ciatmen Karen lof celebteett;
G3en wy gheringhe Dochter, en prefenteert
Veneri Bees koppel Duyven die wy met ons bringhea,

Nu Hero en haer Voeftet zullen fchier aniverefi
T'e Seftos, verciert gbtlijck twee Goddinnrn,

Wel laec ons dan gaen f}okrn'tvyer wan minnen,
En de Vrijcrs doers rinaen„ naer Karen ftecrt,
Wy en zijn onder ons beyden niet veel havers weert+
Hero.

O aldcrweettfte lieve Voet}er-vrouwe,
Daer alle myncn trooft, fecours en trouwe
Up ftaet gheftaeft,
Wy zijn nu binnen Sei}os de fchoon Landouwe
Inden aenfchouwe
Voorfpoedich gheraeft,
Daer myn herte langhe naer heeft ghehuft
Zeer boven maters:
Uch wat fchoonder palleyfen, huyfen en ftratri

En doet v oratie Bat ghy wort gheprefereert

Tot de ghetroutfte van veel Ionghelinghen:
De jonghe natucre die is quart om dwinghen,
Sy is dickwils oorCpronck van Groot malheu r,
Ghy zijt zeer gheneghen tot danifen en fpringhen,
Tot folafelijck zinghen„ zonder eenich ghetreur:
Dus bidt Venerem hertelijck om haer jonft en favour,
Dat fy v toe-voeghe eene ghetrouwen Man,
Want lice is quaet rijLn met onghelijck ghefpan.

Vol cieraten„ en gouden platen
Staen Kier aen elckrn leant,
Watt pompeufer Heeren en edel Potentaccn,
Wat ghefchifter Borghers en Underzaten
Zien ick Kier abondaat,
Ick ben verwondert van dit voorfpoedich Lanr,
En dat ick verwondert ben en is nice vrrrint, win:
Ghcheel ignorant
Ben ick van alle lees dinghen in't ghemeene,
Mies dat myn Heer Varier van doers ick was kleetr=
My by v herfc gheftelt
Up den Borgh by Seilos, Baer wy alleene
N[oeten }g uys-houden in Bruck en weene,
Om cat ick onghegnelt
Vande V ri jcrs zou bli jven, die my met gherce!t
Mochten ontfchaken, maer want my vervelt

Hero.

4 Venus Goddinne aenhoort myn fupplicatie,
Door v goede gratie„ als de valjande,
Ick bid v met vyeribhe oratie
Te defer fpatie„ Bat ghy myn offerhande
Tot u xen onderf}ande„ wilt in Bantle ontfaen:
Ick offer v Bees lluyven om Bat ghy my voor fchande
Zone bevrijen eii vertrao(ten zaen,

Ick en mach ter weerelt nieuwers gaen noch Barn,
Ick zit ghevaen„ en natuere wilt voortaan
Leven in weelden en in liberteyt,
Schiff my eon ghetrou Minnaer toe die ick onderdaen
Mach blijven zaei„ in alder ghetrouwicheyt,
boo zal ick v lajt bedzncicrn van die goes feyt.

Jatuzen my dca loop der natueren wilt verbiea,
Zo.

Aa;

Ghr-

Amoureusheyr.

Vandcn handcI der

Dat fy Hier ctt lcennen

Ghrlycki compkEEie.

Her uyt ghy dralaert fpringht ayter haghen,
Het waer meer dan tijt dat shyuaemt uyte.
A?nokrsxje 4eEtie.
1Vat wil^iy my al quellrn, wat wildy my al plaghtaa
Ghalijckc compkftu.
Her uyt ghy dcalaert fpringht uyter haghen,
Komt helpt crly het pack der minnep draghen,
Eer dat ick't voor my alleen opfluyte:
Her uyt ghy dralaert fpringhc uyter haghen,
Het waer meer dan tijtdat shy quaemt uyte,
Komi uyter muyce„daer is een wonder werck in't fshuyta.
..*ioxrekj^f fetlit.

Zijn't wercken van minne?
Cbel jcki compleEfu.

Yae't, en van virtuyte.
.Rmokreaf affetlie.

H^cr ben ick net tnyn trompe.
Ghel,cke completlie.

Fn ick met myn Huyte,
Daer wy d'Amoureufen dickwils met hedr^eghen.
e4motsrerrf a^et1ie.

Ghy kont we! blafei.
Ghelij ck! complettie.

En ghy kont wel lieghen,
Sy zijn wel dwaes die naer v hooren.
e4moureisf affetfie.
I:n waerom zijn fy zoo ilecht does floaren,
Dat fy ghelooven gheveyfl famblant?
Ghelycke complrthe.
Fn waerom ontt}eeft ghy den vyerighen brant?
Dat fy dien niet en konnen verkoelen.
e4rnourtXf a,^etht.

Fn u• aerom doet ghyfe door liefcie ghevoelen
`Loa onlij.lrl^jcken pijne açn'therte?
Dat

het aritte voor'ttwerto,
En menighe perte„ voort ftellen al haten,
Tot dat fy yen harr LieFgheraken.
Ghtljcke compltiiie.

Dat fy dus waken„ en vyen'ch blaken,
Daer toe doer ghyfe ,root onderftant.
e.4motrreuf a^ittie.
Maer lieve Cozijn gheeft my tuch de hart,
En wilt my myn leer nict meer verwi jten,
Want den Duyvel zouheern den Necker befchijtan.
Ghelrci compleCtie.
Ghy zijt fubtijlder dan ick, onder eorrc&ic,
Om iccnaut to bedrieghen, ghy hebter veel gheCrompeCrt.
efjrrtouretsfi afftc`tu.
Iaben ick Amoureufe afle&ie„ ghenaemt,
Zoo zijt ghy Ghelijcke compleLtie„ befaemt,
Aide weerelt Beare ghenomineert.
Ghel^cice eomyleis.
Wy hebben veel G helieven ghevnieerr,
En gheavanceert„ in feyten van minnen.
4moNrarfe afilie.
Dat zullen wy g och doen.
Ghelycke eompleEtit.
Laet ons Ban weer beghiunen
Aen Leander en Hero zonder tardatie,
Dit zoude zijn zeer goede comparatie,
Sy zijn beyde jonck, welluftich, en fchootte.
AmvKreufe 4the.
Het is waer, Hero die is naer den Troono
Met hacr Yoeitervan gaederconditie,
Um de Goddinne Veneri to doen facrifitie.
ghe%cke eompktJit.
Daer moeten wy Leandrem oock gaen bringhen,
Um de ghelijcke comple.^ien to minghen,
En ce dwiaghea„ tot d'ern d'andCrs liefde cordial,
Gipid^
Aa4

Vanden handel de:

Ainoureusheyt.
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Cupido zalfe Hoch raicen met fynen i}rak.
Yenw.

Waer zijdy Cupido myn lieve lint,
En alderwcertitevrint ? gheringhe komtsen komtaes*s
De fchoone Hero die Hoch aoyt en heefc ghemint
In liefdrn vcrblint„ die is nu gheunt
Om onder ons fubjeft4e to flaen,
Sy hecft myn IdAle facrifide ghedaen
Te Seftos, alle finder Maechden ten excmpela
C)pido.
Waer is fy nu Moeder?
y^N$4p

Sq is Hoch in den 7"empele,
Dus wilt v terftont oock derwaerts makrn,
En wiltfe met ernes ftrael der minnen zoo gheraktn,
Dat fy mach blaken„ rn onrui}ich waken
1n vyerighe liefde ghecrouwelijck.
CKpido.

Maer Moeder laet ir^y a^el verf}aen de taken,
Met korter fprakra„ daer ick moet naer hakes,
Wie hcbt ghy haer toe-ghrfchi& to houwelijck?
YanKS.

Een frifch Ionghelinck, die haer bouwelijck
Nu is aenfchouwelijck„ gheboren vander
Edclder afkomt}e.
CKpsdo.

Eef} dan Leander?
Y^nX.c.

Iae't, fy zijn bey vin ghelijcke compk&ie„ toch.
CkpK+le.

'tZal goede paztuet zijn.

Year.

Wt amourcufe affeftic„ Hoch
sullen Cy d'een dander zoo in eeren„ beminnrn,
Dac fv niet en zu21rn wttcn wacc kcerca„ hun rianea.
Cep:.

Q inoeaer diede rchoCoafte zijt van alle eoddineeN,

Lact my cans lwffea uwrn rooden most,
fan zzl ick tcrflont„ uyt oprahtrn groat
V hooghe ghelxoden gheem obedieren:
loofas vont„ zallen !y van my zijn ghewont
Met den ftrael der liefden, dat fy zaen ucorderea
Zullea, en rafen om to bancketerCn,
1e domineren„ en to roferen,
Zonder fimuleren„ to vreefrn oft to mrghen,
Ick zall'e gaen doorfchieten zonder langhec to borg6rn.
,4'ixoNrart[e 4rWe.
Waer zijdy hou Neve?
Gbal jcks ccmplaait.
Vat iiIer to doene?
e,4mt'ureufe 4EZie.
Komt laet ons t tames gaen wandelen in't groene,
Wy hebben laugh ghcnoech ghezeten finder Kerckon.
Ghcl jcki cmrrpktiu.
Moehen qry alle de taken niet wel mercken,
Ghelijck ghemeynelijck does de fielen?
11,mwreXfi 4rthe.
Ia vey by mynder zielen„ wq zaghen lauelen
By Hero voarr den O utaer Leander.
Ghelycke comp/ekie.
Maer hoe vriendelijck belonften fy d'een dander,
Den tijt rn mocht hun gheen van beyden verdrieteh.

Met canes

A,oureufe 4the.
Maer zaecht ghyfe Cupidinem niet doorfchieten
Met fynen boghe en met fyn gouweti
Wederghehae&e fchichten?
Ghely&e eom'pktlis.
Wa ja ick en ttouwen,
Sy mocbten't in't lcite Hoch wel bcquelen,
AaS

limoa

Vanden handel der
4woartufe 4Eie.

Amoureusheyr.

door team ghetrouwrn Vrijer toe voeghen„ tult?

8t de liefde en-zal haer niet vervekn,
Als fy jocken en fp elrn„ met amourcafe kaaen,,
Door de ghelijckheyt hander nataeren
Zullen wyfe berueren,, tot amoureufa affe&ie.
Gb4cke comp1eEbe
'tEn mach niet lieghrn ghelijckhegt vin compkft^
Doet de jonghe Amoureufe zinnen
Leven in mmnen„ en d'een naer dander rinnen.

Dien edelrn Iougbelinck die by my knielde
Docht my een ghilde„ to wefrn certtyn,
Syn amoureus opzien doet myn hertein't Wilde
Als den Voghcl vlieghrn uyt jonften reyn,

Ick merck aen fyn wefen wel dat gheen vileyn
Noch ghcenen deyn„ rn zoude kannen ghewefen:
O ch waer ick zoo gheluckich dat Baer een kleyn
Voncxken der liefden quaem in fyn pert gherefen,
Zoo waer ick van myn quale ghe^eel ghenefcn.
e,4mowreH j #the.

,¢mourtKfe of feE'le.

Swijcht, fwi}cht, Here cue is opghef}aen,
Sy heeft haer bedcvaert nu voldaen
Met haer offerhande op Veneris Alter,
Zietfe met haer Voefter uqt den Tempel guts,
En Leander volcht haer van aChter naer.
che4ccl(e completht.
Ick vreefe Hoch voorwaer„ chat fy daex
Haer Eerc Hoch za! laten to paade.

Leander komt v ghevolchc van achtere,
Laet v oogheq vlincken.
Hero.

Neen, peen, ick mocht behalen laehtere,
Ick moot achterwaerts dincken,
Het waer my fchande en ick mocht myn eere krinckct^,

eA'mourtxjt a^etha.

Ke Leander die is gheheel goederhandie,
Voonienich en difcreet van vertlandc,
Net waer fyn fchande„ zoude by als d'onvaljancfic
Hero liefde f}ellen bezijen,
Hy en zalfe niet zaen laten in lijen.
Ghelryckr eomphtEir.

Komt gaen wyhooren hoe fy met cnelodijen
D'cen dander zullrn vrijen„ en hunnen Hoot„ klaghen,
Wcl moeten fy varen die liefde minjaot„ draghcn.
Nero.

O Venus, Venus, die alle nuueren kept,
Obedient„ ben ick v Kindt der minnen,
Zinnen„ en memorie zijn ghehcel innocent
Door't torment„ dot ick gbevpel in't herte binnen,
Verzinnen„ fact my o Peerle der Goddinnta^

Wicghy my nae&v ghenoeghen„ zul^

VQot

Dat'thQy liep ten Peerde,
you ick hem met lodderlijcke ooghen wincken,
Hy mochte't nemen in dnweerde.
Ghelyck, e eomplellit.
Hy en zal, by aenziet v voor een zuyver Gheerde,
Hy zal't nemen in't goede.
eflmoxrekfe affef,1it.
Hy zal v minncn boven alle Vrouwen die op d'Etrde
Nu Leven met ecpen gheftadighen moede,
Den lef}rn druppel van fyne p bluede
2ou by vpor v gheven.
Hero.
Uch een Dochter moet zijn op haer hoede
your bedrieghers die fneven.
Ghe%eki eompleFtu.
En Zorcht niet by en zal v niet beghevez^
Mier fyn liefde zal dueren,
eil^noA^

Vanden handel der

Arnoureusheyr.
Wiet en zal vera^ervrn does Ioa helincu gratie.

,/Imorwtltfe 4i1ie.

f by zutt met hem in run to vrcAe lcvea
Zondcr bezuereri.

sAmorrrskfa (ffie.

Here.
O Amoureufeaffe&iedoor v bexuettia
Moet ick dit glieloovrn,
En want ick woeck ben uyter natueren,
Last ick my verdoovrn
Van G heli)cke compleQie, die myn herte kan doorkloove,
Tot mynen onghemake,
En Venus die kan myn zinnen berooven,
lit is de zake:

Ick hevoel inwendich dat ick bizke
In llefden, eef} dat ick aen fyn lirfde gherake,
Daer ick naer hake., zoo zal ick gheluckich„zijn,
biter maet ick Cynjonfi derven, zoo za! Lek druckich„ zijet.
e4rmokrekfi 4the.

Hy is au tot by v :ijde komen dichte,
Toont hem cen zoet wefen en vriendelijck ghezichte
Met v fchoon ooghen en blofende kaken„ clench,
G by zult hens naer v liefde doen haken„ vyerich.
Hero.
Och wee my! wee my! wat is my ghrfthiet?

Ick laet myn ooghen ciraeyen, maer'tis al om niet,
Hy en ziet„ naer vriendclijck opzien Hoch fchoon ghelaet,
Hy gaet„ voorby my, Hoyt zuick verdriet,
Als de ghene die myns Gheen Bade en flaet:
Ick zacye myn amoureufelijck zaet
Door myn bruyn ooghen, eylaes hier nu to quifte,
Des word'ick van zinnen al defperaec,
'tKoint al op niet myn zaken van li{te,,
Nataere en redcne zijn nu in twine,

Om dat ick nu li jde defe temtacie:
O Venus ick Wilde vPel dat ick wi{}e;
Oft ick door myn vyerighe oracic
Niel

En twijffelt Baer Hitt ane, ja ghy rn trouwen,
Door fchaç'mte en dor$c by v niet wtl aenfchouwe»,
ytaer by gaf v een loncxken van bezijen.
Ghelycke comPleQie.

Ghy zijt in fyn herte de IiefThc van alle Vrouwen,
Wilt voor zeker hoawen „d.at by uyt jonfi vvl trouwerl
Zal weder keeren en voorby v lijen.
e/Imourtkfe fanldfje.
Ply zou v wet willen fpreken cn vri jen,
Maer want in ghefchil zijn fyn amoureufe zinndn„ anal,
Zoo twijffelt by Hoch hoe by fyn vryagie beghinnen„ rat.
Ghe%cki complcElu.
Wilt hem vrijelijck locker tot uwer minnen„ al,
Het fruyt van troofte zal v beret„ zijn.
Hero.
2oudt andors oock wefen het zoude my leer„ zijn,
Want ick zou flervcn van grooten drucke.
e4'moureufe fanta f:je.
'eZat v noch komen rot grooten ghelucke,
Wort ley tens v afEeftie gheware.
Hero.
Eylacen myn herte dat bent my van care,
I)at myn jonck bloeyfel zal worden afgheberen:
Maer hoe zal by van mynder liefden a eten?
Dat eh weer ick Hoch niet.
Ghelij cke completlie.
Ick zou't hem zegghen.
Hero.
Hoe, zoud'ick hem gaeri to voren legghen
Dar ick hem brminne ? zoo waer leer ghefchiet„ m}',
Och dat en dad'ick om alle de weerelt Hier„ vry,
Wane redeaa en zou's Hier willen ghedooghen.
e4'inou.

Amoureusheyt.

Vanden hndeI der
Aswureufe 4fitlie.

Ghelycki csmplekie.

shit is d'eerfte capittel van Veneris boecken,
Hier inne meucht ghy, o Hero, we! ftuderrn.

Zoo moct shy dan de zoecheyc vanda ooghen,
Naer ons motijf, den la{t van minnen„ bevelrn,
Lact v ooghskcns in fyn ooghskens binncn„ nu fpelef,
Ghy zultcr fyn liefdp met verweckrn.

Hero.

DeCe inflru&fie doet my verjubileren,
En fuflineren„ myii druckighe zinnen,
Roepende naer'teeuwich verfolacerrn,
Door't inflammeren„ van finder minnen,

Gfickj coi#spleQu.

Als der Vrouwen ooghskens met liefden tretke*,
'sMans herte dan volghet der eoghea zoechryC.

Reyn in't bekinnen„ wit zal ick 6eghinnenr
Hy komt hier gaende,
Dus blijf ick vcrdraeyt van minnen ftaenda.
AmokreXfe affithe.
En fpree& een wort„ niet.
Ghtlijcki complet1it.
tact vlicghen d'ooghrn.
4moareufe aff'eCIYt.
Daer'therte confoort„ ziet.
Ghtli1cki conspletht.
Mier en fpree& een woort„ niet.
Hero.
Ick gheef accoorx„ ziet
Om een eeuwich vcrhooghen.
e.1moxreuft affekit.
En fpree& eery woort„ niet,
Laet vlieghen d'ooghen,
Die hem 'tverzuchten der herten tooghen.
Ghelycke completEie.
Door een minnelijck opzien to Toone,
En door de welghemaeC^heyt van uwen perfoone
Zuldy fynen perCoon zoo behaghen,
bat by t'uwaerts jon[tigheliefde zal draghen.
e/Imaxreufe affitfit.
Ia door v lieflijck aenfchijn klaer als ivories
Dy er by is fcheppen zal}olijt en glorie.

AiaoKrtx fa 4Ehe.

En dat doet alleene der Vrouwen goetheyt,
Die onvolprijfelijck is t'elcker i}ec}en.
Chclyeke eompleffia.

Een deerlijck zkn is halfhebedcn.
Ar^oarert^ a1f eEhe.

v'ooghen die toonen we! zanderfpreked
Den la{l der mirrneti.
Ghclyck.i compkEi'u.

Met de ghebreken
Vin troot}e die hem dan ter herten dalcn.
i4moxrtkft 4Wtie.

Laet v ooghskens vatiin fyn ooghskens i'tralen,
Ghy zulter hejonft1icheyt met b^wi}fen.
Ghetyck ,e coapletlu.

Een vethorven herte dat zou daer met vertijCea
En verjolijfen„in wercken van lu{k.
.4raoKreafe 4,(fie.

Als d'inwendich herre neemt plaetfe en mile
In l fiefs herte, zoo wilt het lrciiaem altijt wefen
Byder minncnder herten.
Ghe!tpck ,e comphEfia.

Dus meuchdy Stienefcn
V amoureus herte zo1ider fprake oft woort.
AA10Jil'CKfe 4$C5i:C.

I3 en trecken LirFs herte in v accoort,
Dan xal by troott aen uwer lieFden verzocckeif.
sue.

Ghe.

Vanden handel dir

AmoureusheyL.

Ghe/yckg eMrfleais.

