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WOORD VOORAF
De derde druk van !de Pantheondelen no. 9 en 25 en de
vierde druk van de delen 79 en 80 zijn uitverkocht . De uitgever verzocht mij een herdruk gereed to maken . Aan , dit verzoek heb ik gaarne voldaan . De hoge aanmaakprijs en de
betrekkelijk geringe vraag maakten helaas een volledige herdruk commercieel niet mogelijk . Met een beperkte keuze
moest onder deze omstandigheden worden volstaan . In
gemeenschappelijk overleg viel de keus op drie van Huygens'
bekendste werken : Voorhout, Costelijck Mal en Oogentroost .
Voor studerenden en liefhebbers zullen deze werken nu
weer gemakkelijk to verkrijgen zijn.
De voortreffelijke en uitvoerige annotaties van Dr . J . Heinsius, die -de derde, resp . vierde druk bezorgde, maakten het
ondergetekende niet moeilijkk -deze gedichten opnieuw persklaar to maken. Zorgvuldige controle leidde tot groter waardering van het werk van de grate kenner van het 17e-eeuws .
Met emig bijwerken kon in hoofdzaak worden volstaan .
Dordrecht, januari 1956 .
J. K.

INLEIDING
4 september 1596 werd Constantijn Huygens to 's-Gravenhage geboren . Zijn vader Christiaan, Secretaris van de Raad
van State, leefde hartelijk mee met de gebeurtenissen in de
Tachtigjarige Oorlog . Na -de moord op zijn vereerde meester
en vriend Oranje had het er hachelijk voorgestaan met de
jonge Republiek, maar Maurits had getoond een bekwaam
veldheer to zijn, die met succes tegenstand wist to bieden
aan de Spanjaarden . Menige stad had hij de vijand reeds
door list of door geweid ontnomen . Zo oak in 1590 Breda, de
stad waar de oude Huygens vandaan kwam . Vol vreugde
over het constant behouden blijven van deze stad - reeds
gedurende zes jaar - noemde Huygens zijn zoon Constantijn .
Zijn oudste zoon had hij de naam Maurits gegeven .
Zijn hele leven is Huygens trots gebleven op zijn naam .
Herhaalde malen ondertekent hij Constanter . En hij bleef
standvastig in zijn liefde voor het Oranjehuis, dat hij
meer dan vijftig jaar als secretaris gediend heeft, nl .
Frederik Hendrik, Willem II en Willem III . Standvasttig bleef
hij oak onder de laatstgenoemde stadhouder, al ontving hij
toen niet de waardering, die zijn deel geweest was onder
Frederik Hendrik . Wel heeft het Huygens gegriefd, dat de
verhouding tot de Koning-Stadhouder niet zo goed was als
hij gewenst had, maar dat nam niet weg, dat hij toch ondanks teleurstelling met eerbied en aanhankelijikheid stond
tegenover de Stadhouder en zijn Huts . Op taohtigjarige leeftijd geeft hij op treffende wijze uiting aan zijn gevoelens :
Als mij die grote vorst zo lief had als ik hem,
Mijn tachtigjarige Grootvaderlijke stem
Had zijn eel hart geroerd ; of voegt mij dit van mij
Mijn vijftigjarige getrouwe slavernij .
Maax niet en heeft geroerd : 'k heb aan de deur geklopt,
Die steen en ijzer was ; en, van de stoep geschopt,
Als een stout bedelaar, heb in mismoedigheid
Gezwolgen een verstokt stilzwijgen voor bescheid .

VIII
Wat zegt g"er toe mijn hert? gij zegt, gelijk ik zeg,
Dat ik de blinde schuld op jonge onkunde leg ;
Want, wist men wie ik ben, en wat ik heb gedaan,
Men had mijn smeken wel met redens ondergaan .
Wat doen wij meer, mijn hert? wij wensen, ,ik en gij,
Dat die hoogwaarde vorst lang, lang gelukkig zij,
En dat hem, oud als ik, voor 't ~goede dat hij doet
Geen jonge onkondiger ondankbaarheid ontmoet .
Huygens - een vaak voorkomende trek in zijn karakter -was overtuigd van zijn eigen voartreffelijkheid . Men kan
zich daaraan stoten, men kan er ook in zien een opreehte
uiting van eigen opvatting, waardoor Potgieter er toe komt
Huygens de oprechtste onzer autobiografen to noemen . Inderdaad had Willem III zeker veel aan Huygens to danken .
Toen de Secretaris reeds tegen de zeventig was, heeft hij
vijf jaar in Frankrijk doorgebracht om to onderhandelen met
Lodewijk XIV over het bezit van het Prinsdom Oranje, dat
door zijn toedoen weer in de maoht kwam van de Stadhouder .
We hebben het al gezien, Huygens' werk was dat van een
diplomaat. Door geboorte en opvoeding was hij daarvoor bb
uitstek geschikt. Zijn vader had hem met zijn broer een goede
opvoeding gegeven. De begaafde knaap had al op jeugdige
leeftijd een uitgebreide talenkennis ; ook wiskundig was hij
behoorlijk onderlegd, terwijl hij, artistiek van aanleg, verschillende instrumenten bespeelde en goed zong . Een jaar
gaat hij als twintigjarige naar Lei-den om rechten to studeren .
Al spoedig daarna wordt hij opgenomen in het diplomatieke
werk . Op jeugdig~ leeftijd maakt hij reeds vier gezantschapsreizen mee naar Engeland en later een naar Venetie . Een
brede scholing kreeg hij dus, die uitstekend aan hem besteed
was en die hem tot een der ontwikkeldste personen van de
Republiek maakte . Huygens was een veelweter, een man van
,grote scherpzinnigheid daarbij, zoals uit al zijn werken blijkt .
Met gemak verkeerde hij in de aanzienlijkste kringen, hij
voerde een uitgebreide correspondentie met vooraanstaande
personen in verschillende landen . Daarbij had hij een grote
liefde en belangstelling voor de gewone man, wiens taal hij
evengoed kende als de taal van gezanten en diplomaten .

IX
Huygens kreeg een ruime Calvinistische opvoeding . Aan de
beginselen die hij van huts uit meekreeg, is hij zijn levenlang
trouw gebleven. Zijn Bijbelvastheid en zijn Bijbeltrouwen blijken uit veel van zijn werken. Zonder kennis van de Bijbel kan
men de meeste zijner grate gedichten eenvoudig niet volgen .
Telkens verwerkt hij een Bijbels gebeuren, een tekst door
zijn poezie, of geeft hij een perifrase van of een toespeling
op een of andere Bij-belse uitspraak . Toch was hij geen enghartig partijman ; uitingen van verdraagzaamheid ontmoet
men herhaaldelijk in zijn gedichten . Alleen tegen de Roomsen
blijft hij scherp gekant zoals al zijn Protestantse tijdgenoten ;
ook hier zijn zijn uitlatingen niet bitter maax ironisch
spottend .
Zijn eerste proeven van dichtkunst schreef hij niet in de
moedertaal, rmaar in het Latijn en in het Frans . Pas op zijn
vijf en twintigste jaar levert hij het eerste gedicht van betekenis in het Nederlands . Het is het bekende Batava Tempe
of de Voorhout van 's-Gravenhage, een lofdicht op zijn geliefde geboorteplaats . Zijn reizen hadden hem vergelijkingsmateriaal verschaft en zijn lectuur had er het nodige aan
toegevoegd ; geen stad ter wereld echter die het kon uithouden tegen dit Batavische lustoord. In 105 strofen van acht
regels, in viervoetige trochaeen geschreven, verheerlij;kt hij
de Voorhout en laat hij zien welke geneugten daar in de
verschillende jaargetijden ate beleven zijn . Reeds liter vinden
we grappige staaltjes van zijn scherp opmerkingsvermogen,
wanner hij in verbeelding bij zomeravond de verliefde
paartjes afluistert en op geestige wijze verschillende liefdesverklaringen in Haags dialect weergeeft . In de bescJhrijving
van de opsmuk van de meisjes en vrouwen, die zodoende er
's morgens heel anders en heel wat minder aantrekkelijk
uitzien dan 's avonds, vangen we al klanken op die een
voorspel vormen voor het grote hekeldicht, waarmee hij het
volgende jaar (1622) voor den dag komt, het Costelijck Mal,
dat hizj aan Cats opdraagt .
In dit omvangrijke werk -- ongeveer 500 Alexandrijnen in
omvang -- biedt hij ons een grappige en spottende satire
op :de modegrillen. Hier zien we Huygens zo, als hij zich later
steeds zal openbaren . Een veelweter, een geestig man. Een
dichter, die niet werkt volgens een streng schema, maar die
onder het schrijven de stof als toegestroomd krijgt, zodat
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hij telkens weer uitweidt over allerlei zaken, die maar heel
los samenhangen met zijn eigenlijk onderwerp . Herhaaldelijk
moet hij zichzelf tot de orde roepen, om weer tot zijn eigenlu ke onderwerp terug to keren . Bij alle spot en scherts komt
in dit gedicht voortdurend zijn waarachtig geloof naar voren .
Op grond van zijn bijibelse levensovertuiging verwerpt hij
alle pogingen die er op uit zijn om de mens sahoner to doen
schijnen dan hij en dan vooral zij is . Hoewel het mij niet
onmogelijk schijnt, dat Huygens hier en daar wat doordraaft
en de kleuren wat al to sterk aanzet, is toch dit gedicht
cultuurhistoriseh van grote waarde : we leren er uit, hoe het
met de mode in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
gesteld was . We leren er ook uit, hoe relatief gezien in de
besohouwingen over en het -toegeven aan de mode er in driehonderd jaar weinig veranderd is . In moderne taal omgezet
zouden verschillende passages thans gedicht kunnen zijn .
Zijn hele leven heeft Huygens met genoegen op dit werk
teruggezien. In andere gedichten herinnert hij er meer dan
eens aan .
Uit deze tij-d dateren ook zijn verschillende Zedeprinten :
Korte typeringen van mensen van verschillende stand en
beroep : Een koning, een bedelaar, een rijke vrijster, een
boer, een beul, een zot hoveling, een wijs hoveling . Zijn brede
kennis en zijn bekend zijn met alle volkslagen komen hier
duidelijk uit . Oak zijn Stedestemmen, karakteristieken van
de achttien stemhebbende Hollandse steden, schrijft hij omstreeks 1625 . Een aantal Dorpsstemmen voegt hij er aan toe,
al was het alleen maar om zijn geliefd Den Haag, dat immers
niet tot de steden beho-orde, een beurt to kunnen geven .
Op 31-jarige leeftijid treedt Huygens in het huwelijk met
Susanna van Baerle, een nichtje van de beroemde Amsterdamse Hoogleeraar Barlaeus. Deze blijkbaar zeer aantrekkelijke vrouw - ook zijn broer Maurits en de weduwnaar Hooft
dongen naar haar hand - heeft een belangrijke rol gespeeld
in Huygens' leven . In vele van zijn gedichten ontmoeten we
Sterre, zoals hij haar bij voorkeur noemde .
Reeds in 1637 stierf zij, haar man achteriatend met vier
zoons en een ,dochter. vat deze vrouw in zijn leven betekend
heeft, vernemen we vooral uit zijn greet auttobiografisch werk
Daghiverck, dat hij in 1638 voltooide .
In dit gedicht, ook in viervoetige troehaeen geschreven,
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leren we Huygens kennen als een waarachtig Christen . Bb
het begin van zijn huwelijk stelt hij het volgende dagprogramma op
's Morgens eer wij 't licht ontmoeten
Zullen wij die Godheid groeten,
's Morgens eer de dag ontwaakt
En de zon de sterren staakt .
. . .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . ..
Een van beider nuchtere monden
Zal de schuid van beider zonden
Voeren voor 't genadig recht,
Daar geen boerentong to slecht,
Daar geen dubbel hert to dicht is,
Daar het zalig tegenwicht is
Onzer schaal die altijd helt,
God met God tevreen gesteld.

..

Van het gezellige gezinsleven, waarop Huygens zo zeer
gesteld was, heeft hij weinig kunnen genieten. Juist gedurende de jaren van zijn huwelijk moest hij voortdurend de
actieve Frederik Hendrik „te velde" volgen . Des to grater
was daarom de slag van haar zo ontijdig sterven . Dit blijkt
wel zeer uit de elegie die hij na haar deed schreef : O p de
dood van Sterre . Huygens is over het geheel genomen een
verstandsm.ens. Maar juist uit de poezie in verband met zijn
vrouw en met haar overlijden blijkt hoezeer ook het gevoel
bij hem aanwezig was .
Of droom ik, en is 't nacht, of is mijn Ster verdwenen?
Ik waak, en 't is hoog dag, en zie mijn Sterre niet .
O Hemelen, die mij haar aangezicht verbiedt,
Spreekt mensentaal, en zegt, waar is mijn Sterre henen?
De Hemel slaat geluid, ik hoor hem door mijn stenen,
En zegt : mijn Sterre staat in 't heilige gebied,
Daar zij de Godheid, daar ,de Godheid haar beziet,
En, voegt het lachen daar, belacht mijn ijdel wenen,
Nu Dood, nu Sni'k, met-een verschenen en voorbij,
Nu doorgang van een Steen, van een gesteen, ten leven,
Dun schutsel, staat naar bij, 'k zal 't u to dank vergeven ;
'k Verlang in 't eeuwig licht to zamen to zien zweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn God, mijn Ster en mij .
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Dill-, doodsverlangen, omdat de aarde hem toch nets meer
to geven heeft en omdat hij zich in oprecht geloof geheel
aan God overgeeft, vinden we later meermalen in zijn poezie
terug . Heat treffendst en aangrijpendst in het gedicht, dat
hij schrijft op zijn 69,ste verjaardag . Hij heeft dan ten volle
bevrediging genoten in het leven en is volkomen tot sterven
berei,d, ail wachten hem nag meer dan een en twintig jaar
leven, en al is zijn kracht nog niet verminderd, immers op
zijn 71ste jaar loopt hij nog onvermoeid vijf uur lang achter
de baar van Michiel de Ruyter. Met deze woos± n v iert hij
zijn verjaardag :
Mu Here ! laat vrij gaan ;
Mijn rol is afgespeeld, en al wat kan gebeuren
Van lachen en van treuren
Is mij to beurt geweest, en al wat beuren zal,
Zal 't zelve niet met al,
En de oude schaduw zijn van dingen die wat schijnen
En komende verdwijnen .
Wat wacht ik meer op aard, waarotn en scheid ik niet?
'ik Wacht Heer ! tot Gij 't gebiedt .
Maar, mag ik nag een gunst bij d'andere begeren,
Laat mij zo scheiden leren,
Dat ieder een ,die 't ziet, mijn scheiden en het zijn
wens' eenderhand to zijn .
In 1647 dicht hij zijn omvangrijk werk Oogentroost, een
woord van bemoediging aan zijn vriendin Lucretia van Trello,
die blind wend aan een oog, een kwelling die Huygens zo
goad kon meevoelen, omdat ook hij tdbde met een zwak
gezicht . In bijna duizend Alexandrijnen houdt hij Parthenine .
zoals hij haar noemt, voor, dat zij er beter aan toe is dan
duizenden mensen -die op een of andere wijze geestelijk
blind zijn en die er dus veel erger aan toe zijn dan zij . De
kwistigen, de moedigen, de prachtigen, ,de nijdigen en zovelen
meer, ze zijn alien blind . En ten slotte : Blind en onblind is
een : de Vromen zullen God zien . Met deze climax eindigt
hij zijn lange vertroosting . Ook hier, evenals in zijn andere
omvangrij,ke gedichten geeft het verhaal hem iedere keer
opnieuw aanleiding om in brede uitweidingen to tonen welk
een grote levens- en wereldkennis hij bezat . En natuurlijk
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biedt juist een gedicht als dit vele malen gelegenheid omn
de aandacht van de aardse dingen of to leiden en to richten
op de hemelse.
Na het overlij'den van Sterre verdeelt hij zijn aandacht in
zijn vrije tijd over de opvoeding van zijn kinderen en over de
plannen voor het bouwen van een buiten, waar hij, als God
hem het leven schenkt, na zijn Hofarbeid zijn laatste dagen
wenst door to brengen . Gesteund door de adviezen van beroemde bouwmeesters als Jacob van Campen en Pieter Post
komt hij tot , de bouw van Ho f wijck to Voorburg, dat hij na
de voltooiing bezingt in een gedicht dat, ook autobiografisch
van aard, meer dan 2800 Alexandrijnen omvat . Het is geheel
in dezelfde trant geschreven als zijn vorige gedichten. De
auteur is een geestig opmerker, een praktisch filosoof, een
gezellig prater, een ,gastvrije huisheer, een man die aandacht
schenkt aan mensen van allerlei stand . Opnieuw toont hij
hoe goed hij zich verplaatsen kan in de levenssfeer van het
gewone yolk en hoe ter dege hij hun taal kent . Speelsheid
en ernst wisselen oak hier elkaar voortdurend af . Geen
zeventiend-eeuws , dichter had de klassieeke spreuk Utile dulci,
lerende vermaken, zich zo tot een levensbeginsel gemaakt, als
Huygens dat gedaan had . Nooit verloochent hij zijn didaktische aard, maar oak nooit ontbreekt de vrolijke noot. En
wanneer hij al eens --- en ook dat gebeurt meer dan eens -vervelend wordt door langdradige afdwalingen en uitweidingen, zodat men bijna de aandacht laat verslappen en
zegt : laat hem maar voortleuteren, ik heb er nu genoeg van,
clan op eens, pakt hij weer door een snedige opmerking,
door een ongedachte wending, door een kernachtige formulering.
Nog een groot autobiografisch werk heeft Huygens geschreven . In 1683 voltooide hij zijn Cluyswerck, waarin hij in
ongeveer 600 Alexandrijnen zijn leven van de laatste jaren
beschrijft. Dit werk is pas in de 19e eeuw gepubliceerd door
Prof . Jonckbloet .
Een belangrijk gediaht van Huygens moet ik hier nog vermellden nil. de Zeestraet, zoals we het meestal kortweg aanduiden . Huygens gebruikte een langer titel . In ruim 1000
Alexandrijnen uit de dichter zijn vreugde over de aanleg
van de weg van Scheveningen naar Den Haag, de tegenwoordig-e Oude Scheveningse weg . Groot gerief brengt deze
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straat aan ide vissers uit Scheveningen, die nu niet langer
door het mulle duinzand met zware vrachten naar Den Haag
behoeven to sjouwen, maar die gebruik kunnen maken van
een goed geplaveide weg . Huygens zelf had al jaren to voren
op het aanleggen van een dergelijke weg aangedrongen ;
zelfs had hij een plan ontworpen voor de aanleg. Tijdens
zijn verblijf in Frankrijk rijpte het plan voor de aanleg en
toen hij terugkeerde vond hij de straat gereed, waarbij van
zijn plannen gebruik gemaakt was. Dit streelde natuurlijk het
hart van de -dich-ter, die - zoals we reeds zagen -- niet vrij
was van ij,delheid . Na hetgeen ik boven al gezegd heb over
de bouw van verschillende andere grote gedichten is het niet
nodig er hier nog iets aan toe to voegen . Ook hier is Huygens
zichzelf gelijk gebleven .
Een zeer merkwaardig werk van Constantijn is ten slotte
nog de klucht Trijntje Cornelisdr . van 1653 . Deze klucht, die
in scabreusheid en platheid van taal niet onderdoet voor
soortgelij-ke werken uit de 17e eeuw, heeft bij zijn verschijning
heel wat stof doen opwaaien . Verbazing en ergernis wekte
de versc'hijning. Velen konden zich niet indenken dat de
Calvinistische aristrocraat zijn tij , d en zijn krachten aan een
dergelijk triviaal toneelstuk had willen geven . De Rotterdammer Joachim Oudaen maakte Huygens openlijk een verwijt over deze publicatie.
Toch was het niet iets nieuws in Huygens' leven om aandacht to schenken aan obscene verhalen . In zijn talrijke
Sneldichten, zoals hij zijn epigrammen noemde, had hij al
heel wat voorproefjes :gegeven van sensuele en sexuele banaliteit. Oak daarmee zette hij een traditie voort, die al teruggaat op de Latijnse dichter Martialis . De hoveling is hier
dikwijls geheel gelijk aan de man ui ,t het yolk, die vermaak
schept in grappen over sexuele verhoudingen en animale
levensverrichtingen .
Daarnaast staan ook vele uitingen van spits vernuft en
gezonde humor, twee onontbeerlijke voorwaarden voor het
dichten van een epigram . Scherpzinnige woordspelingen en
ongedachte wendingen geven aan talrijke sneldichten een
intellectuele bekoring.
Huygens had over het dichten een geheel eigen opvatting .
Het was hem niet een levensbehoefte, zoals dat bij Vondel
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het geval was . Het was voor hem een aangename ontspanning na het verrichten van de dagelijkse plichten. Zo kwam
hij er toe zijn dichtwerken gezamenlijk de titel Korenbloemen
to geven in 1658 . Vroeger reeds had hij een kleine verzameling het light doen zien onder de titel Otia of Leedighe
Uuren . Beide benamingen wijzen in dezelf-de richting. Het
dichten is voor Huygens bijzaak, ontspanning in ledige uren
of het toelaten van Korenbloemen op zijn levensakker, die
eigenlijk alts iedere akker bestemd is voor tarwe . Immers het
gaat in het leven om het nuttige, niet om het aangename,
al is het ook wel buitengewoon prettig als het aangename
niet ontbreekt, zoals ook de Korenbloemen fleur en kleur
verlenen aan de tarweakker, ook al zijn ze er ongenood
aanwezig.
Huygens' dichtwerk staat bekend als uiterst moeilijk . Met
opzet streefde hij er naar zijn verzen een ingewikkelde vorm
to geven . In dat opzicht vormt hij een tegenstelling tot de
meeste dichters uit de zeventiende eeuw . Toch was dit
streven niet iets dat geheel typisah aan Huygens alleen eigen
was. Hij sloot zich aan bij een Europese richting, die men
het Marinisme noemt naar de Italiaan Marini (1569-1625) .
Ook in andere landen vond dit Marinisme ingang . Huygens
had het persoonlijk ,o.a . in Engeland leren kennen, waar hij
kennis maakte met John Donne, de duistere Brit, van wie
hij een aantal gedichten vertaalde voor Tesselsehade, met
wie hij bevriend was. Aan de gevaren van een dergelijk
streven naar gewrongen zegging is Huygens zeker lang niet
altij d ontkomen. Meer dan eens moet men constateren dart
zijn verzen niet anders zijn dan spitsvondig maakwerk, maar
veel vaker treft men in kernachtige bewoordingen rijpe
levenswijsheid sanengeperst . Populair kon dergelijk werk
nooit worden ; daarvoor was het to moeilijk . Maar alle eeuwen
door heeft Huygens toch bewonderaars gehad, die zich
gaarne de moeite van de geestelijke inspanning getroosttten
om daardoor to genieten van zijn spits vernuft, zijn treffende
combinaties en zijn vaak rake typeringen .
26 maart 1687 overleed Huygens op negentigjarige leeftijd .

BATAVA-TEMPE

1),

't VOOR-HOUT
Van
's GRAVENHAGE .
't Sonnen-rad 2) begint to stooten
Tegens Noorder kreeften beck,
En die kromme krauwel-pooten
Slepen 't naer den Leeuwen-neck 3)
5 Daer me gaen de daeghjens krimpen
Die men langer hoopt als heit 4) ;
Hey! wat's al de Werelds glimpen
Min als tegenwoordigheit! 5)
Daer me ydelen 6) uw' scha'uwen,
10 Haeghs-Voorhoutsche Joffrou-rack 7),
Daer me gaet uw' gro-ente 8) graeuwen,
Monick-tuyntje 9), Blader-dack ;
Daer me naeckt uw jaerigh 10) sterven,
Linde-toppen, weeldrigh hout,
15 En dat nootelick 11) verderven,
Als ghy weder groenen soudt .
1) Het Nederlandse Tempe . Tempe was in de Oudheid de
naam van een prachtig dal in Noord-Griekenland (Thessalie) . 2) Het rad van de Zonnewagen, volgens de voorstelling ,der Ouden . 3) Bij 't begin van -de zomer komt de zon in
't sterrenbeeld de Kreef, in juli in de Leeuw. 4) Hee f t .
5) och, wat is al de glans der wereld minder (dan men
gedacht had), wanneer hij tegenwoordigheid (d .i . werkelijkheid) is geworden! m .a .w . : wat valt hij dan tegen! 6) ijl
worden. 7) 7u f fer-dree f (rak : vgl . Damrak) . 8) groen .
9) 't Voorhout was oorspronkeliji -de wandelplaats van 't aangrenzende Predikheren-klooster. 10) iaarlijks . 11) noodrakelijk, nl . opdat gij weer groen kunt worden (vs . 16) .

Sterven? neen : noch suit ghy lever,
't Zy de Somer blaeckt of swicht ;
'-t Leven sal u niet begeven
20 Isser leven in mijn Dicht
Koude mach ons oogh berooven
Van uw soete lommer-loov ;
Maer ons' oore to verdooven
Sluyt ick buyten Jaeren roov 1) .
25 Als uw' tacken sullen ~duycken
Onder 't vlockigh Winter-meet 2),
En uw' bladerloose struycken
Proncken met den blooten steel,
Dan sal nosh uw bloessem bloeyen,
30 (Lustigh, Vrij:sters een en acht 3),
Helpt mijn stramme Rijm aen 't vloeyen)
In den Hagenaers gedacht .
Dan sal noch een grij+se Dutter 4)
Met ide schenen voor de vlam,
35 Met de tanden in de 'butter,
In den beulingh, in de ham,
In de Niewe-jaersche weggen 5),
t'Mij ner eeren spreken, Maer,
Maer 6), hoe kept 7) die Vryer 8) seggen,
40 't Gaet al offet 9) Seumer waer!
Vreemdelingen, -die de boch'ten
Van 't .gebuite 10) Wereld-pad,
Onder allerhande lochten,
Over 't &ooge, door het nat,

1) Ik zal de jaren verhinderen, 't luisteren naar uw roemm
onmogelijk to maken, m :a .w . : ik zal uw roem vereeuwigen .
2) sneeuw . 3) De negen Muzen . 4) suffer. 5) groot brood,
zoals er o .a. bij feestelijke gelegenheden worden gebakken .
6) wel, well Verg . cans : neen maar! 7) kan 't . 8) Jonge man .
9) alsof 't. 10) wegens de hoogten (bergen) en laagten .
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45 Hebt begaen, berolt, bevaeren,
Hebt uw yver-vyer 1) gekoelt
Tot hier onder 2) in de baeren
Daer de Son haer' peerden spoelt 3) ;
Komt, laet uw' gedachten deisen 4)
50 Daer het lichaem eertij ds was,
Laet uw' sinnen over-reisen
Al des ronden bodems plas ;
Niet en haeck ick meer to hooren
Dan soo schoonen 5) Tempes naem 6),
55 Komt u ergens een to vooren 7),
Die mijn Linde-ly 8) beschaem .
Dunckt u dat het zy to vinden
In de groote Papen 9) stadt,
Roomen
Daer de Vagevyers gesinden 10)
60 Van een mensch 11) een heiligh Vat 12),
Van een Visscher 13), knecht der knechten 14),
Maecken -een aimachtigh man,
Die der Keiseren Recent rechten,
En op Kroonen treden kan?
65 Neen, och armen 15) ! woeste mueren
Schaduw' van uw' ouden glass,
Eertijids hoofd van uw' gebueren,
Nu nauw bloem van haeren krans ;

1) Vuur. 2) hier beneden, ni. aan de lage Hollandse kust .
H . richt zich dus tot ide vreemdelingen die oak Holland
bereisd hebben . 3) Versta : waar de zon ondergaat. 4) teruggaan ; 5) schoon een . 6) niets wil ik liever horen dan de
naam van zo'n schoon Tempe, m .a.w. : noem mij eens de
naam van zo'n schoon oord. 7) voor de geest . 8) laan .
9) priester . 10) Rooms-Katholieken . 11) bedoeld wordt de
paus . 12) voor lichaam, schepsel . 13) de paus wordt door
de Rooms-Katholieken als opvolger van Petrus beschouwd en
daarom ,visser" genoemd (zie Matth. 4 : 19) . 14) ,Knecht
der knechten Gods", zoals paus Gregorius I (p1m . 600) zich
't eerst noemde . 15) helaas.
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Gaet uw' schoonheit elders paeren 1) ;
70 t'Onsent geldt sy weinigh meer,
Al uw luyster zij n uw' j aeren,
En uw schimmel al uw' eer .
Is het mogelick to soecken
In het prachtige moras,
75 Daer Antenor quam besoecken 2)
Wat het ballingh-leven was?
Neen, bedompte water-dallen 3) ,
Marmer-~kaden, weel-drigh slijck,
'k Vind in alien niet met allen 4)
80 Dat mijn' Linde-laen gelijck' .
Sal ick dan ate rugge ryen
Naer de Fransche Scepter-stadt,
Naer de trotsche Panneryen 5),
En soo menigh spitse 6) pad,
85 Eertijds moedigh 7) op de schreden,
Grooten Henrick 8) , van uw' voet,
Eer hem Clotho 9) dede treden
Daer het al in treden moet 10) ?
Sal ick 't weder Noordwaert wen4en
90 Naer het blancke 11) Britten-land,
En mijn' overdenckingh senden
Naer de rijcke Teem+se-Strand ;
Sal ick daer, als op-getogen,
Staen aenschouwen 't Ian- , e rack,
95 Van de vier en veerthien bogen
Met haer' fellen water-smack 12) ?

Venetien .

Parijs .

Londen .