En kofi ick haer beerven,
Zoo bleef ick altij t in haer verbonnen,
Zonder bederven
Och ! waer toe diende dees liefde begonnett?
Naer dat Cupido myn herte hceftdoorronnen,
Dat ick mcyn Rerven,
Kan ick haer lieAijcke converfatie niet verwerven,
Ick zal myn hert doorkerven„ door'tfwaer verdrier;
O Venus laer my haer gordr gratie beerven,
En van haer beeldelijcke fchoonhept hebbrn gheniet.

Door v blofrnde licrcn,
AmokrtKfe 41ie.
En uwen rooden mint,
Gholycke cansplrtu.

Zoct als rof eren,
ANJOAiYOIIf #ai.

z111ty ttCfiOpC
Syn herte tot uaet litfden lcercea,

En dan zuldy bezitten den (noel van eerar.
Ghsl^cke cowpkffu.

eA'moureu fe 4Ehc.

Fn van alle y quale zi}n gheneèn.
vtmokrekfi 4fjfithe.
Ghy zult Cyn Alderliefi}e weferi,
syn uytghelef'en„ en hooghe ghepreCen
Trefoor, daer by ongheduerich nacr halceis„ zsl,
Wy willen hem oock zoo gaen belefen,
llat by in ewer liefden vyaieh blaketr„ zal.
Lewder.

Och! wat grooter benautheyt, wat lijden, wit finerte,
Wat pijnelijcker Hope, wat hitugher gloet
Ghevoel ick inwendich in myn herre!
Bcdwelmc, beraef is myneu un en molt,
Door't opzien vrort„ van ecn Brebdeken zoer,
Die Venus my doet
Hertcli jck beminnen boven alle Ionckvcouwen,
Ick zal verdrincken in der lirfden vloet
Door den teghenfpoet,
Mach ick hacr in deuchden ea eeren niet trouwrn.
^Vie zal haer myn vyerighe Hefde ontfouwen,
Fu dat fy my heeft verwonnen?
Ick e» zou de fchoonfle van alle Ker(t"ouwen
In ghcendcr vouwen„ verlaten konnen,
Sy is de fchaonRe die ciaer leeFt onder der Somntn:
Och : K• ou fy my in wed^rloon hater licfc{c jounce,
En koi^

Wat zoudt ghy zeker in'c herte zulcken grief„ hebben?
Ghelych^e complextie.
Naer v Cpreken zoo moet ghy'rKint wel lief„ hebbent
'tWelck v joni}ich herte dus heeft ontfchae&.
eA'moxreufe 4ett;e.
Waert ghy van Cupidine zoo zaen gheraeE?
Verklaert ons dat to recht zonder to bewempelen,
Ieghelijck behoort vey to zijn inde Tempcten.
Leander.
Raficlicr dan het klaer water kan ghevlieten
Van berghe to dale,
Veel raftcher quam Cupido my inden Tempel doorfchitteii
Met fynen ftrale:
At haJde myn herte gheweeff van yfer oft hale,
Het moef}e befwijckcn,
Als myn oo;hen naer den fchoonen mont root als corak
BegonQen om to kijcken.
Maer hoe zal ick myn liefde latex lilijcken
Tot haerwaerts met amoureuCe treken:
Och oft ick met Phaebi konfi der Rethorijcken
Haer moclit to kennen gheven myn ghebrelc.n,
V4'il Eck my ongheveyf} om haer to Fpreken
Nu gaeu verftouten:
Sb

Mscc

Amourcusheyt.

Vanden handel der
r4aer oft my clan myn zinnen beCweken
Als ick rncyndc tc kouten,
En i1c ick van haer Duck bleef verfleken
Met Cwaer a(Touten,
Zoo zoud.:n myn waorden gelijcken d'nyrgcfchotcn bouten
llicdarrblijvrn verlorcn:
AI hob irk(c: lid en uytverkoren
Zccr b^ven mater,
Zo wijt} l ick oft ick myn liefde haer to v•oren
W,l lebghrn, ick cry weer wat d en oft lareii?
Chelycke complethe.

Her fwijghcn en ksn v niet ghc•baten.
AmoKreHf ^^^èEit.

Verklacrt v meyninghe dat is'tbcfle van al.
ghelckr complrc7re.
Vrouu•en herren die zijn vo] caritaten,
Ghy zijt vrrzckcrt dot Cy v vertroofleil zal.
eAmo#rettfe affettie.
F•.ot 7orcht voor ^ hecn wederzegghrn oft miival,
^
Sy gal v }on(bch7ijn
dat weer ick wel.
Ghcl!jclE campletEie.

Wy zullcn v zoo tockactCc:n den bal,
7aat ghy ten Icacn noch zult winncu het fpcl.
I.eander.
r4aer oft fy tn;• in lieFden vicl rebel,

Waer zoudc ick dan blijven?
Nettr lien char irk de blakende lief is Fel
nnalijck zou vcrdrijvcn:
Hc za^ ick't dan li;tnd^len catijfder cacij\•en?
H = r l)e !k warr dat ickfe fprakC, meen„ ick,
^Vil i^k't avontueren ? ja ick, noch tans,, nreu ck.
eflmo#reafe 4ethe.

7^ k ract v to zed then.
I.r4flder.

Fn rcd:n^ ract m}• tc ficijglicr.'e,
Wc

Wt redene oft fy't qualijck name.
e.4moxrekfe affetht.
Om confortatie to ghckrijaheue,
Ra.i'i v to zegghen.
Leander.
En redene raet my to fwijghenc,
Al is'therte haer bereyt to nijghene,
Myn woorden mochten haer wefen onbecivaine.
eArnoare^sfe 4'ethe.
Ick raet v to zegghen.
Leaner.
En redene raet my to fwijghene,
Wt zorghen oft fy'c qualijck name,
Het waer my een eeuwighc blame,
llat Cy myn liefde fluech van der hsnr,
En dais zoude ick als cen afghezet Sant
My zelven vinaen in allendich gheween.
Ghel cF^e compleiire.
Vr^uwen herten die en zijn been noch fteen,
Ghy zult haer jonfle wel yueden koop„ hebben,
Want de naruere wilt altijt Karen loop„ hebben.
Leander.
Mier meyndy dat een eerlijcke Ionckvronwe
Haer zoo hae!}elijck vernceren zouwe
Tot 'sMans will? p een fy,'twacr grooten lachtere,
Want Cy zijn ghei}adich.
eAmourexf afc^ie.
Datzijn fyvan achcere,
20o men de pijckcn in Vlaenderen draecht.
Ghe4scke campk^ie.
Daer i(fer veie die haer voor goede Maecht
Willer bcfteden aen die zulckcn Bruyt„ koupt,
En fy ghelijcken den trefter die order uyt„ luopt.
eslmourtuf 4'ethe.
Wc z:ildy al by brenghen ? let dat daer.
Bb s
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Amoureusheyt.

Vanden handel det
Ghtly chi eompkilie.
'tVroun^elijck herte dat is wanckelbur,
Tot nicuwer licfden uen om hekeert.

Ghsbjcke eomptstfie.

Dr licfdc is bunt.
.4.oxrrufe 4cEbe.

Datplachmea to zegghexe,
Wane liefdc erect wij(heyt onder den voce,
Sy en vreeft gheen blarmte.

AinoursNj stlis.

En ghyzijt fubcijl en wel gheleert,
G by zouc}t duyfent Vrouwcn haer herte ontrecken.

Ghel,eks eomPkthu.

Ghalij cks eo»,pkthe.

'tDunft haer al goct,
Ms naruere ghebruycken mach haers ghelijcke.

En al naem fy't qualijck, ghy zullet wet decken
).let fubtijt keckrn„ en met ghtveyfden„ gronde,
D'Amoureufcn fpreken meet} met dobbelen„monde

Asoureufe Afethe.

Dat blijft aen Leandrum, die nu zoe& pra&ijcke
Hoe by Hero zal brenghen ten valle.

Leander.

Al zoud'ick den name van ecren verliefen,
Zoo zal ick'tfprekrn voor'rfwijghen verkie!'en,
Om daer door to vrrlinghen myn levee,
Ick wit haer myn herte gaen to kennen gheven.

chetjcke comptetl;e.

11rnoKreXft 4ffiffit.

Nu is by ghequelt van Aeneas evelinghe,
En hem wafcht den tuft.
ghe1,cke compktht.

Nu ghevoelt by in't herte tcri} de krevelingbe,
'tWaer goet ghrbtuh,
t.4moureufe 4the.

Syfl zinnen zijn nu gheheel onghera{t,
'tGhepeys dat kutt„ na Vrou Veneris beelde.
Ghelyrke connpkc^it.

En ghedcncken van Lieve.
e4*oureufe ffec1ie.

Dot's hem cen weelde.
Ghrlycke completis.

vatmen'c veet hetlde„ hq wilt aen'tpeck„ z[jn,
Door lug der natueren.
...is..ureqe 4Ehe.

Noe mach h too check„ajn?
Asa een die ^y nvch niec ea kcnc fy n.hute to fegghcne.
Gh^.

Haer zoet honich mochc noch wel verkeerea in galle.
AmoKreufiaffithu.
Srrijcht,fwijcht,dees twee believe ontmoete d'een dander,
Laet ons gaen hooren hoe dat Leander
Syn vyerighc begheerte uytlegghen„ zal,
En wat by tot Hero al zegghen„ zal.
Leander.
Weefi ghegroet eerwcerdighe Maghet reyne,
Schoon zayver greyne,
Die bier allryne
Achter ftraten gaet met uwe Voefter-vrouwen:
Waer mynen perfoon ghemeyne
V hoocheyt niet to kleyne,
Ick zoude v zeer gheern ghezelfchap houwen,
Wilt myn jonft aenfchouwen„ bid ick v prefentelijek,
Reyn liefdr die dwinght my violentelijck,
Dat ick v myn herte moet openbarm,
't Welck door v liefde gheYCxeert is tormrntelijck
Meer dan myn tonghe v zou konnen verklaren,
Myn lichaem en lcan nimmermeer wel ghevacen,
'cEn ry dat ghy my v goodcrtieren tiefde joat,
Qhy zijc alicen de boctc van myn bcfwarcn,
Cupid.
B^ b ;

Vartdcn handeI der

Amoureusheyr.

Cupido die heeEt myn herte zoo doorwont
Met v licfJc, dat uu cn roc'dcn mont
Allcene kan cureren myn {inerte en pijne,
Niemant antlers en kan my maken ghezont,
Voor myn quale en is gheen antler medecijne
Dan v goedc grade ten fijne,
Sy eeif alleenc die my kan ghenefen
C:ureert hem dan, die altijtbeghecrt to zijue
V ootmoedich Uienaer nvtghclefen,
En uwen ghrtrouwen Man boven defer.
Hero.

O ghy edele Ionghelinck ghepreCen,
't[s to verghccts dat ghy my van liefde fpreeft,
Oft verhaelt dat ick v behulpich kan wefen,
Nadien my onbekent is wat v ghebree&,
Calumnije die aitijt gheern hacr lect wree^}
Met hacr adlierenten en valfche fenijniyhe ton ;hen,
En cnvije die a.lt;jt den flock teghcn d'Amoureufen tre&,
Daer zoudcn wy, 'recf' ick, of worden befpronghen,
Sy hebben men ich duyrc nt Amoureufen glie:lu•onghen,
Dat fy hun vyerighe licfde moefkn later,
Ia fy hebben c{e minnende Herten dickwils zoo ghevrongen,
Dar die ecr( vyerich mind::n tot ht;nder baten,
in'c lcfte d'e^n dander nosh moeflen hater,
Dat zegh ick v vrijelijck Tondrr licyhen,
En door dat myn Vaderwrect is boven mater,
Zoo en u-il ick uu•en perfoon Dock niet bedrieghen,
Van doer ick een kint was en noch lach finder wieghen,
Zoo was hem van my ghepropheceerr:
W eicke prophecije ick niet en kan ontvlieghen,
Zoo hem #lpollinis orakel Doti: heeft ghecxpreflrert,
Dat ick mocf{e blijven ghefepareert
Van alle C;hezellen en Mans-perfaonen,
En dat was de reden dat by bleef gherefolvcert,

Om dat ick my zelven i:o^h antler niet en zou hooneri,

Dat

Dat by m}• by Seftos doet woonen
Op eenen Borth alleene met myn Voefter-vrouwen,
Daer myn natuerc teghen begheert to kroonen,
Um dat ick daer zondcr parcu:.re moet buys-houwen,
Um dat ghy my en v zeh•en dan oock in't benouwen
I`Iiet en zoiidt brenghcn, hob ick v dit verklaert:
Pus bid ick v dat ghy'tpertjckel wilt fchouwen,
En dat ghy nict en zacft myn qualijckvacrr,
Uaerzijn Dochters ghenoech van edelder aecti,
Die v to houwrlijck wet zullrn begheeren,
De Ionghelinghcn die voor deuchdelijck zijn rcrmaerr,
Die en dorvcn gheen fchoon Vrouwen ontbceren.
Leander.

O edcl Maecht en wilt niet verveeren
Van duCdanighcydele prophrcijen,
Het zoud.: my uyt grout myns better deeren,
Dat ick v Alderlicfi}e zuu brenghen in lijen,
Venus zal ors voor onghcval bevrijen,
En wy z.i(leu Dock taezien:
Mier al die [upiter wilt kaftijen,
En konnen fyn firaEniet ontvtien,
Mart de Waerzcg ;hers die daer witlen bedieii
7'oekomende zakrn,
Die ignoreren wat namaels zal ghefchien,
Oft war Godc zal makcn:

D^zs zijn de Wacrze7ghers wet wcert om taken
N:ter myn vcr{iant,
En de mcnfchen die Baer bun ghelooEop fraken
7_ijn ignorant,
Fnrtuyna vernielt d'een op'twater dander op't1anC,
Naer dat [upiter herfc ghepredeitineert:
Fn 11aet myn liefde da,crom niet van kart,
Die de Waerzeg;hers ghcloovcn ziju zeer verabufecr.,
Alcijt worden de menfchn in dit ka ;hetrompcert,
Het ry in wat manic;cen bun waerzegghen mach ghrbeurcn,
BV4

Vti'ee.•
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Weer fy lieghen oft waerzegghcn, ditwel noteerr,
Dick gheloovcn die moet ick controleiiren:
Nu ghenomen fy zegghen iemant ghrltuk toeteveurcn,
lit is dezulcice pijne dat niet en ghefchiet ter4ont,
Want ter wijl dat fy 'cgheluck verwachten oft dat treuren,
En 'twort dies tc minder om dat to voren is v ermont,
En liecht de Waerzegger nopende'tgeluck dat by oorkont,
Zoo eeft chat de menfchen 'tgheluck to vergeefs verwachcen,
En zeyt cat fy onghcluckich zullen zijn oft onghezont,
Zoo lijden fy daer door dobbel brief daghen en nachten:
En failjeert hy, zoo moeten fy to vergheefs achten
Opt ougheluck dat by zeyt dat hun toekomen„ zal,
]ncfer voeghen dat fy in alle manieren de dwafen nachten,
Die de W aerzegghers vraghen naer gheluck oft onghevai.
Hero.

Ten anderen, ionghelinck dat ghy't wel grondeert,
En conficjereert
7^aer is noch ern fwaerheyt die my aen doer wee,
Eck ben ghelogeert
By Se{los, wel tot mynen fwaren Ice,
Op eenen Borgh die daer leyt flcrck ghefabriceert,
Maer fihefcpareerc
Van Abido v rcf dentie met ecn I.levn Zee,
T7aer ick met myii Voefrer ondrr ons rwce

Leander.

A aldcrlieffIe Lief en wilt daer nict voor zorglien,
WSJ zullen wel verborghen„ ons lieFde heet,
Ick zal cfnachts by v kornen, en alle morghen
Zal ick naer buys keeren eer de Sonne opfIeet,
Het fwcmmen dat is my zeer ghereet,
Ick zal tzavoncs de Zee ovcrCwemmen Ms de koene,
Zonder myn armen to fparen, zoo Godt weer,
Ick en heb Boot, Schip, Hoch Schippers van doene,
Ick en zal oock Hier wachten naer den fayfoene
Van dat de Mane oft Sterren zullen blinckep,
Maer ick zal met ghefladighen opiniorne
Neerhich na den Borgh fwemmen als ick om v zal dincken:
Maer Hero Lief, om dat ick Hier en zou verdrincken,
Zoo wilt eenen lanteern met Licht ten Borgh uytfteken,
Zoo en zulten de wreede barer my Hier doer zinckeu,
Noch Boreas en zal myn leden Hier breken
En Ms ick nae& kome uyt den water ghehreken,
Zoo wilt uwen llienaec in v logijs ontfanghen,
Dit docnde zuldy cureren al myn ghebreken,
En myn befrraert herte helper uyt'tverhranghen,
Ick 2a1 v al de daghen myns levers aenhanghen,
Fri v om ghren rijcker Hoch fchoonder verlaten;
Dar (weer ick v by Yenereni tot uytr barer.
Hero.

Alltene zijn huys-houdende fecrec:t en Mille,
En my^i Vadrr zou op my fyn fweerc trecl:en uyter fchee,^
^Vaer t dat by vername van eenighen ;hetchille,
VVi{ hy dat ick vrijde by zou my met c>pzetten wille
Al lev:nde doen dolven finder ecrden
Ghelijck Oppie, oft a1s een ydel fpille
Doen ver{linden met honghrrighe Peerden,
Zoo Hippomene Bede met grooter onweerden
Lim one: Uas bid ick v Belt v toch to vreden,
Oft beet :miners tot dot myn yader is overleden.
Lean-

Om dat nhy my zoo ghctrouwelijck bemint,
Zoo en kan ick my Hier langher gheveyfen,
Ghy hebt my verwonnen ick (ijt ick lint,
Venus die verbiet my achterwaerts to deyfen;
Dus adieu myn LieEwy gaen naer buys reyf'rn,
Op dat de nijders ors Hier en beCpien,
Voor myns Vaders w:retheyt moeten wy vereyfen,
Door ancxfl dot by ors veyagie zou verbien,
Iaet ors altijt rijen en omme uen,
Op dat pry ors amourcufheyt Hier en ben" :n,
B b qLaet

Amoureusheyt.
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Laet ons altijt het perijckel vlirn,
Want zeer variabel is 'trat der avontueren:
Het brandende Licht darr ick v of hoor rueren,
Zal ick Hoch t'avont uytfteken t'uwer contemplate,
Venus die laet v ter ghezetter uren
By my arriverrn door haer goede gratie.
Leander.

Adieu mynen trooft, Adieu myn confolatie,
Adieu lieve weenie uytverknren Vriendinne,
Venus dievordere ons alliatie:
Adieu mynen trooft, Adieu myn confolatie,
Ick wenfch v zoo men ighe falucatie
Als Baer druppelen waters loopen ter Zeewaerts inner
Adieu mynen trooft, Adieu myn confolatie,
Adieu lieve weerde uytverkoren Vriendinne.
Hero.

Adieu Lief die ick zoo oprecht van herten kinne,
bat ghy v beloE'ten wel zult onderhouwen
Tut uwer eeren en tot mynen ghewinne:
AJieii Liefdieichzoo oprecht van herten kinne,
bat ghy zult blijven gheftadich van zinne,
bat v belofte v nimmrrmrer en zal berouwen:
Adieu Lief die ick zoo oprecht van herten kinne,
Dat ghy v bclofcen wel zult c,nderhouwen,
Ick za1 v t'avout verwachten uyt jonften vol ttouwrn.
,4moureufe #tlie.
Hou Ghelijcke cornple&ie.
Gbrlycl^! comp/et^ic.

Wet Amoureafe affef^ie.
,Arnokrexr afethe.

bees twee Ghelieven zijn immers ghebonnen,
Hcbben wy't nit wel ghero>
Ghe1i1ckr completlie.

Ia wy, waer't wel volfponnen.
^/Iinoa-

e/lmorcreufe afef.he.

S' z::lle d'een dander immrrs kocts jonnen
I^'nQige vre.:cht in't Priedl van welluften,
} auilcn :fie gheluckich{}e ujn die onder der Sonnen
PJ . lemon als fy in d'een d'anders armkens rumen:
I•piteren In die den Brant der licfden bluf}en,
IHe en waren naer d'cen dander Hoyt zoo vervleten,
Noch Mars en Venus die den Brant der liefden bluftcn,
Ais deer t w e op d'een d'ande; zijn ghebeten,
S•,^ mocten urei beyde ondrr heete Planeten
GhPt;=)ren zi jn, hun liefcie waer goet verkult,
1`'oci tans als ick naerder onderzoeck de fecreten,
Eevinde ick Sat den oorfpronck hander liefden is v fchult.
Gheltjcke complex:e.
Nu fwijcl?r, fuTijcht klappaert en houdt y ghedult,
De rn;;nighe fPree& by zoude veel beter fwiJghen,
G'iy zoudt wel ongheboterden ftockvifch op uwen butt
Door v blamelijck klappen gheraken to krijghen.
es'fri10Xt'rKf ufethe.
I)ir my zou wilten {laen ftel ick twee vijghen,
Niemant en kan my verbien to fpreken,
Ick en wit particulieriijckniemant'tverwoevdeaentijghett,
Mir elck mach corrigrren, wilt hy, fyn ghebreken:
Pie fyn Dochter d'Amoureafe treken
En de boe{cringhc Xiltdoen fchouwrn,
Die machfe in nits eenen Man gheven en houwen.
Chelrj ek.e complethu.
Hoe zullen u•y't met lees twee van amoureufe feftie
Nu voorts gaen handclen en Caen brouwen?
1 ,j'moHreKfe afethe.
Ick Amoureufe affeftie,
Ghelycke compkFEit.
En icy Ghelijckec^mpleftie
Hebbenfe zoo va[} ghebonnen dat fy de touwen
Der liefden gualijck zullen breken, onder correEtie:
Maer

Vanden handel der Amourcusheyt.

Maer om defe Anne 4ie„ t'avanceren,
200 laet ons gaen informeten„ en inthueten

Den Roover van d'Amoureufc zinnen,
En Ghebrayck van liefde in Feyten van minnen,
Dat fy'tgherofte voorts of fpinnen.
f4naokrtu fe affiEht.
Wel gaen wy dan, fy zijn beyde hier binnen,
Syzijn Hoch argher dan wy van conditie,
Laetfe ons gaen refigneren ons oFfitie,
Want wy in dit cas ghenoech ghewrocht„ hebben,
Dat wy dees twee Ghclieven 6y een ghebrocht„ hebben.

Lynde cues ecrflen Spels.

^ ^.

Prologhe oft t'aamenfPraeck van

twee Perfonagiens.
Poetellycgheeft.

eve beminde ghy hebt, onder correL4ie,
Ghehoort hoe Venus en Cupido hebbe*
0
ghebracht
Leandrum en Hero onder hun prote&ie,
IIoor Amoureufe affe&ie„ en Ghelijcke
compleftie,
die in feyten van minncn htbben groote macht,
En hoe een Dochter al wort fy nauwt ghewacht
En vaa gh.(Ioten ghehouelen haven defen,
fat natuere altijt wilt baron haer kracht
In het zoecken van eon partuere uytghelefen.
e/lmotertkf farrta^jt.

Noch hebdy verftáen iiotabel vrienden gheprefen,
Hoe Leander en Hero kehniffe ghemae&„ hebben.
Toitelyck,ghtelf.

En wy hebben v infghciijcx fpeelwijs bewefen,
Hoe fy in liefden naer d'een dander ghrhae6t„ hebbet^.
1lmokreufe farztafije.

En nu zuidy hooren hoe fy gheblaeft„ hebben,
En hoe fy naer den asont hadden verlanghen.
¶PoerelyckgheeJt.

Hoe noode Leander fyiY reyfe zon gheflaeft„ hebben,
Otn trooft van fyn Lieffte Hero t'oncfanghcn.
e4'raoureufe fintafije

Ea hoe dat de fchoan Hero heefc uyrghrhanghen
^Iarni

PROLOGHE.
Haren lanteerne, om dat by tebeterbinnrn
Haer convent gheraken zou , en hoe fy met bli jde waagh:n
Hem heefc ontfanghen„ uyt vyerigher minnen.
'Poatelr^ek ghafl.

En hoe den Roover der Amoureufe unnen
!fie herten van defe Ghrlievcn hreFt ghe[tolen,
En hoe Liefs ghebruyck in't fcyt van minncn
bees twee Amoureufen heefc does doles.
e^mo:erreafr fantafje.

Voor al die ghei}udeert hcbben in Veneris Scholen,
En zullen wy ghren Amoureufe Hifrorien he1et5,
Maerbecoonen hoe do UocLcers als fmuyr^cende kolen
Scaen ontiteken in liefdeu, al zouden fy't bequelen.
Poetrl:; clkghteft.
Al eeftdat'taenhooren van does Amoureul'eSpel;n
Zoili ghebroetfel zeer zal verdrieten,
En dac Invidia haer belle doer om ons eer to ficicn,
Soo en zullrn wy niet laten naer 'twit to fchieten.
eA'morsreu/i fantafijt.

Zoili zijn onweerdich de vreucht dcr konit to ghenieten,
Die daer ghevaelen d'edel konftighe Ghecften,
Uus lateu wyfe in vuyl plafi'chen en poelcu vlieten,
Zoo d'Eendrn docn oft antler onreyne beeften.

PROLOGUE.
Melodieufelijck fpelen op fqn klinckendeLiere,
En later drincken uyt Hippocrene de zoete Reviere.
e/tmoxreufe fantafje.
Wy beminnen de konf} boven ghelt oft goer,
Maer wy hates die de kunR blameren,
Die de kon(} verfinaden ajn idiotten onvroet:
Wy beminnen de konfi boven ghelt oft goer,
Sy is zoo ermakelijck, zoo lieflijck en zoet,
bat uryfe nice en konnen gheabandonneren
Wy beminnen de konf} boven ghelt oft get,
Maer wy hates die de konfl blameren.
Poetelych^ghteff.
Wy zullen blijven rode konfi ftuderen
Zoo langhe als Iupiter ons 'tleven jont,
Al mach Zoilus ons wercken reprocheren,
Zoo zullen wy blijven rode konfi ituderen:
Och Wilde Apollo ons zoo avanceren,
Dat by ons Hemelfche influentie zonr,
Wy zullen blijven rode konft ftuderen
Soo langhe als Iupiter ons'tleven jont,
Gheeft audicntie wy gaen beghinnen terftont.

Poctrlqcl^ ghee

Wy en hegheerenfe niet tot onfer Fref}en,
Maer wy bannenfc uvt onfr Vryicheyt.
Ainokrucf fautafjt.
Sy moghen elders in bun plompheyt vollee[ten,
Tot lac fy dour haer groote partyicheyt
Ghcborften zijn van imUorhighr nyichcyt.

N'amtn

'Poetel ckheeJt.

r

Zoo mochten wy dan tot hundrr oneeren
Inde HelicoenCche dalcn met blyicheyt,
Zonder bebrijp by de nrghen Mufen verkeeren,
En Apollo die zou.ic ons to gheruf}er leerea
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HET TWEEEDE SPEL.
LiefrghebrKycl^ in't fcyt van mrntten.

Er uyt ghy guyt,fprintiht uyter muyten,
En tact ans gaen danffen overt ey.
Din Roover der 1lmoterexfc z,innen.

W'at is daer al to roepen en to fluyten?
L:efc ohebrkyek;

Her uyt ghy buyr, fpringht uyter mn}'ten.
men Roover.

Wat wilt shy veel kockijnen oftguyten,
Waerom maeft ghy al tieren dit groot ghefchrey?
Liefi.çhebrtye^

Her uyt ghy guyt, fpringht uyter muyten,
En laet ons gaen daniTen overt ey,
Komt voort, komt voort, fpringht aen den rey,
'tts nu in den Meer„ dat d'een Amoureus naer dander hae&,
Den Roover.

Ii, ja, dat de Gheze!ten de Dochrers doen uytaheley,
Als fy d'een dander hebben ontfchaeft
Tut in priee(en en boffchen daermen kraeft
De rijpe hafenoten met den teenrn,
En dacrmen de barvaetfche kinderkens mae&,
Al zouden fy hun amoureu(heyt ten le'ften beweenen.
Ltefiohebrkyck;

Vat avontaerezal ons Venus nu verleenen,
Dat wy iemant moch ten brenghen in verzeeren?
Den Roover.

Wy, zullen Hoch wercx ghenoech vinden zoud'ick meeueh,
Naer
Cc
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Naer dat wy'er zoo vele ghebrochc hebbrn tot oneeren,
Laet e s dcjonghe Dochters gaen leeren,
Dac lY er naer verlanghen wat dat ter marft t'eten„ is,
Nicmanc en verjaechc ons voor dat by befcheten„ is.
I.itfrgh brxyci.
G by Roover der zinncn, vol van quadcr fe&ie,
La:.c ons Lrandrum en Hero onder ons protcftie
Gwen brefighen, ay zijnder toe ghefchoh en ghebe,
D'Amoureufc affrftie cn Ghelijcke compleCtie
Die hebben ons, om to varderen lees anne&ie,
Darr toe ghecommittcert perfe5:
Het vyer dat onder d'alfchen Hoch levt ghere&
En fecretelijckbedec`t,
Dar zullen wy vlijcich gaen blafen,
Dat fy zoo bepeft
2ullen 21)21 en bevlec^,
vat fy naer d'cen dander zullen rafen,
Sy zullcn ghcUruycken der minnen fola€`eif:
Venus weet hoe de veyagien inden„ zullen.
Den Roover.

En lzet ons dan Hier laugher blijver^ prafen,
Lactic ons gaen zoeckcn tot dat wyfe vinden„ zullen,
jck hoop dat wy to gaJer vain binder„ zullen
Defe fchoone Hcro met Leander,
Gelijckmen twee mutfaerden is bindcnde d'een op d'andeic.
Leander.

Wat is daer aenghenamer inde weerclt rout,
Dan eenen minuelijcl:en lchoonen rooden mout
Van ecnder Vrouwen?
Al bcn ick met Cupiciinis ftrael gliewont
Tot in myns lurten grout,
Ten zal my Hier berouwen,
D'aldervolmaeftfte der KerPfouwen
}ieb ick ter goeder trouwen„ in myn herte gbei1el^,
'tWeick door liefde finek:

Amourush eyt.
bus bey ick ghequelt
Ivl^t vyerighe liefde die my zoo doet hakcu
Naer dat Cchoon Belt,
Dar droef heyt welt,
Dac ick in lictden zoo beghin to blaken,
Dar ick Hier en weer war ick Hoch zal maketi.
Den Roovtr.

En trouwen d'ure die beghint to naken
Aac ghy zoudt gheraken„ ih haer convent.
Leander.

Den loch heeft my verdroten boven altezaken,
Ick danck Venerem dat den aver*„ is prefent,
En dat HeCperus het klaer firmament
Met fwerte wolcken nu komtbedecken,
bus wil ick my beraeyen om naer myn Lief jent
Schoon en excellent„ fecretelijck gaen to trecken,
Ilan ick haer liefde tot mynen wit verwecken,
Zoo zal ick wet lalxuren in den acker van minnen.
Lrefrghebruyclt;.

Wet war mae^ ghydaer ? gheett my dat to kinnen.
Den Roover.

7ck ficle Leandro fyn herte en zinnen,
Zoo dat by gheen reden meet en zal ghebruyckeii.
Ltefsghcbrkyck;

?a kont ghy zoo uwen koft ghewinnen
Met (telen ? zoo zoudt shy bnyten en binnen
Oock wet duycken„ under de kappen en huycken,
En om borCen tefnijen v konft ghebruycken.
.`Derr Roover.

Ke ick zou dat shy uwen hals moot verftagcken,
Swijcht oft ick zal v fuycken„ in't dal der frenefijen,
Gelijck kolen die finuycke„ kondy d'uytloopende kruycket^
Wet verblijen,
Maec ats ghyfe dun hebt leerea vrijen
Met melodejen,
Date
Cc s

Amoureusheyt.
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Eer fy ons wet kinnen„ naer'tghebruyck vin minnen.

Dan brenght ghyfe in li jen en in fwaer vtrdrirr.
LuflghcbrKyck;

Hero.

K 'y my weS dan?
¶Den Roover.

la, en <o:i ick niet?
AI r1i wacr't maer aen v klappen en kakden,
Hrbbrn wy nict t'zamen ghedaea veel mirakelen?
Zoo dat ons de Minnaers tot in den Hcmel kroonen,
Fn fy bouwen ons oock veel Tabernakelen
Niet om verfchoonen„ om inne to waonen.
L:^frghebrXyck;

r13er als wyfe dais brghinnen tc hoonen,
F=_(} dat fy ons roonen„ een wreet aenfchijn:
C by Roos er der zinnen hebt ontallijcke perfoonen
Iii't verdriet ghebrucht en in fwaer ghepija.
Dttt Roover.

Fn ghy Liefs ghebruyck ghy zijt zoo fijn,
Dat v daet inden fchijn,, is al zoeten wija,
Die ghy d'Amoureufen wilt fchincken,
Maer in't }e{le eeR al galle en azijn,
En corofijf frnijn„ bitter als brijn,
Die ghyfe uyt fchalen van bcrou gheeft to drincken,
Liefsghebruyck;

Ke fw-ijcht, fwijcht v n:tranghen f}ineken,
Dae: ghy d'Arrioureufen met wilt bedrirghen.
Den Roover.

En lact ons d'een d'anders name niet meer mincken,
D'cen dander krincken „Hoch met de waerheyt belieghen.
Liefs QhebYnyck.

Ick conCcnteert, laet ons Hero gaen wieghen.
Den Roover.

Maer hoe zoudcn wy over Zee tot by haer gheraken?
En trouwen wy konnen zoo w•el als lledalus vlieghen,
VVy zijn Licht van denchden, en wy doen waken
En vyrrich hal:en„ d'Amoureufe zinnen,

Eei

PhQbus Bic heeft fyn blinckende fFralen
Neder Laren dalen„ Morpheus heeEt alreet bede&
M g t doncker wolcken al'sHemels zalen,
Dus wil ick gaen hal<<i„ zonder dralen
Mynrn lanteernc,cn flekea het Licht corre&
Ter veyn{leren uyt, om dat myn LieFperfeft
Zoudc zien dat ick naer hem wachte:
Ick hoop dat by met my Hier en ghe&,
Maer dat Fyn jonft tre&„ cruet pert, zin en ghedachte
Naer my, die ick haven alle Mans ter weerclt achte,
Zoo Godt weer,
Hy moet by my kommen„ ghefwornmen by n;chte
Met arbeyt onzachte„ om dat Cyn en myn Vader wrCet
Nset en zouden weten'tbefcheet
Van onfer veyagie:
Dat hem iec mifauame dat waer my leer,
Want de liefde beet
Zou my doers outragie:
O Venus gheeft myn LirFeen couragie,
Dat by hiermach gheraken,
Up dat ick tot mynder avantagie
Door fyn Jon Dighe veyagie„ zonder domagie
De vreucht mach fmaken„ darr ick moet naer hakes:
Syn liefde heet in't blaken„ die doer my fnaken
Naer fyn benevolentie,
Ick nwet onluflich waken„ rn allevreucht i}akcn
Door fyn abfentie:
Uch oft hem kennelijck '.vaer myn intentie,
Hoe gheern ick hem myn liefde zou jonnen,
Hy zou my toonen meer obedientie
Dan Hercules Otnphale ded', Baer by voor heeFt gefponne,
En ick zou de liefe zijn die by onder der Sonneri
Zou ghehebben konnen„ tctccc oft flille,
Cc;
Mya

Amourcusheyr.

Vanden handel der

Die fit aerdich Wijf„ zoo vyerich doer minnen.

Myn herte is zoo aen'tfyne ghebonnen
Zondcr ghcfchil(r,
Dat het hem abandonneert tot fyrren wille.

LrefrghebrHyc1Z

Ghy hebt Leandrtim zoo berooft van zinnen,
Dat by Hier kinnen„ en kan'twitte vaor'tfwerte.

LufighrbrHyck

Maer hoort Neve wac fy uytftroyt d'ydel fpille,
Sy zal Hoch verflicken met de foppe,
Sy mocht wel ftijf fmijten op haer bille,
En zcgg hen : wet ghemint vlrefch haer oppc,

¶Dcn Roover.

Den Roover.

My dune dat Hoch een vuyl hoppe
Zal worden, eer dat z31 eynden dit fpe1,
Sy is vol amoureu (heyts rotten koppe.
Liefighebrc yck;

Sy cn is Veneri immers Hier rebel,
Sy heeft de kxsvelinghe in haer vel,
boor dat Leander haer zoo we! behaecht.
Den Ruover.

Sy zal haer tot d'amoureu(heyt voeghen wed,
Sy !s vecl tc langhe ghebleven maechr,
Sy wort van Cupidiiie zoo gheplaechc,
Dat fy moct wcten war ter mar& al t'eten„ is,
En hoemen den Minden in't dleeCch-buys jaccht.
Larfi ihebruycl^;

Sy en zal Hier ophQUden voor datfc befcheten„ is,

'tSchijnt dat fy van eenen quaden halt ghebeten„ is,
Zoo cyerich to minnen en Uecaemt„ haer Hier.
Den Roover.

Deer is verloren, fy en ichaemt„ haer Hier,
En Leander is van liefden rafende.
L1efrghebriyck;

Dat mach by v danck uretrp dat guy hem zijt blafende
Met uwen blaes-balck zoo uycermaten flijf,
at by gjtekreghen heefc het ronck in't lijf.
.j)fn Rover.

f

Way fy

moghen't v q^ eld^ncltwçten vuyl catijf,

die

En rho duet met fubcijle pertc
He:o herte„ aen veel lijden en finerte,
Door dat fy haer Lief Hier en kan ghebruycken.
Ltefrgh'eGruf t1Z
Ick zal Hero de fleelkcns van Veneris ftruyckcn
Eer langhe ftonden laten afrucken.
Den Raover.
En ick zal Leandrum doen vreucht ghebruycken.
LaefsghebrayclZ;
Ick zal Hero de fteelkens van Veneris flruycken
Iii hair doncker kamer laten fuycken.
Drtr Roover.
En ick zal Lean3rum rooskens van troo p doen plueken,
LiefsghebruyclZ;
Ick zal Hero de fteelkens van Veneris hruycken
Eer langhe i}onden laten aErucken.
Den Roover.
En ick zal lees liefde zoo doen ghelucken,
Dat Leander in hucken,, Heros hecnde zal fcheuren.
Lcefrghebrxyck;
Zoo meuchtghy deBruyt wel draghen twee krucken
Tot harm opi}aen,zoo dat plach to ghebeuren.
Din Roover.
Way fy en zal daerom Hier met alien treuren,
Nxh kreupel gaen, maer fy zalder of ghenefen,
'tis beter 'tMeysken ghcnaeyt, dan'themde ghcfcheurt zot:
wefen,
Liefighebruycf^
Komt gaen wy da y derwaerts Cchoyen,
Wy zullen hem zonder fperren to breken,
Oft
Cc4
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Oft fpm leet to wreken„ leeren tournoyen,
Syn ghcreet verfiroycn ) , en lobbeken vloyen,
Dat ley fynen amoureufen gheeft zal verfraeyen.
Leander.