1) Gaat elders een gelijke van uw schoonheid zoeken .
2) beproeven . Antenor, een der overgebleven Trojaanse
helden, zou zich onder de Veneti, in 't landschap Venetia,
hebben neergezet . 3) poelen, lagunen . 4) niets . 5) ,Tuilleries" (aant. van H.) . 6) trots . 7) Pier. 8) Koning Hendrik
IV t 1610 . 9) Een -der drie Moiren of Schikgodinnen bij de
Grieken . 10) Versta : deed sterven. 11) wegens de krij trotsen .
Verg. vs. 809 . H . heeft zeker ook aan -de naam Albion voor
Engeland gedacht . 12) rack is een stuk grond Tangs, hier
over 't water. H . bedoelt de oude „London bridge". De stroombrekers van deze ,brug vernauwden ode bedding zozeer, dat het
water met grout geweld onder de , brug doorstroomde .
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Sal ick 't eindelick noch strij cken 1),
Schelde-diepten, Aen uw' werf 2),
Die ick alien verrgelij cken,
100 Ja voor alien stellen derf ?
Of en soudt ghy 't niet verdragen 3 )
Averechte 4) Masten-woud,
Wonder-weelde van ons' dagen,
Veen vol steenen, sack vol goud?

Antwerpen .

Amsterdam .

105 Wel, ik lov' u alle t'samen,
Swijge wat een yeder feilt 5) ,
Roem uw' eere, vier uw' namen ;
Maer waerom soo wij d verseilt?
Moet ick wederom vervallen
110 Op mijn' eerst bedorven 6) smaeck ;
Noah en vind ick niet in alien,
Dat mijn' Linde-laen genaeck' .
Linde-laen, mijn soet versinnen 7) ,
Waer ontgin ick uwen roem 8),
115 Aen uw' schorsse taey am spinnen 9),
Aen uw' stam, uw blad, uw -bloem?
Schors, en stam, en bloem, en blad'ren,
Yeder eischte sijn verhael ;
Laet my een uyt allen gad'ren
120 Als u eigen altemael 10) .
Sal de Vinder niet bekennen
Van den tweeden Blixem-slagh 11)
Die Vulcaen 12) van uyt sijn' dennen,
Maer benijdende, besagh,
1) Ni . 't zeil strijken, m .a.w. aanlanden. 2) Klankspeling
met de naam Antwerpen . 3) Men denke aan de toenmalige
naijver van Amsterdam op Antwerpen . 4) De pijnbomen
worden met de top in de grond geheid . 5) welke f eilen,
gebreken, ieder aankleven . 6) van den beginne of bedorven,
verwend. 7) voorwerp van mijn versinnen, van mijn aangename overdenking. 8) waarmee zal ik beginnen bij het
bezingen van uw to f . 9) Uit de taaie vezels van lindeschors
werd grof touwwerk vervaardigd . 10) laat mij van al die
,,verhalen" (behandelingen), als allemaal op u betrekking
hebbende, een gedicht maken . 11) De uitvinder van het buskruit . 12) de Romeinse god Vulcanus, smeder van de bliksems, die in de Etna zijn smidse heeft .
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125 Dat sijn' geele Solfer 1) -kruymen,
Dat sijn snelle flicker-Soot 2),
Loot of yser niet doen ruymen
Sonder uw verkoolde hout?
Sal -de Kruyden-kieser 3) seggen
130 Dat by oy~, op rauwe wond'
Soeter Balsamen to leggen
Dan uw blader-knauwsel vond?
Sal by 't jaer-gety verwinnen
Van de sware Struyckel-sucht 4),
135 Een gereeder 5) baten vinnen 6)
Dan de geesten 7) van uw' vrucht?
Sulcker tacken, suleker bla'eren 8),
Sucker sstammen, soo -gela'en,
Vind idk twee-mael twintigh paeren
140 Over eene lengh,de 9) staen .
Knoopt nu all' uw' Marmer-bogen,
Roomen, in een' Regel-ry 10),
Noch en sal ick niet gedoogen 11)
Dat het sulck'en rye zy .
145 Laet ick dan mijn ooge weiden
Over d'een of d'ander kant,
'k Vinder altijd-groene weiden 12),
Met gestichten 13) om-geplant ;
Yemand sal my konnen thoonen
150 Of meer huysen, of meer houts,
Maer waer sagh men oyt bewoonen
Soo veel Stads, in soo veel wouds?

1) zwavel. 2) salpeter . 3) De geneesheer die kruiden uitzoekt voor geneeskundige doeleinden . 4) Versta : de vallende
ziekte, die in bepaalde jaargetijden (voor- en najaar) het
rneeste voorkomt. 5) beter geneesmiddel . 6) vinden. 7) aftreksel (van lindebloesem) . 8) van zulke takken, etc . = 2e
naamval afhankelijk van twee-mael twintigh paeren. 9) in
de lengte, op een rij. 10) rechte rij of lijn . 11) toegeven .
12) Versta : grasperken . 13) gebouwen .
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Schoone spitsche gevel-toppen,
Die uw' f lickerende ley,
155 Die uw' weder-wijse knoppen 1),
Als een' jonge Joffer-rey,
Neffens eene 2) siet staen glimpen 3),
Laet my groeten in uw' roy 4)
(Tegen 't boose Taster-schimpen 5)
160 't Opper-puyck van al uw moy .
Welkom dan, herstelde stijlen,
En wel eer Mis-bruyck-te 6) vloer,
Tot net knarssen van de Vijlen
Op het grove Blixem-roer 7) ,
165 Op den fellen MenscGhen-moorder,
Op de snelle SSlinger-slangh 8) ,
Beenen-maeyer, Mueren-boorder,
Donder-doover, Duyvel-sangh .
Welkom, vry-gesproken mueren
170 Van 9) de swarte 10) slaverny,
Even lange moet 11) ghy dueren
Als de Wereld Wereld zy ;
Langhsaem moet u wedervaren
't Slijtigh knagen van den Tij ,d,
175 Lange blijvven uw' Pilaren
Vrede-stammen, Ketter 12) -nijd ;
1) Weerkundige knoppen, nlL van de windwijzers . 2) naast
elkander . 3) schitteren . 4) rooilijn . 5) NI . van de Remonstranten, die het afkeurden dat de hier bedoelde ,Kloosterkerk" in 1617 aan de Contra-Remonstranten was gegeven
voor het houden hunner godsdienstoefeningen . 6) H . bedoelt en dat de kerk weleer voor de Mis dus voor de RoomsKatholieke eredienst is gebruikt, en (in verband met de volgende regels) dat ze als tuighuis en geschutgieterij werd
misbruikt, voordat de Contra-Remonstranten er hun godsdienstoefeningen gingen houden. 7) bliksemend schietgeweer .
8) Een slangh is een soort kanon ; H . noemt het Slingerslangh omdat het kogels slingert . 9) Versta : muren verlost
(,,vrygesproken") van enz. . 10) swart wegens de tijdelijke
ontwij ding der kerk . en omdat er een smederij in gevestigd
was . 11) moogt . 12) bedoeld zijn de Remonstranten ; vgl . vs.
159 ; nij,d = afgunst .
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Lange moeten in u lond'ren
Wetten, woorden, waerheit, eer,
Straf, genade, weroken, wond'ren
180 Van den Eenen alter Heer ;
Lange moeten u begeven 1)
Schande, scheuringh, hoon en spijt ;
Lange moet ghy staen en leven,
Lange wesen dat ghy zij t.
185 Maer mijn Peerd ontloopt sijn' toomen,
't Is to langh de straet bepraet,
Daer soo dichten 2) huys van boomen,
Daer soo soet'en weide staet ;
Nu wel aen, gevloohten 3) spruyten,
190 Eer my weer mijn' hand ontvaer' 4) ,
Laet ons uwen roem ontsluyten
En besluyten met het jaer 5) .
Wat en komt my niet to vooren 6)
In 't herdencken van den Tijd,
195 Die ghy, even als 7) herboren,
In uw' kindsche stonden zijt ;
In de dry-mael dertigh dagen
Als des hemels Kandelaer 8)
Over 't B-ockgien 9) wordt gedragen
200 Naer den Stier en 't Kinder-rpaer 10) ;

Lente .

Als de Locht begint to lauwen,
d'Aarde opent schreef by schreef 11),
't Weeldrigh Vee begint to kauwen
Daer het Schuyt jen onlanghs dreef ?

1) Voor : verre van u blijven . 2) dicht een. 3) dooreengevlochten, nl . van de verschillende bomen . 4) eer mijn hand
weer buiten mijn controle voortschrijft. 5) Versta : beginnen
(,,ontsluyten") met 't begin van 't iaar en eindigen (,,besluyten") met 't einde van 't f aar . 6) Zie vs . 55 . 7) als 't ware .
8) De zon. 9) Het sterrebeeld de Ram (21 maart) . 10) Het
sterrebeeld de Tweelingen . 11) De aarde gaandeweg opengaat, los wordt .

9
205 'k Sie uw' bolle botgiens 1) bersten,
'k Siese baren elck haer blad,
Als een vruchtj .en dat haer persten
Doe 2) 't in 's moeders darmen sat :
'k Sie die onlanghs ddoove 3) struycken
210 En soo menig' schraelen tack,
In een' oogenblick ontluycken,
Weinigh min als onder dack 4)
Onbegrijpelick vermogen
(Spreeck ick dan den Hemel aen)
2,15 Hoe veel meer besien ons' oogen
Dan ons' herssenen verstaen!
Maer cock daelen mijn' gepeinsen
Somtijds uyt de locht in 't slijck :
(Wie kan heel den mensch ont-veinsen 5)
220 Dat by nergens uyt en kijck'?)
Niewe spruytjens van der aerde,
Heb ick menighmael geseit,
Hoe veel hooger is uw' waerde
In uw' j onge weinigheit !
225 Waerd'er 6) altij , d sukkk'en dierte 7)
In de Haeghsche Vryer-schaer,
En 't gerae,ge 8) Broeck-gedierte
Niet soo dicht gesaeyt en waer ;
O ! wat soudt'er op een woelen
230 Om soo menigh Vryer gaen 9),
Die sijn' waerde nu moet voelen
In de menighte vergaen !
Somtij-ds heb ick weer gaen singen,
Soo ick 't niewe loof besagh,
235 Ey! hoe soet zijn 's wereids dingen
Op den eersten niewen dagh !

1) knopjes . 2) toen . 3) verdoofd, schijnbaar levenloos .
4) Versta : dan wanneer ze in een broeikas hadden gestaan .
5) de hele menselijke natuur verloochenen . 6) ware er .
7) duurte, schaarste . 8) grape, begerige. 9) wat zou er een
woelen beginnen enz .
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Maer, o lichte scha duw-vreughden 1),
Hoe vervalt ghy in 't verslijt,
Hoe kan alle niew ontjeughden 2)
240 Met het grijsen van den Tijd!
Hebben niet de j onge j aeren
Die ick van .den hemel houw' 3)
Menigh haestigh paer sien paeren
Met een 's anderdaeghs berouw?
245 Waer uyt moght de wortel spruyten
Die het mis-genoe,gen 4) gaf?
't Vonnis kan sun selven uytten 5) ,
't Jonge lie ve niew was af .
Jonge, lieve, niewe blaertjens,
250 Schepseltjens van eenen nacht,
All' uw' a'ertj ens, all' uw' haert j ens
Z ij n ons nu in eer en acht 6) ;
Maer hoe milder ghy uw' tacken,
Met uw' breeder groente 7) vult,
255 Hoe uw' eere meer sal sacken,
Hoe ghy minder gelden suit .
Dan 8) de reden 9) sal my leiden
Tegen stroom van 's werelds waen,
En 10) uw' waerde doen verbreiden
260 Beid' in 't groeyen en 't vergaen :
Siet, den Hemel is aen 't branden,
En sijn Lichter 11) op het hoogst ;
Spouwt 12) de Land-man in de handen,
't Is op hope van den Ooghst .

Sorner .

1) Kortstondige vreugden, van weinig betekenis . 2) zijn
jeugd verliezen. 3) heb . H . was 25 jaar, toen hij het Voorhout schreef. 4) misnoegen, ontevredenheid . 5) zichzelf
uiten . Versta : de beslissende uitspraak, het beslissende antwoord, spreekt vanzel f . 6) staan nu bij ons in eer en achting .
7) groen, gebladerte. 8) naaar . 9) rede, verstand . 10) Versta
en mij. 11) De zon . 12) spuwt ; t.w . bij het spitten en dergelijk zwaar werk .

11
265 Dry-mael dry en seven uren
Sien 1) ick Titan 2) op de j aght ;
Qualick seven kan by duren
Tot het nutten 3) van den Nacht ;
Minnen-yver doet hem loopen
270 Naer de Vrijster 4) die by siet,
(Blinde Minnaer ! staeck uw loopen,
't Is het Lauwer-meisken 5) niet : )
Wie wil nu het Bedde ruymen
En het klamme peuluw sweet,
275 Wie wil met my uyt de pluymen
Daer 6) ick hem to leiden weet?
Op, mijn' Hagenaers, mijn' Vrinden,
Dit 's ate lang'en Somer-nacht 7) ;
Beter buyten in de Linden
280 Naer den dageraed gewacht.
Hier is alle Dier ontslaepen 8) ,
Hier is 't Krekelltjen aen 't gaen,
Hier begint de Spreeuw -te gaepen,
Hier is 't Quackelt jen aen 't slaen,
285 Hier de Nachtegael aen 't neuren,
Hier de Distel-vinek in swangh 9) ,
Hier de Tortel-duyf aen 't treuren,
Hier de Lij,ster aen den sangh,
Hier
290 Hier
Hier
Hier

Morgen-stond.

is Kauw en Kraey aen 't reppen,
de Reiger in 1de lucht,
den Oyevaer aen 't kleppen,
de Swaluw in de vlucht,

1) Zie . 2) Voor Phoebus, de zonnegod . Deze was ook jager.
3) zich ten nutte maken, nl. om to rusten . 4) Het sterrebeeld de Maagd in de Dierenriem . 5) Daphne, volgens de
mythe in een laurier veranderd, toen zij door Phoebus Apollo
werd nagezet. 6) waar . 7) Versta : de nacht die ge ,maakt'
(d.w .z. de tijd die ge slaapt) is voor een zomernacht to lang .
8) uit de slaap ontwaakt . 9) aan de gang .
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Hier de Koeckoeck aen het stuyten 1)
Over yemands ongeval 2),
295 (Isser yemand die sijn fluyten
Leeren moet, of leenen sal? 3)
Kan u 't hooren niet betrecken 4),
Gunt het ooge sijn vermaeck ;
Siiet de Da-gh-bodinn' 5) haer 6) retaken,
300 Recht a17) schoot sy uyt den vaeck
Kost haer grijse boel8) verjongen,
'k Wedd by hadse noch to bedt,
Daer s' hem nu is langh ontsprongen,
Kap en tuyt 9) en al genet
305 Kap en tuyt als guide straelen,
Ooge-lichten als Robijn,
Wangh en lippen als Coralen
Is haer dagelicksche schijn 10)
Vryers, al uw j onge leven
310 Op het schoonste schoon verhit,
Komt, en helpt het vonnis 11) geven,
Isser schoonder schoon als -dit?
Komt, en helpt my opwaerts kijcken
Langhs der Linde-toppen Goud,
315 Daer sy 't nat gaet overstrijoken 12),
Dat haer Broeder 13) stracks ontdouwt 14),
Hy als Bruydegom 15) behangen
Met cieraeten over hoop 16),
1) Pochen. 2) H . maakt hier een woordspeling met twee
betekenissen van koekoek, nl . de vogel en „iemand die 't met
een getrouwde vrouw houdt" . 3) Versta : is er iemand die
zijn fluiten moet leren kennen, die nog moet merken dat zijn
vrouw hem bedriegt, of is er iemand die zijn fluiten zal overnemen, die zelf 't met een getrouwde vrouw zal gaan houden?
4) bekoren. 5) De Dageraad, de godin Aurora . 6) zich .
7) juist also f . 8) minnaar ; t .w . Tithonus, de echtgenoot van
Aurora, die van de goden onsterfelijkheid, maar geen eeuwige
jleugd had gekregen . 9) haarwrong. 10) uiterlijk. 11) oordeel .
12) Versta : waarover zij de dauw gaat strijken .
13) Phoebus, de zon . 14) doet ophouden, dauw to zijn, dus :
opdroogt. 15) Zie Ps . 19 : 6, De zon is als een bruidegom, die
uit zijn bruidsvertrek treedt . 16) in menigte .
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Hy als Prince vol verlangen
320 Na de voor-eer van den loop 1) .
Op, gesellen naer de Linden,
Op, mijn' mackers, op mijn' mans,
Die hem reedst to veld' sal vinden 2)
Spaer ick 3) noch een' buyten kans
325 Laet ons ooge soo wat weiden,
Misselick waer 4) by de straet,
Deur, of Venster, of van beiden
Hier of ginder open gaet :
Sulck een' Venster moght'er klappen,
330 Sulck een Deurtje moght het zijn,
Sonder yemand to besnappen,
't Waer een tweede Sonne-schijn 5)
Hemel, laet u niet mishagen,
Voert ghy schooner lichten twee 6)
335 Die der dusend 7) met hun dragen,
Hier beneden isser me 8) .
Sulck een' Venster moght'er luycken,
Sulck een Deurtje gapen weer 9),
t Waer wel voor een baeok to bruycken
340 In het klippigh Minnen-meer 10)
Kostelicker minnen-balsem,
Quam daer nemmermeer in 't licht,
Dan -getempert 11) met den alssem
Van een nuchteren gesicht .
1) de eer van de voor-loop : eerst komt de dageraad, maar de
zon laat deze spoedig achter zich . 2) die zich 't spoedigst in
't veld zal bevinden. 3) voor hem heb ik. 4) mogelijk dat
ergens . 5) Voor vs. 332 denke men dat. De zin is : zulk een
venster of deurtje mocht er eens opengaan dat er zich (door
't meisje dat er achter stond) een tweede zonneschijn vertoonde (zonder iemand in opspraak to brengen) . 6) twee
schone lichten, nl . zon en maan . 7) T . w. de sterren . 8) vindt
men ze ook. 9) daarna H . bedoelt waarschijnlijk dat het
meisje- allicht na een blind dat aan de buitenkant zit, opengestoten to hebben - het venster sluit (luiken-_ dichtgaan)
en zich daarna aan de deur vertoont . 10) Een back waarschuwt voor gevaarlijke ondiepten en klippen . 11) gemengd .
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345 's Morgens raeckt men aen de waerheit,
Wat het Meisken voor gestel 1),
Wat voor haer, en of's' oook haer heit2),
Wat gedaente, vleesch of vel :
Is Morgens, eer de lippen kleven,
350 Eer de plaester 3) staet ate pronck,
Eer de poeyer-doosen geven
Dat den Hemel noyt en schonck ;
Eer
Eer
355 Eer
Eer
Eer
Eer
Eer
360 Eer

de Lobben 4), eer de Bouwen 5),
de Kragen, eer de Kant,
ide Wieeken6), eer ode Mouwen,
de Ketingh, eer de Want 7),
de Boorden8), eer de Banden,
de Reep-en9), eer de Rock,
de Moffel 10), eer de Randen 11),
de Vlechten, eer de Lock,

Eer de Tippen 12), eer de Knoppen,
Eer de Steenen, eer de Veer,
Eer de Wrongen, -eer de Doppen 13),
Eer de Peerel, eer de Speer 14),
365 Eer de Tuyten 15), eer de Quicken 16),
Eer de Krullen, eer de bras 17),
Eer de Linten, eer de Stricken
Geven clatter noyt en was .
-Ginder salder een' staen geeuwen,
370 Herwaert,18) staeter een' en niest,
Bend' ibehangen als de Leeuwen
Die men voor de schoonste kiest,19),

1) Gestalte. 2) heeft . 3) Pleister, mouche . 4) lubben,
manchetten . 5) bovenrok . 6) pluksel of lap, tot opvulling .
7) handschoen. 8) omboordsels. 9) Opgenaaide banden of
repen stof? 10) mof . 11) armbanden. 12) waarschUnlijk
puntig eind van het borststuk van een keurslijf . 13) Dop- of
knopvor,mige sieraden. 14) haarspeld .
15) Zie vs . 304 .
16) benaming voDr allerlei dingen, in 't ibizander linten, waarmee men k1eren of uiterlijk voorkomen opschikt. 17) snorrepijperij . 18) hier. 19) Dus met lashangende Karen .
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Beid' bedot 1), bedoeckt, befommelt 2),
Beid' de mutsen over 't oogh,
375 Beid' besweet, begroeyt 3), begrommelt 4),
Beide . Zedigh ; niet to hoogh 5) .
Siet mij-n' Vryers, siet mijn' quanten,
Siet mijn' hersseloose maets ;
Diet zij .n menighmael de Danten 6)
380 Die u kosten soo veel praets,
Soo veel pronckens, soo veel cierens,
Soo veel vleyens, soo veel doens,
Soo veel eerens, soo veel vierens,
Soo veel strijokens 7) , soo veel schoens 8) .
385 Oh ! wat rijsen my de haeren
In % bedencken van den dagh,
Als'er twee to bed-de gaeren 9)
Daer noyt Hy de Sy en sagh ;
Daer een slechtaert 10) is bevangen
390 Met 11) de Veeren voor de Huyt,
Met de Verwen voor de Wangen,
Met de Kleeren voor de Bruyd.
Hola, Meisjens, buyten jocken,
Noode bouw ick op 't g-eval 12) ;
395 Deckt men soo veel met de rocken?
Beter buyten Holland mal ;
In de warme Zuyder landen,
Gaet het vryen wel soo vast 13),
Op een anders oogh en handen,
400 Op een anders trouwen 14) Mast 15) .
1) Met dotten in 't haar . 2) met gekreukelde kleren aan
't lijf. 3) voor : met aangegroeid vuil bedekt. 4) bemorst .
5) Bij 't laatste Beide valt H . zichzelf in de rede met de
woorden : (blijf) fatsoenlijk, (ga) niet to ver! Wij zouden
achter Beide . . . . plaatsen. 6) Dametjes. 7) buigen, strijkages maken . 8) Door 't gedurig nalopen slijten de schoenen .
9) bij elkander komen . 10) onnozele. 11) gevangen met, er
in gelopen door . 12) toeval. Versta : ongaarne laat ik 't aan
't Coeval over, (wat voor een meisje ik krijg) . 13) veilig,
sekuur . 14) betrouwbaar. 15) In sommige warme landen
wordt de bruid voor 't huwelijk door vrouwelijke verwanten
van de bruidegom gekeuxd .
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Maer de Vroegh-tijd is verloopen
Naer ick 'it aen mijn praeten peil,
En de Sonne schier verkropen
Op -den kant van 't Zuyder-steil l) ;
405 Daer begint de straet to legen
Van haer morgenstonds-gewoel,
Daer ontvolckeren de wegen,
Daer is aile man in 't koel .

Midclagh .

My en suit ghy niet verjagen,
410 Felle Straelder van om hoogh,
Snelle Meter van ons' dagen,
Jaeren-passer, Rond-om-o-ogh,
Dampen-trecker, Somer-brenger,
Dagrh-verlenger, Vruchten-baet,
415 Beesten--bij ter, Vel-versenger,
Bland-bederver, Joffer-haet,
Wolcken-drij ver, Nacht-verj ag er,
Maen-verrasser, Sterren-dief,
Schaduw-splijter 2), Fackel-drager,
420 Dief-beklapper 3), Bril-gerief 4),
Linnen-bleicker, Tuyten-kroller 5),
Al-bekijcker, Nummer 6) -blind,
Stof-beroerder, Hemel-roller,
Morge-,wecker, Reiser-?) -vrind :
425 Laet uw' vlammen elders blaecken,
Over 't onbeboomde vlack ;
My en sullen sy niet naecken
Door 't -gesloten Linden-dadk ;
Hier beroep 8) ick 't bitste 9) bijten
430 Van uw' meer als -dollen Hand 10) ;
Maer by souw' sijn' tanden slijten
Eer by my to vatten vond'

1) 't zenith . 2) Voor : schaduwvernietiger . 3) dievenverrader. 4) die de bril to hulp komt. 5) kruller . 6) nimmer.
7) reiziger . 8) tart. 9) felst . 10) Versta : de hitte der
Hondsdagen .
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Jae, vergadert all' de Dompen 1)
Daer het vochtigh Veen of 2) sweet .
435 Laetse t'samen neder plompen
In een -dichte droppel-speet 3),
Noch en b en ick niet verlegen,
Noch en schrick ik niet voor 't nat,
Koel in hitte, droogh in regen,
440 Sit men onder 't Linden-blad .
Wat en had ick niet to spreken
Van de soete Zephyr-suaht,
Die door 't borne 4) loov komt breken
Met ,een' ruysschende genucht 5) ;
445 Met een' flauwe Somer-soelte?
Ah ! wat heb ick disk 6) geseit,
Sit ick in een' groene koelte,
Of -een' koele groenigheit?
Koele Cloris, wreede Marmer,
450 (Hoord' ick onlangrns hier ontrent 7)
Suchten een' door-schoten karmer 8)
In sijn' weeiderigh 9) ellend)
Koele Cloris, al mijn hopen,
Die my mijn' getrouwigheit
455 Soo veel hooger doet bekoopen
Als sy boven d'uwe lent
Heeft u 't sweeterige bangen 10)
Van -den doff en 11) Somer-brand,
Nu soo dickmael doen verlangen
460 Naer den dichten Linden-pand 12),

1) damp . 2) van . 3) een dichte spuit van droppels, dus :
een plasregen . 4) Loom neerhangend voordat de zefier het
beweegt . 5) genoeglijk geruis . 6) dikwijls . 7) in deze omgeving. 8) Versta : een door Amor's pijl doorschoten kermer .
9) vol genot, omdat hij verliefd is . 10) benauwdheid. 11) dof
makend . 12) laan .
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Hebt ghy sijn' gewenschte lonnner
Nu soo menighmael gebruyokt,
En de laffe middagh kommer 1)
Hier soo menighmael ontduyckt,
465 Sonder emmer 2) t'overwegen
In uw over-nerds 3) verstand,
Hoe hem 't herte-pack moet wegen
Die gestadelicken 4) brandt ;
Die de stralen niet moet dragen
470 Eener Sonne verr' em hoogh .
Maer van buds 5) de flicker-slag -en 6)
Van uw een en ander oogh?
Een en ander Oogh, de tortsen 7)
Van mijn' blind-gehockte jeughd 8) ,
475 Vonck en voedsel van mijn' Kortsen 9) ,
Mij n verschricken en mijn' vreughd,
Oogen, die my doet beswijcken
Onder 't hitsigh 10) strael-fenijn,
Sult ghy Cloris noyt doen kijcken 11)
480 Hoe ick smeltende verdwijn?
Sal sy nemmermeer ont-decken,
Door uw' giftige Crystal,
Dat my eene sucht kan trecken
Uyt het bitter ongeval
485 Van mijn' altij d-versche wonden?
Cloris brandt al want sy siet,
(Ondoorgrondelicke gronden ! )
Datse brandt en siet sy niet .
't Liep hoe langhs hoe meer op 't mallen
490 Met de bloed sijn' kinder-tael :
Dan 12) den avond is aen 't vallen,
't Waer to langen 13) nae-verhael :
1) zwoele benauwdheid van de middag . 2) ooit . 3) bovenaards, bovenmenselijk . 4) gestadig, voortdurend . 5) nabij .
6) bliksemschichten . 7) toorsten . 8) mijn jeugd die in het
duister heeft verkeerd (maar nu door u, de lichtende ogen
van mijn geliefde, verhelderd is) . 9) koortsen . 10) heet .
11) zien . 12) maar. 13) tang een .
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Vryers, wilt ghy dieper delven
Daer ick willens blijve stom,
495 Daelt een yeder in u selven,
Dat, en erger gaeter om .
Dauw en doncker zijn aen I sacken,
Son en Hoenderen to koy,
Alle gevels, alle tacken,
500 Alle Meisjens even moy,
Alle kaeckjens even bloosigh,
Alle ooghj ens even gauw 1),
Alle lipjens even roosigh,
Alle mondt j ens even nauw .

Avondstond.

505 Achter 2) nu, verkeerde wijsers 3) ,
Die -de waerh ,eit lede-{breeckt,
Hard-gehoofde logen-,prijsers,
Die voor reden noyt en weeckt ;
Die soo werckelicke 4) straelen
510 Als -de keerssen van den Nacht 5)
Over heel den nlenseh doen :daelen
Al gevoelende veracht .
Komt de Minnen-moer 6) niet blincken
Even 7) als de Dagh verspaeyt 8) ,
515 Even als de Wielen sincken
Daer de Sonne-karr' op draeyt?
Zijn oock niet de Avond-stonden
Altij, d soeter als het licht,
Altijd handiger bevonden
520 Tot de vrye Vryer 9) -plicht?
Menigh Sletgien ongehavent 10),
Menigh onbesneden 11) Sloor
Sal bekennen dat den Avend
tecksel is van alle goor 12) ;
1) levendig . 2) weg . 3) gij die verkeerd wijst, die de
mensen op een dwaalspoor brengt . H. bedoelt degenen die de
sterrenwichelarij afkeuren. 4) werkzaam, veel invloed hebbende . 5) de sterren . 6) Venus (de moeder van Amor), de
avondster . 7) juist . 8) ten einde loopt. 9) Woordspeling,
ook in vs. 626 . 10) slordig . 11) lelijk . 12) vuil .
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525 Datse met dien slimmen gevel 1),
Met dat muffe snot-verlaet,
Met dien spitschen sneppe-snevel2)
's Avonds op haer sdhoonste staet .
Maer, om lack 3) by lack ,te stellen,
530 Menigh Kalver-jonge maet,
Menigh knechjen 4) soud' ick tellen
Dat den Avond niet en haet ;
Dat 5) de, duysterheit doet breken
Door het bloo, de schaem-versohiet 6) ,
535 Dat den doncker meer doet spreken,
Dan het licht hem dencken liet .
O ! de malle mijmeryen
Die een Minnen-alver 7) stort 8),
Moeten veel geladder 9) glyen,
540 Daer by niet gesien en wordt
Maer cock in een' jongen sehroomer
Heeft het reden en bedied 10),
Emmers 11) is by altij d vromer 12)
Die sijn' vyand niet en siet.
545 Hier uyt groeyt het jeughdigh krielen 13)
Nae 14) der Linden-duysterheit,
Hier uyt kittelen de hielen
Met als 't Klockje, Negen, seit ;
Hier uyt is ihet niet to houwen 15)
550 Al wat op het vryen staet,
Hier uyt moeten Broeck en Bouwen 16)
Met de Vleer-muys op de straet.