Goddinne Venus wilt my beraeyen,
Doer myn herte lammaeyen„ dat dacr is belacyen
Met minnm innclijck,
Ick en kan mynen tijt niet langher in Bruck beflaeyen,
Noch my verfraeyen „ hoe zal't met my draeyen?
Dat's my ontkinnelijck,
Den mont moet de Lieffte fpreken zou 'therte hem paeyen,
Myn zinnen die haeyen„ naer de zoete Daeyen,
Sy is zoo minnelijck:
Eau lieflijck aenrchijn is zoo vriendinnelijck,
Dat myn zinnen zinnelijck
Daer naer verlanglien,
Mock ick haers perroons zijn ghewinnelijck,
Zoo waer myn vreucht beghinnelijck
In't herte binnelijck
Zonder verftranghen,
Haer blofcnde wanghen„ die myn herte pranghen„
Houden my ghevanghen,
En docn my {uneven:
ick hoop dat fy my in gratie zal ontfanghen,
En als ,'%7 my Moat heeft uyt verftranghen
Ion flich raenhanghen
Alle haer Leven:
Ick en zal haer immers nimmermeer beg,heven,
Nia:r acnkleven„ want fy itact ghefchreven
En is hooghe verheven
myn herte al voren,
Sy is de fchoone Roofe onder den doren,
Die ick heb %, erkoren„ en tkou ghefworen,
Die oyt was gileboren
V4n colder VrQuArcn;

Ick

Eck ben verloren„mach ick met haer Been vreucht orborat,
D us is myn befporen „ achter en voren
Neer haer aenfchouwen,
Sy is 'Ox-trouwen„ welck my doet houwen
Zander fchouwcn
Der minnen Paden zonder bennuwen:
En Bees Bloerne boven alle Kerifouwen,
Darr irk mcc: bouwen„ zonder flouwen,
Oft verkouwen,
Is zoo vol ghenaden,
Dat fy myn joniteniet en zal verfmaden,
Das wil ick met Baden„ zonder langhe beraden
Al merter Baden
Myri Lief gaen fpreken,
In der vloet der ghenaden„ wil ick gaen Baden,
La itoppen hier myn ghewaden„ al zou't my fchaciat
En zijn verraden
Met f btiile treken,
Sy heeft haer brandende Licht uytghefteken,
s.lo't is ghebl eken „ fy en zal haer belofte niet breken,
Much eenich leer wreken,
Merck ick nu klaer:
Phani klaerheyt is beaveken „ Morpheus komt voort gheftreken,
s wil Lk de Zee overfwemmen zonder vaer
Naer haer logijs Baer„ fy haven Minnaer,
eylaes
haer
Ehoonheyt moet krochen en kermcn,
By haer zijde zal Laren ghehermen.
Den Roover.

ziln de termen„ fy zal v befchermen,
Springht vry in't watcre.
L'-fs ghebruyck:

Ia ry zal v ontfcrawn„ in hag' vier armen,
ci s
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IJoor dat by zoo langhe beghint to toeven:
Uch zou't oock moghen w^ efen een gheveyfI Minnaer,
Zoii by een anderbcminnen, en mybedroeven?
Dent Roover.
Ick hoop neen icy, oft by zou doorgroeven
Ghcbruyck van Lieve houdt uwen fnatere,
Mj•n maechdelijck herte net ecn fni jdrnde fweert,
Leander beghint naer den Bor ah to fwemmett.
Lrefrghtbrugc^;
Men kent nochtans gheen vrienden men moetfe pcoeven,
Naer't out proverbiun,, nc,ch oock gheenen Weert,
Ghelijckmen met arbeyt moet den berch op klemmen,
Soo en zal by om by Cyn Lief to zijn gheenen arbeyt iparena 'tEn zy datmen zevcn jaer met hem gaet over den heert.
Lsefighebr;cyek;
Den Roover.
O ghelucki.ghe Maecht wilt v contentcren
Wy zullenf fc6ier ciorn paren„ rn vergaren,
Zon jer dolcren„ oft murmureren,
Om dat fy r;iec en zouwen„ vervriefen van kouwen,
V Lief is onderu-eghen,
AI zou't hun iiamaels Hoch deerlijck berouw^n.
Hy zal £shier arriveren„en v carefferen,
LtefsghcbrKvc^
Met v domineren„ en ho veren
Nu laet ons gacn hooren en aenfchouwen
Zoo de Minnaers pleghen.
Wat Hero al mach ontFouwen
Den Roover.
B:ryten den Boryh daer fy haer klachten„ doer,
O uytverkoren Lief en fchoone Maechr,
Um dat fy nacr Lcandrum zoo langhe wachten„ moet.
'tIs to vergeefs Bat ghy kiaecht„oft uwen Bruck ghewaeeht,
Hero.
Want die ghy v liefde jour,
O fwaer verlanghen wat doer ghy my quellagien
Left Bat ghy hem zoo wel behaechr„ Bat by v draecht
In mynder couragien,
Slyrrighe liefde ayt fyns herten gront,
Door ancx{} dat Leandro zal ghebeuren
En die Baer is ghewont
Eenighen teghenfpoet in fynder voyagien:
Met Cupidinis ftrael, die zal terftont
O Venus wilt hem to y mynder avantagien
V
quadl komen ghenefer.,
Index paiiagien„ toonen v faveuren,
Dayfcnt
kuskens zullen v worden ghejont
Ick zit hier vcrbaeft buyten der deureti,
Aen
uwen
lirftelijcken blofrnden mont,
Al haken en treuren
En
'
borftkens
rout
Naer hem en wachte:
Die zu(len naer den zeer ghewenfchten vont
WiQ myn Varier by zou my controleuren,
;yn yacht oorkuffen wefen,
Ia verfcherren„ dat ick bier zitte by nachre:
Dus meucht ghy wel haken naec v Liefgheprefen.
Komt by daer ghefwommen daer ick op achte?
Hero.
Och neen by ! by en eefl Hoch net voorwaer,
Och koft ick Cwemmen ick fwom hem teghen,
Her was eenen Zeehont die met krachte
^l s die ben ghenegljen„ door Yeneris beweghetl
In't water zachte
Tot fyn liefde minjoot
Op fpronck alaaer,
Jck en zQU vrcefen w^ter, wint, Hoch reghen,
T: yn ierte iu'c lichae:n dat beefc pan vaer,
Macr
Door
En m haer zachte betide verwermcn,
G by hoeren katere.
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Vanden handel der
Maer fwemmen onver4leghen„Oenone heeft wel verdte^,
Door de liefde van Paride veel mrerderen Hoot:
Myn herce in't lichaem is firaerder dan loot,
Als ick uyt liefae groot„ peyfe om reghenftoot,

Van dat de wreede loot„ myn Lief mogen krincke„ zoude,
En dat by door my moghen verdrincken„ zoude.
Lcefi ghebrtsyck.

'tIs zonder fwaerheyt, en a ^ ilc ntet duchten,
V fwaerheyt zal fchier verkeeren in gher'uchten,
En uwen druck zal veranderen in melodi;en.
Hero.

O myn Jon filch herte beghint hem to verblijen,
Ick hoordaer wa.t fwemm.n finder ftrommen,
'tIs zeker myn Lief die daer komt ghrfwommen,
Hy is hier alrcet tot by den kart„ aeri t last.
Och willekom Alderlieftle gheeft my de hart„ playCant,
Zijt willekome Lief die ick heb uytverkoren,
Hertelijcke willekom zoo moet why wefeu,
Willekome greyn van vergulde (poren:
Zijt willekome Lief die ick hob uytverkoren,
Ghy zi jt de ghene die my trouwe hebt ghefworen,
En die myn quale zult ghencfen:
Zijt willekome Lief die ick heb uytverkoren,
Hertelijcke willekom zoo moet ghy weCen.
Leander.

Ick bedanck v hoochlijck van v jonft gheprefen,
Myn h y pe, mynen troofi, en myn toeverlaet,
Ghy zijt de 3!oem in min herte gherefen:
Ick bedanck v hoochlijck van v jonfi gheprefen,
Ghy en hebt noyt van meerderen dienft ghclefen,
Dan ick v betoonen en zal mecter dart:
Ickb^ janrk v hoo;.hlijck van v joiifl gheprefen,
Myu hop.,, m;n^cn trooff, en myn toeverlaet.
Her..

Hero.

Aenveert lcf:.n Hach*_tabbaert Lief' al is by ga^er,
Om v !^looce!edckens met to bedccken,
En k^mt gherus* te beddewaeres, doecmynen raet,
Swept tat l::t yen Wachter v zal ontwecken,
En tot dat ae Voghel!.ens met zin5hende becken
Z'llen d.ghinren to fehuyflrelen, qneecken en tieren,
Irk en zal v, o )_fief, in gheen vrrcmde plecken,
Maer op myn eyghen 7acht betide forieren,
Fen kleyn ban cket van fpijfe, wijn, en goede bieren
Staet op myn kamer voor y al bereet,
'tis al tot uwen beften in alle manieren
Dat hier in huys is, wie't lief is oft feet.
Lcefr ^hebrxyck;
De Q!iackeI is immers onder harm fteert zeer beet,
Zulckrn fieEen ghelaet to toonen en betaemt„ haer Hier.
Den Roover.
Ick heb haer zinnen oocberooft„ fy en fchaemt„ haer flier,
En door dat ick heb beroofc hun beyder zinncn,
Zoo raCen fy naer vby Ghebruyck der minnen.
Lre^ghabrreyck,
Ghy meiicht wel ghemet tnaken uwen hamere,
Om't yfer to fineden ter wijle dot glaeyt,
Leander is nu immers tot op haer kamere,
Daer by alle melancolijeverfoeyt,
Syn amoureus Jon filch herte dat groeyt
Nu in vyerigher liefden door het carefTeren,
En Hero open bloem ken dat bloegt,
Sy eten, fy drincken, fy bancketeten,
Sy hoveren„ en Cy diviferen.
Den Roover.
Sy zijn gheheel vrolijck zonder ghefchallen,
En haer Voefler die tact het al paiferen,
Sy kan wel fimuleren„ en door den vingher Bien met aIlea,
Al eeh dat fy alzoo to zamen ftatien.
Lich
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L1rfi.Qhebruyck;

L^efighebresyek;

Ke al zaccli fyfc d'een op d'andcr vallen,
Sy en zo,idc haer haut daer Hier fteken tuffchen
Eenrn hittighen brans is oock quaet om bluffchet3.

Nu zijn vergheten aide voorledeil finerten.
Ten Roover.

Nu beghinnen fy met Jon fligher herten
ll'een d anders jonfle eerh to kronen,
Nu zijn fy de veerfte van hunne zinneii.
Lrefrghebrxyc!`;
Nu fpeelt Cupido eerft fyn perfonagie.

Hero.

Ick brenght een droncxken uyt reciter mittnen
Alle.iie naer trooft van Lieve haken.
Leander.

Den Roover.

Dat wacht ick Lief met hert en zinnen.

En genus die verweft haer couragie,
Dat fy zonder treuren, Luchren oft klaghen,

Hero.

Ick brenght een droncxken uyt reciter minnett.

D'een dander fchicr zul len to beddewaerts ciraghen.
I:eff g{iebrtsych^;
Sy zijn nu in liefden zoo verheucht,
Ghelijck de jonghe Voghelkens inde jeucht
Vande zoete Lenten metjolijfe
Springhen en vlieghen van rijfe terijC:.
Den Roover.
Maer Leander beghint tc gheeuwen en to gaper,
En my dunft dat by gheern warr to beddewa,erts ilapen,
Hy brghint haer keurf^en to ontrijen,
Mier Hero en willet quanfhuys Hier lijen,

Lender.

Ick moet my in dat cas fchuldich kinnen,
Door dat ick in v liefde moec blaken.
Hero.

Ickbrenght een droncxken uyt reciter rYtinnen .
Alle die naer trooft van Lieve haken.
Leander.

Dien dranck Lief die dune my zoeter fmakee^
Dan near, ypocras oft malevafeyen:
Och mochten wy bier order ors beyen
7.onder fcheyrn„ in eercn en trouwcn.
Onbenij: blijven woonen en buys-houwen,
Ick v erzcker v dat wv altijt zouwen
Zonder flonwen„ oft zonder druckich„ zijn,
Bove:n ally Miunaers zeer gheluckich„ zijn.

LiefaghebrXyck.
Kc al weyghert fy haer war, fy is bly touwe,
Ick en zach Hoyt amoureufer Ionckvrouwc.
Den Roover.
Maer ziet nu Hero is gheh eel ontdacn.

`Den Roover.

Kija Neve hoe Leander en Hero met een loncxkeri
ll'ecn dander brenghen een vriendelijck droncxken,
En hoe Lean der iynen monr op de zelve zije
Iuyft ftclt Baer ghedrancken heeft fyn Amije.

Liefrghebrteyck;
Ick heb verlanghen to zien wie voor order zal gaen.
Den Roover.
Het zal Hero zijn, en witdy ick wedde.
Lufs ghebrupck.
Maer ziet Leander die draechtfr op't bedda,
Om dat fy by hCm zou libghen rul}cn.

Luf sghebrKyc h.

Nu zijn d'arinen om deti hafs gheilegheti.
Den Roover.

Nu kufTen fy mo:it acn moat zoo d'Amoureufen pleg
s
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Lien Roover.

Den Wachter vin op de Schepea tinghet^dv

A1aer v Ghebruyck van tieve mach hair wet tu!let^rr.
Lrefighebrxyck.;

Maer Cozljnken ziet al dit ghevicert,
Hero die wilt to S .Iacobs weert,
5y heeft den palfirr alreet inde Kant.
Din Roover.

Och lieve Martken het iiler al Brant
In't voor-portael, en Hero en koint gheen hulpe.
Lrefc ghebruyck.
En Cy is al ghereet met haer open fchuipe,
Um den vyerighen Brant to bluffchen.
Den Roover.

Ia wet Neve is Baer Beni hen twi{^ tuf^'chen
Hun beyden, dat fy zoo^lofende co}eur krilghen,
En dat fy naer humnen adem dus hijghen?
Lief ghtbrkyck;

Ke neen't, shy tout cecl beret fwijghen,
Dan shy noch fpreken zout als d'onvroede,
Sy zullen hiin zelven mAken at moede
Met jockcn, met fpelen, met kufl'en, met lecken,
Met kittelen, met tuyme}en, met treckrbecken,
'tSchijnt dat fy'c al bun levcn hebben gheploghen,
Macr trouwen (IC fneppekens zijn nu al mecft vervlogherr„
Hy fchept nu vreucht ui't aenzicii der zoete emolumentex^
Van Pygmaleons beck niet om verexcellenten,
De koetf die houdt nu op van kraken,
Den Roover.

Maer ziet eons fy garn nu het beddc hermaken,
Het deckfel teyt ter aerden a! verhoyt.
Lcefighebrrcyck,

Het bedieken dat zoo abel was bef}royt
Met diverfche bloemkens fchoon van coTeure
Hebb^n fy gheworpen het achterRe veure:
De Poten en zouc3^n in gheen le;en.ien fc6rijvCt;
Hctfolaes dat twee Gh:lieveu be,irijven.

Deg

Staet op ghy Ainoureufen3
Stact op 'tis meet dan tijt,
Wacht v voor d'envieut'en,
Eer dat shy verraden zijt.
Men vint veeI quade toughen,
Die noode veyagte aien,
AI waxen fy afghevronghen,
Ick en zou't niemant verbien.
Vertret al naer v palen,
Eer Phoebus op berth en dxI
Laet fchij n en fyn goude ftralen,
Zoo en krijcht ghy gheen mifval.
Ghy meucht vry weder keeren,
AIs Morpheus den dach verjaecht,
En jonifighe vreucht vermeeren,
AI en is de Bruyt gheen maeCht.
`Dcn Roovsr.
Och Cozijn hoort wat den Wachter van Scftoghevzttht!,
Het worter nu al van zueren biere,
Sy hebben Iigghen ravotten tot dat her daecht,
En nu zoo moet Leander maker maniere
bm to vertrecken naer fynen quartiere:
Want dat fyn O uders de veyagie
Vernamen, fy zouden hem met Ioofen beftiete
Ten mini}en uyt den Lande zenden in pelgrimagie.
Litfr he6rHyck;
aet ons gaen luyfl:eren hoe fy met drocve couragie
Uortof zuUen cremen, fy zalJen fchier fterven van drucke.
g^
Dcn
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¶Dcn Roovtr.

why bedriechtfe wel met rotten
Appelen door de zoete mrlodije.

Kc Boerkert draechc de Bruyt tot haerder avantage,
Urn dat fy niet manck en zou gaen, decs krucke.

Et 5

Lcefrghtbruyc l^

Lufrghebruyck;

Way fy zal wel recht gaen cot harm ghelucke,
AI hrefc fy ghcicert hoe fy was ghewonnen,
Nicmant en verwonder hem van defen ftucke,
Wy hebben't wel gheroEt, waer't wel ghefponnen.
jjen Roovrr.

Ia maer het znypen dat is a! gheronnen,
])at daer ghercet f}aet om t'inbijten.
Lstffghebrkyck;

Wilt fy een ander nu uock Baer lirfde jonnen,
Sy en zal nu door de pijne immrrs Hier krijten.
Den Roover.

Ick iou's zoo veel lijden om vier mijten,
Waer't dat ick ware in Karen [tact.
Lrefrghebrtsyeh^

Ghy en zouter alcijt Hier veel in verflijteA,
Dat wil ick v wel toezegghen hoe dat gaet.
men Roovcr.

Fn ghy kondt immers wel metter daet
Enghe Maechdekens maken ran iluyprattcn,
En eerlijcke Uochters oock vroech en laet
Van ftillc heyme}ijcke kamerkatten.
Lief hrbr:iyck;
En shy u• eet de vcrborghen fch atten

7'e knjghen van d'amoureufe zottcn.
Den Foovtr.

Fn yhv verkoopr voor eerzame de vuyI motteu,
En voor goer en gave de ghebroken fatten.

Liefrobrbruyck;
En ghy {;ondt d'Aenoureuren zoo verfnotten,
Dot fy niec en flraffen hoereFije.

,per

Schamelen nootdrufc en is gheen leckernije,
Men most zomcijas den lull der narueren verdrijvee7,
Men ilerft zoo meni then fleeck op -ije,
Maer fy ziju al macct:t :,ls dcn biT yck wilt plat blijvetl.
Den hoover.
Na wy zauien her 700 ianghe llaen kijven,
Dat wy den affcheyt niet eat zouden hooren.
Leefcahebrteyck;
Later ons dan naer luyfteren met open ooren .
Leander.
Den Wachter die heeft fyn Liedt ghezonghen,
Ick heb merekelijck ghehoort fyn ghetier,
Daer ick, n Lief, door ben ontfpronghen,
Pus ben ick ghedwonghen„ to trecken van Kier:
Dus bid ick v edel Bloeme fier,
Dat ghy my nu oorlof gheeft om vertrecken,
nefen avant zal ick 1lille en Bier
Als Phoebus fyn blinckende ftralen zal decken,
Weder komen ghefwommen naer defer Vlecken,
Dus bid ick v wilt uwen lanrecrne uythanghen,
V fchijnende Licht zal mynen gheeil verweckcn,
Dat de leden zulleu herwaerts semen de ganghen.
Hero. p I.ieEick zal v zoo minlijck ontfanghen
Als ick v wederomme zal aenfchouwen,
En tact my toch Hier to vergheefs verlanghen.
Leander.
Nees ick Lief, ick beloofc v ter goe3er trouwen,
Dar ick de ghenometY tire zal houwen,
Wilt my verwachrcn ter zelver tijt,
Myn vyerighe liefJe en zal nimmermeer verkouwer ^
In deuchden en eeren, des zeker zijt.
Fier.
Dd2
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Ghetrou Minnaers zijn weert ghebenedijr,
Maer vcr loeR moetcn do brroemers wefen
Wilt Jan tavont carder kreren metter vlijt,
Zoo zult ghy my van alle gricfghenefen,
Ghrtrouwicheyc wort boven al gheprefen,
Leander.

Nu laet on s oorlof semen met defrn,
Want ivy moetrn fcheydrn„ zonder beyden,
Ick wil gaen fwrmmen door den vloet.
Hero.

Oorlof Aldcrlicft}e, Venus wil v gheleyden,
Dat bid ick haer all immers efen moet,
En verzuymt v tire niet wat ghy doet,
Oft my:i herte zou my breken van rouwe.
Leander.

Ick en zal fparen armrn, vleefch, noch blocr,
Lijf, noch oock goer„ in teghenfpoet
Voor v myn alderlieff}e Vrouwe.
Hero Adieu herteli;ck Lief,
Lander.

Adieu boor voor roiiwe.
Hero. Adieu myncn trooften toeverlact.
Le4ndrr.
overfchoone Kerl1'ouwe,

Adieu myn
Daer alle myn hope en trooft op (tact:
Adieu dan klaer-fchijn ende dagheraet,
Pie myn vcrnoy erg grief kan mincRen;
Adieu myn Peer ledcliraer,
Die my der conto:tatien dranek kan fchincksz?.
Hero.

Adieu Lief, om dat shy om v Lief zoudtdinckett,
Zoo draccht lees ;hifce met dan, die v myn herte jonfq
En I:uft my nosh eens v• riendelijck den mynen most,
Veuus laet v t'avout wrder keeren fraey en ghezont,
E}nde der tweeden Sgelc.