1) scheef gezicht. 2) snippesnavel; waarschijnlijk bedoelt
H. een vooruitstekende mend. 3) gebrek. 4) jongen . 5) dat
is hier en in vs. 535 lijdend voorwerp . 6) H . bedoelt dat de
duisternis de jongen moed geeft om zich met kracht heen
to zetten over de afstand (= verschiet), -die hem tengevolge
van bleuhei-d en schaamte van het meisje scheidt . 7) gek.
8) uitstort, uit . 9) gladder. 10) betekenis . 11) immers .
12) dapperder . 13) het krioelen van de jeugd . 14) naar .
15) houden . 16) bovenrok ; hier dus de meisjes.
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Linde-blaedjens, luyster vincken
Van soo menig' apen-kluoht,
555 Van soo menigh traen-verdrincken 1),
Van soo menig' sotten sucht,
Helpt my tuygen wat een karmen,
Wat een stommelend gelaet 2),
Wat een blmdelingh om-armen
560 Onder u niet om en gaet .
Trijntgie, sey daer lestmael eenen,
By men 3) eer, ick hebje lief,
Van de kruyn of tot de teenen
Staen ick onder you belief 4) ;
656 Laet me draeven, 1doet me loopen,
Heet me stappen as een' Tel 5) ,
Doet me schencken, hiet 6) me 'koopen,
Siet wat ickje weyg're sel .
Dirckgien (hoord ick strack een' ander)
570 Sel 't dann nummer wese, kind?
Smackje staegh een oogh op Sander,
En mijn' woordgies in ~de wind?
Staet sijn mutsje soo veul trotser,
Soo veul vlugger as het mijn,
575 Hanght mijn rockje soo veul schotser 7),
Soo veul loomer 8) as het sijn?
Weer een ander van ter zijen ;
Nouw, men Troosgie 9), stoor je niet 19),
Liever as ick Griet souw vryen,
580 Liever as ick you verliet,
Lagh ick levendigh bedolven
Daer ick jegenwoordigh tree,
Liever in de groene golven
Van de Schevelinger zee .

1) verdrinken in tranen . 2) stommelende manier van doen,
-dus : gestoei, gedartel . 3) mijn . 4) wil, bevel. 5) telganger.
6) beveel. 7) schever . 8) achtelozer. 9) troostje . 10) wees
niet boos .
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585 Weer een ander. Wel, Agnietgie,
Wel, men hartje, wel, men longh,
Hoe beviel je 't leste liedje
Dat ick gister avond songh?
Heer ! wat stond ick -nat bedropen
590 Voor je deurtgien in dat weer,
Daer jy dichgies laeght ekropen
In de lodderlicke 1) Veer .
Noch een ander, op een banckje ;
Wel eseyt, mijn' soete Moer ;
595 Jouwenthalven 2) , ick bedanck j e,
Maer hoe ist met Vaer en Moer?
Wat! se mochte zoo laugh grollen 3)
~k Sou ons raeye met ons tween
Op en wagentje t'ontrollen
600 Al dit moeyelioke 4), Neen .
Weer een ander aen een Boomrpje
Dat 's nouw al men Moertjes goed ;
Maer dan heb ick noch en Oompje,
0 wat ist en rijcken bloet 5) !
605 Met sen lbogert, met sen weuningh,
Met sen Koren, met sen Ooft ;
Claer, je Vryer is en Keuningh,
Al dit hanght hem boven 't hoofd .
Noch een ander van 't gebroedsel
610 Dat of Pen, of Degen voer' 6)
Mijn soulas 7), mijn vreughden-voedsel,
Ah! quitteert U. E. la Cour? 8)
Sult ghy eewigh absenteeren?
('k Schat 9) de Meid naer Leiden voer)
615 Wilt mijn flames 10) obligeren 10)
Met een expedit 11) retour 11) .
1) lekker. 2) wat jou betreft, voor zover 't van You afhangt .
3) knorren . 4) lastigq . 5) kerel, vent. 6) De arnbtenaren,
officieren en aanzienlijke jongelui . 7) troost (Frans) . 8) de
Hofstad. 9) 'k denk, dat . . . . 10) liefde verplichten . 11)
spoedige terugkomst .
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En noch een van sulcke Veeren :
Wel bizearre van humeur,
Suit ghy my sans 1) fin 1) traineren 1)
620 Met ideen van faveur?
Neen, revesche 2), neen volage 3),
Dus en magh 't niet langer zijn ;
Mespriseert ghy mijn servage,
Aussi fayje 4) ton desdain .
625 Dese zijn de soete vruchten
Van de vrye Vrydoms 5) vreughd ;
Dese zijn de puyck-genuchten
Van een' ongebonden 6) jeughd :
Al dit wonderlick vertellen
630 Volgh ick met een vrolick poor,
En wie souder derven stellen
't Selver seggen voor 't gehoor? 7)
O ! daer gaen ick vleugel- , spreyen 8)
Als een henne-loosen haen,
635 Lacchen in eens anders schreyen,
Baeden in eens anders traen :
Niet dat ick my soedk to blij den
In mijn even-broers 9) verdriet ;
Maer noch 10) vindt by vreughd in 't lijden
640 Die het sonder lijden siet 11) .
Hooger, hooger mijn Gediohte,
Uyt ,de laeghten op 't geberght ;
Ginder krij,gh ick in 't ~gesichte,
Dat u all' uw' krachten verght ;
1) aan de praat houden . 2) halsstarrige, preutse . 3) wispelturige. 4) Thans fais-je . ,Ook ik versmaad u" . 5) het
vrij, niet verloofd zijn . Zie een dergelijke woordspeling in vs.
520 . 6) niet verloofd. 7) H . wil zeggen : mijn niet-verloofdzijn levert me al die pretjes op (nl. 't aanhoren van al die
praatjes ; ik kan er vrij mee spotten, want ik ben niet verloofd) ; ik volg al die wonderlijke verhalen dan ook met een
vrolijk oor, en wie zou ze liever zelf doen dan toehoorder
wezen? 8) klapwieken . 9) naaste . 10) nochtans. 11) Versta : maar to midden van het lijden van anderen verblijdt
hij zich, die 't aanziet zonder zelf to lijden ; hij verblijdt zich
nl . over zijn eigen geluk .
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645 Ginder is een' wolck aen 't drijven
Van een over-volokigh Volck 1) ;
Maer wie sal uw Volck beschrijven,
Voile Volcken-rijcke 2) Wolck?
Pronekt op 't schoonste, Linde-toppen,
650 Reckt soo verr uw' groente reckt 3) ;
Soo veel soo-veel-waerde koppen
Hebt ghy nemmermeer bedeckt .
Sien ick niet voor henen 4) stappen,
Bhemer-vorst 5) uw' eigen 6) Voet,
655 Die noch 7) Arenden betrappen 8),
Noch 7) vertrappen sal, of moet?
Sien ick niet uw' hand geleiden
't Waerde Britten-lands Juweel9),
Dat de Hope noch doet beiden
660 Naer een dubbel Scepter-deel 10) ?

Door-en-door gesifte 11) Zielen,
Die, in weinigh jaeren-tal,
Teenen heat gesien en hielen
Van het slibberigh geval 12) ;
665 Moete 13) noch de spruyt herbloeyen
Van -uw vroegh-+besnoeyt gebied 14) ,
Soo 15) ghy 't Linden-loov hergroeyen
Nae sijn jaerigh 16) snoeyen siet :
1) een menigte die boven 't (gewone) yolk staat, nl . de
Koning van Bohemen met Qn gevolg. 2) Immers 't gevolg
van de Koning bestond uit lieden van allerlei nationaliteit .
3) rekt u zoveel mogelijk uit, it .w . uit fierheid over hen die
onder u lopen . 4) vooruit . 5) de in 1620 door de Duitse
Keizer verdreven (z.g .n . Winter-) koning van B-ohemen,
Frederik V van de Palts, die toenmaals in Den Haag woonde. 6) zelfde. 7) nog . 8) op Arenden trappen, nl . op de
dubbele adelaar van 't Oostenrijkse wapen ; ; dus : die 't Oostenrijkse huis (of de Duitse keizer) nag overwinneen zal .
9) 's Konings gemalin, Elisabeth van Engeland . 10) Nl. Bohemen en de Palts. 11) Versta : gelouterde, nl . door beproevi-ngen. 12) de onbetrouwbare Fortuin . Versta : voor- en
tegenspoed hebt gekend . 13) moge . 14) macht . 15) zoals .
16) f aarlijks .
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Weere noch des hemels segen
670 Swaerder onweer van uw bloed 1),
Soo by van u Son en regen
Onder dese bladers doet .
Maer, Getrouwe Leeuwen-hoeders 2) ,
Spangiens uyterste 3) gevaer,
675 Oud' en Jonger Nassau-~broeders,
Onverwinnelicke Paer,
• twee van de wonderheden
Die de wereld in haer 4) siet,
Geeft my toe een' vrye reden 5) ,
680 Dese gangh en past u niet.
Soec'ken wy u dan t'ontrecken
't Nutten 6) van dit Somer-pad ?
Neen ; maer wenschen u to decken
Onder een verdiender .blad
685 Emmers waer u niet to thoonen
Halven Hollands yver schier,
Waer al yeder tack een kroon, en
Yeder Linden een Laurier 7) .

• alleen, ontbonden 8) Schaepen,
690 Joffer-volgers, Haeghsche jeughd,
Minne-4kinders, u to raepen,
• vermaen' i6k dese vreughd 9) .
Vat de dagen by haer' veeren,
In haer bloeyen, op haer puyck,
695 Eerd'er noch vier vijftien keeren
Naeckt haer droevigh ongebruyck 10) .
1) geslacht. 2) Bedoeld zijn Maurits en Frederik Hendrik ;
zie vs . 675. 3) grootste . 4) zich . 5) vergunt mij vrijmoedig
to spreken. 6) gebruik, genot . 7) immers de halve genegenheid van Holland zou u bijna niet getoond kunnen worden,
al ware iedere tak een krans en iedere linde een laurier ;
m .a .w . : al ware enz ., dat zou nag nauwelij'ks genoeg wezen
om u slechts de halve genegenheid van Holland to tonen .
8) vrij van banden . 9) u raad ik aan, deze vreugd (t. w.
,,'t Nutten van dit Somer-pad" vs . 682) to scheppen . 10) er
nog 60 (dagen) omgegaan zijn, komt de tijd dat gij niet meer
van de dagen kunt pro f iteren .
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Dan sal dark en tack staen schreyen
Met een' vochten Herfsten-traen,
Dan sal stof in slijck verkleyen,
700 Dan sal dauw in mist vergaen,
Dan sal yeder blaedtjen spreken
Dat het Linden-rijs ontswaeyt 1),
Meiskens, leert den hooghmoed breken,
Alle schoon-in't-oogh 2) verwaeyt .

Herfst .

705 Waer is 't groen dat noyt en dordde
Onder 't nijpen van den Tijid?
Soo ick ben staet ghy to worden,
Onlanghs was ick dat ghy zijt ;
Hier in zijn wy t'ongelijcken 3) ;
710 Dat ick hadde wacht ick weer ;
Maer uw luyster-schoon 4) gaet wijcken
Buyten 5) hoop van weder-+keer.
Schoonheid, plaester van gebreken,
Oogh-verleidster, schaduw' schim,
715 Wordt ghy Boomen 6) vergeleken,
Oordeelt niet het oordeel slim 7) ;
Soo magh 8) uwe glans beswijcken
Met der jaeren Winter--keer 9),
Linde-+tacken to gelijcken
720 Waer u t'onverdienden 10) eer .
Laet eens ouderdom doorgroeven
Dat geladde 11) velle-veld,
Dat Been' spiegel laet behoeven
Die sijn' rimpels geeren telt 12) ;

1) van 't lindetakje a f vliegt . Met vs. 703 beginnen de woorden van ',t blaedtjen . 2) uiterlijke schoonheid. 3) niet to
vergelijken . 4) luistervol schoon . 5) sonder. 6) Versta : bij
bomen. 7) schee f, verkeerd. Vgl . vs . 525. 8) moet . 9) de
komst van de winter uwer jaren, m .a .w . als gij oud word10) to onverdiend een. 11) gladde . 12) dat geen spiegel
nodig maakt voor hem die zijn rimpels gaarne telt (daar hij
't wel tastende kan) .
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725 Laet eens dry verbleven 1) stij len
Van -den eertijds Tanden-trap
't Bleecke lippen-hol doen quijlen
Op de kinderlicke pap :
Waer op suit ghy schae-verhaelen
730 Nae soo grondeloosen 2) val,
Waer 1st, naer 3) soo diep'en .daelen
Dat u aengenamen 4) sal?
Zijn 't de silver-haere vlechten
Daer ,ghy eindelick op swilt 5) ?
735 Neen, sy sullen u verslechten
Daer ghy noch op stoffen wilt.
Maer, laet Maend en Jaer verouwen,
Laet verdorren al dat groeyt,
Laet het lochten-vack 6) veroouwen,
740 Laet verkorsten al dat vloeyt,
Noch al pleit ick voor mijn' Linden,
En haer winter-grauwe rijs 7),
Sonder oyt ververwt to vinden
Schoonder groen in schoonder grijs.

Winter.

745 Lust en hoop van sien en leeren
Hebben my wel eer geruckt
Daer men boven alle leeren 8)
Naer de haoghste hooghden buckt 9) ;
Daer den onervaeren reiser 10)
750 Bergen siet en wolcken zeit 11) ;
Daer u, Roomen, van uw' Keiser 12)
's Werelds maecksel selver scheidt .

1) overgebleven . 2) diep een . 3) na. 4) aangenaam maken,
nl. bij anderen. 5) zwellen, zich met trots verhef fen . 6) luchtruim . 7) Voor : takken . 8) ladders. 9) in gebukte houding
de hoogste hoogten tracht to beklimmen . H . bedoelt de Alpen.
10) reiziger . 11) Versta : de sneeuwbergen voor wolken aanziet. 12) De keizer van 't Heilige Romeinse of Duitse Rijk,
die in Huygens' tij ,d Italie niet meer bezat maar wel Duitsland .
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'k Heb die eewigh-witte steilen 1)
Beid' bekeken en beschrijdt 2),
755 (Feil ick, Liefde help' my deilen 3)
Onwaerachtigheits verwij t)
Maer, besneeuwde Linde-kruynen,
Noch verwacht ick to verstaen 4) ,
Waer in die bevrosen duynen
760 Boven uwe waerde staen
Spitsen sy haer' Hemel hooghte
Op 5) uw' neder-daligheit,
Duystert 6) weer haer' altijd droo ghte
Met uw' nemmer-schraeligheit 7)
765 't Schoon van 't Aile staet in 't scheelen 8),
Nergens woont het heel in een,
Die het maeckte wilde 't deelen
Veel in alien, al in geen .
Wat gewenschter 9) erve-looten 10)
770 Heeft Sijn' hand u toe-gesomt,
Half -gepresen Linde-pooten 11)
Daer men t'einde prijsens komt 12),
't Zy ick op 's jaers kinder-dagen,
't Zy ick op sijn' jeughde-kracht,
775 't Zy ick op sijn' vochte vlaegen,
't Zy ick op sijn sterven acht !
O ! dien eewigh 13) buyten kommer
Van ontijdelick verlet 14)
Onder 't spelen van uw' lommer
780 Af to leven 15) waer' geset 16) !
1) steilten . 2) beschreden . 3) helpe mij delen, drape ook
een deel van . 4) nog altijd zou ik wel eens willen horen .
5) spitsen op = verhef fen boven . 6) verduisteren. 7) H. bedoelt waarschijnlijk dat de linden nooit saploos, nooit dor
zijn. 8) bestaat in het verschil, de vergelijking met iets
anders. 9) gewenschter is hier geen comparatief, maar een
2e naamval . 10) erfdeel . 11) plantsoen (vandaar nag de
naam van de Poot to Deventer, en beide de Poten in Den
Haag) . 12) Versta : waar men aan 't einde van zijn prijzen
is, is amen eigenlijk nag maaar half met uw lof klaar . 13) Versta : o gelukkig hij die altijd enz . 14) to ontijde komende,
onaangename verhindering.
15) het leven doorbrengen .
16) toebedeeld.
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O ! die eewigh als gevangen
Binnen dese paelen laegh !
Wat veranderlick verlangen
Voerden hem uyt uwen Haegh 1) ?
785 Maer, o Wiege van mijn leven 2),
Voester, Minn', en Baeeker-mnoer,
Wilt my, Vader-land, vergeven,
Wensch ick buyten 't reden-snoer 3) ;
Noch en legh ick soo begraven
790 In mijn' lecker' lusten niet,
Ick en wistse wel4) t'ontdra ,even
Daer 't my uw' begeerte ried .
Emmers dat ick adem-suyge,
Dat ick vocht en voedsel treck,
795 Dat ick tongh en leden buyge,
Dat ick lijf en leven streak,
Emmmers hoort u 't half bedingen 5)
Deser igaeven vruchten 6) toe,
Emmers hebt ghy half to dwingen 7)
800 Wat ick ben, en kan, en doe .
Isser dan of doen, of kunnen,
Of ~bedencken 8) binnen my,
Houd ick 9) van des Hemels -gunnen
Dat uw' gunste waerdigh zy ;
805 Heet 10) my uyt uw' boesem scheyen,
Heet my vluohten met een' wenck,
Moet 11) ick strack 12) in Sout verkeyen 13)
Daer 14) ick maer to rugge denck .
1) omheining, begrensing ; tevens woordspeling met de
naam Den Haag . 2) H. bedoelt, blijkens vs . 787, het vaderland . 3) buitensporig, onredelijk. 4) of ik wist ze wel enz .,
dat ik ze niet zou weten enz . H . wil zeggen dat hij, als het
vaderland het van hem verlangt, zijn lusten (t .w. het genoegen am aan het Voorhout to verblijven) wel voor een verblijf
buitenslands wil opgeven . 5) aanspraak op de helft . 6) Ook
vruchten is een 2 ;de naamval : van de vruchten dezer gaven,
m .a .w . van hetgeen ik met mijn leven en mijn gezondheid
kan doen. 7) kunt gij half bevelen . 8) gedachte, verstand .
9) heb ik gekregen . 10) beveel. 11) mope . 12) dadelijk.
13) verstenen (gelijk Loths vrouw) . 14) wanneer .
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Heb ick eens de krij tte Stranden 1)
810 Westewaert voor u beseilt 2),
Heb ick eens der Zuyder-landen
Steiiste spitsen af-gepeil't 3) ;
Noah die hand om eer to winnen,
Noch die wet om verder gaen,
815 Noch dat herte, nosh -die sinnen
Bieden u haer' plichten aen 4) .
', t Waer to Wijvelicken sorger 5)
Die niet alien Wereld-grand,
Aller menschen medeborger 6),
820 Vaderlands gelijek 7) en vond ;
Die niet even 8) achten konde
Of hem Noord of Zuyden sagh,
Of hem 't Bedde-gaen 9) besonde 10) ,
Of het rijsen van den dagh 11) .
825 Is doch 12) 't Vaderland to minnen
Boven al dat min-verlei-dt 13) ;
Stijgh dan hemelwaert, mijn' Sinnen,
Daer uw' Vader-erve 13) lent :
Ziele, streckt uw' traege vlercken
830 Daer ghy her-gesonden 15) zijt,
Leert op 't sonder-ende 16) mercken
Eer uw endelick 17) verslijlt'

1) Vgl. vs. 90 en de aant. aldaar. 2) N1. bij zijn reis met
het gezantschap in 't begin van 1621 . 3) N1. bij zijn reis
naar Venetie in 1620. 4) nog (altijd) biedt die hand u haw
plichten aan (m .a .w . : stelt die hand zich tot uw beschikking)
om eer to winnen ; nog (altijd) biedt die voet enz. 5) onmanlijk een tobber . 6) Versta : die niet, als medeburger van alle
mensen, alle wereldgrond enz. 7) aan 't Vaderland gelijk.
8) gelijk, hetzelfde. 9) Versta : het ondergaan van de zon,
dus het westen . 10) bescheen. 11) Versta : het oosten .
12) toch . 13) al die verleiding der min, alles wat 't hart
bekoort. Versta : als toch de liefde voor het Vaderland boven
alle andere liefde gaat . 14) Vaderland. 15) vandaan gezonden, afkomstig. 16) de eeuwigheid . 17) tijdelijk leven, hier
op aarde .
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Leert het stof uNv stof bevelen 1),
Leert ontstrammen eer ghy loopt,
835 Leert u van uw selven stelen 2),
Leert genaecken dat ghy hoopt 3)
Maer oock, Heer, om Dijner eeren,
Eewigh Een, en eenigh Goed,
Leert haer uyt Dijn' Leere 4) leeren,
840 Wat sy leeren leeren moet 5) .
(Nov. 1621) .

1) last uw stof aan het stof, aan de aarde over . 2) losmaken . 3) T .w . de hemelse zaligheid . 4) Uit Gods Woord .
5) wat zij moet (aan)leren to leren .

KEPKTPAIA MAITI~
't KOSTELICK MAL

1,
2) .

AEN DEN HEERE

JACOB CATS

3),

Dooemael
Pensionaris der Stadt
DORDRECHT 4) .
Een' op-gesnoeide Broeck 5), een' sackende Bragoen 6) ;
Een holle Harnasch-tip 7), een door-gekapte Schoen 8),
Een' averechte Tei19), dack-decksel van de luysen ;
Een op-gekrulde Strop 10), om ratten in to huysen ;

1) Corcyraeische zweep, een zweep, zoals er op 't Griekse
eiland Corcyra werden gebruikt ; H. bedoelt : „'t overtollig
sieraad" . Volgens een Latijnse aant . van H . zelf wordt „Cart.
zweep" gezegd „van een zaak die met overtollige tooi versierd is . . . . Daar de Corcyraeers door talrijke opstanden verontrust werden, was 't hun gewoonte reusachtige zwepen, met
ivoren ,handvatten versierd, to dragen". 2) de veel geld kostende, dure, dwaasheid . 3) De bekende dichter, 1577-1660 .
4) In de eerste uitgave, verschenen in 1622, heet Cats nog
,,Pensionaris,der Stadt Middelburgh" . 5) een broek waarvan
het onderste gedeelte is a f gesneden (zodat hij alleen nog
maar het bovenbeen bedekt) . 6) van de schouder afhangende
strook, behorende tot de Spaanse klederdracht . 7) De borst
van 't als een harnas stijve wambuis liep soms van onderen
in een punt (tip) uit, die naar voren uitstak en aan het einde
naar binnen was omgebogen, zodat ze een voor niets dienende
holte vormde. 8) De schoenen waren veelal op zij diep ingesneden, zodat zij uit een voor- en een achterstuk bestonden,
die door weinig meer dan de zool verbonden waren ; daarom
spreekt H . van door-gekapt . 9) omgekeerde schotel, n 1 . de
hoed . 10) Versta : de geplooide kanten kraag .
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5 Een om-geworpen 1) Hemd, spijt 2) Waschters blooten
arm
Een om-ggeworghde 3) Kuyt, spijt Beulingh-maecksters
darm ;
Een over lintte voet, spijt Doffers ruyge pooten ;
Een steile stelten hiel 4), spijt Satyrs spitsche kooten ;
Een swaeyende Kappoot 5), meer hinderlick dan nut,
10 Meer viagge dan verdeck, meer ballast dan beschut,
Ghy lacht, geleerde Cats ; ik gunn' u dat vermaken,
Die milte-kittelingh, die oeffeningh van kaecken ;
Maer siet wat achter om, deinst 6) eens tot op den dagh
Die ons gemeene Vaer 7), eerst aengesien, eerst sagh 8)
15 O ! die then niewelingh, then onbedreven spitter 9)
Dat maecksel had ~getoont, hoe dwars, hoe wrangh,
hoe bitter
En hadd' by 't niet beloert, hoe hadd' hem 't niewe hoof d
Gedraeit in 't over-slaen 10) wat beter waer' gelooft,
Of dat het suns gelijck 11) den sesten 12) was geboren,
20 Of met het zee-,gediert een' Sonne-reis 13) to voren!
Waer hadd' by 't woord gesocht (hy die se all' kost
vinden
Om al dat voor hem stond aen tongh 14) en tael to
binden 15),
Waer hadd' by 't achter-haelt, en in wat herssen-hoeck,
Om edit herschapen 16) Bier in 't aller dingen boeck 17)
25 Te plaetsen op sijn' ry? En ghy, ontleende lenden,
Gebroken Adamin uyt die 18) u sagh en kenden
1) (aan de armen) omgeslagen . Die omslagen waren met
kanten versierd . 2) niet onderdoende voor . 3) omwrongen,
nl . -door -de nauwsluitende kousen . 4) Versta : een hiel met
hoge hak er onder. 5) mantel. 6) (met zijn gedachten)
teruggaan. 7) Adam . 8) Versta dus : tot aan de dag waarop
Adam geschapen werd .
9) landbouwer ; zie Gen . 3 : 23 .
10) overwegen . 11) als zijns (Adams) gelijke, dus : als mens .
12) Nl . op de zesde scheppingsdag. Zie Gen . 1 : 26 . 13) dag .
Zie Gen . 1 : 21 . 14) taal . 15) een naam to geven . Zie Gen .
2 : 19, 20. 16) dit uit de een of andere diersoort vervormde
Bier : Adam imm-ers zou de modieus geklede man niet als een
mens herkennen, en dus voor een metamorphose van een of
ander dier houden . 17) Nl. het boek der natuur . 18) Versta
gebroken uit hem die .
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En keurden voor sun vleesch 1), en noyt en hadd'
gekent 2),
Groot-moeder, die ons all' gebaert hebt en geschent ;
Die u naer 3) 't ongeval van 't sondigh appel-slocken
Voor oogen hadd' gebrocht twee op-getoomde locken 4),
Een' over-meelden top 5), spijt molenaren kruyn,
Een dubbel backhuys vel 6) spijt spijtigen 7) ajuyn,
Twee sinnelicke, meer ~dan sienelicke 8), brauwen,
Een uyt-gewortelt paer, trots 't konstige benauwen
Van d'oud-beroemde streep (is Griecken land gelooft)
Die eens getrocken wierd en ander-mael geklooft 9) ;
Een over-laden Oor met oude-moeders beenen 10),
Met verr en diep-gesocht, en daerom waerde, steenen ;
Een om-gebandden 11) hals, trots eenigh Brack-gespan 12) ;
Een schuynsche rimpel-kraegh, trots aller Boeren wan ;
Een rondo m staelen 13) arm, trots aller Krijgsluy vonden ;
Een open Memmen 14) -hol trots wind en winters wonden ;
(Tref t' eener 15) -niet to recht dit onbeschaemde moy,
Zijn id'Hoenders niet to koop, wat doen sy uyt de koy?)
Een stege Walvisch-romp 16), plat achter, spits van
voren ;

1) Zie Gen . 2 : 21-23 . 2) Versta : ofschoon hij u vroeger
nooit gekend had (thans voor 't eerst zag) . 3) na . 4) Nl . de
haarlokken, op zij van 't hoofd opgekruld . 5) gepoederde
kui f, hoo f dhaar . Vgl . vs . 234 . 6) Het vel wordt dubbel genoemd wegens de laag blanketsel . 7) akelig, naar, genoemd
wegens zijn werking op de ogen . 8) meer zinnelijk, de hartstochten prikkelend, dan zichtbaar ; de wenkbrauwen werden
nl . goeddeels uitgetrokken (vs . 34) . 9) Versta : een uitgeworteld paar, niet onderdoende voor 't kunstig nauwer, smaller
maken (-- benauwen) van de oud-beroemde streep (als men
't Griekse verhaal geloven mag) die eens getrokken werd en
tweemaal gekloofd. De Griekse schilder Apelles nl . had over
een paneel een zeer dunne streep getrokken ; zijn kunstbroeder
Protogenes ~deelde die streep door een nog fijnere, waarop
Apelles de laatste lijn nogmaals doordeelde . 10) een oor,
overladen met de beenderen onzer grootmoeder (de aarde),
du s met stenen . 11) Nl . met een halsketen . 12) een span
jachthonden .
13) door de armband .
14) vrouwenboezem .
15) iemand ; bedoeld is, blijkens de aantekening van H . zelf,
de Spaanse gezant in Engeland. Men denke achter vs. 43 de
woorden :door to zeggen . 16) stij f keurslij f, uit baleinen vervaardigd .
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Een op-getroste krans 1) trots eeni'g' Klocken-toren ;
Een' om-gehoepte pack, trots eenigh Keernen vat 2) ;
Een, 'k weet niet langer hoe, al wist ick langer wat .
Hadd' u dit Wereld-spoock 3), dit schielickst 4) aller
dingen
50 Niet wel uw' huyden-rock 5) of uw' huyt doen
ontspringen?
Hadt ghy niet wel geschreeuwt, met een' verschrickten
keer 6),
Wegh Zielen-moorder, wegh, ick eet Been' appels meer?
Maer oock, verleidde schaep, Stiefmoeder 7) aller
wij ven,
Stond' kinders kind'ren toe met Beste-moer to kijven 8),
55 My dunckt ick u voor al in rechtelick beklagh 9)
De klad van onse schuld licht op to pleiten sagh 10) .
Wie toond' u 't Vijggen-blad? de schaemte . Wie het
schamen?
Ervarentheit van 't quaed . Wie leerd' u 't quaed
beramen?
Een suet getonghde beest. Wie bond' u aen haer 11)
woord?
60 Mijn ongebonden keur 12) . 0 smettelicke moord 13) !
0 struyakel 14), die met dy 15) soo menigh eewenerven 16)
1) H . bedoelt de, ter hoogte van de knie opgenomen en
daardoor met doffen (bol staande stukken zijde) over de er
onder uitkomende onderrok neerhangende bouwen of bovenrok, die hij bij de kroonlijst van een toren vergelijkt . 2) een
met een hoepel om het middel gehangen kledingstuk, dat niet
onderdoet voor een karnton . H . meent de onderrok, waaronder de vrouwen een wrong in de vorm van een hoepel, die
in 't Frans vertugadin heette, om het middel droegen, zodat
die rok rondom recht naar beneden hing . 3) op de wereld, de
aarde, levend spook . 4) onverwachtste. 5) rok van beestenvellen . 6) terwijl ge u verschrikt afwenddet. 7) H. noemt
Eva stiefmoeder omdat zij haar kinderen, de vrouwen (en
alle mensen), ongelukkig heeft gemaakt . 8) als 't (ons) nakomelingen veroorloofd was met onze grootmoeder (Eva) to
twisten . 9) voor de rechtbank . 10) gemakkelijk zou kunnen
aanwrijven . 11) beest werd voorheen vrouwelijk gebruikt .
12) vrije wil . Dit is Eva's antwoord. 13) misdaad die (uw
nakomelingen) besmet, t .w . met de erfzonde . 14) val . 15) u .
16) uw erfgenamen gedurende zovele eeuwen .