Prologhe oft t'zimepfPraeck van
twee Peifonagiens.
Poetelyck,ghaff.

Erzamedifcrete Vriende, Hcere en Vrouw^,
____ Wy hope dat ghy noch wel hrUt onthouu-c,
Hoe dat Leander in't fwemmen gebruy& fyn
kracht„ heeft,
En hoe Hero het light uytflack door jonite
vol rrouwen,
En hoe fy door vyerigc tirfde , die niet en Wilde verkouwen,
Naer de komite van Leandro ghewacht„ heeft.
eflmourenfe faattafje.
En hoe chat de fchoone Hero verpacht„ heeft
IunRighe vreucht fecretelijck en (tile,
En hoe dat Leander by haer vernacht„ heeft
Met vycrighe beghecrte naer fynen wile.
Poetel:jck,ghetfF.
En hoe fy voortlel:jen menighe amoureufe grille,
Door dat den Roo ver van d'Amoureufe zinnen
Hun'tverfFant berooFde, en zoo verwarde de fpi11C
Met Lids ghebruyck in'c feyt van misses,
Dat de reden natuere niet en ko(t verwinnen,
Maer dat natuere ghebruy&c'tvlceCch melodije.
^mourekf farrta^jt.
En nu zulten wy v fpeelwijs beghinnen
Te vertoonen hoe d [nbor(}ighe envije,
Verghezelfchaptmet de ValCche calumnije,
Ms twee vercaderii'.:hen hcbben bevonden
D d ;

Dec,

PROLOGHE.
Dees fecrete liefde, die fy voor een blije
Bootfchap Leand:i Moeder liepen vermonden,
Totteljc kgheeft.

En hoe dat Leander ten 7elvcn flonden
Yan fyn Uudcrs Overt ghei^rafc en bekeven,
En hoc by aen Hero zoo va{ was verbonden,
Dat by do zclve Hitt en heeft begh even.
.Amoxrci:^e f.3ntaftjt

Fn hoe dat by Dock Hier t hu}'s en is ghebleven,
Al warrri fyn Uuders dafrom 7ecr gran,
Maer hoe dat by, om in vreuchden re levee,
Noch alle avont naer fyn Lid's Borgh fwam.
Toetelsjck,gheeft.
En hoe dat Baer ten leiten zulcken onweder opquam,
l)at by in zes nach ten by Hero Hier en is gheraeft,
En hoe Hero daer quade prcfumptie door Ham,
En in fyn abfentie groot onyhenuecht heeft ghemae&
e.4mourcxfe fantafije.
Er ^ hoe fy binnen does zes nachten, die fy heeft ghewaeft,
Haer Voeftere gheklaecht hecft harm Hoot,
En hoe Leander Dock zeer heeft ghehae&

Naer Hero fyn alderlicft}e Licf minjoot.
`Poetelr^ck. ghcefi.

Fn hoe dat het fynder herten was een li;den groot,
Dat by fyn Alderlieff}e zoo langhe moefft dcrven.
eA'moure^tf fa»rafijc.

En hoe by van couragie was zoo fwaer als loot,
Dat by Hirt ghefwemmen en koft Hatt Heros erven.
Poèu/:'ck.ghecfL

En hoe by de Goden, die here zochten to bederven,
En failjcren deden in fyn beloftcn en tijr,
^Vt grootc mi[troolticheyt heeft vermalendijt.
,4mourerr/e fantafje,
Dit zullen wy v a1 fpeelwijs betoonen

Vti't oprechter joniten ghy AmoureufeScholieren,
w*1;

PRO LOG HE.
Wilt altije ons fauten en abuyfen verCchoonen;
Dit zullen wy v al fpeelwijs betoonen,
Voor al .ic G hee[ten en Amoureufe PerCoonen
En zullen wy ons kon{}e Hier verdict en:
Dir zullen wyv al fpeelwijs betornnen
Wt oprechter jonftcn ghy Amoureafe Scholieren.
Paetelijckgheeft.
Waer't dat Apollo ons hooft Wilde vercicren
Met Laurieren„ door fyn benevolentie,
Wy zoudcn do konft verheffen in alle manieren:
Waer't dat Apollo ons hoofs Wilde vercieren,
Wy zouden hem lover, prijfen, eeren en vieren,
Dat by ors beghifte met Hemelfche prudentie:
Waer't dat Apollo on s hooft Wilde vercieren
Met Lauriercn„door fyn bcnevolrntie,
Wy zouden hem dienrn in alder obediende.
Dd4.

Nam

^ r

9.& men der 7'erfontgiens rv^n'$
dedc SFCI.
Poëtdijck Gheeft.

Amoureufe Fantafijt.
Inboiftighe Envije.
Valfche Calumnije.
De Moeder.
Den \'ader.
LEAN DER.
HERO.
De Vod1er.

.^. 't3^

Z

ems'

HET DERDE SPEL.
InlrorfiiQhe snvie.
Aer loopt ghy zo vroech om v bejach
Valfche calumnije ? wilt my dat vertelien.
Yalfche cnikinnije.
En wat mae ghy bier ecr't is fchoon
Bach
7nborJhghe rnvije.

Waer loopt ghy zoo vroech out v
jach?
Yaljcha calkmnye.
Ick hoop Hoch heden to winnrn 'tghelach,
Met d'Amoureufen to verraden en to quellen.
Inborf?ighs envy:.

VVaer loopt ghy zoo vroech om v bejach
Yalfche calumaije ? wilt my dat vertcllcn.
Valfche ealKmnye.

Ick loop befpieden alzoo ick plach,
Wat regiment dat hoadrn de Dochters en Ghezellen,
Ick en zoeck niet dan Cecrete vryagie to me lien,
De Minnaers t accuferen„ en to calumnieren,
En achter rugh to verhalcn al dat fy voortftellen.
InborffiQht envyt.

En ick gaen al heraen en al fantaferen,
Als ick niemant blameren„ vituperercn
Noch zccufcren„ en mach, daer ick moet by ghenefen .
DdS

Y^ jhe

Vanden handel der
Ya fiche ealumnr^t.
Wy plochten twee Voghets van Bender pluymen to wefea,
vie ghemeynelijck gheern vlieghen to gadere.
Ixborffighe envr#e.

Zoo zijn wy noch oock, komt vry wat na3ere3
Ghy zijtde verradere„ vande veyagie^
Ya fiche calkmnye.
En ghy zijt Ben notabel perConagie,
Die in Bruck doet vzrkerren de blijfchap.
7nbarftighe envye.

En shy {}icht hooftfweer, difcoort, en partijfchap,
Dar vredc is Baer kont ghy wel grooten tw1Q 3) :Waken.
Ya fcha calrsrnniLt.
En men uet v altijt naer arch en lift„ haken.
Ig bvrJlighe ettvije.

En ghy zijt den roover vander eeren,
En ghy kont de waerheyt in loghenen verkeeren.
Yal fehe calKmnye.
En shy zijt van zoo quade conditie,
Dat ghy de deucht verkeert in malitie.
Inborfla^he envya.

En ghy zijt de Moeder van al d'hypocrijten,
Ghy kont meefkerlijck elcx leer we! verwijtett,
Zonder aenfchou to nemen op vyant oft urine.
I/alfi•he calumn:je.
En ghy fticht partijfchap tuffchen Varier en Kine,
En onderwint„ v alle zaken„die v niet en raken.
I^rborfhghe tnvys.
En ghy die plocht altijt vyerich to haken,
En v to vermakçn„ in Bens anders quahjckvaerC.
Yale he callcmnfje.
En ghy zijt al de weerelt door vermarrt,
Dat ghy zijt van q tader aert„ fel en grouwetijck.
Inborftcght envye.
En ghy hebt gefcheyden menich notzreus en houwefljck.
V1fck.

Amoureusheyt.
Yaljche calK,nrgr.
£n ghy zijt vermaert.00r'sUuyvels jonghen.
Inborfhghe envye.
En ghy hebt met uwer f'emjnigher toughen
'Neel Amoureufen ghedwongben„ Bat fy in dry weken
D'een dander Wier en mochtrn hooren, zien, noch fpre&en.
Valfche ca1umnr1e.
is we!, en wie komt ghindervoort ghehreken
Al moeder-naeft uyt den water c'fynder oneeren?
Inborf?rghe tnvye.
'tIs Lender, by heeft ghezocht en ghevonden fyn kleereo,
Die by gheborghen hadde aen den waterkant.
Valfche calumnye.
Hy en kan bier nienwers ghekomen aen'tlant,
Dan van den Borgh Baer Hero is woonachtich.
Inborfiighe envye.
Ghy hebt ghelijck, Bat is zeker waerachtich,
Ick heb ghifIer avont beipiet wonderlijcke treken,
Hoe Bat Hero haren lanteerne hadde uytgheheken,
Om Bat by to bat by haer zoude gheraken.
Yallche calxmnye.
By den bitten Bat zijn certeyn de taken,
Wy zuilen wel maker„ Bat fy zaen zuilen moetcn fcheyer.
Inborftighc tnvi^e.
i{omt iaet ors Ban gaen order ors beyen
Naer Leandri Ouders raffchelijek fchoyen.
V^lfche calkmnije.
Wyzulien ors fenijn daer zoo ftroyen,
llat wy door ors archeyt en envien(heyt
Wel zullen beletten Bees amoureu{heyt.
InborfFiQhe envyt.
Lartfe ors Ban gaen brenghen in ghetreure,
Leandri yiueder die haet rechts voor haerdetue.
yalfche calmmnye.
Doet haer Ban heuiheyt en reverentie,
En verb

A mourcusheyt.

Vanden handeI der

Die Is van haer Vader op eencn Borgh gheftele

En verklaert haer fecretclijck ons intcntie.

13y Seftos, om dat fy nit en zott zijn ghequelt

Inborffeghe envye

Tjan ick en zal, war zou ick haer zegghen?
Doet ghy'twoort, ghy zutt de zaken beter uytlegghen.
Yal fche calKmaJye.

Eerzame difcrete Vrouwe verheven,
Wy zocidcn v gheern war to kinnen gheven
Hier onder o:is beyen in't fecreten,
Maer wy en begheeren niet dat irinant zau weten
Dat door ons komt, wy en begheeren ghcenen ondanck,
En'tis wel een take Baer groot verlanck
Aeu leyt, dus meucht ghy ons wet ghelooven:
Leander v Sone heeft hem taten verdooven
Van Hero, rn by btaeft zoo in haerdrr mingen,
Dat by verlortn heeFc fyn hertr en zinnen,
Wy hebben hem perfoonlijck uyc der Zee f^rommen
Al naeft zien kommen„ vlijtich ghefwommen,
Mirfgaders fyn kleeren, zocken,dic by hadde verborghen,
En dir is defen morghen,,ghebeurt,ghy meucht met zorgen
Wet Qapen, want by zonder achterdincken
Him Belt in't perijckcl van verdrincken,
Dus meucht shy wet letten op Qns vermaen,
VYalteens bevonden is tienmael ghedaen.
Lrbo; fttghe envi^e.

En dat noch meer is, alle v ghe1c en poet
Za1 by ombrenghen met Hero zoet,
Al hadtghy zacken col nobels en ducaten,
Hy zat't met haer al verteeren en dacr later,
Want wceldi7he Pecrden en fchoone Vrouwen.

Van eenighe Vrijers, want'tis gheprophcteert,
D.u in '3ien dat fy domineert
En boeleert„ met Mans oft [onghelinghen,
Dat fy d.zelvc en haer oocL- om den hats zalbringheti.
Al zices aa^en hcbben wy v willen bedien,
Um dat ghy in tijts wet op ' fpel zout zien,
Tot uwer welvaert en tot ws Soons bate,
Want het bemu komt dickwils to lair:
Ms den Voghcl gheraeft is mijt hy'tghefchut,
Als'cKalfverdrunckcn is vulcmen den put,
En als'tPeert ontlovpen is iluytmen den haI,
Dus meucht ghy v wachten wildy voor mifval.
De Moeder.
$.ieve vriendinnen ick zaldcr om dincken,
Houdt ueemt dien nobel en wilten verdrincken.
Tnborff:&ht arvrqe.
Wy bedancken v leer doorletchughe Vrouwe,
Wy zulten v altijt zijn poet en ghetrouwe.
Dc Moeder.
Ick bedanek v beyden oock noch meer„ hertelijfk
Van d'advertentie die ghy my doet,
Al is v rappoort my zeer„ frnerte}ijck,
Zoo eeft nochtans goet„ dat ick de zaken b.n vroct.
O bedruft herte ! o befwaere gfiemoet !
d verilaghen couragie! o ver[troydezinnen !
O hinderlijCke plaghe ! o faftighen teghenfpoet!
O onlijdelijck grief! 'twelck ick ghevoel van binnen,
War zal ick, eylaes, nu Caen beghinnen'
Uch deer deerlijcke en jammerlijckc plagheA
Zijn wet pert om draghen.
Den Yader.
Wic boor ick daer klagheii ?"

Die koilen zeer vole om t'ondcrhouwen.
!tea jche calromnr/e.
En'tghene dat ick v Hoch zegghen zal,

Dat is ht quaethe en fwaerfle uoch van al:
De Dochrer Baer by zoo zeer toe is gheziut,
En die hy zoo hercelijckenbemint,
Die

Zc

Amoureusheyt.

Vanden handel dcr

tot Mans-perfoonen begheven„ zal,
Pat fy haer zelven en haer Lief brenghen in fneven„ ul,

2e Motdtr.

Xis {'v haer

!ylacer ick bcn't verkorrne Hcere.

`Den yider.

Den Yadcr.

Wat miskomt v Vrouwe?
De Motdtr.
'rHerte duet my zeere,
Door de ' reefl'elijckr bearijdinghe
Van een d'alderquaetRe tijdiughe,
Die ick van Rondeu aen„ nu heb ontfaert.

$c•minde Vroawe dat heb ick onlanghF ghehoort,
Voorwaer ick ben mifirooftich en gneftoort,
Dat Leander ocis aen does drfe quellagie.
De Moeder.

Hy komc Kier gaende blv van couragie,
My dun ft dat by Hoch Hier en zal wete^,

Den Vader.

Dar ins ghekoiidicht zijn al fyn fecreten.
Lender.
Ghegrort zijt Vader en Moeller eerzame,
Jupiter die ons alte dinghen kan gheven,
Yerleen v voorCpoet, ghezontheyt, en lanck leven,
De Moedtr.
O Sone, Sone, shy do tons groote blame,
fhy verlieft v fame,, en krijcht eenen quaden name;
Dat shy in minncn dus zijt ghcwont
Op Hero, die v zal zeylen in den grout:
Ms ghy immers eenighe liefde wont draghen,
Ghy zoudt Dochrrrs ghenoech vindrn naer v behaghtr,
Zonder v selven in perijcl,el to lichen,
Ic1c meyn wel dat ghy he6t hooren vertelieu,
Noe dat daer is ghepropheteert van heur,
Dat fy haer zrlvrn en Karen Serviteur,
Die Karr toont favour„ zal brenghen in Jail,
En datfe den Vader daerom houdt bhcfioten vafi.
Leander.
O Varier en Moeller en zijt daerom Hier ontpait,
Want d'onrafl„ alle folaes beroofc,
Hoc komt dat ghy de quade conghen dus gheloofr,
Myn herte en is Hier doorklooft„ doar iemants minne:
Lof Venus dal ick ben ghcruh van zinne,
Gheen Vr:endinne„ en ben ick orderciaen,
Al wii} ick van Lie confoort c'onctacn,

Is fy zoo quaet aIs shy zeght>
De Motdrr.
Sy zal my kohen zoo men ighen tram,
Als darr druppekn waters ter Zeewaerts vloeye»,

Al had ick verlorcn al myn erf-boeycn,
Myn hertc cn zou niet zoo vol van fwaerheden„ zijts,
Den Mader.

O beminde Vrouwe wilt toch to vreden„ zijn,
En zeghr my wat ]ijdan dat v hertebezuert.
De Moeder.

My is ghezeyt dat Leander hem avontuert,
Van die Baer op hebben ghenomen goede achte,
Naer den Borgh by Seftos to fwrmmen by nachte,
En dat by op Hero zoo is verblint,
Pat by het fwerte voor'twitte niet en kint:
En dat waer is dat by bemint„ dees Cchoone kare,
Pat ben ick onlanex oock wel worden gheware,
Poor dat my ghebleken is metter daet,
Dat by gheen ruff en heeft waer by gaet oft diet,
En cen poinR dat my ter herten gact aoch naderef
Dat is dat Hero van Karen Vadere
Op den Sorgh is gheftelt ten fijne,
Um verzekert en wel bewaert to zijne,
Dar fy Hier en zou worden ghedepucrlleert,
Wait van haec is ghepropheteert,
A^i^

Zck

Vanden handel der
Ick en zo« daerom ghcen ftraetweechs gaen,
Um de con verfatie van Bender Vrouwen,
En cebhcn uwen wide en zal ick Dock ghecn uouven,
De Moecler.

Och Sone wilt dan v woort wel houwen,
011 'tzou v beruuwen„ en in fwaer benouwrn
Zoudc shy ten IcRen v zelven bringhen,
Vwen dranck met bitter tranen minghcn,
En v haiiden vringhen„ in fwaren ghetreurs.

Arnourcuslieyt.
Othea bcvry r• van alle quaet,
Zoo datmen onderdanicheyt aen v mach m:rCktA.
De 1ltoeder.

7upiter bewaer v Sone waer dat ghy gaet,
Pallas wit v in deuchden vtr{lercken.
Leander.

O (Joden der Hem den 'tis al van't vercken,

Leander.

Irk zal't doen Mocder, en zorchta niet veure,
Maer zijt in die zake wel ghecuft.
`Den Vader.

Myn Sone hebt ghy tot houwen luft?
Zoo zoeft, helft en kuR„ Ben antler wat datghy doer,
'Fe Abidos is zoo menich Beeldeken zoet,
Die v, zijt ghy't vroet„ we! zullen begheeren,
Wac hebc ghy v zelven, o armen bloet,
Iii perijckel to Kellen, den eeghenfpoet
Die komtden menfch van zelven wel deeren,
AI en zoeftmcn niet, dus wilt v verveeren
Voor Hero ghelijck voor eenen Wolfofc Stanght:
ick en zegh niet dat ghy antler Dochters zoudt ontboeren,
Macr wildy trout Ben al eeft metten ganghe.
LeaxQer.

O vader en Moeller en zijt niet meer droeve Hoch bangbe,
Ick 7s1 v in als obcdieren metter daet,
Dr Kindcrs moeten levee naec hue Ouders raet.
Dc 1kfotder.

Jupiter bewaer v Scene waer dat shy gaet,
Pallas wit v in deuchden verf}erckui.
Leander.
Adieu Vader en b4oeder myn toeverlaet.
Den fader.

Iupiccr bewacc v Sone waer dart ghy Baer,
Othez

Noyr en heb ick ontfanghen quader mare,
De Duyvel die haelfe met huyt en hare,
Die myn Oiders hebU:.n ghedaen de wete:
Och dc: liefde en wilt niet biijven fecrete,
Hoe datmenfe wilt verborghcn oft bewimpeien,
Den Minnaer die ghclijft zeer wel den f mr clen,
Want al wort by van nijders oft valfche tonghen befpier,
Hy laet hem dutzcken dat hem niemant en zicr,
En al weet by dat do nijders hem paten,
Zoo en kan by fyn Liefnoch Hier ghelatect:
Exempel aen my, al zoude ick fterven,
Zoo en kan ick myn lieve Hero Hier ghederven,
Noch defen avont als myn Uuders zijn flapen,
Zoo wil ick by haer myn zinnen gaen rapen;
Och oft nu alle nijdighe tonghen,
Die de Minnaers verraden, waren afghevronghen,
Zoo zoude ick deCen avont vey Bede vranck
Noch flapen in myns Lids armkens blanck
Met p aten danck„ zonder eenich lieghen,
KO{} ick als eenen Voghel in haer veynlkr vlieghen,
Oft als Ben Muys ken in hoer karner kruypcn,
Ick zo:] d3er alle uren Bens in (luypen.
En de booCe toughen, weert om vermalendijen,
Die en zouden inyn liefde »iet beftrijen,
lVoch met calumnijen„ my blameren,
Vervloc& inocten fy 7ij:1 died;: tiiinna,ers accuCc;rees.
rnbof jhgiit envije.
^Vacr zijdy Calumnije?
F

Anioureushcyr.

Vanden handeI der

tralfcht calumn ye.

Yalfcht calumnyt.

Ick ugh hier en luyhere
Oft ick iemant koii ghevanghen in fyn woorden,
Inborfi,ght env^Jo.

Hoe ftsen de zaken al wat ruyfkre,
Waer ujdy Calumnijc?
l'alfcha calxmnijt.

Ick ugh bier en luyflere.
7nborJ'tighe envyt.

Waer ftaet den wilidt ? hoe komt de lochs zoo duyhere?
limit fiche calHmnye.

Den winds die komt uyc dcn fcllen Noorden.
Inborfhghc anvijt.

Waer ziidy Calumnijc?
Yal^ehe calkmnye.

Ick ugh hier en luyRere
Oft ick iemant kofl ghevanghen in fyn woorden.
Inborjhghe envi^e.

Ick ftaen hier en wachte met drier koorden,
Oft ick iemant koft krijghen finder laffen
Van myn vyanden, die ick wel zou vermoorden,
Ick flaen hier en wachte met defer koorden.

leaf •ht catHmnye.

En ick wit gaen onkrugt zaeyen van difcoorden,
Up hope dattet eer langhe overvloedich zal waicer^,
I;iborJhghe trrvr^e.

Ick f^aen bier en wachte met defer koorden,
Oft ick iemant kof krijghen finder laflen.
Vel^che eilumnrje.

Ghetijckde Honc3en die Hier luyeen bafl'en,
Maer t'ecretrlijck van achter ide hielen bijten,
Zoo lan ;hen wy het fnijn uyter kafThii,
En ftroycn dat achter rugghe met veel verwijtett.
InGorft:ghe envije.
lip shy zijt hcc hooft `•andehypocrijten,
^wl^rr^3

Ln ghy en deucht Hier twee inckel mijtcn,
Maer wy moghen wet krijten„ en'tmach ons wel (pijten,.
Dat al ons catumnije en valCch vermaen
Gheen boete Hoch mirakel en heeft ghedaen,
Die wy to kennen gavcu Leandri Mocderr.
Inborftt^he envt^e.
Hy en vraecht naer VaJer, Sui}er Hoch Eroej3ere,
Hy wilt veel vroedere„ zijn dan al Cyn vrinden.
Yalfcht calkmnye.
Hy zal hem zelven Hoch brenghen in atIindcn,
Wilt by Heros hefde Hier verfteken.
InGor^rghe envyc.
De kruyck zal zoo langh to water gaen dat fy zal broken,
Hy is nn wederkommen„door der Zee-ftrommen
Naer fyn al:ierlieffte Lief Hero gheCwommen.
Yalfche calrimn ye.
Syn Ouclers onderwijs en mach Hier baton,
Sy en zullen d'een d'andcr toch Hier verlaren
Zoo langhe als fy op der Aerden Ieven„ zullen.
Inborffi3be envye.
Eck en meyn oock Hier dat fy d'een dander begeven„xullen,
Sy zijn in liefden veel re ghetrouwe.
Yal^che calccmitye.
Sy verwermen d'een dander nu teghen de kouwe,
Sy beghinnen d'een d'anders quale to ghcnefcn.
7nborJhhe envye.
Defen nacht zal bun veel to korC duncken wefen.
Yalfche c4KmniJe.
Sy onthelfen d'een dander mont aen mont.
Inbor/tcghe envaJe.
En Jan raft by haer Witte borfiken s ront,
En worpt haer hemdeken zoo verre alit vlieghen„mach,
En job tot dat by het kindeken wieghen„ mach
AI Ride en diete.
YIr Le
EcZ

Vanden handel der

Amoureusheyt.
Valfcht calamnrje.

Yalfche calKmnjs.

Dan eef# och Lief wilt toch Hoch watbeyen,
Tot dat Phoebus voortbringht den Bach.

Dan gaghet aen'c nijpen.
Inborftighe envje.

Wit houwcn fy een Honts-bruyloEt dan zondcr pijptri?
Yalfcht calHmniJe.

Ia fv, 'ten is voor de dour Hier gheftroyt
't Is hun ghenorch dat den glierft verfroyt
In fcyten van minnen met melodijen.
^nborftidhe envije.

Al er, is de kamer met tapijtferijen
Nit behanghen aen alien zijen,
AI cell dat fy Hier en danffen Hoch en fpringhen,
't[s hun ghcnocch dat fy een Lvedeken zinghen,
Karmen Hier verre en hoort.
l'^t fiche callcmnije.
Ms fy d'een d'ander moghen jonnen confoorta
En dat de Kobber by de Uuyvinne gheraeft,
Dyer fy to zamen al moeder=naeft,
Zoe men de bervoete kinderkens maeLi
Wt jonitigher liefden moghen paren.
Irrborflsghe envje.

Ghcli;ck de Con ijnen verwerren in't garen,
Zoo vcrwerren fy dan in d'een d'andere.
Valfche calrrmnyc.

En dan e: (t c hertelijck Lief Leandere,
Ick zal v beinitinen wile myn Leven.
I,zborffrghr envije.

En cer Aurorae dan komt voortghccircven,
En dat de Voghclkens beghinnen tc zingher,
I ` fche calrimnijt.
Dan brghinnrn Iv hun handen tevringhen,
En din ecic ick nioet my gaen bercyeu,
1t: boffl;ghe tnviit.

Dan k?rçhen fy dat fy ail een moeten fcheyen,

Ya^^ha

Inbarftrghe tnvye.

Dan eeft och Lief voorwaer ick en mach,
Ick moet voor de ftrafheyt van myn Ouders duchtien.
yatfche calrsmntje.
Dan beghint Hero zeer tc verzuchten,
En fy bidc hem dat icy 'fiiachts weer zou komen.
1n6orf1'rQhe envs^t.
En met dat den oortof dan wort ghenomen,
Zoo beghiunen fy de harden to douwen.
Valfche ealKmnrJt.
Dan fchevden f}' met het hrrte vol rouweu,
En als de' Cchoone Hero dan is alleene,
Zoo zit fy en treurt in bitter weene,
Tot dat Leander weder by haer„ is.
Inbarftighe envyt.
Ick gheloof zeker wcl ciar al waer„ is,
Ick heb'c Hoch al dicku• ils weten ghebeuren,
Dat abCentie van Lieve doer zuchten en treuren:
Maer zeght my Calumnije, mach Hero Hier wetefl
llat onrdcft zijn al haer fecreten,
En dac w• y't fyn Moeller hebben vertelt?
Yi f hecalumnje.
Iafe, fy heetter omme ghekreten,
A4acr 'tis al verghcter.,, door de licfde die hoer quc1C.
Inborflcght envr^e
V\T y he6ben ors taken al yualijck bellelt,
Hwy haa3.:n behooreu Heros Vadc:re
De fecreren t'oncdecken atlegadere,
Die zou wat nadere„ Baer op ghelet„ hcbben.
V.i1/che calumnye.
Ee(} dat wy onfen tij cq ialijck be{}ct„ hebbeti,
Lacer ous vecbceren to defc;n tiie.
.
Ee

Amoureushey.

Vanden handel der

Naer lien dat by gheproefc heeft der vrcuchden keefte,
End'eerfte bloemkens ghepluEt heeft t'fynder baten:
Ick vreef' alleen dat quade tonghen,die de Miniiaers paten,
louden moghen ghei}royt hebben bun teniju,
En dat fyn Ouders daerom uyter mater
Ghehoort oft vergramt zouden moghen zijn.

7nborJhghe tnvyc.

Ghy zijt Valfche calmmnije.
Y^clfi•he calamn je.

Inborflighe euvije,
Die zulcl;en difcoort en twill konnen bereyen,
Dat wy wcl ciry duyCent Ghelieven doer fcheyei^.
En ghy

Hero.

Irrborfhghe envtte.

Wrl laet ons dan Caen onder ons ueyen
7 oonen onfen ghewoonelijcken aert
Over d'Amourcufen die minlijck zijn ghepaert,

Och! het is mynder herten fwaer ghepijn,
Dat fyn Oudcrs door iem ants rappoort weten,
Hoe dat by is d'Alderlieffte mijn,
Ick vreefe dat wy beyde zullen zijn cioot ghefineten.

Hero.

Ghelijck de vlieghende Voghclkens verlinghen
Nacr den zoeten lieffelijcken dagheraet,
Zoo de Wilde lli^ren verheughen en fpringhen
Des morghens als de blinckendr Sonne opRaet,
Zoo verlangh ick, en zoo zoude ick mecter daet
Van vreuch den opfprin en waer myn Lief bier gearriveerts
Waer mach by toeven ? het heeft dry nachten quaet
Weuer ghewref},'twelck my obfleert,
Dat by alhier met en compareert:
Uch ! het wort t'avout den vierden nacht
Dat ick 13eb ghczucht en ghelamcnteert,
1=.n dat ick met t;root verlanghen naer hem hrb ghcwacht:
()ch zou ick hem Dock hebben vervradit
In renigher ivanieren, chat u-^er my Ieet:
()fcirk in fyn herte Hoch hooch ben gheacht?
D1er ai wil ti'ick wel weten het rechte beCcheet:
\V:ier't dat by my nu vcrliet, GoJt caret,
My dun gy dat ick aIs d'onzalichfte der V1'ijven„ zoude
?t drfperatien my zclven ontlijven„ zoude.
DeYoe^,;r.

Mv dunft dat by Hier achtcr blijven„ zoude,
'tFn dzde do beroerte van defen tempeelle,
Het zoude oock wel zijn een grove beefte,
D ^: by zoo fchoouen Docllter zoude verlaten,
Nacr

`fit (/orJlex.

Om dat niemant voorts en zou ontdecken ors fecreten,
Zoo zult ghy des daechs blijven draghen
V religieuCe habijten, zunder to zijn vervleten,
Op triumph ante habijten oft langhe kraghen,
Op avontuere oft de nijders v zaghen,
Die v groote liefdc moch ten benijen,
Zoo zouden fy door defe liften en layhen
Zulcken opinie i}ellen uyt hunder fantaGjen,
Tfdaechs zult shy maecht fchijnen, tfiiachts zult shy vtijen
En v Alderlief'fte ghezelfchap houwen:
Die bun voor degrade toughen konnen ghemijen
Zijn Hoch maecht al doer fy'teverck van Vrouwen,
Laet ons gaen ruften dat wy Hier en verkouwen.
Hero.
Ick verlies myn coiiragie, pert, zin en verhant,
Wien zal ick't wijten
Dan Leandro? die my voor een genoftel pint,
Dies myn ooghen krijten,
Myn amoureus herte dat wilt nu fplijten
In vier q uartieren,
Wt vreefe dat by als ander hypocrijten
My wile be(}ieren:
Ick en kan nice ghep^yfen in ;heender manieren

Vanden handel der
Waer by mach btijven,
Koh by nict ghekomen door't wedcrs dangiereu,
Hy mocht nay fchrijven:
Och ! zal by nu d'onzalichftedcr Wijvcn
Willen verac6ten?
Zoo mach ick myn tranendt ooghen wel vrijven,
En druck verpachten,
Hy heeFt my hirr nu ghela,ten zes nactiten
In den Borgh alleene,
Hy moot wU variabel zijn van ghedachten,
Dat by my last alleene:
Waer fyu liefde to mywaerts nict very loghen en kleene,
Hy iou bier wel gheraken,
Syn herte most verhardt zijn ghelijck ern fleene,
'tWcick plash to blaken
Iii vyerighe licfde, ick heb nu zitten waken
7.es nachcen met pijne,
Ick en kan Hier langher ghewachten nocli.ghehaken,
Want ick van vaeck verdwi jne.
De Vuefter.

O Dochtcr hoc komt shy dus miftroohich to zijne,
En tc lamcntcrcn?
Wacr't dat dit groot onweder ten fi}ne
Wilde cefkren,
Leander zoude v komen verfolaceren,
Dacr en twijtfelt my nict acn:
(; by 2ict hoe de groote Schepen hun falveren
Iude Havenen zarn,
Hoe zoude Leander dan wederf}aen
De ftraff wiuden?
Nepcunus mocht de barer over fyn hoofs then,
E7 fti• n leven fchinden,
En din zoudc shy vallen in meerder allinden:
])us iklt v to vredcn,
P..li} w eder glici}ilt is zoo en zal uwen Bemiuden

Niei

Amoureusheyt.
Niet [parer fyn seder
(Gaet in v rufte'twort v van my ghebeden,
C^hy zoadt v zelven krincken,
A1(} hens paft zal h}' hem vinden to defer fleden,
fly ziet v Licht wel blincken.
Hero. Och ick heb groote zorghe en achterdincken
pat by fyn liefdejont
Iemant anders, en dat fy nu al fchincken en drinckrn,
Kuf'fen d'een d'anders moat,
En dat by de Minnaers flacht, die uyt gheveyfden gront
Met twee monden fpreken,
En dat by my, die door fyn lieFde ben ghewont,
Nosh zal verf}eken:
D'ãmuureufe Mans zijn zoo vol ghebreken,
Datfc hun Hier en li jen
Met een ghetrou Lief, fy zoecken ('tis dickwils ghebleken)
Altijt nieu cnelociijen,
Sy loopen meeft al in't hondert vrijen
Oft fy w aren zot,
En ghe]ijck de Honden hunnen muyl lleisen t'allen tijen
Daer fy open vinden den pot,
Zoo loopen fy over alle zijen in't ray of
De Uochters beftieren,
5y en zijn Hier meer op d'een dan op dander verfnot,
Moghen fy vreucht hancieren,
Sy en vcrdrincken hun tüet zoo gheern in fchoon revierea
Als in vuyi mss-poe(ep,
Voor zeedbaer Dochters kiefen Cy Veneris Kametierets
Um den lull to verkoelen,
Sy loosen in't Wilde van bancken tot hoelen
Zoecken hun gherief:
En door dit nawerlijck ghevoelen
Vreef' ick dat myn Lief
Oockzai aen doer lijden en mesl^ief
Myn vrouweli jck herte,
Ee5
E^

Van&n handel der
En waer ick dan ghevallen in dat grief,
Door Bruck en fn^erte
En zou ick Hies kcnnen het Witte voor'tfwerte,
Als den benooftcn.
De t'oefter.

2ijt to vredcn Dochter, by zal met amoureufc pert
V komen vertrooften,
Wou den wiudt keeren uyt den Noorden in't Ooften,
Hy zou bier zaen wefen:
bus bed ick v 11ae& v droeve propoo{len,
V Lief ghcprcfen
Zal gheftadich blijven, byzal komen ghenefer ^
Vwen druck die fvaer„ is,

Ghy fact in fyn hrrte boven al gherefen,
Zoo't openbaer„ is,
Ghy zulc hevinden dat een ghetrou Minnaer„ is:
Dus bid ick v gact weder v hoofs wat rnfren,
Op dat ghy niet en verdwijnt door d'onluflen.
Levrdcr.

Pe Sonne gaet onder, den avont die nae&,
Dies myn herte haeft,, naec die nay vermaefts
De flour van Vrouwrn:
O Korea ghy zi)t wel weert ghelae&,
bat shy dus macL-t„ den meeilcr izae&
In does Landouwcn,
]door v {tormende winden, niet om verkowerr,
En kan ick ghchouwen„ ter goedcr trouwen
Myc1Ln tijt en font:
Vervloc zy Ocolus Fiat hyn,y doetditbenouwen
En fwaer ver rouw e»„ dat ick niet en kan aenfchouwen
Myns Lids fchoosien wont:
Vei• vloe ry Neptunus deal wreeden bloethont,
Dat by my Hies eri jont„ daer ickben ghewont,
Stille Zcc-barcn,
Op dat ick zonder eenich lecf.l oft befwareri
Zouc1c

Amoureusheyt.
2oude moghen varen„ by mynder keen,
Die naer my wacht,
Ick en zoudc myn leden en armen niet fparen,
Maer myn ooghen verklaren„ waet't Bat de winden ghcthlt
pis is nu den zeflen nacht
(warcu:
bat ick met verianghender herten hob ghewacht,
Oft de groote macht„ vander winden kracht
Niet en you ceffrren:
O Goden hoe zijdy Bus wreedelijck bedacht,
bat ghy myn licfde verfmacht„ nu niet en acht,
Daer shy oock plocht to boeleren?
Die v folafclijck domineren,
Luhich courciferen„ en hoveren
Oock hadde beset,
Ghy hadt miftrooflich a1 murmureren
En lamenterui„ loopen verturberen
Met kloeck opzet
Al die v hadden willen brenghen in't percker,
En ghy fioudt my in't net„ waerom en hebdy Ban met
My gheen medelijen?
O Goden hoe meucht ghy Bas benijen
Wt puerder envijen„ myn jonflich vrijen,
Zonder to peyfen
bat ghy in plaetfe van my to kaflijen,
Totallen tijen,, bchoort to mijen,
En voorfpoet in't reyCen
T'e verleenen, Baer ghy my ter contrarien Boot deyfer,
En Bruck yerceyfen„door'tfwaer vereyfen
bat ghy my aen Boot:
Wel aen Hier teghenftaende defc:n teghenfpoet,
Wil ick door den vloet„ met kloecken moot
Gwen avontueren
Myn ghelt, myn goer„ myn vleeCch en myn bloer,
Om het ghebruycken zoet„van Bat Bceldekeu vroet,
Al zou ick de Boot Hoch daerom bezueren.
Eynde des Borden Spcls.

PRO LOG HE.
Toetel' 1 cl`,^heeff.

En om chat Hero Dock zoude verdrincken,
Hie dat de Rampzalighe Fortuyne vol variatie,
Died'amourcuilieyt altijt zoe& to mincl.en,
Verwe& bee it go3dcloofe defperacie.

Prologhe oft t'zamenfPraeck van
levee Perfonagiens.

eAmoureKfe fant4ije.

PoeteliJcbgherft.

Hy hebt ghehoort Vrienden hoe d'Inborf}i_
the envije
'viet haer ghezellinne Valfche calumnije,
Leandri en Hero liefde hebbei geapenbaecr,
En hoe dat Leander Hero fyn lieve Amije
Uaerom Hitt en verlict , macr met herte blije
Alle nach ten naer fyn Alderlieffle overfwam de vaert,
En hoe by ghcbruyc^e fynen amoureufen aert,
Tot dat hem 'tzelve was belet vande frormen en windcn,
En hoe dat Hero zes nach ten zat zeer beCwaert,
Om dat fy inoclic derven harm lic:ven Bemindcn,
Fig hoe Leander de Goden, die hem zochten to fchinden„
Hoeft vervloe en ve:rinalenJijt al t'zamru.
,4mor:reiife fantafje.
En nu zul3etl•w y v betoonen notabele Vrinden,
Hoe tupiter de G oden doer vergarcn om to ramen
Ghewichtighr zak:n, en hie Cy to Bade quainen,
llic Leandrum ten leften ter coot rerweCen,
En hoe Saturnus, tot Leandri onvramen,
Verwe f hrcft de Rampzali he Fortuyne mifprefen,
En de God iinne Atropos boven defrn,
Ten eyn.1c dat fy Lean ir^im zonIen krincken,
En hoe fy door Sacu r ni bevel zijn opgherefen
Urn Leandro fv nen b ryck vol waters to fch^ncken.
PocteQ

Die Hero heeft a.enyhcdaen zulcken turbatie,
Dal fy van zinnen ghcheel was verdraryt,
Door dat fy Lean-irilm vcrdroncken vont ter zelver fpatie,
Mils dat'tgrooc onweder haer ;icht had uyt g hewaeyt.
Poetelajc{`gheeft.