36

65

70

75

80

Geruckt hebst in 't verdriet van Werden, Zijn, en
Sterven,
Uyt d'aller heilen hooghd in 't -aller quaelen dal l),
Daer galle groeit in 't hert, en 't hert, broeit in de gal!
Vervloeckte snoepery, naer dijn' verboden beten
Besueren wy de dood van 't gulsigh Willen-weten 2),
Die wortel heeft in ons by tacken voort-ge'bracht
Kouw, Schaemte, Kleederen, Begeerlickheit, en Pracht .
Die 't lecke schip beschreidt, zeilt daerom niet to
dichter 3) ;
Die onder 't pack versucht, draeght daerom niet to
lichter
Leent schouders, al dat leeft, elck lij,de voor sijn deel ;
Noyt sagh ick zeer in sucht, noyt wond in traenen
heel 4) .
Mijns deels 5), vernaemde 6) Cats, ick swicht en duyck
~en draegh het ;
Soo veel een ander draeght, ick sie, belach, bekla-egh het
't Beklagh is broederlick ; en 't waer to herden hert 7)
Dat Been gevoel en trook van suns gelijcken smert :
't Belacchen lichtelick sal yemand min genoegen 8) ;
Als of verdriet en vreughd in een gespan to voegen,
Onhebbelicker 9) leeck, dan 't Henxt-peerd by de
Meer 10),
Onlijdelicker neep als 't knippen op een sweer .
Die 11) hoore mijn verschoon : van duysent ongevallen
Die ick door-delven sie gesontheits teere wallen,
Komt myd'er 12) een 'te voor 13) da.t beid' Stadt en
Casteel
Der Kleine-wereld 14) treft, beid', neer en opper-deel :

1) Versta : uit het paradijs op de aarde (het gewone leven
in de wereld) . 2) Zie Gen . 3 : 5 . 3) Versta : door 't schreien
wordt 't lek in 't schip niet gestopt . 4) genezen . 5) voor
mijn deel, wat mij betreft . 6) vermaard. 7) to hard een
hart . 8) de spot zal iemand allicht minder bevallen . 9) ongepaster . 10) merrie . 11) Versta : zo iemand (vgl . vs . 77) .
12) mij er . 13) Versta : zie ik er een . 14) Kleine-wereld
(Microcosmos) is een -benaming voor wens . Stadt en Casteel,
of neer- en opper-deel van die Kleine-wereld zijn de romp
en 't hoof d .
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85 De Sieckte 1) die 't gedruys van haer' versufte 2) toonen
Kan opwaert stijgen doen, -tot daer de sinnen woonen ;
Wat apelicker pert 3), wat spottiger gelaet
Sien wy niet dagelicks aen dit gemeene 4) quaed?
(Gemeen? meer als gemeen : als 't allesins 5) geweten
90 En niet vermomt en wierd' by die het heeft geseten .)
Sulck 6) stelt sich boven reick van aller staten 7) top,
Spreeckt hooge, treedt niet laegh, spant borst en buyek
en krop,
Is dunkend'-Heer 8) van al, maeckt van 't Oost sijnen
setel,
Sijn' voet-banck van het West, noemt ,de Zee sijnen ketel,
95 Het Sonne-licht sijn vyer, 't Gevogelt sijn gebraed,
Het Mane-rond sijn' toorts, den Sterren-pad sijn' straet,
Den Donder-draf 9) sijn woord, de Winden sijn
versuchten,
Den Regen sijn gequij l, den Blixem sijn verluchten 10) ,
Wijst Princen uyt haer goed, praet Vorsten van de banck,
100 Velt Keysers met een' wenck, brenght Koningen in
dwanck 11) .
Wat is by in der daet? vraeght die hem sien en
hooren 12),
Een broodeloose bloed, een bedelaer geboren .
Sulck schept sich eenen schrick van alle dat hem naeckt
Wat lett 13) hem? 't is van glas al wat men aen hem
raeckt ;
105 De stoelen zijn sijn' dood, het bedde doet hem beven,
Daer vreest by voor den bil l hier sal hem 't hoofd
,begeven ;
Daer grouwt hem 14) voor een' soen, daer trilt by voor
een' knip,
Als een verlegen 15) schip voor 't stooten van de klip .
1) De phrenitis, zoals H. zelf aantekende, een zielsziekte
waarvan hij onderstelde dat ze ontstond in 't middenrif en
opsteeg naar de hersenen . 2) krankzinnig. 3) apepart, apestreek. Apelicker en spottiger zijn hier genitieven . 4) algemeen . 5) overal (waar 't zich voordoet) . 6) de een .
7) standen. 8) heer in zijn eigen verbeelding . 9) het rotten
van de donder . 10) verlichting . 11) onderwerping . 12) vraag(t)
't aan zijn omgeving. 13) scheelt. 14) gruwt hij . 15) verkeerd liggend, uit de koers geraakt .
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En, noch meer,

(o die 't saeg' aen 't meerendeel der

menschen ! 1)
110 In die doorluchtigheit 2) sat sijn wil, sal sijn wenschen,
Wat by hoopt, wat by haet, wat by mint, wat hem quelt,
Voor al dat oogen heeft, ten thoone zijn gestelt.
Sulck laedt sijn aengesicht met een' versierden snevel 3),
Daer hem noch boom, noch staeck, noch mast, noch
spriet, noch gevel
115 Byte verlijcken dunckt. Een ander, die ick gis,
Van allen menighmael minst buyten gissingh is 4),
Buckt waer by staet of sit, vreest Kercken-stijlen
1eeghde 5) ;
Want of 6) sijn hoornen kruyn 7) de welfselen beweeghde,
't Gebouw moght struyckelen . Een leste (mogelick
120 Niet altij,d buyten twist van recht of ongelijck)
Liep liever eewigh bloot, dan nae den hoed t , e hooren ;
Hoe soo? bedeckt by 't hoofd, wat raed met d'Esels
ooren?
't Zijn droeve teeckenen van een' gequetsten geest,
Toe-gangen 8), soo het schijnt, des menschen tot de beest,
125 Verdrieten sonder paer 9) ; dat opper-stuck der leden,
Dat edel reden-huys soo leegh to sien van reden.
Wie isser evenwel soo kittel-doof 10), soo steegh 11),
Die 12) al dit mymeren 13) niet eens aen 't lacchen
kreegh?
Die, kijcker van dit spel, sich niet en liet ontvallen,
130 Wat drolliger ver-driet, wat droeffelicker 14) mallen!
1) mocht men 't aan de meeste mensen zien! (t .w . datgene
wat de krankzinnige zich inbeeldt dat van hem gezien wordt) .
2) doorzichtigheid . 3) verzonnen neus. Versta : een ander
voorziet in zijn verbeelding zijn aangezicht met een neus enz .
4) die zich m .i . menigmaal 't minst van alien vergist . Zie
aant. 7 . 5) laagte . 6) als. 7) Van bedrogen echtgenoten
zegt men wel dat zij horens op 't hoofd dragen . H. beweert
dus, dat zulke monomanen die zich verbeelden overal to
moeten bukken (en natuurlijk ook wel andere zielszieken)
heel dikwijls door hun vrouwen bedrogen worden : ze zijn nog
zo gek niet dat ze overal voor bukken, zegt hij spottend (vs.
116), want ze -dragen horens! 8) overgangen . 9) weerga.
10) ongevoelig voor kittelen . 11) stijf. Vgl . vs . 45. 12) Die is
hier lij dend voorwerp . 13) su ff en, malen . 14) drolligher en
droeffelicker zijn hier genitieven . drolligh = grappig .

39
Hier licht de reden, Cats, waerom my dunckt ick malgh
Noch altij ds zijn verknocht 1) aen d'eene Wijsens lack,
Noch aen des anders traen 2) in 't aensien oft vertaelen 3),
Van 's Werelds siecke vreughds belacchelicke quaelen .
Hoe menigh' lippen-beet en heeft my niet gekost
135
't Ontmoeten van een Dier 4), dat ick ontmoeten most
Met een gebogen hoofd, om dat het korts 5) sijn' leden
Met dier-gedoopte 6) Wol, met versche Linnen-sneden 7),
Met niewe Wormen-web 8) versierlick had bevracht !
140 En, als ick somtijds dan mijn stralende 9) gedacht
Door die gewaeten drijv, en stelle my aen 't tellen
De stucken 10) die ick weet 11) met die gevoegh :de vellen
De konst verborgen heeft, wat hatelicker 12) lucht,
Wat schandiger 12) gesicht, -wat dompiger 12) gerucht 13)
145 Daer onder zijn gehuyst, (vergeeft my Joffer-dieren,
Ick ken mijn herte vry van schimpelick versieren 14)
Het lacchen berst my wel tot seeverens toe uyt,
En heeft my menighmael doen spreken over-luyd,
0 mensch gelijoke 15) list, o -dicht-,doortrapte trecken 16),
150 Hoe verr-voorsichtelick gaeft ghy den raed van decken
Dat 17) mogelick ondeckt 18) nooh o .or, noch hand,
noch mond,
Noch oogh, noch neus belust om to genaecken vend,
En nu, als ongesien, by 't meerendeel gepresen,
By velen wordt geacht een heilighdom to wesen !
155 't Nootsakelick verdeck 19) waer noch verschoonens
waerd ;
De Winter leert 20) soo wel de Kleeren als den haerd ;
Bloott Indien den buyck, wie sal het Holland vergen? 21)
1) mij houden . 2) De beide wijzen zijn de Griekse wijsgeren Democritus en Heraclitus, van wie de eerste om alles
lachte, de laatste alles van de donkere kant bekeek . 3) verhalen. 4) vrouw. 5) kort geleden. 6) duur geverfd. 7) nieuw
linnengoed . 8) zijde. 9) doorborende . 10) Thans : 't tellen van
de stukken . 11) Versta : weet dat. 12) Vgl . bldz . 38, aant. 14 .
13) dof rumoer, gerommel. 14) verzinnen . 15) de mens
passende. 16) listen, spreken, zo doortrapt dat men ze niet
doorzien kan . 17) Versta : de raad om datgene to bedekken
wat enz . 18) onbedekt . 19) de nodige bedekking . 20) leert
de mensen gebruik to maken van. 21) willen de Indiers met
een naakt lichaam lopen, wie zal 't van de Hollanders vergen?
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Dat ginder oorboor 1) heet, waer hier de siecke tergen
Maer Holland, nude roem van slechte deftigheit 2),
160 Waer halen wy een' schild voor uw' gerechtigheit 3)
In 't smettelick 4) behael 5) van d'over-zeesche prachten,
Die uwen kindschen reuck in haren stanck
versmachten 6),
Uw mannelicke sweet in haer geschrabde smeer 7),
Schaemd' haer mijn penne niet, ick noemden uyt wat
leer?
165 De tweede Opper-vooghd van 't machtigh Sevenbergen 8),
De groote Wereld-worst, die midderna-cht en mergen,
Middagh en avond-stond 9) in eenen Lauwer vlooht 10),
En dry-mael d'ys're deur aen 't vredigh sluyten brocht
Des achter-oogh-den Gods 11), waer zij.n de weverstouwen 12)
170 Die by door-sleten heeft? Sijn huys, sijn' Suster-Vrouwen,
Sun e'el verwantte bloed besteedden hem den dagh,
Daer by de vruchten van sijn' lenden decken sagh 13),
En anders geen' en sagh . Hoe maecken 't onse tij,den?
Gebreeckt 14) ons decksel stof, -daer inoet de Turck
voor lij den,
175 De Persch, den Indiaen, en al dat spinnen kan ;
Heel Vlack-Italien 15) beslommert 16) Vrouw en Man,
Ontlommert Wijn en Terw 17), ontbladert struyck en
boomen,
1) nuttig. 2) de f tige eenvoud . 3) Versta : een argument
om u to rechtvaardigen . 4) besmettelijk, aanstekelijk . 5) invoeren . 6) die uw kinderlijke, onbedorven reuk door haar
stank verstikken . 7) Civet, een van de civet-kat afkomstig
vet, waarmee men zich parfumeerde. 8) Keizer Augustus ;
Seven-bergen = Rome, de stad der zeven heuvelen . 9) Het
noorden, oosten, zuiden en westen . 10) tegelijk roemrijk beheerste . 11) de ideuren van de tempel van Janus to Rome
werden in vredestijd gesloten. Deze god wordt met twee aangezichten voorgesteld . 12) weefgetouwen . 13) Versta : zijn
vrouwelijke bloedverwanten en hovelingen besteedden de dag
met weven, waarvan hij de vruchten gebruikte om zijn
lichaam to kleden . 14) ontbreekt. 15) Lombardije . 16) houdt
bezig . 17) berooft de wijnstok en de tarwe van de (voor hun
groei nodige) schaduw . De bladeren van de moerbeibomen in
de Povlakte worden nl. gebruikt om de zijdewormen van
voedsel to voorzien .
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Om 't ydel altij d-nieuw van ons' versierde zoomen
(Verfoeyigh kleedt nochtans, sints eene 1) -die het sleet
180 Naer 2) d'hooghste levens-vreughd het leeghste 3)
sterven leed)
't Ontschuldigh wolle-vee van 't machtigh EngelEiland 4)
Besuert ons' hoovaerdy ;daer groeyt 5) gebreck van
weiland
In ons' begeerlickheit . Nu spreeck ick in mijn' geest,
Hoe -dickmael raeckt de wol van 't een op 't ander beest !
185 Het upper-schepsel mensch, het wonderlickste wonder
Van die den hemel deckt, daer voor 6), -daer om, daer
onder,
Al dat leeft leven heeft 7), daelt van then hoogen trap,
Duyckt onder 't wolle warm 8) van een' gevilden lap,
Vergiert sich met den buyt van een' gestolen' pis-ziel 9),
190 Daer me den eigenaer 10) soo onlanghs in de mis 11) viel,
Soo onlanghs hoornen droegh, soo onlanghs hooren de
Dat al sijn' Griecksche tael was voor en achter B 12) .
Doch 't decksel van die vleck is by 13) de Konst
gevonden 14),
Help sap en kruyderen, het bloed van uwe wonden
195 Met onsen dorst verslaen, de tobben van uw nat,
Zijn onses overdaeds behaegelickste bad .
De nooddurft staet van kant 15), de koude met de
schaemte
En zijn geen' reden meer : ons stinckende geraemte
Vereischt yet meer als warm : Wy sperren 't oogh om
hoogh,
200 't Verheugelicke licht van 's hemels Water-boogh 16)
Bekittelt 17) onsen lust . Sou daer het rood staen blaeken,
1) De rijke man uit 't Evangelic, zie Luc . 16 : 19 23 . 2) na .
3) laagste. 4) Engeland . 5) neemt toe . 6) waarvoor d .i. voor
de mens. 7) Zie Gen . 1 : 28 ; Ps . 8 : 6, 7. 8) de warme wol .
9) Eigenlijk een pisrok, hier de yacht van een schaap . 10) Nl .
het schaap . 11) mest. 12) De Griekse B heet (be (ta) , juist
't geluid van 't platen der schapen . 13) door. 14) Versta : de
kunst heeft een middel (nl . 't verven) gevonden am die
schande (dat de wol van 't schaap afkomstig is) to bedekken .
15) de behoefte is op de achtergrond geraakt . 16) De regenboog . 17) prikkelt.
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In 't geel, in 't blaeuw, in 't groen ; en in ons mantellaeken,
In onse rocken min? Neen, mensche, lij,dt 1) het niet ;
Waer voor heet ghy den aep die na-maeckt wat by siet?
205 Knoopt aen den naem de daed . Daer moet de wol
verdrincken,
Daer moet de zijd' in 't sop ; daer moet het Lij .nwaet
stincken
(Men pleit noch op 't geschil, welck schoonst to
noemen zy)
Of naer den geelen Rijs 2), of naer den blauwen bry 3) .
Wie sou sich in 't gewaet met een' verw laten paeyen,
210 Daer 't soo breed' weiden is 4) ? een' Aeckster by de
Kraeyen
Is veel to sehoonen 5) Dier : wat is 't swart van de Kauw
By 't glimpen 6) van een' Specht, by 't vlammen van
een Pauw?
Siet suerer die my leest ; 't zijn grouwelicker sweeren
Die ick ontplaestren 7) gae : De Schilders van de kleeren
215 Verstouten op 8) het werck ; men valt'er aen de huyt 9),
Die drinckt verw en vernis meer dan een' nieuwe Luyt .
,,Die wangen zijn to doods, sy moesten anders leven ;
,,En wat raed, Pieternel? Me-vrouw 10), 't pinseel sal
geven,
,,Dat de natuer vergat ; weest meester van uw vel,
220 ,Wat soud' u hinderen? die, -die, die doet het wel.
,,Die tanden zijn to geel, wie sou het decksel soenen
,,Van sulcker peerlen-doos? Wat raed? men moetse
boenen .
,,Dat waer den moor gezeept, 't is aen-g-eboren vuyl,
,,De verw is door-geweickt 11) . Ruckts' uyt -den wortelkuyl.
1) duld . 2) 't gele hout, een plant waaruit een gele verfstof
werd bereid ; misschien de Verfbrem, Genista tinctoria .
3) Nl. een blauwe brij om 't goed me-e to verven . 4) Versta :
waar men zoveel keus heeft . 5) schoon een . 6) schitteren .
7) ontpleisteren, blootleggen . 8) worden stoutmoediger in .
9) men komt tot ('t verven van) de huid . 10) Van hier of tot
en met vs. 220 antwoordt de kamenier ; oak in 't volgende
spreken de mevrouw en de kamenier om de beurt . 11) Er
geheel en al doorgetrokken .
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225 ,Houdt 1) ; beter geel' als geen'. Hoort, sander my to
melden 2),
,,Een nieuw Yvoor-gebit sal d'oude schae vergelden 3)
,,By Venus, dat's een konst die Venus waerdigh is .
,,Maer wat raed met dit Haer, die sweeterige kliss?
,,Hoe raeck 4) aen 't lieve blond, dat mijn' misdeelde
tuyten 5)
230 „Van boven is benij ,dt 6) ? De drooge Koeyen-kluyten
„Daer Cypers loosen Boer sijn' weiden van ontsmet,
,,Verstuyven in een stof, daer van de fijnste rest 7)
,,De trouwe toe-vlucht is van wan-geschapen : vlechten ;
,,Door-saeytse met dat meel, men sal hem noch bevechten,
235 „Dies' anders keurt als blond . Oh ! 't is to laet gesaeyt
,,Daer 't lange jaeren-mes soo vinnigh heeft gemaeyt .
,,Ben ick niet voor-hoofd schier van -d'o-ogen tot den
neck toe?
,,Verwt eens dat niet en is . Swij ght, daer 's een niewe
treck 8) toe
,,Daer groeyt niet 9) to vergeefs ; dat's wijsheit eerste less ;
240 „En daer uyt dit besluyt : Behelpt u met de bless 10)
,,Van uw' Nicht, van uw' Snaer 11), van uw' Meid, van
uw' kennis,
„Die 't doncker droeve pad van d'algemeene schennis
,,Te vroegh betreden heeft 12), en met die blonde kuyv
,,De wereld is ontruckt, gelijckt een' suere 13) druyv :
245 „Is 't waer dat d'eene mensch tot voordeel van den
and'ren
,,Het levee is gegunt, hoe souden sy malkand'ren
„Een' -gifte weigeren, die maer -aen 't Graf gerooft
,,De doo mist sonder schae ; ~de locken van sijn hoofd!
,,O wettelicke 14) konst, die met der Docht'ren sterven
250 „De Moeders menighmael haer' naeste goed 15) doet
erven,
1) houd op . 2) verklappen . 3) vergoeden . 4) raak ik.
5) haarvlechten, tot een knoop opgebonden . 6) door de Hemel
niet gegund is. Vgl . vs . 219 . 7) Het zgn . Poudre de Cypres .
8) slimme vondst. 9) niets. 10) hoo f dhaar . 11) schoondochter. 12) Versta : gestorven is .
13) Versta : onrijpe.
14) in overeenstemming met de wet, t .w. dat ouders van
kinderen erven. 15) Haer' naeste goed, omdat 't van 't
lic+haam van haar eigen dochter afkomstig is .
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255

260

265

270

,,Konst aller konsten bluf 1), die d'Eewigheit beduydt,
,,En eewigh leven doet een' sterffeliaken tuyt!
Die Pop is op-getoyt ; Wie salse nu geleyen?
Vier henghsten na de kerck . Wat salse 2) daer doen?
Schreyen .
Wat lett haer? 't Sonden-pack 3) . 0 ! Schepper, die
Dijn' kerck 5)
Vervuylt siest 4) met den hoon van Dijn verfoeide werck 5)
Straelt het genadigh oogh van Dijn' bermhertigheden
Door dese grouwelen? slaest Du acht op de reden 6)
Van Dijn' verachteren 7) ? bekommert Dy de traen
Van een verbastaert 8) oogh? gaen Dy de klachten aen
Van een' geverwde lip? bewegen Dy de slagen,
Die een' verhoerde borst 9) berouwigh schijnt to dragen
Van soo vervloeckten 10) hand 11), die dagelicks Dijn'
macht,
Dijn onbegrepen werck begrijpende 12) veracht?
Mijn' reden is verhuyst, of 't stinckt voor alle reden,
Gebreck en overdaed gelidt-gelijck to treden
Als mede-bedelaers 13) . Wat doet ghy, hemels spijt 14),
.Schand-vlecke van 't geslacht, is 't ootmoed of verwijt
Dat u lip dav'ren 15) doet? of zijn sy 't beid' to gader?
Verworpens-waerde kind, eischt ghy brood van uw' vader,
En smert 16) sijn heiligh oogh met uw' vermetelheit?