En hoe dal haer Voefler w as ;hehecl ontpaeyt,
,Als fyfe by ten verdroncken zach Iigghen igde Haven,
En hoe fyfe bcyde in een graf heeEr begraven.
eflmocsreccfe fantafijc.
bit zullen wy fpeelevijs verroonen bell dal wy konnen,
Dus en wilt ons jonflich werck nietbegrijpen,
Zoo zullen wy t'uwaerts altijtblijven verbonnen:
Dit zullen wy fpeelwijs vertoonen bc(} dat wy konnen,
Wilt ons dan goede audientic jonnen,
VVy Caen teriiont beghinnen naer het pijpen:
Dit zullen wy fpeclwijs vcrtoonen bell dal wy konnen,
Dos en wait ons jonflich werck niet begrijpcn,
Want al zijn wy bot wy en zullen ons niet den flijpeci,
`I'oetelr^c k , Qhecft.
'tWonder„bvznnder„dal ondcr„ d'Amoureufen ghefchiet,
Fiat waer„ ons to fwaer„ om uytcn klaer„ de fecreten,
Wy en zouwen„ dal nic:t ontfouwrn„ al wouwen„ wyziet:
'tWonder,.byzonder„datonder„ d'AmoureuCcn g}ieCchiet,
Rreugt vccl Gclieven„ die hun verhien„m grieven„diet
Gh-:proett heefr„naer jonfi ghetoeft heeft„mach't weten=
'tWonder„byzonder„dal onder„ d Amoureufen ghefchict,
Dat waer„ ons to fwaer„ om uyten klaer„ de Cc:creten,
Dus willen„wjftillcn„de gcfchillen„van grootsvcrmctcii,
N4rnrn

7\Cmn der Per[on4gkns vd s
^vierde SFCI.

Poëtelijck Gheeff.
Amourcufe Fantafije.
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LEAN DER.
ATROPOS.
(.uddeloofe Deiperatie.
HERO.
De Vocifer.

HET VIERDE SPEL.
Ixpirer.

Liecht wech Mercuri, en wilt verzamen
Al de Goden en Goddinnen zonder tarderen,
Twaer noode^ oos dat icfe v noemde byname:
Vliecht wech Mercuri, en wilt verzamen
Den Raedt , wy hebben ghewichtighe za,ken
t'onfer vramen
Te handelen en to rcfolveren:
Vliechc wech Mercuri, en wilt verxamen
Al de Goden en Goddinnen zonder tarderen.
ell ercuriu,r.

Vader Iupiter ick zal obedieren
Zonder failjeren„ v hooch commandemenr:
Ziet fy ftaen hier al by een in 'sHemels convent,
Bereyt om t'aenhooren v doorluchtighe Hoocheyt:
why Goden zit al neder cick naer v qualiteyt.
o

Jupiter.

Ghy Goden en Goddinnen aenhaort myn propoGtie,
De menfchen worden lancx zoo boofer van condo tie,
Sy zijn zoo vol malitie„ dat fy niet een haer
Up ons en paffen, fy zijn zoo ondanckbarr,
Dat fy met facrifitien Hoch oratien
Ons en dancken noch en loven vander hoogher graticn,
Die wyfe daghelijcx goedertierlijck betoonc:n:
Wat dun gy v behooren alzulcke perfoonen
Niet gheftraft to zijn naer hun mifdaet?
Hier op begheer ick van v-liedep ads us en ravC,
Satur.

Amourcushcy.

Vanden handeL deer

3y zullen hun Hoch beteren in't Icfte.

Saturnut.
O tupiter voar zoo vole alit my aengaer,
Ick zou de zoudaers al kreupelen en verminckete,

Yerrru.

Neptxnut.

En ick zoufe al metcen water verdrincken,
Zoo ick eertijcs Hoch hcb ghedaen.
ell art.
En ick zouC_ al met den fweerde ver(1aen,
Oft vcrnielen met brant, hongher oft peflilentie,
yKltllylKl.

Nccn Iupiter, naer myn intentie
Zoo Zult ghyfe al verQaen met den blixem heel,
Braiites, Stcropos, Pyramon die Itaen al gherect;
Om da.t fy my zouden helpcn nochheden
Den vycribhcn blixem en Bonder fineden.
OeolHf.

Oft lact my met myn florrrtende winder
Alle de vruchtcn der aerdcn verflinden,
Laet my Boream uytzenden niet om verfcllen,
Hy zal torens, huyfen en boomenvellen,
Hy zal do Schepen teghcn de iteenklippen drijven,
Datter al in Zee verdronc ken zal blijven,
Ia by zal maker zoo groote ghefchallen,
That alle creaturren ter aerden znllen vallen,
Hy z11 de lochs zou infrfteren,
En zoo •eel zitften doer genereren
T)oor fyn ftormen col fenijnen,
llat do zonaacrs a4s fueeu zullen verdwi jnen.
Apollo.

4 iupiter Bic oyt wacrt zoo goedertieren,
Vc:rfinaet al dJe advijCen in alle manieren,
En hebt compaGie op'c menfchetijcke ghe{lachte,
Die gIly tot iIOCIl toe by daghe en by nachte
Bcfchermt hebt, wilt die Hoch fparen en befchermen,
Fey 11 dat y na:ucrc is oazfrrmen,
Sy znI^

O Iupiter zijt shy loch nu de bete,
En wilt de mcufchelijcke generatie Hies bcfwaren,
Maer wiltfe goedertierlijck fparen,
En lactic niemant van de Godeii hinderer:
Wilt de mcnfchrn vcrmeerderen en nietvermiudereri,
Hit zijn v kin3eren„ loch allegadere,
Zijt hun Ban een ghenadich Godt cu Vadere.
nsana.
O Iupiter en tact Saturn urn wreer,
Noch oork Martem die van b}oede is to beet,
Noch Neptunum met fyn golven en vloeden,
Oeolum Hoch Vulcanum niet fpoeden,
Noch iem ant atidcrs om de ntenCcheit to deeren,
Wilde alleen dreyghen en wat verveeren,
Al warden fy nu peer gliebrecklch vonden,
Sy zullen bun bekceren, en later dezonden.
Satkrnu,r.
Sy zouden bun bekeeren a!s jonghe wolven,
O iupiter ghy hebt eertijts wel ghedolven
lle Reufen en order cue bcrghen verfmacht:
Toont nu wederom v moghende kra,cht
Tcghen die Bus den Bock teghen ors trecken,
En wiltCe al t'zamcn met berghen bedecken.
Dxlcanur.
Oft wilt ghebruyckett uwen blixem eel dondere,
En keert het Aertrijck het opperite ondere.
11Tepturrris.
Oft laet my de zt^ndaers doen bekoopeti
Huu boofh^yt, ick zal de vloeden doen loopen
Over alle Uerghen, zoo ick rode Diluvie hcb ghed^en,
Dal zeer luttet inenfchen v [traf zutlen ontgaen.
c '91 ars.
Ass fy levcn in pees, vreuchden en mclodijen,
cvVi)t
Ff
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Bevrijt van teghenfporde en van tyrannijen,
En konnrn fy niet ghclijcn„ uoch verdraghen
Dc ghcinackrlijckr wcelde en goedrdaghcn,
Mwr door des rijckdoms overvloedicheyt
Zoo nroeyt ter wcerelt zulcken hoochmoedicheyt,
I)at'tvulck opghrblafin is van hoovaerdijen,
in dacr door verwecken !'y het benijen,
En den nijt die baerc dan iweedrachticheyt,
En do cw-eeJrachticheyt doer my zonder onderfcheyt
lle wapcn a^nvrerden om to moorden en faccageren,
1a. om StcJrn en 1.a nden t deftrueren,
En om de hoovaerdighe to bCrooven van goede,
Zoo dat ickfe dan brenghe tot ootmoede,
End'ootinocdiclicyt hae; vindende zonder ghclt oft ceys^
Die verwcft dan wederom den peys,
Macr want fy den peys niet en konnen ghehouwen,
Zoo brenghen de menCcheh hun zelven in't benouwen.
NeptknH,r.

En al hou ick den ghewoonelijckenloop met myn barer,
'loo wile d'een met dander tcghen ftroume varen,
Verhef ick mynen vloet ick hoot vcrwijt wedere,
Zoo ick oock doer al laet icken nedere:
Ick hrb Leandro korts groot Faveur ghejont,
Dat by langhe •oorfpoedich den lieffelijckeu moat
Van Hero amoureufclijck heefr ghekuft,
Ick lief hem de Zee overfwemmen met ruff,
En nosh hccft lry my en Ueolutn op ceuen tije
Vrracht, vervlorft, en vcrmalendijt,
Fn oock ghe2eyt dat by ors noch gheen iferren by nachtc
`'an docne en hadde, maer dat h}' alleen ram achte
Op het Iicht dat Hero t'onti}ekcn plach:
1)11 s o&rgyeert my dat irk wreken mach
Met Oeolo op del'en Leandrum myn leer^
F:n dat icl_ fyn brandrncc liefde heet
^tach erkoclea in myneii vloet,
HY

Amourcusheyt.
fly hee fter urel vcr.ltent door dat fyti Orders vrotz
Lijdcn in hunnen nioet„ door hem veel finertcn,
Eu door dat hyCr mae zoo bcuaut van herteu.
IKpiter.

Nae dat ick wel ghclet heb op at v allegatien,
Zoo en wit ick sheen; ins tot defer fpatien

Allecreatuereti ttoch niet brenghen ire hjen,
Maer ick wilfeuoch ter tijtbevrijen,
Op hope dat fy bun zullen bekeeren:
Mier want Leander onfcr alder eeren
En authoriteyt to ilaer fpreeft met ghefchille,
Dat by Hero mint te;;hen fyn Ouders wille,
En dat fyn liefde begof in Vencris Tempele,
Zoo zult ghy hem f}raffc» een aiider ten exempele,
Sitturim !.

Waer zijdy m; n Dochter ? komt voort terhont,
Ramp^alighe Fortuyne vol rariatie
C;hy moet Leandrum die daer is ghewont
Met Hero liefde brenghen in tribulatie,
Hy is gheboren in vourleden fpatie
Order Venerem d'amoureufe Goddiune,
Die hem gheuiert heeft tot d'accordatie
Door Ghelijcke compleftie tot Hero Cyr ghezelJinete,
Die van ,helijcken oock gheboren is inne
De zelve Planete die fy met fuperflitie
$eyrie ghedient hebben iuden beghinn€,
Dies Cy ontfaeti hebben Vencris bencfitie,
Sy zijn beyde van arnoureufe conditie,
Iviitcgaders gheluckicli, en fyzouden gheluckich blijvcw,
En waer't dat en dede myn oppofitie,
Diefe inden gracht der oneeren wilt drijven:
Dus Rampzatighe Fortuyne, mutabetue der Wijven,
Iteert nu in hun reCpe om der Fortuynen radc,
Myn wreethcyt inoet dces twee Gelieven kouen hun lijven,
Sy bcbUen folaes en vreucht gh noech ;hehaac,
Ghcli;ck
Ffs
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Amoureusheyt.

C;lwlijcL de kruycke zoo langhe to water gaet dat
Sy ten lLacu breed datmenfe hoort klincken,
Zoo zult ghy Leandronu fynen buyckvol uat
B rack ghrzoutcn Zcc-w atcr fchincken,
Atropos die zal hem v helper krincken,
Iupicrr hrcfret zoo willcn ft:ttueren,
Dat hy i ndr Zee van Hcllcfpont moet rerdrincken,
Dus trek drrwaerts zotider langhertarderen:
Hy haft dcfrn nacht fynen tijt var. dommeren
Volbrocht, dus moet ghy Kampzalighe avontuere
V aldacr vinden om t'exploteren:
14yn bevel al cell zcer wreet en lucre,
Syn zocte vreucht moot 'erkeeren in'tzuere,
Want 'us vande Go,len zoo al voorzieu,
Dat de menfch to ghefchien naet kan by niet ontvli*i3.
Ram pzal the Fortx^'ne.

S3turne ick zal met fubtijle treken
I.randrum brcnghen in zulcken verzeeren,
Datmer over duyfent jaer zal of fpreken,
Tot fyndcr eeuwigher lachter en oneeren,
Dus wil ick myn rat d'opperfte oncierwaerts keeren.
Springht uvt, fpringhc uyr, wilt d en hoop vermeercri,
(; hy u-rec.ie Atropo G od Winne vandcr Bout,
ti oi2ix helpt m}' doci1 een rampzalich exploot
ever LC'111dC p 117, 700 111}' wort bc:volen,
Hy hectc lanyhe ghenoech gheleeft in dolrn.
S.stxr•nx.r.

I Ioorr me For tune war ick V noch zal zegghen:
Ali ;;li}• dat (}rafteytzult hcbben olbrachr,
Zoo -cult ghv noch een u•reeder to wercke legghetk
'1'cthont dacr iiaer in defcn zrlven nacht,
Hero .ii: naer Lcandi i l:omiie zit en wacht,
Fn lioopt vcrtrooft ce zijn in korte i'patic,
Di>:u!d, uockoverrallen met 6ra:tic,

En verweckeii GoddelooCe deCperatie,
Die haer zinnen zoo lichen zal in vanatie,
Dat fy Cc tot zulcken rafrrije bringhen„ zal,
Dat fy door 'tines kidEen groote turbatie
Hier ongliebae:yicheyt niet konnen dwinghen„ zal,
Maerdac fy miiI:rooftich tcrveyntizren uytfprinbhen„ z11
Up 'tverdroncken lichaem van hacr zoete Lief,
En dat fy jammerlijck haer handen vringhen„ zal,
En fyu doot lichaem embra,flcren door 'tbitter grief:
Dus moeten fy beyde komen in't meskief,
Al zal't voor huulieden een hardt ghclach„zijn,
Hc:t moetbhemcynclijck altijc iemants dach„ zijn.
Rampuclight Fortuyne.

Ick zal Saturrie teri}ont gaen derwaerts trecken,
Als irk Leandrum hcb doe +1 duycken inden Vliet,
Dan zal ick Goddeloofc deCperatie verwecken,
Die Hera oock brcnglien zal in't verdriet:
ick ben do ghcweldighe Fortuyne diet
Al regeert, en de weerclt door ben vermaert,
Maer ick en doer auytcn Godts ghehinghen niet,
A( wort d'cen van my vernecrt, dander ghefpaert,
Dat Leander van my zal worden befwaert,
Procedeert door dat de Plancten bewijfen
Door Goats verholentheyt : maer mynen aert
Die is, d'een doers dalcn en dander doer rijCen,
D'ecn bedrocven en dander verjolijfen,
Al naer Godts ordinanticu en voorzienicheden,
Want ick en (lien noch en verheF niemantzonder reden.
Sarkrrtts.r.

Adieu Fortuyne, brenght Leandrum in lijen,
En doet Hero Dock flerven een bitter doot.
RamPz.aley^he Fortuyne.

Adieu Saturne Godt der tyrannijen.
Satarnu.c.
Adieu Fortuyne,bre.^ght Leandrum in lijen.

In vC'+

Vanden handeI der
Rampz.alight Fortt)nr.

zoo kakijen,
Ick aa1(e t'uwer con tern
Datmcn Hoch langhe zal fpreken van,.'twreet exploot.
Saturnsrs.

Adieu Fortuyne, brenght Lcandram in lijen,
En dnet Hero Dock ftcrven een bitter loot,
Ramy;sclighe Fortkyrre.

Icl; za1Ce beydc Urenghen inden Hoot,
7)aer en derFc ghy Hier met alien voor zor hen,
AIIl Godt belieft en mash Porcuyne Hirt borghen.
Leander.

U kracht derGoden hoc quatijckis my to moe4e,
Dat irk rode Zee van teghcnfpuede
Met alle myn uyterfle kracht labeure:
Vitel irk ben Baer i« irk inoet daer deure,
Al zou irk dart een bitter note om krakcn:
Ocli irk en zal nu door dc: Zee iiiet gheraken,
Want irk en zien'tlicht niet'tmoet uytzijn ghewaeyt,
Dies word ick van zinnen nn ghcheel ontpaeyt,
'tHoofc ftaet co vcrdracyt„dac is Hirt en were w•a^er fwemmc
Ghelijck din kreupcle de:i berch moct opklemmen,
Soo ntioct irk rocyen teghen wint en (iromme,
Dan l:omen do flraffc baron en drijven my wederomme
Somtijts vcnc^ff^n hart do golven rot rode locht,
Fu dan vallen fy tot i»der Hcllcn gheheel onzocht:
De Goden moeten verbirtert zijn op my Leander,
Want do winder (lie flrijrn al d'ccn tcghen dander,
]3urcas dicvencett hem tcgiicn Nochus,
Fn Eurus die ftormt tc hcn Zephyrus,
]fir myn lichaem als ten roerloos Schip v ueren
Hcrk .i!• rts en (l.: w-aerts dac ^'r der Itampzalizer avontuerea
Ghrlieft, dc ghcheel locht is zoo zeer verduyflert,
I):tttcr ern ('lanete noch Stem riot en luyflert,
Tc k en plash n3cr Eliccn noch Arson Hirt tc vraghcn,
Itiacr Ati:tdnc kroane Hoch Harr den waghcn,

Amoureusheyt.
Tck eta hackle Dock gheen Torghe voor verdrincken
Als irk myn IaeFs la^ iteerne zach 6lincken,
Maer maer zaech irk nu de (trrren fchijnen,
Soo mocht irk Hoch fwemmen uyter pijnen:
Nu Godt lof irk ben tot aen de ftrenklip ghefwommeu,
Daer irk dickwils op hc6 gheklommen,
Um myn vermoeyde ledrn war to rafter,
Dus wil irk daer op wederom k{immen met onluften,
En doer aen de Goden en Goddinnrn myn oratie,
Ocn dat fy my zouden helpen uyt dces tribulatie.
O Goden der Hemelen wilt mynder one€crmen,
U ghy hooghe Guddiauen aenhoort myn kermen,
U byf}a-idighe Venus amoureufe Goddinne,
Die icy voor myn Planete krone,
Wilt my uyt dot apparent perijcket heipen:
U Tethis wilt shy myncn Hoot toch ftelpen,
Amphitrite en Doris konit tot myncn byftandei
O ghy Nereides helpt my nu to laude,
O shy Syrenen draecht my liicr uyte,
En [tilt de Zee-baron met uwen zoeten gheluytes
U Oceanr, Palemon en Protheu,
Caftor, Pollux, Melicerta en Nereci,
Phorba en Glance en wilt my Hirt afgaen,
Mier wilt any in defer uytethen Hoot by{laen,
Als irk to lands ben zal irk v met contritie
Al to zamen en elcx byzonder doer facrificie.
Och ko{I irk als Amphioii fpelen zoete MuGjcke,

De Uolphijnen zouden my helper uyt verfijcke,
AI s de Goden en Goddinnen hun Doren
Niet en opener om myn ghebedt t'aenhooron.
O Borea, ghy zi}t immers ghe3achtich,
Dat shy mc:c Orychia vreucht waert verpachtich,
O Ueale bevrijt my shy vin alle wee, f
4

Oft

Vanden handeI der
Oft ghy Neptune f}ilt de beroerde Zee,
En helpt my uyt dit verdriet en lijen,
O watcrverwighen Thriton helpt ghy my bevtiJen.
'tEs verloten ghebeden de Goden zijn op my verfiport,
Nochtaq c moet ick myn rryfe volbrenghen voort,
En fwem men naer myn J.iefs Landouwen,
Want jck zAude bier gheheel verkouwen,
Fn dan zoude ick de bitter doot moeten bezueren,
Want ick armen noch beenen en zpu konnen gheruercnT
Rampzal^dhe Forttsyne.

Komt hier by der Rampzaligher avontueren,
Eck zal v in plaetf'van wijn de bracke Zeedoen fmaken,
Dat ghy by Hero Hier en zult gheraken:
Ghy hebt de Planeten en Sterren gheirriteert,
Ghy hebt de Goden vervloe en ghrblafphemeert,
Ia verturbeert„ 'tgheheel Hemels conroot,
En nu roept shy alR to laet is om hulp door den Hoot:
Haddy de Goden Hier vergramt in voorlcden ftonden,
Sy en hadden my bier ter plaetfen niec ghezonden
Met de wreedc Atropo om v to krincken ;
fefr dat ghy defe Zee van I-Icllefpont kont uyt drincken,
Soo zullen wy falveren v jonck leven„ Hoch.
Leander.