1) toppunt . 2) moet zij, behoort zij . 3) Het zondenpak, de
zondige opschik, belet de modepop to schreien, d .w .z. echt to
schreien, met oprecht berouw ; wel komen er tranen uit haar
ogen (vs . 259), doch dat is maar schijnbaar berouw (vs . 262) .
4) ziet. 5) Gods werk is 't onbedorven menselijk lichaam ;
maar de modegekken verfoeien dat en honen 't door zich op
to schikken : in die opschik bezoeken ze de kerk . 6) woorden.
7) degenen, die u miskennen. 8) onecht gemaakt, verknoeid,
t . w. door kunstmiddeltjes . 9) Vgl. vs . 42. 10) vervloekt een .
11) Het slaan op de borst is een teken van berouw . 12) berispende, afkeurende . De pronkster begrijpt de schoonheid
van Gods werk niet. 13) Versta : als mijn verstand niet verhuisd is, strijdt 't met alle rede dat gebrek en overdaad als
mensen die hetzel f de komen vragen, gelijk in 't gelid treden.
Daar alien in de kerk komen om to bidden, vindt H . het ongepast dat de ene rijker gekleed is dan de andere . 14) smaad
des hemels . 15) trillen . 16) zeer doen . Het onderwerp van
smerten is ghy .
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Behangen met den roof van die daer light en schreidt
Voor uw' verstockte deur 1) ; en over 't jaer soud' teeren
Op '-t kostelicke mall 2) van uw Lint en uw' Veeren ;
275 Die uyt uw' Lobben krul 3) twee hembden recken sou,
Vier mantels uyt uw' rock, -dry broecken uyt uw' mouw ;
Die uyt het Oorgewicht van uw' gereckte lellen,
Dry Renten 4), leenen Knoop, vier Hueren sagh 5) to
tellen ;
Die met het ringh-geraes dat uwe hand begraeft,
280 Sijn uyt-gequijlt 6) gesin van spinnen saegh ontslaeft 7) ?
Ey ! kan 't geen schaemte meer, laet reden u
verstommen ;
Hier sitt ghy voor 't gerecht, daer dicht-bedochte
mommen 8)
Doorluchte 9) . glasen zijn, daer een' Al-wetenheit
Siet dat men niet en hoort, hoort dat men niet en
seit 10)
285 Daer ghy die klachten sendt, staet voor de School
geschreven 11),
Leent daer de nooddruft maent 12), houdt nimmer op
van geven,
Soo langd'er 13) eischers zijn ; ontgrendelt hand en
hert 14) ;
My stickt der armen dorst, my steeckt haer hongersmert 15),
Ick zitter 16) van haer' koud', my doen haer' wonden
bloeyen 17),
1) De deur van u, verstokte. Immers gij geeft die arme
niets . Hem komt een deel toe van hetgeen gij bezit . 2) Hier :
malle kostelickheit, -d .i . malle verkwisting. 3) gekrulde
lubben, manohetten. 4) lij f renten . 5) Versta : kans zag.
6) Bij het spinnen bevochtigt men de vingers met tong of
lippen. 7) bevrijd . 8) maskers, waarvoor men een middel
bedacht heeft om ze dicht to maken . 9) doorzichtig . 10) Versta : ziet wat de mensen niet to horen krijgen, wat geheim
gehouden wordt, en hoort wat degene die het denkt niet zegt,
niet mededeelt. In handschrift tekende H. aan : Jerem . 23 . 24 ;
Ps. 139 . 11) Versta : daar (nl . bij God) wordt in de eerste
plaats geleerd . 12) Zie Matth. 5 : 42 . 13) lang er . 14) Zie
Dent . 15 : 7. 15) Zie Matth . 25 : 35, 36 .
16) sidder, ril .
17) bloeden.
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290 Ick ben de vreemdelingh 1), ick hincke naer haer boeyen 2),
Ick druyp van haren traen, my maeckt haer stenen 3) mat,
Die hun de deure wijst, keert my het schouder-blad 4) ;
Die hun het ogre stopt, heeft so,o van my to wachten 5) ;
Leent 6), laeft, salft, huyst, verlost, breeckt suchten,
lindert 7) klachten,
295 Ick spreke voor de schuld 8), ick borge voor 't gelagh,
Voor 't dubbel woecker-loon op weinigh' jaren dagh 9) .
Wel op 10), berouwen 11) ziel, laet dat berouw eens
blaeken ;
Gaet jaeght een' milde scheer 12) door all' 't verschimmelt laeken,
Daer uwe kist of berst, ontlast u van 't verrot,
300 Versorght geen' tafels meer het zy voor muys of mot ;
Uw broeder vaster nae 13) : hebt ghy vier niewe rocken,
Het paer 14) behoort hem toe : beswaeren u de brocken
Van lecker' overvloed, verschoont uw' swacke maegh ;
Een' uyt-gehongerde, -die mogelick van daegh
305 Van u gehandgift wordt, sal 't overschot vertieren 15)
En leven van uw' kruym 16) : Bedroeven u de gieren 17)
Die om u koortsigh bedd' den lesten adem tocht
Van uw' verratte longh van avond uyt-gekrocht 18)
Verlangen wel soo lief als uytgestelt tot mergen,
310 En achter uw' gordijn een vrolick oogh verbergen,
Daer 't ander over u weemoedigh hanght en druypt 19),
En met een' scheeven swier 20) uw' kisten overluypt 21),
Onkommert 22) uw gemoed, gunt hoeffelicker 23) erven
1) Versta : degene die van buiten gekomen is, die hier geen
onderdak heel t. 2) ik hink door de boeien die zij dragen .
3) kermen . 4) Versta : keert mij de rug toe . 5) Zie Spr. 21 : 13 .
6) Zie Luc. 6 : 38. 7) lenigt . 8) ik blijf borg voor de schuld .
9) Versta : ik zal binnen weinige jaren uw weldaad met dubbele interest vergelden . Zie Spr. 19 : 17. 10) welaan . 11) berouwhebbende . 12) schaar. 13) heeft er gebrek aan . 14) Versta : twee er van . Zie Luc. 3 : 11 . 15) verkopen. 16) De uitgehongerde zal dus niet eens alles opkunnen wat de rijke hem
geeft, maar het overschot verkopen en zodoende nog enige
tij d van diens afval (zie b .v. Luc. 16 : 21) leven. 17) Bedoeld
zijn de erfgenamen. 18) uitgekucht . 19) Versta : weemoedig
neergeslagen is en tranen over u stort . 20) schuinse rondgaande blik. 21) overgluurt . 22) van kommer ontlasten .
23) behoe f tiger.
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Den onbespieden buyt van uw geruster 1) sterven
315 Schudt pack en ballast uyt, ghy die op 't vliegen 2) staet,
Geeft dat onhoubaer is, gaert schatten daer ghy gaet 3),
En spreeckt dan opwaert aen, met ongeveinsde
voncken 4),
Kroon, Heer, Dijn eigen wer'k ; schenk, Heer, ick heb
geschoncken .
Hoe heb ick 't, waerde Cats, hoe raeckt ick bier om
hoogh?
320 Wat heeft my dus vervoert uyt aller oogen oogh,
Daer d'oogen schemeren, daer wasch 5) en wiecken
smelten ?
Of loert my weer ter hand 6), of kortt my dese stelten ;
Ick struyckel op het land, wat maeck ick in ,de lucht?
Het kruypen is my konst 7), wat maeok ick in de vlucht?
325
Siet, nosh een vrolick pad staet my met u to treden,
Door 't diokste van den drangh van 's werelds ydelheden,
Om eene 8) boven al, die ick to noemen plagh
Het redelickst Waerom van ongeveinsden lath 9) .
Waer noch de Broecken-vorm, de Rocken-maet
gevonden 10),
330 Daer oud' en jonger eew veer eewigh aen gebonden,
Veer eewigh onder kroop ; stond noch -de Kap, de Kraegh,
Of nu als gisteren, of mergen als van daegh ;
Kost 11) noch de niew April 12) sUn' buer-maend Mey
bewegen,
„De Hoeden die ick vorm staen immers soo ter degen,
335 „De Mutsen die -ick ploy sac onbekommert 13) net,
1) Nl. na verwijdering van de hebzuchtige erfgenamen.
2) ten hemel varen . 3) Ni. in de hemel . 4) vuur . 5) was.
H. denkt hierbij aan Icarus, wiens met was aan 't lichaam
l evestigde vleugels loslieten, toen hij de zon to dicht naderde .
6) lok mij weer op de hand, eigenlijk van jachtvogels gezegd .
7) het kruipen valt mij al moeilijk . 8) t .w . een ijdelheid.
9) de natuurlijkste reden voor een hartelijke lath . 10) In deze
en de volgende regels komt H. op tegen de gedurige wisseling van de mode . Bleef men nog altij d bij een en dezelf de
mode, zegt hij, dan zou 't nag zo erg niet zijn, dat men
vreemde klederdrachten overnam ; maar enz.
11) kon .
12) niew April, omdat de mode met april pas veranderd,
.
13)
onberispelijk,
eig
.
ongehinderd.
nieuw geworden is
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„ Mijn' Mantels soo besnoeit 1), mijn' Schoenen soo
besett 2) ;
,,Aenvaerdt eens goed, voor goed 3), weest eens met,
wel, to vreden,
„Fens reden is 't altijd 4), eens goed is altijd reden :
,,S,taet oock twaelf broederen van een' gelijeken staet
340 „Yet loffelicker toe 5) dan een gelijck gewaet?
Noch waer '-t dan lijdelick 6), 't zy men de Poolsche
Lutsen 7),
't Zy men den Franschen Pot 8), 't zy men de Sweedsche
Mutsen,
't Zy men of 't Engels geel, of 't Hollands blaew verkoos,
't Waer maer half sottigheit, die 't eens waer voor altoos :
345 Maer verr' van dese Strand verzeilen onze lusten ;
Dat Geest heett in den mensch 9) vindt ongemack in
't rusten,
Rust in 't veranderen, lust in de niewigheit ;
Dry dagen zijn de maet van ons' gestadigheit 10)
't Schijnt ons de Maen-loop leidt 11, of (sal ick 't
naerder 12) raecken)
350 't Schijnt ons het Maen-licht terght, en ons versnippert
laken
Met sijn' verscheppingen gelijck verscheppen doet 13) .
Nu prijst sy Kap en Rock, nu looft by 14) Broeck en
Hoed :
Besoeckt 15)eens beide weer, eer thien-mael Hoed of
Rocken,
Eer thien-mael Kap of Broeck des avonds uyt-getrocken,
1) (als 't ware) van onderen a f gesneden, dus : kort ; vgl .
s . 1 . 2) Nl. met edele stenen enz . 3) aanvaard voorgoed
(= voor altijd) datgene wat eens goed is, wat nu eenmaal
door de mode is goedgekeurd. 4) wat dens verstandig is, is
't altijd . 5) toestaen = passen . 6) to dulden . 7) lussen,
tressen, zoals de huzaren dragen . 8) Voor : hoed. 9) Versta :
's mensen geest. 10) langer dan Brie dagen blijven wij niet
onveranderlijk, dezel f den . 11) 't schijnt dat wij ons (in de
mode) naar de omloop der maan om de aarde richten (maandelijks veranderen) . 12) nader, dichter bij de waarheid .
13) 't schijnt dat het licht van de maan ons verlokt en onze
kleren (= versnippert laken) tegelijk met zijn schijngestalten
( verscheppingen, dus om ode week) doet verand eren . 14) sy
_= een vrouw, by = een man . 15) stel(t) op de proef .
~a
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355 Des mor-gens aen-gepast, sijn' meester hebb' gedeckt,
Begeckt 1) my eeuwelick, soo hyse niet begeckt ;
Soo syse niet verfoeyt, en beid' u liegen heeten,
Dat emmer 2) haer vernuft die lengde met die breedten,
Die ploy, die plugs 3), die Planck 4), dat snoer, die sne,
die snebb',
360 Dien tuyt, dien tip 5), dien top 6) voor fraey verkoren hebb' .
Dus, hadden wy to deel dien onverdienden segen
Des wreveligen Volcks 7), dien brood en quackel-regen
De lasterige 8) lip tot swijgen brengen most,
Waer 't 9) onse wollen-draed het slij ,ten niet en kost 10),
365 Waer 't onse webben 11) oock in dry-mael vijfthien jaeren
Altijd niew, altijdd oud, en beide noyt en waeren,
Wy smoorden onder 't pack van stadigheits 12) ellend,
Wy stickten in 't verlangh van veertigh jaren end,
Den Hemel Rep gevaer van averechts beklagen 13),
370 Dat daer genade was, waer hier -den hals vol plagen 14) .
Dan 15, danck hebb' Scheer en Verw ; verslijtens taeye stond
Vergolden wy to minst met menig' schoonen vond
Van Schilderyen-vreugd 16), van snipperen, van kerven,
Tot op den laetsten draed : want decksel-loos to sterven,
1) bespot. 2) ooit . 3) nop? 4) 't Stijve borststuk van het
keurslijf? 5) Wat H . met snebb' en tip bedoelt, is niet met
zekerheid to zeggen . Het is zeer de vraag, of het werkelijk
gebruikte namen voor onderdelen van de opschik zijn : missohien heeft H . bepaalde dingen die hij op 't oog had, zelf
maar zo genoemd . Snebb' wijst in ieder geval op een puntig,
snavelachtig uitsteeksel, misschien wat hij in vs . 2 Harnaschtip heeft genoemd, ofwel de punt waarin het borststuk van
het keurslijf der vrouwen uitliep . Mogelijk ook is een van
beide met tip gemeend . Tuyt is een haarwrong. 6) gepoederde hoofdhaar. 7) De Israelieten, zie Ex . 16 : 14 vlgg . 8) lasterende . 9) ware 't dat . 10) kende. Vgl . voor dit en 't volgende Deut. 29 : 5 .
11) weefsels.
12) onveranderlijkheid.
13) joist omgekeerde klachten : de Israelieten klaagden over
gebrek en kregen toen 40 jaren Man to eten, wij zouden, als
wij 40 jaren dezelfde kleren moesten dragen, klagen over to
veel . 14) wat voor de Israelieten genade was, zou bij ons als
een plaag beschouwd worden . 15) maar. 16) die (vervelende) lange duur van 't verslijten, die duurzaamheid van de
stof fen, hebben wij ten minste weer goed gemaakt door
menige schone vond, door verven, enz .
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375 Is op Been' thiende mijl genaeckelick
By 't lecker kittelen van niewigheits
Staet dan uw regel vast, getrouwe
Mis-loonde Keiser-voogd 2), die met

verlet,
verset 1) .
Princen-hoeder,
uws meesters
moeder 3),
Onno,osel 4), onbehaelt 5), getuyge zijt geweest,
380 Wat een onmenschlick mensch gemeens heeft met de beest,
Heeft dan u leere grond, dat wijsheits eigen wesen
In d'altij d eene wil, en weer-wil staet to lesen 6),
Wat roey 7) verdienden wy in uwe scholen niet,
Die vo,or en achter-noen 8) deselve 9) selden niet?
385 Hoe buyten ongelijck 10) hadt ghy van ons besloten,
Wat gaet het rader-werck van binnen uyt de koten 11),
Daer buyten op de hand 12) soo wispel-uerigh 13) wijst!
Wat poelen moeten 't zijn, daer sulck'en schuym of rijst!
Dan 14) luystert, groote Man, noch wil men met u
dingen 15),
390 ,Noch vint het zeer sijn salv : Wat 16) reden sal my
dwingen,
(Dus praett eens Koninghs Wijf, dus pleitt eens
Vorsten Vrouw)
„ Wat wettelicke wet sal my mijn' muts, mijn mouw,
,,Mijn harnas, mijnen hoep, mijn' tuyten-krol 17) beletten,
,,Leegh 18), los, langhs 19), over dwers, Noord-oost,
Zuyd-west to setten,
1) Versta : want zonder klederen, doodarm, to sterven is een
verdriet, dat in de verste verte niet (lett . : op geen tien mijlen)
kan komen bij (m .a .w . helemaal niet vergeleken kan worden
bij) de aangename kitteling van het genoegen om iets nieuws
to bezitten . Geen' tiende mijl is hier niet : geen tiende deel
van een mijl, maar : geen tiende mijl na negen andere mijlen,
m .a .w . : Been tien mijlen . 2) Seneca, de leermeester van Nero .
3) Agrippina, de moeder van Nero. 4) onschuldig. 5) zonder
beschuldigd to zijn. 6) Seneca's leer was, dat de wijsheid
daarin bestaat, -dat men steeds hetzelfde wil en hetzelfde niet
wil . 7) roede. 8) voor- en achtermiddag . 9) dezelfden . Die
is lij dend voorwerp . noen onderwerp . 10) hoe terecht . 11) wat
gaat het uit 't gewricht, m .a.w. : wat is het in de war . 12) uurwijzer . De mens wordt hier bij een uurwerk vergeleken .
13) van uur tot uur veranderlijk . 14) maar . 15) procederen,
twisten . 16) Bij Wat beginnen de woorden van 's Koninghs
Wijf . 17) krul van de tuyt (haarvlecht) . 18) laag . 19) in de
lengte .
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395 „En anders alle daegh? De minste van den hoop 1),
,,Daer 2) ick by 't jaeren-tal 3) den Joffer-dienst of 2)
koop,
,,Stroopt my de hielen schier, treedt soo naer op mijn'
treden 4),
,,Dat licht een vreemdelingh sijn' opgepronckte reden 5)
,,Onrecht 6) besteden sou, en, buyten 7) onderscheid,
400 ,Bestuypen 8) voor mijn hoofd het backhuys van mijn'
meid.
,,Besnoeyt my nu de macht van niewigheits verkuypen 9),
,,Waer vind' ick noch een pad om desen hoon
t'ontsluypen?
De Vrouw heeft schier gelijck : Maer leent eens 't
ander oor
,,Aen 't meiskens wederklac'ht . De slechtste 10)
Joffer-sloor 11)
405 „Die over straet-steen treedt, pronckt met mijn' niewe
vonden,
,,Verbijstert 12) mijn gewaet, behangen en bebonden
,,Al waer sy 13) mijner waerd, die met mijn ed'len bil
,,Een Princelicke Koets dus dagelicks bedril 14) .
Wel, soete Joffer-sloor, waer haelt -ghy uw verschoonen?
410 „De lompste Borger-deer 15) die oit van melck en boonen
,,Te gader wierd' gepapt, siet Sondaeghs als een' Ick,
„Die aen Patrijsen-bout, die aen Faisanten stick,
„Die walge van de Snep 16) en haer bedreckte soppen 17),
,,Die selden anders swelgh als Spaensche druyvendroppen ;
415 , (Getuygh 't geluckigh Vat daer in ick my ontlast,
1) De hoop 2ijn bier de hofdames . 2) daer ; . . . . of = waarvan. 3) voor een of meer jaren . 4) trapt mij bijna 't vel van
de hielen, volgt mij van zo nabij na ; hier natuurlijk figuurlijk
van 't navolgen der klederdracht gezegd. 5) woorden . 6) Versta : aan een verkeerde . 7) zonder. 8) met buigingen begroeten . 9) veranderen, eigenlijk van een vat gezegd . 10) eenvoudigste, geringste . Hier beginnen de woorden van 't meisken. 11) slordige juf frouw . Blijkens vs . 412 vlgg . wordt hiermede een vrouw uit de deftige burgerstand bedoeld . 12) maakt
in de war, maakt dat ik er niets aan heb . 13) als ware zij .
14) dreunende berijd . 15) Voor deerne . 16) snip. 17) sausen
met de drek van de snip er in : een fijn gerecht.
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420

425

430

435

,,Daer van de soete geur op 1) 't lecker voedsel past)
,,En sal my yemant noch onstadigheit 2) verwijten,
,,En kostelicker boord 3) verbieden to versijten,
,,Dan hier een' scheele Truy, dan daer een' leepe 4) Trijn,
„Die soo verr' van den trap van mijn' meriten zijn?
Waer 't Vleesch de wortels waerd, noch luste my 't
verweeren
Van die Trijn, van die Truy geduldigh to vereeren
Met een vernedert oor 5) : Maer Wijven-pleiterij
Loopt op to langen rol 6) ; en ongeluckigh by
Die tusschen hangens keur of Vrouwen-rechter wesen
Vertwijffelt staet en beeft, en dry-mael valt aen 't
lesen 7),
En dry-mael 't worgen kiest en dry-mael 't Rechter-ampt,
En dry-mael op de strop, en weer op 't leven vlamt .
Soo diep door-grond ick 't pit van all' -die holle reden,
Dat die den Dageraet van gisteren en heden
Te samen hadd' geknoopt, en all' den middel-tijd
Aen dit gekraey besteedt ('t genuchelick 8) verwijt
Van eertij-ds 9) houd noch ste 10) ; Dat naer den
Spraeckentoren 11)
Noyt 12) tongeloose Vrouw van 13) Vrouw en wierd
geboren)
Noch stond by halver wegh, en buyten all-en schijn
Van noch de naeste weeck ten einden pijns 14) to zijn .
Wat middel middel-tijds 15) ? waer sal men 't vonnis
strijcken
Van 't overdadigh nieu? elck weet den slagh t'ontwijcken,
Elck deckt sich met de huyck 16) van min en minders
dwangh 17) ;

1) bij . 2) veranderlijkheid, t .w . in de kleding . 3) boordlint
of een ander aangezet stuk langs de rok . 4) leepogig, betraand oog. 5) met het hoofd naar de spreekster toegebogen
to luisteren naar de verdediging enz . 6) komt to tang op de
rol (de lijst der aanhangige processen) voor, m .a.w. : duurt to
lang . 7) uitzoeken, kiezen . 8) aardig . 9) Dit is nl. door de
Latij,nse blijspeldichter Plautus gezegd. 10) is nog van pas .
11) na de toren van Babel . 12) Versta : nooit een enz . 13) Versta : uit een enz . 14) aan 't einde van zijn marteling .
15) middelerwijl . 16) mantel. 17) van gedwongen to zijn,
telkens door een mindere in stand .
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440 (Dat's 't oude vijgen-blad van Man, en Vrouw, en

445

450

455

460

Slangh 1)
Daer dan een voile vloed van op-gejaeghde baeren
Den acker overstelpt, en schieliek 2) 't schip doet vaeren
Daer noch de versche klauw van 't greppel-yser staet 3),
Wat golve, seggen wy, doet hier het meeste quaed? 4)
Of die de voorste loopt, of die de voorste voor 5) douwt,
Of die de tweede stoot, of die de derde door-stouwt?
Hadd' ick stem in 't gerecht, dus 6) trad ick tusschen tween,
De schuld hoort alien toe, en 't ongelijck aen geen .
Maer jocken buyten boort 7) : om 't wijse woord to
spreken,
De Reden 8) komt to laet om ',t ongelijck to wreken
Dat haer gewoonte doet 9) en eertij-ds yd'le toy,
En -eertijds overdaed is nu gedwongen moy .
Is doch 10) het ydel o-ogh met ydelheit to locken 11),
Rijsst doch de menschen-merckt na 't prijsen 12) van
de rocken 13),
Wordt doch 't schip na de vlagh, 't pit na de schel 14)
gelooft 15) ,
Wie sal een' Volcker-vorst, soo veler hoofden hoofd,
Of 't kraeckende geblick 16) van door-gegoude zijden 17),
Of 't flickerend behangh van 18) steenen schat
Ebesnij den 19) ?
Wie kan hem op de leest van alle man beslaen?
Hoe past een Reusen-voet in 't schoentjen van een
Naen 20?

1) Evenals bij de zondenval Adam de schuld op Eva schoof
en deze weer op de slang. 2) weldra . 3) waar nog 't verse
spoor van de ploeg staat . 4) Versta : evenmin als men bij
een overstroming kan zeggen : die golf heeft de meeste schuld,
evenmin kan men degene aanwijzen, die de meeste schuld
aan de overdadige kleding heeft . 5) voort. 6) zo, t .w . met de
woorden van vs. 448 . 7) alle gekheid op een stokje. 8) verstand. 9) om 't kwaad to wreken dat de gewoonte haar aandoet, nl. door de malie modes ; er is niets meer aan to doen .
10) toch . 11) verlokken . 12) 't geven van een zekere prijs,
waarde. 13) Versta : de mensen worden geschat naar de
waarde van hun kleren . 14) schil . 15) vertrouwd . 16) geschitter. 17) met goud doorweven zijde . 18) 't behangen zijn
met. 19) besnoeien, misgunnen . 20) dwerg.
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Wie sal een Pleiter-vos 1) sijn hoogh-rgeleerde Mouwen,
Wie sal een' Rechter-heer sijn' Tabbaerd-eer onthouwen,
Een spijtigh Spies-gesel 2) sijn' schrickelicke Veer,
Sijn' wreeden Sluyer-lap 3), sijn leeuwelick geweer 4) ?
465
0 uer, plaets, en waerom 5), omstanders aller
saecken 6),
Die steeds sijn' gissingen op uw gety' kan maecken,
Wat leeft byboven 't peil van 't menschelick gemeen! 7)
Wat scheelt hem luyster-eer en hoovaerdy van een 8),
Hoe scheidt by wijsselick, met verr'-verscheiden 9) naemen,
470 't Lichtveerdigh poppen-fraey van 't staetelick
betaemen 10),
Hoe stelt by over 't stier van sijn' genegentheit
Een' altij d even-streecks bewogen stadigheit ! 11)
0 wel,kom, waerde deughd, helpt my de strengh
bedwingen 12)
Van jonckheits weder-wil 13) ; laet my noyt my
ontspringen 14) ;
475 Blindt my 't begeerigh oogh in 's werelds vodden-kas,
Geleidt my drooge-voets door prachten modder-plas,
Daer d'eew of over loopt : En, sullen oyt mijn' dagen
't Uytmuntende 15) gewaet noodsakelick 16) verdragen,
Stremt altijd mijnen lust ; laett nimmer mijn gemoed
480 Bekladden met de gist die 't lichaem swellen doet 17)
1) Versta : advokaat . 2) overmoedig soldaat. 3) sjerp ;
wreed om 't krijgshaftige voorkomen dat men er door krijgt,
vgl . schrickelick in de vorige regel. 4) wapen . 5) oorzaak .
6) die bij alle zaken to pas komt . 7) die steeds kan berekenen
hoe 't met u gaan zal, hoe staat hij boven 't peil van de gewone mensen! 8) hoezeer verschilt voor hem (of : maakt hij
onderscheid tussen) eervolle luister (d.i . luister welke iemand
tot eer strekt, omdat deze bij zijn positie past) en hoovaardij
(hier : het dragen van opschik uit praalzucht) . 9) zeer verschillend. 10) het betamelijke voeren van een hogere staat .
11) hoe stelt hij boven 't Been waartoe zijn neiging (= genegentheit) hem zou leiden, een altijd gelijkmatige (= evenstreecks bewogen) bestendigheid! m .a.w . hoe weet hij zijn
neigingen to beheersen door enz . stier = roer. 12) met strakke
hand de toom houden . 13) de tegenwerking mijner jeugd .
14) mijzel f to buiten gaan. 15) buitensporig. 16) uit noodzaak, omdat ze niet anders kunnen. 17) Versta : de hovaardij,
die de mens een hoge borst doet opzetten .
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Laett selver dese huyd 1) vermarm'ren onder 't streelen
Van 't lecker zyden-sacht van vleyende fluweelen,
En dragen vreughdeloos het op-gedrongen pack
Van 't noodige soo veel als onnut ongemack 2) .
485 Dat soo mijn' vrye ziel van slijckerigh beslommer 3)
Haer selven in haer self, om haer alleen bekommer',
Besorg' 4) haer eigen proncks behoeffelick 5) gewaet,
Hoop-wiecken 6) , scheidens-lust, sond-grouwel, wereldhaet ;
En altijd even graeg 7) om 't witte kleed 8) to garden,
490 Om t'samen desen romp vereewight to sien warden
Met haer vereeuwigen 9), den lesten dieven-nacht
Bestendelick bedenck' 10), verlangende verwacht' .
Te langh misbruyckte 11) Cats, wacht naer glen
voorder, Ende 12) ;
Al duerden uw geduld, mijn' wijsheit is ten einde :
495 En is 't schier niet genoegh van 's werelds droom verhaelt,
By 13) die sells 14) noch soo diep in 't droom-bed light
en maelt?
Londini (Martio) CID ID C XXII 15) .
Aliquid de moribus ausus. Juv.
Hcec ego mecum
Compressis agito labris ; ubi quid datur oti
Illudo chartis . Her . 16)
1) deze huid zel f. 2) 't ongemak (van de prachtige kleren)
dat evenzeer nodig is (omdat iedereen 't draagt en H . zich
dus niet er aan kan onttrekken) als nutteloos. 3) mijn ziel,
vrij van slijkerige (wereldse) beslommering . 4) zorge voor .
5) nodig. 6) Versta : de vleugels der hoop op 't leven hiernamaals . Vs . 488 geeft aan, waarin het ,gewaet" dat de ziel
nodig heeft, bestaat . 7) begerig. 8) Zie Openb. 3 : 5 . 9) om
tegelijk met haar eigen vereeuwiging dit lichaam to zien vereeuwigen (sterven) . 10) gedurig denke aan de laatste levensnacht . Zie Openb. 3 :3 . 11) T.w . door mij met mijn gepraat ;
dus : verveelde . 12) verwacht Been verder „en . . . . " ; m.a .w. :
verwacht Been vervolg . 13) door. 14) zelf . 15) Te Londen .
In Maart 1622 . 16) Lets gewaagd hebbende betreffende de
zeden. Juvenalis . Ik bespot deze ,dingen bij mijzelf met saamgeknepen lippen ; als -er gelegenheid voor is, schrijf ik ze
spottend ~op. Horatius .

EUPHRASIA 1)

OOGEN-TROOST
DEN BLINDEN WAS ICK [TOT] GOGEN

Job XXIX : 15 .
Moneo quad possum, pro mea sapientia . Ter. Adr . 2)
Restat, ut his ego me ipse regam solerque elementis .
Horat I . Ep . I . 3 )
Quod si tibi tacita cogitatio scrupulum moverit, cur monitor
ipse non talis sim, qualem to esse desidero, et nonnullos
videris in medio intinere corruisse : illud breviter respondebo,
non mea esse quae dico, sed Domini Salvatoris . Non monere
quod ipse possim, sed quid debeat velle qui servus est Christi.
Et athletae suis incitatoribus fortiores Bunt, & tamen monet
debilior, ut pugnet ille qui fortior est . Hieron . Ep. ad Jul . 4)
DOMINE, IN COECITATE SUMUS, ET
VANITATE CITO ABDUCIMUR .
Th . a Kemp . de Imit . 5) 3 . 41 .
1) De Griekse naam voor Oogentrocst, een plant welke
gebruikt wordt als geneesmiddel bij oogziekten. Daar euphrasia
letterlijk blijmoedigheid, vrolijkheid, betekent, en het gedicht
dienen moet om Parthenine (juffrouw Lucretia van Trello)
,,(Yver de verduysteringh van haer een ooge" to troosten, is
het duidelijk, dat Huygens met beide woorden speelt . 2) ik
vermaan wat ik kan, naar de mate van mijn wijsheid . Terentius, Andria. 3) er blij f t mij over, dat ik mijzel f regel naar
en tevreden stel met deze grondbeginselen . Horatius, Epistolae,
(Brieven) late boek, br. 1 . 4) wanneer nu uw stil nadenken
de bedenking bij u hee f t doen rijzen, waarom ik, de vermaner,
zel f niet zodanig ben als ik wens dat gij zijt, en gij sommigen
halverwege hebt zien neervallen, dan zal ik kortelijk antwoorden, dat wat ik zeg niet uit mijzelve komt, maar van de Heer
en Zaligmaker ; dat ik niet vermaan tot wat ik zelf kan, maar
tot hetgeen hij moet willen die een dienaar van Christus is .
Ook de atleten zijn sterker dan zij die hen aansporen, en
toch spoort de zwakkere aan opdat de sterkere strijde . Hieronymus, Brief aan Julianus . 5) Heer, wij leven in blindheid,
en worden schielijk door ijdelheid verleid . Thomas a Kempis,
Over de navolging (van Christus) .
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OOGEN-TROOST
AEN
PARTHENINE 1),
Bejaerde Maeghd ; over de verduysteringh
van haer een ooge .
Verdenkct den Diohter niet die desen Rijm beleidt 2)
Hy heeft U vander jeught met ydel' vrolickheit,
Met jock voor jock bericht 3) ; en 't docht hem, in die
j aeren,
Dat woorden sonder lout en lacchen, Sustters waren 4) ,
5 En 't docht u even soo : Nu weten Ghy en Hy
Het suer en 't soet gesicht to stellen, naer het zy .
Naer 't nu is, voeght ons 't suer : maer tusschen
t'suer en 't suere
Valt keurigh onderscheid : d'ellendig' avond-uere 5)
Daer God ons mede dreight 6), vereischt een amper
soet 7),
10 Een staetigh-suer gelaet 8) van ocgen en. gemoed .
Als 't kind geslagen werdt betaemt hem eens to suchten
Maer knorr en kijven 9) zijn ontijdige 10) geruchten,
Die noch een' niewe roey verdienen van -de hand
Die d'eerste geessel 11) gaf aen sun geliefde pand 12) .
15 De Pottebackers will is meester van sijn' aerde 13) ;
Misbhruyckt by 't aerden vat tot diensten van
onwaerde 14),

1) Een naam, door H . gevormd van Gr . 1TapOEvos, parthenos,
maagd . 2) dit gedicht opstelt. 3) met scherts op scherts
(louter 1ok) onderhouden . 4) Versta : dat woorden zonder
tout (vol saaiheid) en woorden zonder lachen (vol ernst)
synoniemen waren . 5) levensavond . 6) Lucretia v . T. zou
wellicht blind worden, Huygens had enige jaren tevoren zijn
vrouw verloren, en ook zijn gezicht werd slechter (zie vs. 37
vlgg.), zodat ook voor hem de toekomst er somber uitzag .
7) zuurzoet . 8) kalmernstige houding . 9) Versta : knorren en
kijven . 10) niet to pas komende . 11) geseling . 12) Zijn kinderen . 13) Rom . 9 : 21 . 14) onwaardige, vernederende.
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Wat reden heeft het vat to seggen, waerom dus 1),
Waerom en ben ick -niet soo kostelick als flus 2) ?
Verstaet my, aerdigh 3) vat, voll alleithande deughden ;
20 God heeft u van een' kley die oor en oogh ver'heughden
Voordachtelick gedraeyt : Nu lust hem van die kley
Wat aerdighs of to doen ; Denckt of de Schepper sey,
Schoon' aerde, wordt tot aerdt 4) : wat staet u toe 5)
to seggen?
Waer mede meent het Kind de macht to weder4eggen
25 Van 's Vaders wijs bestier? wat reden heeft een Worm
Te klagen, Ben ick oock 6) gegoten in Gods vorm ;
Waerom vertreedt by my? Leert suchtende belijden
Dat hem de roey toe komt, en u de schuld 7) van
't lij den
En, of 't u erger gingtn ; 't vat heeft geen woord in
't vat 8),
30 Om 9) seggen, waerom doet de Pottebacker dat?
Daer zijn goe' Predickers die met gesonde monden
Bequaeme meesters 10) zijn tot ongevoelde 11) wonden,
Stuerluyden op het strand, die Vrienden, in den hood,
Gerust en sorgeloos vermaenen tot ode blood .
35 Van dese ben ick geen : uw lij , den is mijn' pijne,
Behalven het medoogh 12) is uw verdriet het mijne ;
En, spreeck ick uyt medoogh, ick schrijf met een
mat 12) oogh,
Dat God weet of het meer of min dan 't uwe doogh 14)
En ghy weet of 't my raeckt, mijn uyt-sicht 15) to
sien mind'ren,
40 Daer langhs het Brood in moet voor Vader en voor
Kind'ren ;
Bn ghy weet of ick 't voel mijn' macht verkort to sien

1) Job 10 : 3 . 2) van evenveel waarde, zo hoog geschat, als
daarstraks . 3) Woordspeling : aardig dient hier in gewone zin
en in die van van aarde genomen . 4) Ps. 90 : (2 en 3) . 5) wat
staat u vrij, past u . 6) indien ik ook (evenals de mens) enz .
7) verplichting . 8) als 't met u erger ging, 't vat heeft niets
in to brengen . 9) om te . 10) heelmeesters . 11) die zij zelf
niet voelen. 12) afgezien van medelijden . 13) dof . 14) deugt .
15) gezicht .
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Om mijner dagen tij d to dienen Dien 1) ick dien .
Maer God, God, Parthenin, die dese lichten 2) stichte,
En altoos stoppen 3) magh, God vlieght -ons in
't gesichte 4) ;
45 Of seght maer, mogelick, Komt, Kinderen, to bedd,
Ick treck een' venster toe : En wy, als recht 5), die
't lett 6),
Wy houden ons misnoeght, en stellen ons in 7) 't klagen,
Om dat wy niet en sien, al wat wy geerne sagen.
En wie en sou die klacht niet lusten, waer 's hem nutt 8) ?
50 Maer wipe heeft oyt daier met des Hemels loop gestutt 9) ?
En of 10) den Hemel hoorde, en schonck ons niewe glasen
In de bouwvalligheit van ons getimmer 11) ; Dwaesen,
Wat meenen wy to sien? Deughd en Gerechtigheit?
Trouw, Liefde, Vrede-vreughd, meer dan wy door 't beleid
55 Van twee jon ' oogen oyt bejoegen? Amy 12), neen :
Veel' oogen van de snelste, en die getwernt in een,
En vonden 13) door den drangh van vuyle menschlickheden
Die schoone tronjen 14) niet ; en 't schijnt de stain is
heden
In meeste Hoven uyt 15) ; der vruchten is niet meer
60 Als Abricosen hier en Persiken wel eer 16) .
Nu hebben My en Ick de Wereld uytgelesen
Wat dunckt u, soud 't voor ons al heel ontij digh wesen,
Het Boeck eens toe to slaen, en maecken op den Text,
Op 's menschen allerwijst, dat is op 't aller ghext 17),
65 Ons blindelingh Sermoen, ons oogeloos bedencken?
Sou niet des Hemels gunst ons hebben willen krencken,
Om binnewaerts to sien, en met -de raemen toe,
1) Frederik Hendrik, wiens secretaris hij was. 2) oven .
3) dichtmaken, uitdoven . 4) slaat ons met blindheid . 5) als
waren wij in ons recht . 6) wie 't hindert. 7) begeven ons
aan . 8) ware zij hem nuttig. 9) gestuit. 10) indien . 11) nieuwe
vensters in ons bouwvallig huis . 12) ai mij! helaas! 13) veel
van de krachtigste open, en die samenwerkende (letterlijk :
ineengedraaid) zouden vinden . 14) gezichten, figuren, wezens .
15) uit de meeste tuinen (t .w. gemoederen) verdwenen .
16) Versta : van hun vruchten is thans hier even weinig to
zien als vroeger van perziken of abrikozen . 17) De „Text"
luidt : de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God (1 Cor .
3 :19) .
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Der stormen en 's gerudhts der straeten even moe ;
Ons goed j en t'overslaen 1), en onse drooge Lampen
70 Van olie to versien, om of 2) de Bruigom quamp 3), en
De middernacthtsche dief 4) ons' grendelen ontsloot,
En stal ons uyt ons 5), door de reten van de Dood?
Twee oogen van gelas 6), van zenuwen en water
En dienen daer niet toe : die zijn ons met den Kater
75 En met de Katt gemeen ; en alle beesten sien :
Maer God heeft onse Ziel met beter licht versien ;
Daer slaet een' ander' strael naer binnen, op wat rijckers :
De Wijse Luyden zijn haer' eigen' verre-kijckers 7) ;
En die sich wel gebruyckt en hoeft geen' Brillen meer,
80 En die sich see gebruyckt mach suchten, en niet meer,
Om een verlooren oogh : maer laet hem met sijn' Reden 8)
Den overigen dagh aen God en hem 9) besteden,
Hy heeft de Ziel vol wercks, en, in die besigheit,
En sal hem niet -een uer . niet een', voor d'ydelheit
85 Der eewen 10) over zijn : door d' eewen van daer boven
Sal sijn,gedachte gaen, by sal God moeten loven
Voor d'ongemeene gunst, die hem den hellen dagh,
Die hem het -eewigh light, dat ooge noyt -en sagh,
Noyt menschen hert begreep 11), met sijnes herten oogen
90 By voor-ra, ed 12) open doet en voor de hand beoogeia 13) .
De lust van dat gesicht heeft blinder nienschen hand
Haer' glasen in doen slaen, sy hebben 't lieve panel
Van kijcken aen haer selfs moordadelick ontstolen,
Sy hebben in haer selfs haer ydelheit ontscholen 14),
95 En in die donck're school meer wetenschaps geleert,
Dan daer 15) sy, met den naem van Wereld-wijs 16)
vereert,
Natuers geheimenis geloofden to begi'ijpen .
1) de rekening onzer (geestelijke) bezittingen op to maken .
2) voor 't geval dat. 3) Mattb. 25 : 1, 4 . 4) Matth. 24 : 43 ;
1 Thess. 5 : 2 ; 2 Petr. 3 : 10 ; Openb . 3 : 3 ; 16 : 15 . Vgl . vs . 248 .
5) onze ziel uit ons lichaam . 6) glas . 7) in zoverre nl. dat
zij zidhzelve doorzien. 8) verstand . 9) zichzelf . 10) van het
tijdelijke, van Whet leven hier op aarde . 11)
Cor . 8 : g9 .
12) bij voorbaat . 13) viak voor zich, duidelij, doet aanschouwen . 14) Versta : zij hebben in zelfbespiegeling een toeviucht gevonden tegen hun eigen ijdelheid . 15) in die school
waar . 16) wijsgeer.

61
Sy dochten, 't mael was op ; men most het mess nu slijpen
Tot voedsamiger spijs : sy dochten, 't spell) was uyt ;
100 Al wierd 'er weer op niews getrommelt en gefluytt,
't Sou 't selve speeltje zijn ; daer werdt niet niews
gebooren ;
En, soo der noch yet niews ontstond voor oogh of ooren,
Sy lieten 't voor de Jeughd, idie haer 2) verdrietigh pad
Door doorn en distelen noch nae to treden had .
105 Sy waren moe gegaen, gelegen en geseten,
Gewoelt, gewrocht, gesocht, geseit, gesien, geweten ;
Sy wilden uyt -den Tijd 3) . Noch was haer 't pad
ontkent 4)
Het naest van haer begrip was daer of daer ontrent 5) ;
Sy hadden yet gesien, maer schemerings gewijse,
110 Veel meer als niet met all 6), veel min al's ' ,t rechte wijse :
En, als 't op scheiden quam, op 't scheiden uyt dit lijf,
Dan karmden sy om hulp (blind bedelaers bedrijf)
En wisten niet tot wien . Wy weten ons waer-henen 7),
Ons toe-pad 8), en ons recht, dat over langh 9)
verschenen,
115 Gereet staet to voldoen 10) ; ons recht ter heerlickheit
Van 's Vaders erffeniss, en eewigh' eewigheit .
So,o veel verschillen hier blind Heiden en blind Christen
Die sonck van duysterniss in donckerheit, en misten
Dees rijst van licht tot licht, in 't doncker 11), en
voortaen 12) ,
120 Tot in der Eng'len licht, daer sulcke blinden gaen ;
Geen' and're, van -den slagh die nu de Werelt decken
Den Hemel viel to nauw voor all' de blinde gecken .
Want, PARTHENINE lief, 't is niet de moeyte waerd 13)
De blinde gae to slaen die hier en daer ter aerd
125 Den kruys-wegh 14) buyten Ste en binnen over-karmen ;
1) ('s levers) toneelvertoning. 2) hun, nl. der wijsgeren .
3) het leven . 4) onbekend. 5) Versta : zij wisten ongeveer
waar zij het zoeken moesten. 6) niemendal . 7) onze bestemming . 8) de kortste weg om er to komen. . 9) Nl . bij Christus'
dood. 10) voldaan to worden . 11) Dit moet na dees rijst gelezen worden . 12) verder voort . 13) Immers men hoeft maar
om zich heen to zien om blinden bij massa's to ontdekkken .
14) De kruiswegen waren geschikte standplaatsen voor blinde
bedelaars.
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De blinde rijck en eel verdringen slecht' en armen .
En, wilt ghy met my gaen en wandelen door 't slijck
Van 's werelds vuyle straet, siet wat wy ongelijck
Meer 1) blinden, meer en ongeneselicker blinden
130 Dan wy zijn, by den wegh schier blindlingh sullen vinden.
My maelt een lange lijst van blinden in het hoofed :
Sy moeten 'er eens uyt ; en, soo ghy my gelooft,
Wy sullen Valcken zijn, en hebben Arends oogen,
En seggen, God zy danck, die ons in sijn medoogen,
135 Maer een oogh en ontnam, en beide nemen moght .
Dan ben ick t'ende wercks, dan heb ick uyt-gedocht
Sitt veer, 't viel ons to bangh 2), soo wy de lijst uytstonden 3) ;
Mijn uer-werck is voor twee dry ueren opgewonden :
Of 't met een' veer gaet, of met hangende gewicht 4),
140 Staet u to keuren, naer mijn' reden, swaer of licht .
Gesonde Li'en zijn blind : sy sien maer -door de weelde
Van haer welrijend 5) bloed : sy sagen noyt wat scheelde
Kranck en onkranck to zijn : sy sagen noyt haer' Gall
Ontsteecken tot een' Koorts : sy sagen noyt den vall
145 Van soute sinckingen 6) op oogh, of oor, of longen ;
Sy sagen noyt een' Roos op eenigh Lidt ontsprongen
Het stadige geblick 7) van haren Sonne-schijn
Verblindt haer' oogen soo, dat wat sy niet en zijn
Haer dunckt onmagelick, als andere to werden .
150 Soo siet men se door weeld' 8) in weeld' op weeld'
volherden ;
Soo leggens' alle daegh 't haer van den bond doer op 9) ;
Soo vierense staegh schoot, en voeren 't in den top 10)
Tot dats' een slinger-buy sien vallen in haer laken 11),
Die 't Schip op zij de werpt, of dat sy 't voelen kraken,
155 't Zy op een' blinde klipp, (de klipp en is niet blind,
De Schipper is het, die sich 12) 't stieren onder-windt 12),
1) veel meer . 2) to zwaar . 3) bleven staan, tot de lijst ten
einde is . 4) Versta : of het betoog vlug of loom van stapel
loopt . 5) goed strornend . 6) Vgl . Wolff en Deken . S . Burgerhart 308 : brakke zinkens . 7) glans, schittering . 8) uit weelderigheid . 9) Versta : trachten 't kwaad door 't zel f de kwaad
to genezen . 10) Versta : ze vieren hun begeerlijkheden bot .
11) zeil . 12) onderneemt.
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En heeft geen oog' in 't zeil, en weet van stroom noch
streken)
't Zy op een brandigh strand ; daer raeck-t het roer aen
't steken,
De Stierman over boord . Dat beet voor uyt to sien
Ter langhde 1) van sijn neus : soo sien gesonde Li'en .
De Siecke sien noch min ; to weten door de dampen
Van haer ontsteken 2) bloed, door Gichten 3) en door
Krampen,
Door Steenen en Colijck, door Groen' en swarte Gall :
Wat haer to voren komt, haer' pijnen verwen 't all 4) ;
Sy sien 't huys tuymelen dat recht staet in sijn' mueren ;
Sy sien haer' vyanden voor 't bed, en 't zijn gebueren,
Die haer ten dienste staen : sy sien de dood in 't vat 5)
Dat haer genesen moet ; sy schricken voor goed nat,
Al ofs' een dollen hond sijn gift hadd' aengebeten 6) ;
Sy sien noch hulp noch hoop, (soo dichte zijn de spleten
Daer d'onervarentheit in hoogen nood door siet)
Sy sien noch licht noch locht 7) tot uyt-komst van
verdriet ;
Sy sien de geesel wel doer me sy sijn geslagen ;
Maer Gods hand, these voert, en siense door de plagen,
Verdiende plagen, niet ; (mijn' lieve PARTHENIN,
Slaet dese blindheit gae, daer steeckt voor ons wat in)
Sy bijten in den steen 8), en sien niet dat de Werper
De Pottebacker is : haer lijden maecktse scherper 9) ;
Sy werden lijdende half moedeloos, heel gram,
Als of haer geld weerom, en veel gelijcks toe quam 10) .
Sy pleiten tegens God ; sy konnen Job van buyten
Haer hert stremt tot een' key daer redenen op stuyten
Als ballen van den muer . Het blindste van haer zeer
Is meerder twijffelingh 11) : sy sien niet dat haer Heer

1) lengte . 2) ontstoken . 3) jichten . 4) tengevolge van
hun ziekte zien zij alles door een donkere bril . 5) Voor : de
medicijnfles enz . 6) alsof een dolle hond hun enz. 7) lucht .
8) Versta : zij toornen vergeefs tegen hun kwaal . 9) bitter.
10) Versta : alsof zij met hun lijden to veel geboet hadden en
zij grout gelijk hadden met tegen God to morren . 11) het
ergste van hun ziekte is steeds toenemende twij f el (aan hun
genezing) .
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185 Haer Heer en Meester is, en m-eesterlick 1) kan salven,
En 'straftse mogelick niet wijder als ten halven,
Om heel erkent to z ijn . sy sien haer' dorheit aen,
En seggen, Menschen-kind, is 't mog'lick to verstaen
Dat dese beenderen noch eens aen 't -leven raecken,
190 En noch eens over end? sy sien niet dat hermaecken
Veel -min 2) als maecken is, en dat van yet tot yet
Een slecht 3) mirakel is by 't eerste yet uyt niet .
Tot dat sy 't samen sien en voelen 4) en besinnen .
Vriendinne, weest getroost ; God kan sich selfs
verwinnen 5),
195 Hy heeft noch slijeks genoegh en speecksels in den
mond 6),
Om ons to leeren sien wat sieck scheelt en gesond .
Geruste Li'en sun blind : sy sien maer door het troet'len
Van haer' eenpari-gheit 7), sy keuren 't all voor hoet'len 8)
Dat onrust geven kan : sy sien de sorgen aen
200 Voor Schroeven sonder end, die door de sinnen gaen,
En schroeven vruchteloos 9) ; sy sien den dagh van
morgen
Niet eer dan 't morgen is : sy wilden geerne borgen 10)
Kond 't sorgeloos geschien : sy wisten geern hoe 't gaet
In 's Vaderlands bestier, hoe 't met den Oorlogh staet,
205 Wat Munster 11) broeyen sal ; waer 't kommerloos to
lesen
Sy sien haer' plichten niet, of schricken voor haer wesen,
Als waer 't Medusas hoof d 12) : sy sien niet dat een man
Sijn Lands-heer schuldigh is all wat by weet en kan :
Sy sien haer huys-gesinn niet hollen 13), door de
slaep-sucht
210 Van haer onweckbaer oogh : sy sien niet of een Aep sucht,
1) Woordspeling : voortre f f elijk, en : als een heelmeester.
2) minder, bier - gemakkelijker . 3) eenvoudig, Bering, klein.
4) totdat zij hun genezing tegelijk zien en voelen . 5) overtreffen . 6) Joh . 9 : 6, 7. 7) Gelijkheid van humeur. 8) beschouwen alles als plagen, kwellen . 9) en niets teweegbrengen,
baten. 10) iemand geld len$n . 11) De onderhandelingen to
Munster waren reeds long geopend. 12) Het hoofd van
Medusa, een der Gorgonen, had slangen voor Karen, en deed
iedereen die het aanzag van schrik verstenen . 13) in de war
zijn.
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Of eenigh Christi Lidt 1) : sy sorgen als de Katt,
Sy sagen geern' een' vriend geholpen uyt het natt,
Kond 't maer drooghs-poots geschien : Sy wilden geerne
stelpen
Des naesten woedigh vyer ; waer 't met een wensch to
helpen :
215 Sy gingen geern in 't huys van jammer en verdriet,
Verstoorde rmaer 't gekarm haer' soete weelde 2) niet :
Sy sien den roock op gaen van Engeland in kolen 3),
Van Yerland half in d'asch, van Duytsland, van de solen
Ten halse toe verschroeyt 4) : maer 't is een schrickigh
sien,
220 Gelijck kleinhertige staen by geruetste li'en,
En vreesen voor een' swijm, die haer' gesontheit krencken,
Haer aensicht slencken 5) mocht : sy keeren selfs haer
dencken
Van den ellendigen 6) ; sy wenden 't van de ree
Daer 's naesten schip op stuyt, en kiesen voile zee,
225 Zee van gerustigheit ; daer hoeft noch touw noch lood
uyt ;
Haer Broeder moght vergaen, sy setten niet een' Boot
uyt :
Sy sien niet dat sijn leed magh 7) morgen zijn haer wee
Sy sien niet hoe 't haer gingh als God met haer soo dee
Sy sien haer 8) niet vergaen, sy voelen haer niet slijten,
230 Sy haeten 't Spiegel-glas, om dat het kan verwijten
Hoe verr' haer aensicht van der groene jaeren 9) kust
In rimp'len is verzeilt, hoe naer 10) sy zijn de rust,
Die haer' rust 11) stooren sal . Nochtans de j aeren loopen
d'Onrustig' uere 12) komt, die 't schoon gebouw sal
sloopen ;
235 En wee dan d'ongereed', en wel den dienaer dan
Die God soo doende vindt 13) als geen gerust' en kan .
Wat zijn d'Onrustige? noch eens soo blind to achten
1) Christen ; zie 1 Cor. 12 : 27 ; Eph . 5 : 30. 2) behagelijkheid .
3) doelt
Ht op de burgeroorlog in Engeland tussen het parlement en Karel I . 4) In -de 30-jarige oorlog . 5) doen slinken,

minder goed doen uitzien . 6) ongelukkigen . 7) kan . 8) zich .
9) jonge jaren, jeugd. 10) nabij . 11) gerustheid . 12) de ure
van onrust . 13) Matth. 24 : 46 .
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Sy sien maer -door de webb 1), van roerende gedachten,
Van sorgen sonder vrucht 2), van kammer sander leed,
240 Van traenen voor den tij d : de Winter valt haer heet,
De Somer dunckt haer isuer . Dit zijn neus-wijse blinden ;
Sy sien dat noyt en was, sy konnen knoopen vinden
In 't gladste van de bier. Uyt wat hoeck dat het waeyt ;
Sy zeilen by den wind 3) : sy w
- ie-den eer men sa.eyt,
245 Sy hooren hoe 't gras wascht, sy sien de schoorsteen
roocken
Eer 't hout ontsteken is, sy sien de Werelt s noocken
Van 't allerleste vyer : sy sien God in de wolck
Langh voor -den Dieven-nacht 4) : sy beven voor
Gods volck
Verr van de Roode Zee 5) : sy konnen niet bevroeden
250 Dat, Diese maecken kost, kan voeden en behoeden.
Sy zijn altoos beroyt : haer mangelt altoos wat,
Haer leste &oppel leckt uyt 't niew ontsteken 6) vat ;
Sy trouwen spy 7) noch slot ; sy hooren allom dieven .
De somm van alles is, God kanse niet believen
255 Sijn sonne-schijn is storm, sijn weldaed is elend,
Sijn' gunst is tegenspoed : de Logenaer ontkent
All wat hem tegen gaet 8), d'ondanckbaere derft heelen 9)
All wat hem me-de lo,opt ; de wel-vaert mach hem streelen,
Hy maeckter hell-vaert 10) of : waerom? daer is geen'
staet
260 Te maecken op den duer : soo keuren sy den Staet
In 't uytterste gevaer, in 't beste 11) van sun bloeij en ;
Soo noemen sy Gods gunst sijn' boeijen en sijn' roeijen,
Soo doemen 12) sy de vreughd voor ondeughd, soo de rust
Voor onlust : soo is Neil haer hell, ;en last haer lust
265 Soo is de wel-vaert maer een masker 13) in haer' wijsheit :
Soo dunckt haer dat de wall maer op een doyend ijs left,
De Wall van Staet en Stadt, de mueren van haer huys

1) weefsel . 2) zorgen zonder vrees, d .i . zonder reden tot
vrees. 3) voorzichtig, langzaam . 4) Vgl . vs. 71 vlg . en de
aunt . aldaar . 5) Voor : terwijl er in de verste verte geen gevaar bestaat . 6) aangestoken, opengestoken . 7) spie, om een
deur of venster to sluiten . 8) dat hem iets tegengelopen is .
9) dur f t verbergen. 10) Hellevaart, voor : ondergang, verderf;
klankspeling met wel-vaert. 11) Versta : op het hoogst van
tiijn bloei . 12) veroordelen . 13) bedriegelijke schijn .
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Besittens' op genae van Mier, en Moll en Muys 1) .
Ten einde werden sy Propheten eerst tot haerent 2) ;
En valt 'er uyt de locht quaed vyer, sy wedervaeren 't ;
Haer droomen wordt voldaen . Hadd' Pieter 3) min
mistrouwt,
Hy hadde min gesackt, en hadd' by recht gebouwt,
Diep maer een Mostaert-saed 4), by leerde water
treden 5),
Soo teer is 't onderscheit van toeversicht met reden 6),
En kommer buytens tij-ds . God leer' ons middel-maet,
't Is gins en weder 7) mis al wat daer buyten gaet .
Al laegh het Goud in een' een 't Lood in een' der schaelen,
't Is gins en weder mis, soo laugh daer een kan daelen 8) .
De Gierige 9) zijn blind : sy sien maer door haer beurs,
Die dick en duyster 10) is ; en geeft haer eens wat
keurs 11)
Van wij's en ongeleerd, sy weten 't niet to scheiden ;
Van vroom en deughdeloos, de rijckste wint van beiden ;
Van schoon en van mismaeckt, de rijokste weeght
haer meest ;
Van boat en van beleeft 12), sy zijn voor 't rijckste beest ;
Van nutt en van onnutt, van on-e'el en van adel,
Sy keuren 't beste peerd naer de verguldste zadel :
Sy kennen vriend noch maegh door 't blicken van de
winst ;
Haer' brillen zijn van Mien ten honderden ; voor
't minst 13) :
Sy leenen niet ; dat 's scha' : sy handelen ; dat 's eerlick :
Sy stelen niet ; dat 's schand : sy woeckeren, dat
's heerli& :

1) Voorzover deze dieren het gedogen . 2) ervaren zij het
eerst het door hen voorspelde onheil . 3) De apostel Petrus .
4) had hij maar (op Christus) gebouwd (vertrouwd) ter diepte van een mostaardzaad in de grond . 5) hij zou geleerd
hebben over het water to wandelen . Vgl . Matt . 14 : 29, 30.
6) redelijk vertrouwen . 7) aan beide zijden. 8) Immers dan
is er geen evenwicht . H . vergelijkt het menselijk gemoed dat
rust en zorg beiden moet kennen bij een weegsehaal . 9) hebzuchtige. 10) Want ze blijft zoveel mogelijk dicht . 11) to
kiezen. 12) tussen lomp en beschaafd . 13) zij zien of zij niet
ten minste 10 percent kunnen winnen .
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Sy liegen niet ; dat 's sond : sy seggen rond en klaer,
Daer moet gewonnen zijn, God gev' op wie of waer 1) .
De Quistige zijn blind : sy sien maer door het puylen
Van oogen rood en leep 2) ; en meenen wel to schuylen,
Waer? onder 't schoone lack van openhertigheit 3),
En meenen, wie daer meest kan spillen, met bescheit,
Of onbescheit 4), is mild ; en meenen, 't grove teeren,
Is een' gewisse ~kunst, die knechten maeckt tot Heeren ;
En sien niet, dat het kleed des Heeren op den knecht
Juyst als 't Goud-laken op den houten Leeman 5)
hecht 6) ;
En sien niet : ja sy sien 't, maer door den lesten helder 7),
(Want deser blinden oogh werdt op den avont helder)
Dat die de maeltijdt geeft, de geck is van de feest 8),
En by de Wijse heet een op-gegeten beest .
De Prachtige zijn blind : sy sien maer door fluweelen,
Die ondoorsichtbaer zijn ; sy kunnen 't lijf niet deelen 9)
Van 't uyterlick gewaed, sy keuren haer en ons
Naer zij d' en wollen we!bb : de tij ck, en niet de dons,
Maeckt haer het betide waerd ; de lijst, en niet de
doecken,
De schoone schildery, de band, en niet de boecken,
Maeckt haer den schrijver goet ; net hays, en niet de
man ;
De kapp, en niet het ho,ofd, is dat haer ket'len 10) kan .
De Machtige zijn blind : sy sien maer door haer'
krachten,
Die lomp en moedigh 11) zijn, sy pletten en verachten
All wat haer onder light 12) : sy trappen op de deughd :
De klemm, den ondergangh der slechten 13) is haer'
vreughd
Sy knellen 't arme recht van Weduwen en Weesen
Is reden voor haer 14), sy verduyv'len 15) se met vreesen ;

1) onverschillig op wie of waar. 2) door uitpuilende en
rode leepogen . 3) deksel van gulheid . 4) met of zonder oordeel . 5) ledepop. 6) Voor : past . 7) heller, penning. 8) 't
kind van de rekening . 9) scheiden . 10) kittelen, behagen .
11) overmoedig. 12) al wat voor hen moet onderdoen . 13) eenvoudigen, geringen . 14) is de redelijkheid aan hun kant, t .w.
aan die van de weduwen en wezen . 15) overduivelen, overbluffen .
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Is d'onschuld aen haer zy ; sy tredens' in de schuld 1) ;
320 Waer 't korte Recht haer' baet, sy tergen d'ongeduld 2) ;
En wringense soo langh, soo langhsaem, dat sy splijten 3),
En, moede pleitens, in den sueren appel bijten :
Is ootmoed haer versett 4), sy loopens' over 't hert,
En noemen haer geluck 't ontgaen van meerder smert 5) .
325
d'Eersuchtige sijn blind : sy sien maer door de duygen
Van haer' bekuypingen 6), onachtbaere getuygen
Van wel-geKorven eer 7) ; sy draven vroegh en spae,
En geen straet valt haer suer, mits dat sy opwaerts gae .
Sy hebben geen gesicht naer onderen ; sy sterren 8)
330 Gestadigh Hemelwaerts : de laeghste van de sterren
Dunckt haer niet hoogh genoegh om by to willen staen
Sy gaven niet een duyt voor d'eere van de Maen,
Soo langh 't de Sonne wint in hooghde 9) , glans en
hitten
Waer Gods gestoelte leegh, sy sochten 't to besitten .
335 Sy sien de mis-maet niet van haer to kleinen lijf,
Om 't kleed to vullen van het wichtige bedrijf
Dat deer kan geven, die sy blindelingh 10) bejaegen ;
Sy wegen niet hoe swaer de Kroonen zijn om draegen,
Haer luyster, meenen sy, past yeder even nett,
340 Die maer het hert en heeft dat hy'r 't hoofd onder sett ;
De plaetse maeckt den Man : men kan al doende leeren,
En onbequaeme knechts zijn licht bequaeme Heeren .
't Gae met het Staets bewind soo 't God en Lot belieft,
Mits haer' all-waerdigheit 11) ten hooghsten zy gerieft .
345 In 't ende draeyt haer 't hoofd op die verheven klippen ;

1) door misbruik van macht weten zij ze als schuldig to
doen voorkomen. 2) is kort recht in hun (t .w . der weduwen
en wezen) voordeel, dan tergen zij het ongeduld (door de
zaak slepende to houden) . 3) toegeven . 4) zoeken zij hun
heil in ootmoed, deemoedigheid. 5) en noemen het f eit dat
zij (door hun ootmoed) aan erger ellende ontkomen, hun
geluk. 6) Versta : het netwerk hunner kuiperijen . 7) Versta
verachlelijke middelen in de ogen van hem die zijn onderscheiding op eervolle wijze verdiend heeft . 8) staren . 9) hoogte. 10) T.w. zonder zicah rekenschap to geven of zij er voor
berekend zijn. 11) alles-waardigheid, woordspeling met alwarigheit, dwaze verwaandheid.
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En dan voelt Phaeton 1) -den Loom sijn' hand ontslippen,
Dan komt hy, als gewipt 2), weer blindelingh ter veer,
En 't kost hem blindelingh sijn leven en sijn' eer.
Verliefde Li'en zijn blind : sy sien maer door haer'
lusten,
350 Dat vuyle brillen zijn : al dat sy geerne kusten
Dunckt haer 't bekoorelickst van al dat Son beschijnt ;
't Vell-diepe rood en wit 3), dat met den dagh verdwijnt,
Eerbieden sy niet min dan boter tot den bo'em 4) toe ;
Daer gaen haer' tochten heen 5) ; sy hebbender geen
toom toe,
355 Sy sien geen' kreup'le knie, sy sien geen scheeve borst,
Mits 6) haer het hoofd-stuck met sijn' aenhangh en
sijn' korst 7),
Mits haer een toover-mond, mits haer twee oogen-straelen
De reden uyt den hoofd, 't hert uyt den boesem haelen .
Haer' domste blindheit is, sy sien dat noyt en was ;
360 Een Vryer staet en kijckt of 't spoockte : 0 beeld van was,
0, seght hy, warm Yvoor, murw Silver, vochte Kraelen !
En -die daer neffens staen en na de waerheit taelen 8),
En vinden noch Koral, noch Silver, noch Yvoor ;
Maer vleesch als 't haere, met bruyn -ganse-vel daer voor .
365 Dan dese blindheit, schijnt 9), (men soud 't haer schier
benij den, )
Geneest in eenen nacht 10), in 't uyterste verblijiden,
In 't doncker krijggen sy haer' oogen weder op 11),
En 't hert toe ; en de Bruyd werdt een' versleten popp,
Die kinderen van niews vertoyen en verhullen 12),
370 Maer met den yver noyt die s' in des Kramers prullen
Voor de volmaecktheit der volmaecktheden aensagh,
Eer 't kermis-capital daer voor verfutselt 13) lagh .
De Nij dige zijn blind : sy sien maer door de hoecken