O Rampzalighe Fortuyne wilt my refpijt gheven„ toch,
En hebt compaffie met my, 'ten zal v Hier fchaeyen,
Wilt v radt het onderfte opwae ^rs draeyen,
Op dat ick mach komen uyt dit verdriet:
En ghy o Atropo en verdrin& my Hier,
Ghy zult toch elders Hoch at werck ghenoech vinden,
Alen komt ghy my in myn jonghe jcucht Hier fchinden.
efJrropns.
Neen, need, wy. moeceq v brenghen in allinden,
Fer ghy ^iit perilckel ;ijt ghefchappeert,
Want 'cis by do Goden zoo gheftatueerc:
Ghy

Amoureusheyt.
hy hadt v voor'tperijcke! moghen wachren,
Wat zoudt ghy gaen in Zee fwemmen by nachten?
Daer ghy wel will dat in voorlQden tijen
J-{ellcs in dit water was komaoNt lijen,
Dacr afdefe Zee Hellefpont heeft behouden den name,
Soo de weerelt door daer of t}reft de fame.
Leander.

O alder-onzalich[}e dercaajven,
War zal ick nu maken ? war zal ick bedrijven?
Myn leden ver(}ijven„ ick en kan Hier laugher gherueren
Armen Hoch beenen, ick moeter blijven,
Dies ick min aoghen wel mach vrijven,
Ick en kan my ielven Hier meer voort ghtflueren,
Dies ick, eylaes, eylaes ! wel ter quader wren
Hier moot ghewonnen zijn en gheboren:
O ghy nijdighe Vrouwe van avontueren,
Die my in dit bezueren,, nu brenght door tcren,
En ghy Atropo die my doer verfmoren,
Uodt moet v met fynen blixem kaftijen,
pac ghy d'Amoureufen dus brenght in lien.
Adieu alderlief{}e Hero Pallet's van deuchden,
Ick moet, eylaes ! nu van v Lieffcheen,
Wy hebben t'zamen war tij is gheleeft in vreuchden,
En nu komt Ramzalighe Forcuyne verhart als Recn
Met Atropo my brenghen in't gheween,
Um dat wt' Hier meer en zouden vergaren:
Ghy zult v zelven, eylaes ' nu vinden alleen,
En uyt ghetrouwer herten groote droefheyt barcn,
Ms ghy myn dour lichaem zult komen zien ghevaren
Met de golven des waters naer v quartier,
Zoo vreef ick dat ghy door de quade nieumarcn
V zelven oock brenghen zult in laftich dangier:
Adieu welrieckende Roofe fchoonen Eghelentier,
Venus w•il v behoedeu voor truck en allinde:
Oorlof
Ff5

Vanden handel der

Aniourensheyr.

Oorlo#'ick cnoehnu fchryden van hier,
Adieu a At'derliefffe die ick oyt minde.

Goddeloofi de flierait.
twat let v, dat ghy zoo roept rn Bert?

Wilt my dat verhalen en uytlegghen,
ick hebber koringhe naer.

R4mpz4glu kjruiync

flout hem onder 'twatcr icl^lai {`yn indeYeers vhelper zi»ghen op dit fayfoen,
Laet ors nu ors eacploot over Hero gaen doec^
e/Itropos

Wel lacy ors Caen naer de fpeloncke van drucke,
Daer de Goddeloofe defperatie lent op haer krudreD
Urn haer tot Hero onghelucke„ to verwecken,
Op dat fy terhont vlieghe ter plecken

Daer Hero zit en wacl,t naer haer zoete Lief,
In plaetf' dat fy Leandrucn meynt ku(Ten en leciceny,,
Zoo zal fyfe Metter zelven water beciccken,
En brenghrnfe oock in allendich meskiei,
Hier (}aet de fpeloncke van alto dsuck Cn grief.
Rampzsrlighe Fart^ynt.

Hou Goddetoofedefperacie?
GoddclvQfe defergtst.
Wie roept my daer?
RampzaGçht Fortkyne.
'tIs Fortuyne vot variatie.
Gocldaloofi drfperatu.
Komt naer, komt naer,
De Wolf is g6eern onder de Schapcn,
Naer dat den Meeffer is verleent hem Godt Knapeet.
iL'ampzalsgbc Fortkynt.
Springht uyt, laet zien.
Goddtloofe dcffierarie,

Trauwen zccr wel,
Hier ben ick Meefler(T'e.
Ramp:,,al oht FortXyne.

Willekom fchoonfpcl,
Den Hot is zeer met ors beyden verCitre,
Al s uy'^r uyt zijn.
Gedde.

Rampzalsght FartKyne.
Dot zal ick v zeg;henc
Yck heb Leandro fynen buyck vot waters ghefchoncken,
Hy leyt ind Zee pan Hellefpont verdroncken,
Le a Hero die naer hem heeft zitcen wachten,
Zonder to ruften zes voile nachten,
Die is nu denzevenften nacht in flaep ghevallen,
En haer lanteern-licht heeft Boreas met alien
Wcgheblafen, dt Leander met en heeft konnen gheraken
By Karen Borgh, dies ick hem heb doer kraken
Ivlec Atropo de bitter note der dot:
Dus mort ghy Hero oock gaen brenghen in root',
Want 'tis vande Goden 40o ghepredef}ineert,
Sy heeft langhe ghcuoech gheboeleert
En gheleeft fn arnoureufe deieaatie,
p us moot ghy Goddeloofe defperatie
Haer zinnen zoo verturberen en quellen,
Daer Charon haer zirle mach voeren ter Heller.
Goddtloof deffieratit.
Ick zal de zaken alzoa gaen bci}ellen,
Dat ghy my were zult verheffen en prijfcn,
In plaetfe dat fy meynt re verjolijCen,
Zal ick haer in't herte gheven zulckrn rope,
])at fy oock zuypen zal van den zelven zope
Dat Leander ghezopen heeft, ick zal de flechte gars
Terftont gaen brenghen aen den zelven daps,
Daer ick aenghebrocht heb de !'choon Cleopatra,
Portia, Lucretia, Dido en Medea,
Die haer zelven met haer roorerijen
Sande tiyerigfie liefde niet en koft bevrijen.
tiers
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O kracht der Goden hoe ghetuw' ick hoe gaep„ ick,
Hoe onlu[tich ben ick en befwaert van mcede,
Gheheel bevreeR en beCchroomt ontQaep„ ick,
Ick heb graote va^ervan te^henfppede,
Ick duchte hoe nauwedatick't vrrhoede,
Dat ick ten eynde zal moecen valley k1achtich:
My droomde dat ick arriveren zach met den vloede
Eenen Dolphijn, en het dip& my nuch waerachrich,
Die hem zelven op'tzant werp met krachten krachtich,
En zoo by bleef ligghen op'tzant uyt het diep,
Zoo docht my dat by Baer (}erf onzachtich,
Door dat hem 'twater van den vloet ontliep,
En doen docht my Hoch dat ick myn Voei}er new
Um dat fy my den Dolphijn zou helpen uyttrecken:
En want ick in defen droom gheen vreucht en fchirp=
Zoa begofl ick my zelven uyt to ftrecken,
En zoo Morpheus my doen Wilde ontwecicen,
Zoo begoft ick met groot verIanghen to haken,
Ufter oock eenen Dolphijn to defer plecken
Ghekomen was Baer ick zou konnen aeggheraken,
En want my Hoch onkondich zijn de taken,
Zoo wit icker door flees veyn{^er eens gaen naer zien:
Och Godt mynen lanteerne die ick hadde doen blakei.
Is uytghewseyt eylaes, wax zal flit bedien?
Och, och ! ick vreefe grootelijcx flat miffchien
Leander eenighe Rampzalighe avantuere
Zal ghekreyhen hebben, dies myix zoete vreucht moot vhen
Weer baneu eylaes, ea verkeeren in't zuere:
U thanghe Fortuyne ! o ongheluckighe ure !
ick zien Leandri doot lichaem metter hrommrn
Hier naer'tlant eylacen komen ghefwommen.
Goddeloofe defperat :t.
Fyn door lichaan mach herwaerts we! kommen,
Want Atropos heeft fy am vyerighen.bxantve:kult,
En dat

Amoureüsheyt.
En aat by verdroncken is flat is v fchulr,
^Ghy hadt naer hem vertoeftzes nachten,
Ha:idv Hier konnen Hoch eenen nacht ghewachem?
Daer by naer den Borgh quarn'ghefwommenzoo ghternt,
Oft halt ghy ten minften uwen lanteerne
Van v lievc Voefter laten gaffe flaen,
Als ghy wout ruften oft ilapen gaen,
Zoo en waer by Hier komen in't allendich grief:
yltrapor.

VVat zoud "t ghy zoo doen verdrincken v Lief
Door grooee onachtzaemheyt en onzorchvuldicheyr.
Gbddclaofe defptratie.
Ghy meucht uyt grooter a,nverduldichegt
V zelven wel helper uyt de laflighe pijne.
e4rropas.

why zoudt bier anders bli jven lever in verdwijne
Door d'abfentie van die ghy hadt uytverkoren,
Ghelijck de Tortel die haer Gayken heeft verlareel,
Want de boofe Inborftighe envije
Met behulp van Valfche calummje,
Zullen openbarea al v fecrcten,
En flan zal v Vadere komen to ivetett
Dat shy gheboeleert hebt,eii gheen maecht en zijr,
En flan zult ghy door daghelijcx verwijt
Verteeren miferabetijck v zelfs vleefch en bloet,
Ghclijck den leelijcken roefI het yfer doer,
Oft zoo dery kancker'tvIeeCch rotten been afknaecht:
Ia als v Vader v bedrijf zal zijn ghewaccht,
Zoo zal by zoo vzrgratnt en ghefloort„ zijn,
Dat ghy van hem zutt vermoort„ zijn,
Dus helps d uyt flees defolatie.
Hero.
Och nunloet ick zonder conEortatie
In defperatie„ fterven de bitter door}
(J Acropo wilt zonder tardatic
My

Amoureutheyt.
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Goddelofe rfp crarFs.

My halen, en doen v gheweldich exploar,
Oft wildy my niet helprn uyt defen noot>
20o zal iek ten IeRen my zelven ontlijven,
Want ic4 en wil in 'fwcerelts conroot
Samdcr myn Lief pia laugher leven bh3v en.

'tetttri en ZttChtCC1,

e%ItYOpoJ.

En door groore ghecuchcen op v liQprn bijte^.
(Jodderoof deerane.
Roepen en tieren,

Goddelooft dtfjier4tit.

Ghy meucht wel als d'onzalichfte van alte Wijve*
V zelven helper uyt deCe fwaer doleuren,
Want ghy de fwaerheyt Diet en zoudt konnen vcrdrijvew.
eslrropvr.

Ghy zdudt v hayr uyt'trecken.
coddcloofe dtf f erdrr'e:
V ooghrn vrijverr.
e# frropc.r.
En ws Liefs door daghelijcxbetreutrn,
Ghy zoudt v zelveii 'ervloecken.

cflrropvs.
Is argher dan moort.

Goddiloofi ct^fpaat:c.
'tTs Midi werck,

goddeloofe de^iN^ttit.

En v kletren fcheuren,
Sonder vrienden oft eenighe faveuren
Soudc ghy v lever hier overbringhen.
.'frropof.

Ghy zoudt klaghen en zuchten.
Goddtloofe defperatie.

'tHerce zou fplijten van doleuren.
eArropor.

Ghy zoidt uwen dranck met bitter trancn mingheti.
Goctdtloofi dtfJ.icratit.

V ^vanghcn doorftruopen.

e/IlroPos.
tiT harden vringhen.
CoddeLio/e defper4tie.

En als den fnecu fmelten van fwaerdt; oisghtinuchttn.
^4tropos.

Ghy zoudt klaghen ea kermen.

tA'troprJ.

Weenen en ktijten,
ceddd.,or4 defleratu.
En nimmermeer vreucht hebben in'i'weereits pertk,
'tFeyt dat ghy bedreven hebt,

Godd^-

Dac ghy v Lief dus hebt brocht om den haIs.
Hero.
Och! ghy mae&bier zoo
roef ghefchals,
Dat shy alle myn leden doer flijven,
Och ! ick ben wel d'alder-onaalichhe der Wif ven,
Die bat zoude folaes en trooft belioeven,
Dan ghy my met wanhope komt bedroeven.
Atropos.
Her, her, ghy moet den zelven dranck gaen proeve^,
Die v Lief ghedronckcn heeft, al is by bitter in'c fmaken .
Hero.
Och ! ick beghin naer de dour to haken,
Komt Serpentrn en Drakes„ wilt my vertienden,
Springht uyt Cerbere met v helfche Honden,
En bijt met v fenij»ighe tanden in myn hielen:
Komt Voort shy dry Furies en wilt my vrrnielen,
Komtvoort Inpiter met uwen vyerighen Bonder,
Vcrfmacht my fortfelijck, en worpc my order
De groote berghen, zoo ghy de Rrufen hebt ghedaeu,
Oft wilt my met uwen blixem verilaen:
I:omt

Vanden handel der
Itonit Neptune wilt my den buyck vol waters fchincken,
Up dar ick ghelijck myn Lief mach verdrinckas,
,Als ick immers invet fcheen van'fweerelts oven,
Soo en wil ick ghean anderdoot Qerven
Dan d'alder-brlccffte van alle Ionghelinghen
Gheftorcen en is, ick en kan my ntet 12tngherdwingEterr;
Ick wil op Leandrum fpringhen al fchreyen,
En om datmeu ons iii een grafonder ons beyen
Sou le;ghen zal ick hem vaff houden in myna,rmena
O G od3inne Venus wilt mynder ontFermen.
Goddeloo fe deJjer'atie.

Soo zoo light Baer, dat zijn de lofett en tcrmcit
vaer wy naer haken,
e4troper.

T-.ylacen, eylacen.
Gad!`eloofi afrftnttis.
Achermen,

achertnen.

Gvddelosfe drq,aaae.
Wy Rijn certeyn wel twee grvotc hypocrijtai,

Die ons in ander lieden qualijckvaatt vtthil)ett.
,4troFet.
Wy hebben vet volrx ghebrocHe in Iijeti,
En wy brcnghen Hoch daghelilcx ter Ffdltt^ veil t!tkL
Goddaloofe deffratit.
Laet dns gain fchoyen.
elltropat.
Laet ons ons hielea
Hier nu laten zien, en gaen wy elders ons prbfijr„ zaecken,
Wy en komen nieuwers wy en krijghen altijt„ vloeckcn.
De Yoaffer,
Wel droom ick, waeck ick, oft flaep ickfvaer,,is my
Myn herte van anciit vtrfchietenJe ?
der„-is fy+
Ick meynde dat Hero by nor
Haer abfentie moot my 7tjn ire iende,
Druck en vernoy ben ick ghenietende:
Her waer zijn myn klceren, Hoyt zoo befwaert,
'tHerte is in den 'loet van droefheyt vlietende,
Ick en weer Hier hoe ick dus bedroeft kom' en vervatfit.

e.4'troPQI

Sy moet fina ken
I-iet zelve fop d.1t Leander Keefe gheproefr.
Goddeloofi de#er4ttt.

Hoe zijn wy nu c'o«pafi'e.
eA?tropot.

Hoe zijn try bedroeFt.
Geddelaofe d4erRtie.

Hoe zullen wy zuchten.
t!/Itropot.

Hoe zullen wy klaghen.

Goddeloofe de f f eratit.

T4en mach ons ooghen wet met eenen 1troawifch vagfierr,
'cSal al van droeFheyt zijn dy er guy of zulleu fpreken.
e/Irropot.

W}' znll:n een bty aenfchijn in ernen droec en tapruyii gets
ite'zen,

In plact< dat wy zoudea fchceyen en krijten.

Amoureusheyr.

6oddto

Bch de Rampzalighe Fortuyne, die niematnt en fpaert,
Die heeft Kier een moordadich feytbedreven,
Sy hreft twee Ghelieven die minlijck warm ghepaert,
Ghefcheen, en Leandro met Hero benomen'tleven,
Eylaes ! fy ligghen Kier d'een op dander beneven
Hero veynftet, die Hoch tivijt open ftaet.
O Loden der Hemeteti aiUet my vergtitrett,
bat ick den oorfpronck ben van dit moordae4
Hid ickf'e Hier ghchoudcn in harr qu^aet
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Vanden handel der Amoureusheyt.
Regiment, dit ongheluck en waaniet ghefchiet:
Uch harcn wmden ijader tal my metter daet
Yermoordrn oFth;enghen in allendich verdriet:
Maer want den na-raet hter nu en ghebree4 Hier,
Zoo wit ick bcy dces doode lichamcn op de Haven
3v1et Bender koorden gaen•trccken uyt den Wliet,
En,ic1c wilfe beyde in yen graf begraven,
Godt wil hu g uelen met Hemelfchen Near lavett.

Eynde des vierden Boecx vats-den handel
der Amourcusheyt.

DcNacrprologbe oft t'za mcnfpraeck waa
twee Perfonagiens.
Foete4,ck,gheeft.
Hy hebt gehoort Vrieadc de zoete Cotfledic,
Hoc Leander en Hero vreucht hebbcn vFE•
pacht,
En nu hehben wy vcrtoont do droeve fra•
gedien,
Hoe {'y beyde zij n verdroncken in eenc nacho•
e,4mokrtrcfi fantafjs.
De vyerighe liefde, die daer wel op achr,

Is zorghetijck, al eeR dat fy d'Amoureufen wet groeyt,
Zoo men naer 4'choon wedcr reghen verwacht,
Zoo verwaehxmen nacr voorfpoet tegheni'poedichry. ^.
PostslycfL,g heoft.
Als Rampzalighe Fortuyae haer nette fpreyt,
Zoo komt {y de Minnaers labijtelirck befwaren.
e4moareufi, fantajijs.

W'at eeft 4an, 'tis al verlaren ghezeyt,
De natuere wilt ha,er altijt openbucn.
moi«tytk.,gbe^fs.

'tB1i}& aen Hero, hoe mocht Ben Vader fyn Dochter bat be.
warea,
Dan op eenen Borgh Baer niemant en quam ontreat?
Met water wed bevrijt voor d'Amoureufe Minnaren,
Die niet beklimmen en konnen zulcken fterckcn Convent.
,4»soure^fi fantj1je.
2tls al to vergheefs al eeft datmen ghewent

Een wildt Dier ieuwers vaft op to 4uyten,
Zoo zal't met praShjcken daor't inwendich torment
Rein zelven verloffen en gheraken daer buyrCn.
'Foittk)rk,glxeft.

Zoo quaet om (^oppen zyn fp ringhende condayten,
En quart to verberghca zajn fpillen in zacken,
GgZ
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Zoo w[ w411etf d'Aatourewfe Dochtcrs index muyten
Nict blijven als fy verladen:ijn met der lie6den packtn.
A711oJp'eKfe^^Wlrafi;6.

De Voghclen moeten weI vry van tac^tn to tacken
Springhtn zandefl fy ringhen mcloditufrn zancR^,
Zoo nur wilds Diettn fpringhen de Bracken,
Loopen d'Amouteufen gheern uyt alle bedwauck.
?atstijckgbaft.

Ms d'Ouders hun Docht¢rs blijven honden to Isnck,
Z6ndcr die ce ftelkn, en de natuere willen dwinghar,
Zoo moeten fy dickwils ghedooghen eeghen hunnen danck
Dat fy fchsndelijck in't Wilde fpringhen.
e4rn.urtufi fevtfije.

En dan zietmen d'Ouders huts hander vringhen
Door'i ifiWendich vi^rdriet'tvel(k'therte ghcvult,
Sy beklaghen dat fy boeleren met Iongheliughen,
En het is noehtans hun tyghen fchult.
Peètel^ck Shaft.

Nu dees vyerighe licfde is immers verkult,
Dccs twee Gelieven en zullen been vreucht deer verpachte•
i'mrureufe fttttaJije,

Dus ghy Amoureufen houdt v gheduk,
En wikv voor onkuytheyt waclite^t.
Poiulyck,ghecft.

Als Cu^idobeghint te barer fyn k'rachterf,
Zoo wederftaCt de liefde m't bEghincfele.
e,4r4e'irex/i fantafrje.

Zoo en zutt ghv met doloreufe klachcen
V dwaetheyt nset bekiaghen in'rint('ele.
^oere^gc k^^ hee^.

Cupido is blinfi, !n door verbrlint^le
Dcxt by d'Amogreufeci dalen vroech en late,
Gxdt joy v 'tverrintfele„ voor d'onderw intfele,
3€0o dat shy is licfden al hfoitdt middclmatF.
FINlS,
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