1) In de mythologie der Ouden de zo, on van Phoebus Apollo,
wie zijn vader voor een dag het besturen van de zonnewagen
had toevertrouwd, maar die er niet in slaagde en omlaag
stortte. 2) eruit geworpen . 3) de schoone huidkleur. 4) Voor :
inwendige sehoonheid, degelijkheid . 5) dat is het doelwit
hunner begeerlijkheden . 6) omdat . 7) Haar en vel . 8) onderzoek doen . 9) schijnt 't . 10) Nle de huwelijksnatht . 11) open .
12) anders mooi maken en kappen . 13) verkwist, verspild.
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Van 't een en 't ander oogh, die beide staen en soecken
375 Op zy en achter om, waer 't yemand beter gaet
Soo siens' haer selven -scheel en bleeck op hoeck en straet
En, vindense voor-wind in yemands ronde zeilen 1),
Sy lesen uyt haer Boeck 2) de minste sijner feilen,
(Want sy en hebben geen') en roepen, 't kan niet staen 3,
380 De wind moet keeren, daer, daer is by schuldigh aen ;
En vindens' yemand wel gestegen langhs de trappen
Van vrome moeylickheit 4), sy trachten met beklappen
De lagen van 't gebouw to sloopen tot den grond,
Tot dat s'hem wederom gevelt 5) sien, daer by stand
385 Eer God den arm uytstack en hielp hem boven water
En gaet haer ~gevel op een' halven somer laeter 6)
Dan die van 's buermans huys, sijn hard-steen en sijn'
kalck
Sijn sand light in haer' wegh, sijn' splinter is een balck,
Een balck in haer quaed oogh 7) ; en, konnen sy wat
werren 8),
390 Sy weten op een' drop 9) sijn' arbeit to versperren :
En, wascht sijn Koren dichtst, en draeght sijn Wijn-gaerd best,
Sy schreewen, by en quam niet eerlick aen de mest .
Sy tasten blindelingh in Gods geheimenissen,
En leeren, spoedigh rijck is ondeugh-d, sonder missen .
395 In 't ende sietse God, en slaetse voor de kunst 10) ,
Met haer' 11), met sijne, met een yeders weder-gunst 12) .
De Toornige zijn blind, daer hoev' ick Been,bewij .s toe ;
De Wijnig,e 13) zijn blind, daer zijn wy bey to wijs toe ;
De kinderen verstaen 't, en tho-onter my een' volt 14) ,
400 Die door de druyven ,kijckt 15), ick thooner u een' doll .
1) Versta : dat het iemand voor de wind gaat . 2) Het daarvan gehouden journaal . 3) stand houden, zo blijven . 4) moeilijke f linkheid . 5) neergeworpen. 6) is hun huis een halve
zomer later klaar. 7) H. wijzigt hier de bekende vergelijking
van de balk en de splinter, Matth . 7 : 3-5 . 8) harrewarren,
stof tot een protest vinden . 9) kleinigheid ; woordspeling met
drop van heat dak ; H . bedoelt het „jus stillicidii", het recht
om zijn dak to laten afdruipen op een anders eigendom .
10) als loon voor hun ooze praktijken . 11) hun eigen. 12) ongunst, afkeer . 13) dronkaards . 14) iemand die vol is . 15) die
door druivennat bedwelmd is .
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De Vrolicke zijn blind : sy sien maer door het blincken
Van tegenwoordigheit 1), als Wen die overdrincken 2),
En springen met den wijn die in haer' glasen leeft,
En sien niet dat de gist, die aen den bodem kleeft,
De leste toogh -sal zijn, en mogelick den naesten3) :
Sy sien niet hoe dat vreughd en rouw den and'ren
naesten 4),
En vallen ongereet 5) en ~blindelingh, als 't komt
Dat de bedrieghlickheit der dingen sich ontmomt .
De Treurige sijn blind : sy sien maer door haer' traenen .
't Is soo, -het voll gemoed ontlast sich door die kraenen ;
Maer door die bobbelen swelt aller dingen schijn 6),
En 't werden 7) wijde, dat maer enge wonden zijn .
En, slaend-er winden toe, sy suchtense 8) tot baeren :
Soo datse door den storm wel 9), waer sy geerne waeren,
Maer niet en sien, waer langhs : haer predick' Maeghd
of Man,
Sy sien niet hoe het weer klaer weder werden kan .
De Besige 10) zijn blind : sy sien maer door de scheuren
Van haer' al-doenlickheit 11) : sy sien geen' tijd van
treuren,
Sy hebben's 12) geen voor vreughd : haer doel-wit is Prof ijt
En eer, soo verr 't de loop van 't soete voordeel lijdt.
Sy jagen dat profijt met blindelingen yver ;
En vraeghtm' haer na vermaeck ; dat 's dat de borse
styver,
De Kasse nauwer werdt 13), de Schuere voll gewasch,
De Korven to benauwt 14) voor Honigh en voor Wasch,
De Kelder voor niew natt 15) : maer Bos 16) en Kas
zijn blinden
Die nimmer dagh en sien ; jae konnen 't licht niet vinden,
Al klopt de nood aen 't slot . 't Is wonder, altijt geld
Te schrapen, nemmermeer to proeven wat het geldt 17) .

1) het heden . 2) to veel drinken . 3) de naastvolgende .
4) elkander vergezellen . 5) sterven onvoorbereid. 6) gedaante, voorkomen . 7) worden . 8) se : de tranen namelij.k . 9) Hierachter vulle men aan sien uit vs . 415 . 10) de mannen van
taken. 11) koortsachtige bedrijvigheid . 12) 's = es of des ;
zij hebben nl . geen tijd (vs . 418) . 13) minder ruimte overhoudt .
14) eng. 15) nieuwe wijn .
16) bus, spaarpot .
17) waard is.
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Die Luye Li'en zijn blind : sy sien door taeye lichten 1),
430 Die opgaen 2) even als Blaes-balcken met gewichten
Die 't Orgel spreken doen . Haer' keers staet ongesnutt 3)
Haer' sinnen wentelen in 't bedd' of in den dutt
In 't bedde gins en weer als deuren op haer' duymen 4)
Sy lacchen met het volck dat hoed of helm met pluymen
435 Haen-steertelick verciert : doo' veeren liggen best,
En zijn der lenden over-over-lieve nest.
Soo denckens' in haer hert : 't is wonder dat sy
't dencken ;
En niet en vreesen sich al denckende to krencken ;
Want dencken is een last van sinnen, en haer grouwt
440 Van alle besigheit, die hert of huyt verouwt .
Denckt hoe haer 't spreken lust, hoe 't staen, en gaen :
to weten,
Dat is de Wereld met een' passer over-meten 5) ,
Een' Ploegers slaverny : maer, Koetsen, lieve vond,
Ghy zijt een soet vers-ett 6) : daer gaen de wielen rond,
445 Daer sit mijn luye blind' ; en siet niet dat sijn' leden
De leden niet en zijn die dat behulp 7) met reden
En sonder schaemte voeg', en datter neffens gaen,
Die 't beter passen sou to sitten als to staen .
Dat kan luy-leckerny 8) ; Sy blindt verstant en oogen,
450 En maeckt sich meester bey van reden en medoogen
't En is de slechtste 9) slagh van alle blindheit niet,
Daer yemant wat by siet moet-willens niet en siet .
De Schilders Wit gaet hoog,) de Schilders,
PARTHENINE,
(Noch 10) zijn se van 't geslacht dat ick eerbiedigh
diene 11) )
455 De Schilders heet ick blind, en, soo m'er wel op lett,
't Zijn Scheppers meestendeel : sy sien maer door 't palett,
En bouwen een' Natuer, die vriendlick is van wesen,
En soet en aengenaem : maer meent ghy daer to lesen
Hoe Groote-Moer Natuer haer eigen wesen staet?

1) traag zich openende omen . 2) opengaan . 3) ongesnoten .
4) De pen waarop een deur draait . 5) Daarop lijkt immers
het lopen . 6) ontspanning ; woordspeling met versett, verplaatsing. 7) hulpmiddel . 8) sybaritisme, overdreven ge7nakzucht . 9) minste, geringste . 10) nochtans . 11) H. schilderde
zelf niet onverdienstelijk .
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460 't Is verre van den wegh . Een' steegh is oock een' straet,
Een' hutt is oock een huys, en struycken zijn o ,ock
boomen,
Maer steegh en hutt en struyck zijn schaduwen en
droomen,
By straet en huys en boom : daer hoort veel goedheits toe,
Cam Gods en Menschen werck to keuren met gemoe 1)
465 Voor even en gelijck . Wat wilm' ons meenen leeren?
Twee droppen zijn niet eens 2), twee eyeren, twee peeren,
Twee aenaesichten min : -de trotste mogentheit
Van d'eerste Schepper blijckt in 3) 't eewigh onderscheit
Van all dat was en is en werden sal naer desen ;
470 En is 't laet-duncken 4) van een Mensch soo hoogh
geresen,~
Dat Menschen konnen, daer toe God, in allen schijn,
Niet Kunstenaers genoegh, niet Scheppers 5) wilde zijn?
Siet hoe verr 't soete volck in dese blindheit dwaelen 6)
Gaet met haer wandelen door boom en bergh en daelen,
475 Dat Is, seggens', een gesicht dat Schilderachtigh staet.
'k Kan 't niet onschuldigen, 't is derteltjes gepraett
My dunckt sy seggen, God maeckt kunstige Copijen
Van ons oorspronckelick, en mach sich wel verblij en
In 't meesterlick patroon, al waer 't van onse hand,
480 't En kon niet schooner zijn, in Zee en Locht en Land .
Gaet met die Scheppers t'huys, en leent se 't strackste
wesen 7),
't Langhmoedighste geduld, om door en door to lesen
Hoe God uw aensicht schiep : Als 't langh gemartelt is,
Daer staet ghy in ''t paneel : maer, in een woord, 't is mis
485 Sy scheppen u een Yet, een' Bloed-verwant, een'
Brooder
Maer ghy en ~staet 'er niet, de Dochter is maer Moeder,
De Vader is maer Soon 8) En, soeckt ghy meer bewijs,
Komt tot de tweede proef : daer 's 't weer een' ander' wijz,
1) in gemoede . 2) eender . 3) Gods almacht blijkt nergens
grootser dan in enz . 4) laatdunkendheid . 5) niet genoeg
kunstenaar, niet genoeg schepper. 6) Meervoud in plaa~ts van
enkelvoud, door het collectief yolk. 7) toont hun 't of fenste,
onbewegelijkste gelaat . 8) Het zweemt dus slechts naar het
oorspronkelijke .
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Een ander Bloed-verwant, een niewe Nicht geboren,
490 En ghy in twijffelingh wie 1) wijsselickst verkoren .
Siet nu de Menschen in haer' oogeloosheit aen,
Of 't volck is om 2) Gods doen of misdoen aen to slaen 3) .
De Moedige zijn blind : sy sien maer door het blaecken
Van haer ontsteken hert : De slagen die haer raecken ;
495 Het sterven dat haer dreight, de leemt 4), die arger is,
En voor langh sterven streckt, sien beid' haer' oogen mis .
't Zijn blinden die men hoeft 5), en niet en kan ontbeeren,
Vijf-stuyvers-blinden 's daeghs 6), om vyand of to weeren,
Om vrienden voor to staen, en sy gaen op het merck 7)
500 Van Eer en Onderhout stantvastelick to werck :
Dat 's redelick gesien : maer kan men moedigh noemen
Dat voort moet? Als de spuyt het water over bloemen
Of over webben 8) drijft, is deer van het geweld 9)
In 't water, of alleen van acht'ren in die 't knelt? 10)
505 De Moedige gaet aen 11) gelijck een nucht're Tijger :
Ja, maer van achteren 12) maeckt yet , den stouten krijiger,
Den Honger en de Eer . Den Honger is niet waerd
Te melden : 't is geen man die 't 13) niet en is van aert,
Maer om niet doot to zijn : in d'Eere will yet blaecken 14) .
510 Dat schijn heeft van een' man recht tot een' man to
maecken .
Jae schijn, maer Eer, en vrees van Oneer zijn soo nauw
Uyt een to keuren 15), als het lichaam en de schaeuw .
Siet door den moyen mist van 't ingebroken
schijn-stout 16) ;
Ghy vindt die vreese, die -den Jager op het Swijn
stout 17),
515 Den meesten krijgger op de wall en tegen 't lood .

1) T .w . welk der beide portretten . 2) gij ziet nu aan de
mensen in hun verblinding o f zij in staat zijn om enz .
3) taxeren, beoordelen . 4) verminking . 5) behoeft, nodig
heeft . 6) De huursoldaten vochten voor een soldij van 5 st.
per dag. 7) oogmerk, doel. 8) weefsel (bij het bleken) .
9) kracht . 10) perst. 11) valt aan . 12) T.w. als drijfveer .
13) T .w . een man . 14) schijnt iets to schitteren . 15) eer en
vrees voor schande kunnen zo moeilijk uit elkaar gehouden
worden . 16) de schijn van stoutmoedigheid die zich van de
krijger heeft meester gemaakt . 17) stuwt .
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Kort om, de pijnbanck werdt ontweken door de Dood 1)
Dat 's alsoo scherpen 2) dwang als honger . Laet dat
loopen 3) ;
Daer komt een' derde toe, die bloed uyt-geeft met
stoopen 4)
De moedige werdt gram ; sijn bloed koockt in sijn lijf,
520 Sun' galle braeekt, sijn hert maeckt alle ad'ren stiff 5) ;
Nu is by bloe&blind, nu en siet by noch de reden,
Waerom by oorloght, noch 't perijckel sijner leden ;
Nu gaet by als een Leeuw die rood siet 6) ; nu is 't uyt
Met Menschen-moedigheit ; en furie voert de Schuyt,
525 't Peerd en de Schipper holt. Noch staens' haer en
verwond'ren 7),
Veel' blinden die het sien, als die het hooren dond'ren,
En weten d'oorsaeck niet van 't vierige 8) gedreun
Maer die het siende sien 9), en vechten even deun 10),
Doch met bescheidenheit 11) , en koel, en wel gedreven
530 Van yver voor Gods saeck, daer tegen lit en leven
Soo rustigh 12) werdt gewaeght als hoy en stroy voor
Goud,
Die scggen, dese Leeuw is hersseloos, en stout,
Om dat by 't niet en weet, en 't is een beest met eeren ;
Maer 't is Been moedigh man ; by kan slaen en
verseeren 13),
535 Maer vechten kan by niet . Soo veel scheelt Toorn, en
Maet,
Dat des' bescheidene, die 14) blinde slagen slaet .
Nu, 't strijden heeft een end ; daer is veel eers bevochten :
Maet en Toorn heeft verricht all wat sy beide
moghten 15)
De Peck-ton gaet aen brand, de Vier-pijl en' de Klock 16),
1) H. bedoelt dat de krijger nog maar liever zijn leven
waagt dan kans to lopen als lafaard of deserteur op de pijnbank gebracht to worden . 2) een even scherpe . 3) doch
hiervan a fgezien . 4) kannen . 5) Voor : duet ze zwellen .
6) woedend is (Frans voir rouge) . 7) staan ze zich to verwonderen ; s' = ze, d .i. veel blinden . 8) vurige . 9) T .w. de
oordeelkundige strijders . 10) wakker. 11) oordeel . 12) kalm .
13) wonden, kwetsen . 14) zoveel scheelt 't dat deze oordeelkundige, die enz. 15) vermochten. 16) Ter ere van de behaalde zege .
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540 De Dichters mengen lof en eer met ernst en jock :
Eer is de beste buyt ; -dat geef ick bey 1) gewonnen ;
Wie deelt then besten buyt? Sy die de Webbe sponnen 2),
En komen kreupel t'huys, of krijgen voor haer' serck
Het bloedigh aerdrijck? Neen, de Reeders van het werck,
545 De Hoofden van de saeck, de Leids-luy van de schaeren
Gaen met de Croonen 3) door. wie meent ghy dat sy
waren
Die Alexanders deughd verhieven tot den throon,
Die Cesars boosen will volt voerden? blinde 4) doon,
Blind voor vijf stuyvers 's daeghs ; hoe hieten 5) die
Soldaten?
550 Geen' schrijvers hebben 't oyt, mijns wetens, nae gelaten :
Wat dunckt u, PARTHENIN, is yemand diohter 6) blind,
Dan die rich selfs 7) verliest en voor een ander wint?
Hoe is 't? zijn 't bloode dan, zijn 't bloode lien die
wel sien,
Die daer voorsichtelick na 't bergen van haer veil sien?
555 Noch blinder ; bloode Wen zijn blinde Wen voor all,
Sy sien maer door een oogh dat 8) midden door den
ball 9 )
Het vreese-vlies bedwelmt : sy sien geen blad bewegen,
Sy'n 10) meenen, 't is een load ; sy sien geen' blooten
degen,
Sy'n voelen hem in 't hert ; sy sien geen kruyd aen
gaen 11),
560 Sy'n dencken, 't yser komt recht op haer leven aen ;
Sy bucken voor -een' vliegh, sy schricken voor een' vogel,
En, of 12) het duycken waer een' borstweer voor een
kogel,
Sy struyck'len 13) ongequetst in 't vlacke veld ; in 't end,
Sy deinsen blindelingh, en die 't ?dan tijidighst wendt 14),
565 En met de hielen schermt, en op den rugg laet
waeyen 15),
1) Nl . maet en toorn . 2) Voor : 't werk deden . 3) kransen,
eerlaurieren .
4) verblinde en onbekende ; woordspeling .
5) heetten. 6) erger . 7) zijn eigen leven . 8) dat is lijddend
voorwerp ; vreese-vlies onderwerp . 9) oogappel. 10) of zij .
11) ontbranden. 12) alsof. 13) werpen zich veer . 14) op de
vlucht gaat . 15) die het gevaar (dat als een wind wordt voorgesteld, vgl. vs. 566) in de rug heef t .
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Si~et scherper 1) in den wind dan die het voor-hoofd
draeyen
Van -daer 2) de blixem komt, en sien 3) niet dat de man
Die naer sijn' vyand siet, kan dat sijn vyanrd kan,
Kan winnen en verslaen, en dat begin van loopen
(Sett Schand en Eer op zy) 4) het end is van haer hopen,
h dat eenn man die wijckt sijn liff ten besten 5) geeft,
En 't leven, soo by 't berght, verblindt van schaemte 6)
leeft.
De Jonge Li'en sijn blind, ('k wil van geen' Liefde
spreken :
Wy waren oock eens jongh : maer -onder die gebreken
En lagen wy noyt sieck) de Jonge Li'en zijn blind
Van eigen waen in 7) 't geen een yeder 't soetste vindt .
't Licht van de niewe 8) Wer'id slaet flick'righ in haer,
oogen ;
Sy vrijen 't als de mugg ; het redelick medoogen 9)
Der ouden, die se sien versengen aen de vlam,
En komt haer niet to baet 10) ; haer onderwijs is ram,
Haer' reden is b. equijlt 11), sy hebben se vergeten,
De rechte levens konst, (die dese 12) beter weten)
Haer woord is tandeloos, sy suffen onder '-t pack
Van grijse jaeren, sy zijn lusteloos en swack,
Sy mogen in de jeughd, die lustigh is van krachten,
Geen vrolick wesen sien, sy straffen 13) en verachten
All wat haer niet en smaeckt : de minste vreughd is Bond
Sy dencken niet hoe groen 14) wel eer haer hert ,e stond ;
Haer' oogen zijn soo swack, sy sien door lange dagen
Het groene wambas 15) niet, dat Groote-vaer gedragen
En langh versleten heeft : maer jonge Li'en zijn
kloeck 16) ;
Sy kij.eken sonder brill in 's Werelds groote boeck,
En lesen 't lustigh door ; en vinden sy daer bladen
Met inckt van swaerigheit en kommer overladen,

1) meent scherper to zien . 2) naar de zijde van waar.
3) Meervoud voor enkelvoud . 4) a/gezien van schande en eer .
5) prijs . 6) ontluisterd door schande . 7) vooringenomenheid
met . 8) Nl . voor hen. 9) meedogend verstand . 10) kan hun
niet helpen (want zij schenken er geen aandacht aan) .
11) wat zij zeggen, is gezeur. 12) De jongelui . 13) berispen .
14) dartel . 15) wanbuis ; H. bedoelt hun jeugd. 16) schrander .
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595 Sy gaen niet door ide sloot, sy springens' ever keen 1),
En maecken witt van swart, en sm'elten Jae en Neen
Tot dats' eens in de keers haer' wiecken voelen
schremnen 2) :
Dan gaen haer' oogen op 3), dan lien se dat haer
slempen,
Haer hollen, haer getuysch 4) 't pad naer beneden is,
600 En dat ode rechte baen verr miss getreden is .
Dan d'oude zijn oock blind : (ick wil haer niet verwijten
De quelling ie haer slijtt en ons begint to slijten)
'k Hdb 't op haer' oogen niet ; maer oude Li'en zijn blind,
En werden kinderen in.nest haer onderwind 5)
605 Sy schem'ren van verr-sien 6), sy struyckelen van
vreesen,
(Daer 's een voorsichtigheit die 't all to seer kan wesen,
En die 't Crystallen vat to kommerlick 7) versett
Ontvalt het, want daer was all bevend' op gelett)
Sy hoopen over -een 8) all wat sy sien en sagen,
610 En om een uer beraeds besteden all' haer' dagen ;
Sy weten all wat was en all wat wesen kan,
En sien op 't Mogelick als gingh 't all aen den man 9) .
Soo valt haer ja-woord stram, en schiet haer vander
tongen
Als aengebacken struyf : noch duncken haer haez' lon~ en
615 Te schielick van geblaeS!0), en op het lest besluyt
Van 't liarljen zijn sy maer ter halver wegen uyt 11) .
Haer' Kinders minnen sy soo 12) haer haer Ouders
minden
Maer in het tweede lit 13) zijn sy de soetste blinden
Van all dat =cT En slet : By een misboren kind
620 Van Dochter of van Soon? igeen Minnaer is soo blind :
Sy sien niet , dat het hinckt, sy sien niet dat het scheel
siet,

1) erover heen . 2) verschrompelen . 3) open . 4) dobbelspel. 5) het meeste dat zij ondernemen . 6) door to ver vooruit to zien, zien zij het juiste niet . 7) angstvallig . 8) opeen .
9) zij maken zich zo angstig voor wat lean gebeuren, alsof het
reeds geschiedde. 10) Versta : zij menen nog te overijld to
spreken. 11) als een ander aan 't eind van 't lied is, zijn zij
nog maar halverwege. 12) zoals . 13) Als grootouders .
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Sy sien sijn' bulten van de billen tot de keel niet,
Sy sien het onkruyd 1) niet to wieden, dat in 't vett
Der niewe gronden sijn' vergiften wortel sett
625 Kinds Kintje magh geen quaed 2) : al will 't de Moer
verhind'ren
Kinds Kind staet alles vry : sy werden selfs Kinds

Kind 3)

630

635

640

645

En broeyen 4) Kinds Kind mal, en geven 't sulcken ploy
Van luy, van onbeleeft, van kosteliak5), van moy,
Van vuyl, van onbesuyst, van snoeperigh, van yraetigh,
Van vreck, van stuer 6), van steegh 7), van dertel, van
wanwaetigh 8),
Dat Vader qualick.fl) weet, dat Moeder qualick siet
Waer me den reehten bocht to krijgen in het ried .
Swijght van den ouden tij d : ghy hoef t het niet to
spreken,
Sy spreken 't sonder end : men kend'er de gebreken
Van -dese eewen niet ; Gerechtigheit en Deughd,
En Liefd' en Zedigheit was 't quaedste 10) van haer'
jeugd
Men schold sijn' Broeder niet, men wist van geen
bedriegen,
Men haette Vleyery, en Achter-klapp en Liegen,
Men gingh iden rechten wegh : daer was geen' Overdaed.
Geen' Gulsigheit in huys, geen' Hoovaerdy op straet ;
't Was in de gulden Eeuw, de Werld was onversleten 11),
't Schijnt Gtw-tyaer 12) hadd noch in den appel niet
gebeten :
En 't scheelt maer vijftigh jaer van haer tot onsen tijd .
Siet hoe het klaer gesicht 13) in 't grijse haer verslijt .
De tijd liep als by loopt ; de 'boosheit ging ha , er' gangen,
Daer was soo veel to -doen met pijnigen en hangen
Als Banck 14) en Beul vermoght. en, ben ick niet heel
blind,

1) V(>or : de verkeerdheden . 2) kan geen kwaad doen . 3) de
kinderen (onderdanen) van het kind. 4) koesteren . 5) weelderig, prachtlievend . 6) stuurs .
7) dwars, stij f hoo f dig .
8) waanwijs . 9) nauwelijks. 10) Als dat het kwaadste was,
hoe goed moet dan niet het overige geweest zij n ! 11) volmaakt . 12) Adam. 13) inzicht, kijk op de dingen. 14) pijnbank.
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De Soon gelijckt sijn Vaer, de Moeder was als 't Kind .
De Joffrouwen zijn blind (.hoe sar ick hier door raecken,
650 Wat aensicht heb ick nu, wat bToedeloose kaecken,
Die u met desen troost to velde komen derv?
Maer u en teeckenden ick noyt op desen kerf 1) ;
Of soo gh'er oyt op stont, het mercK is uyt-gesleten
Of immera 2, ghy en hebt u noyt ontsien to weten
655 Dat uw' yrouw Groote-moer Heer Adams Huysvrouw
was 3 )
De Joffrouwen zijn blind sy sien maep door het glas
Van spiegels die de damp van eigen waen besoertelt,
En vragen aen dat Glas4 als 't langh
geheetelt;
Gehuft is 4) en getoyt, hoe ben ick, schoon of niet?
660 't Glas antwoort wat het siet, maer sy en vatten 't niet.
Noch eens, wait ben ick, blanck van huyd, en blond van
haeren?
't Glas sou wel antwoorden, maer weet het nib to
klaeren 5)
't Vraeght selver, Joffertje, wat zijt ghy, dat of dit?
Daer sitt een smeerigh 6) rood, daer sitt een konstigh witt
665 En maeckt my twijffel-blind 7) : het stuyft 'er stof van
boomer 8)
In die gekrulde lock : heel Cypers en heel Roomen 9)
Staen tusschen u en my ; Waer zijt ghy? Wel
gevraeght.l0) :
Maer elders wercif 11) haer' kunst geluckiger gewaeght :
Een Jager van sulck Wild ontmoet se by der straeten,
670 En roept, 6 blanck en blond ten hemp.] afgelaeten 12),
Wie kan u wederstaen? en sy en siet het niet,
Onnoosel' oogeloos', dat by se niet en siet 13) :
Sy siet het snell en wel, dan 't lust haer niet to weten.
1) kerfstok, hier voor : lijst, nl . -der blinde juffrouwen.
2) althans . 3) Versta : dat degene van wie gij afstamt, Eva
was, zij die zich door de slang liet verleiden . 4) als ze lang
genoeg aan hun uiterlijk geknoeid en aan hun hoo f dtooi gewerkt hebben . 5) weet niet, hoe het klaar to spelen . 6) Woordspeli ng : vetachtig en vuil . 7) zo blind, dat ik twij f el . 8) sto f
van bloesems . 9) Het ,poudre -de Chypre" en de blanketsels
der Italianen . 10) dit is een goede vraag (van de spiegel) .
11) wordt . 12) uit de hemel neergedaald . 13) Hij ziet immers
slechts de opgemaakte, niet de ware jonge dame .
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Dit mach de soete, dit de sotte blintheit heeten
675 Maer geen' en streckt soo wijd . Van aller eewen herr
Was liegen Vrouwen voer 1) : Ick raeckte noyt soo verr
Of 2) Vrouwen-lof was lief 3) . En, soo Bedrogh en Liegen
Van 't naeste Maeghsetap zijn, noodsakelick 4),
Sedriegen
Hoort Liegen met vermaeck ; en Poeyer en Pinceel
680 En Vliege-plaesters 5) , Hull en Krull, Kant en Fluweel,
Is een' verbintenis van 6) hoffelicke logen
Wie daer min aen besteedt dan 't uyterste vermogen
Van liegen 7), heeft het Hof maer blindelingh
doortast 8)
De vrouw die schoon will zijn, will 't hooren, dat gaet
vast .
685
De Kaeckelaers zijn blind : sy sien maer door haer'
woorden,
(Ick weet niet hoe ghy vaert 9)) daer me sy my
vermoorden
Sy sien maer door haer' galm, niet waer, noch wat,
noch wie ;
Sy snorren u om 't hoofd gelijck de ramnzel-bie 10) ;
Mits dat haer seggen klinck', soo houden sy 't gewonnen
690 Maer siet niet haest na land 11) ; sy hebben nau begonnen
Als wy zijn uitgehoort 12) . sy slaen soo veel geschals
Met haer' ontriemde 13) tongh, en sien soo veel gevals 141
Aen slagh en weer-slagh van digh klepel van haer
klockhuys.
Dat ghy veel beter light 15) dicht by de groote klock
t'huys 15)
695 Dan by haer onderhoud . haer heele hoofd is klock,
En wee hem die se roert : slaet wijsheit voor, of jock,
Sy luydend'er up in 16) : wel-spreken en veel spreken
Is haer de selfde konst . veel' woorden, veel' gebreken 17),
Sprack een wel-sprekend man : maer sy en hebben dat
1) voedsel . 2) waar ik ter wereld ook kwam . 3) aangenaam. 4) dan is het noodzakelijk, dat enz . 5) mouches .
6) verplichting tot. 7) de uiterste vleierij . 8) aan 't hof qelee f d als - ; n blinde . 9) o f het u ook zo gaat . 10) gonzende
bij. -,i,-,
w r 't einde . 12) het horen reeds moede . 13) Zij
zijn „van de tongriem gesneden" . 14) hebben zoveel plezier .
15) woont . 16) zij gaan er evenzeer op in . 17) Spreuken 10 : 19 .
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700 In langen niet gesien, of nimmermeer gevatt .
Vergadert endelick all' die gebraeckte toonen,
En smelt se tot een' klomp ; de reden sal u thoonen
Dat koper sonder glans, quicksilver sander goud
Dry aesen in de schael, maer Been' proef tegen houdt 1) .
705
De Swij gers zijn stock-blind : sy sien maer door haer'
ooren ;
Sy hooren en sy sien, maer sien niet wat sy hooren
Sy proncken met haer' stilt', en die se swijgen siet,
Schrickt voor haer stom gesicht ; want stilt' heeft
haer bediet 2)
En maeckt Matroosen bangh en dreight haer met
tempeesten :
710 Maer stomte, PARTHENIN, is eigenschap van beesten,
En spreken heeft sijn' uer; en swijgen buytens tijds
Beduydt veel droomens, veel onwetens, of veel spijts 3) .
Daer gaen se veel of groot 4), die geen' bequame reden
Haer weer-woord waerdigh sien : My dunckt ick sie
se treden
715 In 't Kaets-spel, daer geen ball, hoe schoon, hoe wel
beleidt,
Hoe konstighlick, of hoe onkonstigh, haer bescheit 5) ,
Haer' weder-slagh verdient : de blinde, loud' ick seggen,
Gaen beter uyt de baen of in haer' pluymen 6) leggen,
En spreken in haer' droom, of wandelen in 't woud,
720 En spreken blinde tael met blad'ren en met hout .
De Singers zijn soo blind als vincken, die 't soo 7)
leeren
Sy sien maer door haer' keel en door haer quinckeleeren ;
Sy sien niet wie haer hoort, noch wien het langer lust ;
Sy gaen traegh onder zeil8), sy willen van de kust
725 Geprest, gepijnight zijn : maer voerens' eens haer'
winden 9)
1) Versta : koper en kwikzilver kunnen wel (evenals edel
metaal) in de goudschaal gewogen worden, maar ze zijn niet
,tegen de proef bestand ; een aes is een zeer klein gewicht .
2) betekenis . 3) spijtigheid, afgunst . 4) daarvan gaan ze
veelal zwanger, zijn daarvan vervuld. 5) antwoord. 6) veren ;
bed. 7) Nl . blind gemaakt . 8) zijn niet spoedig aan de gang
to krijgen . 9) haer' winden is onderwerp.
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Van Land to Zeewaert in, sy konnen 't huys niet
vinden 1) ;
Sy krij gen lust in 't spel, als Kinderen op straet ;
Sy sien niet wat de wett van 't singen is ; de maet 2)
Sy sien niet wie daer geewt, en wenschtse met haer'
gorgel
Te bedd' of aen een' galgh : een lood light op haer
Orgel 3),
Het huylt onendelick, en die se swij gen doet
Heeft meer gewelds van dQen 4) dan die se bidden 5)
moet .
Ick spreeck mijn selven aen : men moet het my vergeven ;
Daer stont voor op mijn hoofd, al in de wiegh,
geschreven,
Ick soude speel-sieck zijn, keelhliUd en snaeren-blind 6) .
Men heeft my Qpgequeeckt tot hooger onderwint 7)
Maer ing,eboren acrd gaet alien dwangh to boven
Ick sic 8) noch huys-bestier, noch Heeren-dienst, noch
Hoven,
Noch Nood, noch Oorboor 9) aen 8) ; ick sie geen' tijd
to kort,
Daer Veel, of Keel, of Luyt, of Fluyt versleten wordt .
De Springers zijn soo blind als Clavecingel 10) -pennen ;
Sy hipp'len then ten spott die haer den hats of
mennen 11)
De Speelman drijfts' om hoogh, en geesselt se weer veer,
Constantinopolen, noch Roovers van Algeer
En quam 't noyt in den sin haer' afgetouwde 12) slaven,
Soo vruchteloosen 13) sweet ten hays uyt , t°e -dam draeven :
't Is Christ'nen slavernij ; sy sien niet dat de man
Die haer in 't ronde ruckt niet anders leven kan ;

1) Versta : zij weten niet van uitscheiden . 2) het maathouden, maar hier bedoelt H . met 't woord spelende : het
niet to lang zingen . 3) Door een stuk lood op de windlade
van het orgel to leggen, houdt men de toon aan . 4) moet
meer kracht toepassen, meer moeite doen. 5) verzoeken, nl .
om to zingen . 6) H . was een grout liefhebber van muziek .
7) bedrijf, werkzaamheid . 8) aensien = letten op, geven om .
9) nut . 10) een soort van piano . 11) Wspot van degene die
ze bek-af rnaakt . 12) afgeranselde. 13) nutteloos een .
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Sy sijn genoeghlick blindt ; sy sien niet dat hij heden
750 De gangen 1) tegen spreeckt, die 't gisteren to treden
De schoonste mode was ; sy sien niet dat by staegh
Op Nieuwigheden droomt, en yet dat weer behaegh',
Om dat het noyt en was 2) . (want of't quam o te, s eten
Dat afgestirOrrg
15, sue' keucken most het boeten,
755 wit' Molen-beeck liep droogh 3) heel onlanks gingh
men boil 4),
Gelijck de Noord zee gaet ; nu is men droomigh c
5) ;
De voet kleeft aan den vloer, men magh se nau ontlijmen
De man draeyt spits gewijs 6), de vrouwen schijnt 7)
dat swijmen ;
;Soo deftigh is de mode : en hoe sal 't mergen zijn?
760 De Duyvel en sijn' Moer studeren op een' schijn
Van niew bevalligheit 8) : daer sal wat soets uyt broeyen,
Wat news, om man en vrouw heel av'reohts 9) to
vermoeyen ;
En, of 10) ons' Duyvelen niet langer wisten hoe,
De heele Fraansahe Hell, die stadigh op en toei1
765 Niew' ydelheden braeckt, sal by aen and'ren 12) sahraepen
Daer onse blinden sich bevalljgI 1) aen vergaepen :
Wegh met den ouden trant ; daer komt een and're swier,
Versleten te Parijs, en van de niewste hier .
Soo blind en ben ick niet in menscthelicke dingen ;
770 Ick sie wel ~dat de vreughd door singen, of door springen
De jeughd ten hals uyt will, en, als men springen moet,
Is mog'lick by minst blind die 't minst onmaetigh 14)
doet ;
Maer 't moeyelicke 15) mall, en altijds niewe vodden,
1) Passen . 2) omdat het nieuw is . 3) Versta : want indien
de al veel gedanste dansen eens kwamen to vervelen (en hij
had geen nieuwe), dan zou het met zijn verdiensten uit zijn .
4) Nl . bij de galop of een dergelijke woeste dans . 5) Nl . bij
een slepende dans . Wellicht woordspeling : dol in de eigenlijke
betekeni-s, en in de afgeleide van steeds ronddraaiende, zoals
men van een dolle schroef spreekt . 6) om zichzelf als spit.
7) schijnt 't . 8) een nieuwe dans die bevallig schijnt. 9) op
totaal verkeerde wijze . 10) als . 11) aanhoudend open- en
dichtgaande .
12) bij elkander .
13) met welbehagen .
14) Woordspeling : bovenmatig en buiten de maat . 15) lastig,
moeilijk to voldoen .
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Gaen boven rnijn geduid : men kan papier verbrodden
775 (My , dunckt ick 't red'liok kan) met all to dert'len int ;
De school- strick .1), voor goed sehrift, maekt schrift en
schrijver blind.
De wijste Koningh 2) danst', (hoort, vrouwen, en hoort,
Heeren)
Maer op sijn' eigen snaer, en deed het God ter eeren,
En mat sijn' treden niet -op uytheemsch onderwijs ;
780 Sijn_ heiligh herte was stn' voet-maet en sija' w1js 3) .
Jalourse Ten zijn blind : sy sien maer door haer
droomen 4)
Sy sien dat niet en is ; sy soecken dat sy schroomen :
Sy tasten naer haer seer, en vinden 't, als een dief
Die 5) een in 't doncker grijpt, all waer 't hem wel soo lief
785 Daer 6) waer geen vatten aen . haer' Liefd' is overliefde 7)
Sy lij den 8), billick 9), niet dat yemant sich geriefde
Van 't Been haer eigen is : maer Liefd' en is maer Haet
Die van 't geliefde niet vermooeden kan als quaed .
Wantrouwigh' achterdocht is een' mismaeckte schaduw
790 Van Liefdes eigenschapp 10) . Jalouse man, beraedt u,
Jalouse vrouw, siet om W ; uw' swackheit werdt
bewaeckt ;
Daer staet 'er een en loert, soo ghy 't ten bontsten
maeckt,
Die uw' verzieringen 12) met waerheit wil bekrachten .
'k Hob vrouwen licht ,gesien, om ~dat men se soo achten ;
795 'k Heb mannen buyten 't spoor gevonden, als uyt spijt ;
Om id'ongerechtigheit van grondeloos 13) verwijt
Te wreken met der daed : Dief heeten, en dief wesen
Waer d'onderscheidingh waerd, stond 't op der menschen
wesen,
Wie 't is en niet en is, maer, meenden sy, die 't hiet
800 En niet ~en liet, waer wAjs, by die bat bset en liet 14) ;
1) sierlijke krul, met de pen getekend . 2) David ; 2 Sam .
6 : 14. 3) Versta : hij danste zoals zijn hart het hem ingaf .
4) verbeeldingen . 5) die (lijdend voorw .) . 6) dat daar enz.
7) overdreven liefde . 8) dulden . 9) en dit is billijk. 10) het
wezen der lie f de. 11) wees omzichtig . 12) verzinsels, inbeeldingen. 13) ongegrond. 14) wie dief heette en stal, was wijs
to achten bij wie niet stal terwijl hij toch dief heette .
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't Was redelick ~de naem to passen op de wercken :
't En is geen' niewe huyck, ick gaed'er me ter Keroken 1) .
Dat is het rechte paer daer van ode Waerheit 2) spraci 3),
Twee blinde leiden d'een den and'ren in de wrack 4) .
805 De Jagers in haer veld, de Tuyschers 5) op haer'
schijven
Zijn blinder dan de snepp die m' in een nett kan drijven :
De Jagers sien geen' storm geen' hagel in haer' loop .
De Tuyschers kennen munt, noch klein' uyt grooten
hoop 6) ;
Soo langh haer klein HoOp van winnen houdt by d omen :
810 Haer' halsen zijn verstijft, sy sien maer recht naer vooren,
Niet eens meer achterwaerts, daer oyster' Armoe staat
En -drijft haer' kind'ren met den bedelsack langhs straet .
De Pleiters 7), zijn soo blind (ick derf geen' Rechters
raecken
Als droncken Schippers zijn, die mall,e
8)
m:aecken,
815 En zeilen tegens tij, met weinigh winds in 't Schip,
En drijven achter uyt, en meenen dat de klipp
Daer 't Schip voor over 9) moet, van uer tot uere nadert
Tot -dat se, mo gesti-80ft, geschreven en vergadert,
Met open' oogen sien haer' langh misleide hoop
820 Verdwijnen in een' webb van sacken over hoop 10) .
Het heele Hof is blind ; (pier moet ghy my gelooven ;
Men magh den ambachts-man sijn' eere niet ontrooven ;
Getuigen gelden wat, maer sijn' verklaeringh meest
Ick sweer het op mijn boeck : 't is langh mijn stiel 11)
geweest,
825 En, naer ick hoop, of vrees', by sal 't noch lange blijven),
Den Hovelingh is blind : het schoonst Yan s
b
1)
Betrouwt by op sijn oogh, dat door de mode siet,
1) Dus iedereen kept ze . 2) Christus ; zie Joh . 14 : 6 . 3) Luc .
6 : 39. 4) wak, bijt. 5) spelers. 6) zij kennen geen onderscheid van geld, geen grote en kleine hoop . 7) lleitzuchtigen .
8) dwaas bestek. 9) voorbij . 10) Versta : in een verwarde
rnenigte van onontwarbare procedures ; sack = doodlopende
straat, slop. 11) stiel, ambacht . 12) zijn vooi naamste bezigheid; H . bedoelt des hovelings zorg voor zijn uiterlijk voorkomen.

88
Den nevel die daer staegh van uyt den Zuyden 1) vliet
En ons gesicht bedwelmt -gelij ck de mist van 't Noorden .
830 't Onredelickst gestell 2) daer menschen oyt van hoorden
Werdt een bevafigheit door desen waessem heen,
En soo oneindelick zijn -de bekoorlickhe'en,
Dat my de diere tij-d in kruym'len soud' -ontvallen,
Eer ick 'er 't -end of sagh ; 'k most nooh eens KOST'LICK
MALLEN 3),
835 Als ick 't uytvoeren sou, maer 'k heb mijn een oogh blind
Gekeken aan de vlagh van desen warrel-wind 4) ;
My lust bet tweede niet daer over uyt to schriiven 5)
Daer is een' ander schell 6), van geen gesicht 7) to
wrijven,
Dat in den Hoofschen roock sijn' luyster hebb' bemorst :
840 Den Hovelingh en siet geen onderscheit in korst
En kruv-mm 8) van oneer, in doyeren en schaelen .
Verwijt hem onverstand : by sal u niet behaelen 9) ;
Verwijt hem meer gebrecks als in een aerdigh beest 10)
Te lij , den soude staen van 't minste tot het meest,
845 Hy houdt bet u to goed : verwij t hem eene logen,
Ghy moet 'er me to veld : de degen werdt getogen
Om waer to maecken dat by Mensch geen Mensch 11)
en is,
Geen Logenaer in 't minst : al weet het sijn Gewiss 12) ,
Dat Menschen Menschen zijn, dat's Logenaers geboren :
850 Hy will, by kan, by magh sijn' Menschlickheit 13)
niet hooren
Van eenigh even Mensch ; de Lemmer moet sijn recht
Verweeren in een wild en twijffeligh gevecht .
Hoe vaert :de Logenaer? soo God will, kan by schermen,
Hy wint het mogelick, en siet sijn's Breeders dermen
855 Ten , buic'k uyt met een' vreughd die Been' gelijck en heeft .
1) Uit Parijs . 2) toestel, toetakeling, kledij . 3) een „Kostelick Mal" schrijven ; zinspeling op zijn hekeldicht op de mode
„'t Kostelick Mall". 4) aan de (telkens in andere richting
wijzende) wimpel van deze wind (mode) . 5) door schrijven
kwijt to raken . 6) vlies . 7) oog . 8) Versta : schijn en wezen.
9) berispen. 10) Eigenlijk : aards dier, hier voor : schepsel.
11) Denk aan bet Lat . gezegde omnis homo mendax, d .i . ieder
mens is leugenachtig . 12) geweten . 13) z'n mens, d.i . leugenachtig, zijn.
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Nu is 't een Moordenaer ; maer siet, die langhste leeft
En is Been Logenaer 1) . Hoe is 't proces gewonnen !
Maer soo de konste lieght 2) (daer zijnder die se konnen
Met poppen voor 't gev
r 3), en met de punten niet)
En soo de Dood verschijnt, daer bloed of voet ontschiet,
En vindt by geenen tij ,d om seggen, God der waerheit,
Vergeeft my Logenaer, die nu voor 't eerste waer seit 4) .
Nu is 't een Moordenaer die hem waer deneken de,
En met een' lompen steeck de waerheit over qtr(- 5) .
Hoe vaert -de Moordenaer? soo langh hem God doet leven
Betreurt hy sijn geluck, en voelt sijn' ziele beven
Voor 't uitterste Gerecht 6), maer beurt 7) hem mergen
weer
Te hooren dat hy lieght : aen 't dagen, aen 't geweer,
Aen 't schermen, aen ode Moord : Want, hoe wy 't ons
ontgeven 8),
't Is beter, Duyvels 9) zijn, dan Logenaer to leven .
Dat 's uyt sijn oogh ges n 10) ! maer God, die alles siet,
Vindt sul, . slenders t'huys 11), wanneer, en segh ick niet .
My walght van bleed en moord : Ick gae tot and're
blinden ;
Tot blind' onnoosele 12) ; door 't heele land to vinden,
Die 't meenen all to sien : De Letter-Li'en 13) zijn blind ;
En sien maer door haer boec1 14) : sy struyok'len 15)
als een kind,
En meenen vast to gaen in all haer -doer en seggen
Vijf roepen, dat's de wegh, tien konnen 't wederleggen
En Waerheit is maer een' . Hier loopt de Son in 't rond,
Daer is 't de Werelds werck by niewer fixer vond 16) ;

1) Zijn zegepraal bewijst dat immers . 2) zo de schermkunst hem bedriegt, in de steek laat. 3) proppen voor (de
punt van) de degen, zoals in de schermzaal gebruikelijk is .
4) de waarheid spreekt . 5) Versta : met een steek van gevoelZoos staal de waarheid dwong to erkennen . 6) Het Laatste
Oordeel . 7) gebeurt, overkomt . 8) hoezeer wij 't voor ons
zelf ontkennen, hoe het tegen ons beter gevoel strijdt .
9) eigendona des duivels, nl . door de gepleegde mooed . 10) dat
is zijn wijze van de dingen to zien . 11) bezoekt, straft .
12) Omzetting : onnozele blinden . 13) geleerden . 14) Joh .
9 : 41 . 15) vallen . 16) Versta : bij een ander geleerde is 't volgens een nieuwer beter inzicht de aarde, die het (t.w. het
rondlopen) doet.
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En waeitheit is maer een : Hier zijn ons' oogen boogen,
En sohieten stia)eth uyt : daer is 't een' grove logen,
Daer is 't maer spiegel-glas . en neemt de dingen in 1),
En sendt se met bescheid 2) naer d'algemeenen sinn' 3) .
885 En Waerheit is maer een' . Hier drinckt men Goud met
stoopen 4),
Daer is 't een valsche toogh 5) : hier hoeft men 't niet
to koopen,
Men spilt 'er niet soo veel als Yser aen of Stael :
Men 6) maeckt het 7) van klaer Lood . Hier kan men
't an temael ;
Daer weet m Pmt als Niet 8) . Hier kan men 't Vierkant ronden,
890 En 't Rond vierkanten 9) ; daer zijn 't grondeloose
vonden
Hier heeft men 't Eewige be.. en 10), daer is 't mall :
Hier loopt het Bloed rondom, daer doet het niet met all :
Hier is de Timmer-konst 11) een' wetenschap met
reden 12) ;
Daer kanse, die'r maer geld en Sinn will aen besteden :
895 Hier weet men 't Lang en 't Breed 13), -daer weet men
't Breed alleen,
En lacht de Langh-konst uyt, en Waerheit is maer een'
Hier zijn de dingen stof van Bollekens 14), die werren,
En 15) maecken vocht en -dro(>gh 16), en saheppen Sonn
en Sterren ;
Daer is 't een wack're droom, en soo, gen.aegh geseit 17),
1) Volgens de eerste zienswijze zijn de ogen dus meer actief,
volgens de tweede passief . 2) met onderscheidingsvermogen.
3) de hersenen. 4) kannen. Waarschijnlijk bedoelt H . het
,,Or potable", dat -als geneesmiddel werd gebruikt . 5) bedriegelijke teug : waarschijnlijk woordspeling met toog, vertoning.
6) T.w. de alchimisten. 7) T.w. goud . 8) Versta : de een beweert alles to kannen, de ander, dat zijn enige wijsheid is,
niets to weten . 9) H. bedoelt de kwestie van de ,quadratuur
van de cirkel". 10) H. zinspeelt op het zoeken van het ,,perpetuum mobile". 11) bouwkunst. 12) rationele, wezenlijke .
13) Vgl. : van iets het lang en breed weten . H. ~doelt hier
echter misschien op de kunst van de geografische lengte en
breedte to bepalen . 14) atomen. 15) en die . 16) water en
land. 17) volgens anderen is dit een fantasie en kan men
volstaan met to zeggen .
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900 Dat yeder sohepsel werckt naer
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sijn' verborgentheit~ 1)

Hier kan het pitt alleen van kruyd en blomm genesen;
Daer moetens' heel in 't lijf, of 't beste werdt verwesen
Hier weet men 2) maer ick voel mijn' penn noch soo,
voll ints,
Soo voll vertwijfelinghs, soo vol strijids, soo vol blinds,
Dat, loud' ick hooger 3) gaen, en al den oorlogh melden
Van blinden over hoop 4), sy vielen wel aen 't schelden ;
De blinden wierden 's5) eens, en scheidden van 't gekijf,
En tegen 6) my alleen met kruck 7) en penn to lijf .
Nooh even wel een gangh. De Letter-Li'en zijn blinden ;
Ick ken 'er noch een seort die ghy van jonghs beminden :
De Dichters zijn dicht - blind 8) : sy sien maer door
, het Rijm,
En geven 't op voor konst : of 9) Kiste-makers lijm,
Lijm, die maer kleven kan, voor steken 10) en voor
schaven,
Veer maet en regelen 11), den lof aen 't Ambacht gaven .
Sy tasten blindelingh de swaerste saecken aen,
En hopen, will het Rijm maer volgen, 't sal wel gaen ;
En, will het Rijm niet voort, sy wenden 't van die wall af,
Weer op een niewen boegh, en raeckender sae mall af,
En weer soo lam daer aen (en lam is av'rechts 12), mall)
Dat Reden endelick in 't rij,mende gevall,
Als in den lijm, verstickt . en siet eens waers' u slepen,
Sy selver wegh gesleept . en lett eens waer sy schepen 13),
En waer haer ancker valt : sy munten 't op Japan,
En drijven duysend mijl van daer in Astracan ;
Dat sijn Piloten 14), dat zijn verre-siende luyden!
Kan ick 't u krachtilger als met mijn selfs beduyden?
('t Was tij-d ick 15) my beklapt', en by de blinden bracht',
Ghy hadt het all begost 16), ick voelden uw gedacht)

1) verborgen krachten . 2) Wij zouden hierachter . . . .
plaaten . 3) verder. 4) massa van blinden . 5) des = het .
6) togen, gingen.
7) schrijverszetel ; vgl. kantoorkruk .
8) Woordspeling : zeer blind in hun gedichten . 9) also f.
10) in plaats van beitelen . 11) berekening, voorschri f ten .
12) omgekeerd, d .i . bij de omzetting der letters. 13) waarheen
zij zich inschepen . 14) stuurlui. 15) 't werd tijd dat ik .
16) gij waart er al toe overgegaan, nl . om mu onder de blinden to rekenen .
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Gedenckt waer ick begon, waer ick mijn schaetsen aen
bond .
Siet waer ick henen ben, en, soo ghy 't soo verstaen kont,
Weet dat het lieve Rijm mijn lijmen 1) heeft beleidt,
En, waer ick uyt-gerijmt, ick waer langh uyt-geseit .
Noch 2) ben ick soo so-et blind als een der mede-blinden,
En beeld mijn' sotheit in, ghy suit mijn onder-winden 3),
Mijn' aller winden loop 4) voor lijdelick 5) aen sien .
Wat seght ghy? ben ick nu soo blind niet als ick dien 6) ?
Maer 't is Poeten slagh 7) ; sy konnen 't niet ontleggen 8),
Sy sien geen schooner ey -dan -dat sy selver leggen
En dreight se met de pley 9), ghy pijnight 'er niet uyt
Dat eenigh Dichter 10) oyt haer Luyt hebb'over-luydt 11) .
Daer zijn noch blinden meer, meer blinden? jae,
meer blinden
Gelooft my, PARTHENIN, ick wist 'er meer ate vinden
Dan ick 'er hebb ontdeckt : en hoe ick verder kom,
Hoe ick meer blinden wind, voor, achter, en rond om
Maer klein' en acht ick niet, daer is mijn' penn to
fier toe
De lompe walgh ick van ; daer is mijn inct ate +dier 12) toe :
De wij, se schrick ick voor, de Groote sien ick aen
Gelijck de kinderen het aensicht van -de Maen 13) ;
Sy staen my wat to hoogh ; en dan, sy hebben straelen 14),
Daer geen versett 15) op is, ick heb'er wel sien haelen 16),
Dien 't luste veel behaels 17) : sy schieten diep, van
verr 18),
Gelijck de Sonne ~doet en d'allerminste Sterr.
Ick staeck het by die Spell 19) . Hoe raeckt ick nu
ten ende?

1) gezang, poezie, in woordspeling met verzen lijmen .
2) nochtans . 3) onderneming . 4) grillige gedachtenloop .
5) dragelijk . 6) behoor to wezen (in mijn vak) . 7) manier .
8) of leggen, ontwennen. 9) palei, een katrol waarmee iemand
weed opgehesen om hem to pijnigen . 10) (de bekentenis) dat
enig (ander) dichter. 11) overstemd, overtro f f en . 12) duur,
kostbaar. 13) Met onzag nl. 14) straal = lichtstraal en =
pijl. 15) tegenweer. 16) grijpen, pakken . 17) bedil . 18) Versta : de pijlen hunner wraak tre f f en de beneden hen geplaatsten van uit de verte ; diep kan ook zien op de diepe wonden
die zij maken . 9) ik steek er een speldje bij .
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O ! die my dwaelen siet, wijst waer ick wel belende 1) ;
955 Doet hier -een' minne-proef 2) aen een' arm' blinden man
Die op den dool-Rij m 3) is, en 't huys niet vinden kan .
My dunckt ick had het oogh (het is soo langh geleden
Dat ick het qualick h-eugh 4) op 't eene van de leden
Die onse to ,ortsen zijn, en daer men door het glas
960 Yet vuyls, yets onganschs 5) , yet bekommerlicks in las.
Is dit nu 't heele pack, zijn wy tot daer toe effen 6),
En voelden wy ons noyt een ander' lemte 7) treffen?
Wel seven 8) . Maer een Oogh, een oogh is sulcken
schat 9) !
't Is wel waerachtigh : maer waer laet ghy 't Kelen-gat,
965 En ander' Enckele, voorsich~telick to melden 10),
Min misbaer als een oogh? wat hebben die t'ontgelden,
Wat loopen die gevaers? een oogh is maer een oogh
De slechtste Schutter hoeft maer 't eene tot den Boogh,
En daer een tweelingh 11) sterft daer kan een tweelingh
troosten ;
970 't Is altoos Oogh om Oogh 12) . al stond -de Sonn in
t Oosten,
Die t'onsen West-waert hanght 13) ; een oogh waer ruymt
van licht.
Nu leeft by noch, die sprack 14) , soo 't rechter u
ontsticht,
Verwerpt het ; en by leeft, die 't een en 't ander
bouwde 15)
't Waer wel wat ongerijmts, then ick een' Keel
betrouwde 16),
975 Een' Mond, een' Longh, een' Maegh, een' Lever en
een Hert,
1) aanlande . 2) bewijs van liefde . 3) In plaats van op de
doolweg . 4) het mij nauwelijks heugt . 5) iets dat niet in orde
was . 6) ongedeerd, zonder gebreken . 7) gebrek . 8) nog veel
meer. Zeven is bij H. vaak een onbep . telw., = een aantal .
9) Dit is de tegenwerping die H . onderstelt dat zijn lezer of
Parthenine hem toevoegt . 10) enkele (organen), waarvan
men maar f luisterend moet spreken (tit vrees voor onheil) .
11) een der tweelingen . 12) Versta : voor een dat gij verliest,
behoudt -gij er een . Woordspel met „oog om oog, en tand om
tand" (Match . 5 : 38) . 13) Versta : al waren wij jong in
plaats van oud . 14) Christus ; zie Match. 5 : 29 . 15) Spreuken 20 : 12 . 16) toevertrouwde .
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(Elck is my 't leven waerd 1) dat ick mis-trouwigh wend
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Om sorgeloos een oogh op sijn' sorgh to beleven 2) .
Wat lightm'er op en dinght? 3) Wy hebben maer een leven,
Wy hebben maer een' Ziel, die God behouden moet 4)
Onthaelt 5) by s' ons, 't is wel all wat de Schepper doet,
't Goed gaet van waer het quam 6) ! mits 't eene van
twee oogen
Ten Hemel binnen raeck', soo bliift men onbedrogen 7) .
Maer daer en komt geen licht van oogen toe to baet 8) ;
Veel sien en geldt hier niet : men siet meest allom quaed,
Ten minsten ydelheit ; dat is het rechte teer-geld 9)
Tot d'Hemels reise niet, men eischt ons wat, dat meer
geldt
Men seght ons niet, Siet uyt ; maer Siet' er uyt 10) ;
en hoe?
Als Ick geduldige ter dood des Kruyces toe 11)
Men seght ons, Laet u sien 12), en laet uw weldoen
blincken,
Soo dat Gods heerlickheit 12) en uw' eer t'samen klincken .
Dus, PARTHENINE, (want wy zijn malkand'ren moe
Geprevelt) weder nae den Pottebacker toe
Hem volgen voeght de kley 13), en breeckt by ons tot
scherven,
Ons hopen staet in hem 14), al soud' by ons doen sterven ;
En sluyt by ons een oogh of twee eer 't avond is,
't Is om een schooner licht ; 'k weet' dat ick niet en miss,
Ick spreeck een heiligh woord ; laet ons op 't hooghste
Lot sien,
Blind en onblind is een ; De vrome sullen God sien 15) .

(Jan . 1647) .

1) ieder van deze is de voorwaarde van mijn leven . 2) dat
ik niet voldoende vertrouwen zou hebben om een oog aan
zijn zorg toe to vertrouwen en dus zorgeloos to leven . 3) wat
client hier veel geredeneerd? 4) mope . 5) neemt. 6) Rechtsterm bij erfenissen . 7) als men maar, al is 't met den oog,
in de hemel komt, is men coed af . 8) daar helpt Been licht
van open toe . 9) reisgeld. 10) ziet er zelf uit, toont u .
11) (ziet er uit) als Ik (Christus) die tot zelfs de kruisdood
heb geleden. 12) toont wie gij zijt; Matth. 5 : 16 . 13) Versta :
God to volgen voegt de mens ; Eph. 5 : 1 ; Matth . 11 : 29 .
14) Ps . 27 : 1 . 15) Matth . 5 : 8 .

