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LEVENSSCHETS
VAN

PIETER CORNELISZOON HOOFT .

PIETER CORNELISZOON HOOFT wer d geboren to Amster1.
dam, den 16den Maart (6 Maart volgens den ouden stijl) in het
jaar 1581, of met zijne eigen woorden

.
in het zelve jaer als 't heldelijke yolk
Den hoet der vrij heft haeld' op spitse vanden dolk,
En wt zijn recht het Spaensch gewelt afswerend stelde,
Bij vonnis, dat het op den vorst des Avonts, velde,
Doen was 't dat jck in 't light der zujvre zonne quam,
En mij tot Vaderstadt viel 't maghtigh Amsterdam .
In hetzelfde gedicht, waaraan deze regels ontleend zijn, nam .
D a n k b a a r G e n o e g e n, herdacht hij, den dank zijns harten tot
zijn' Schepper uitstortende, ook zijne ouders
Ghij gaeft mij ouders van weleerelijke naemen,
Die moghten staen bekent hun' of komst zonder schaemen,
want all' de geen' daer zij wt sprooten, en besprak
Noj t mensch die leeft, van eer- oft trouweloosheits vlak ;
Nocht gaf, in rechte lij n, hun nae, dat zij deen vloeyen
Onnosel sweet en bloedt, om daer of grof to groeyen ;
En maekten dat hun 't goedt eens anders eighen wart,
Oft tegens 't recht van 't hof, oft tegens 't recht van 't hart .
Zijn vader was Cornelis Pieterszoon Hooft, die zich >>als jonckgesel gestadelick met sobere middelen, gelijck oock veel andere
goede luyden, buytenslandts had moeten behelpen" en zich in
H. H.
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1578 to Amsterdam gevestigd had . Daar huwde hij in hetzelfde
jaar Anna Jacobsdochter Blaeu, nicht van den beroemden cartograaf Willem Janszoon Blaeu . C . P . Hooft toonde zich in de benarde jaren, die Holland en Amsterdam destijds doorleefden, herhaalde malen kloek en vastberaden ; hij was langen tijd een van
Amsterdams burgemeesters en in die waardigheid
. . . . heeft hem Amsterdam ervaren wijs en simpel 1)
Een hooft vol kreuken, een geweten zonder rimpel .
Toen hij is 1626 stierf, wijdde Vondel den oud-burgemeester
een klinkdicht, waarin hij diens onbaatzuchtigheid en degelijkheid eene treffende hulde bracht .
§ 2 . » Pieter, zijn oudste zoon, gaf, ten einde der kindtsheit
gekoomen, vroeg to kennen wat van hem to wachten stondt : ook
liet de vader, die genoegh kon oordeelen, wat wetenschappen dat
groot verstandt best konden versieren en to staade koomen, hem
van der j eught aan in allerley geleerdtheit van taalen en zaaken
onderwi zen." (Brandt) . Al spoedig had hij zich laten opnemen
onder de leden van de Kamer >> In Liefde Bloeiende," waar hij
in die dagen tal van >> manners van achtbaarheid en onbesprooken
wandel" en >> van groote geleerdtheit" kon aantreffen ; aan hen
zond hij in 1600 een berimden brief, waarin de jeugdige dichter hun voorspoed toewenscht
. . . . die niet weet, constrijcke geesten al
Oft hij u broeders oft sijn meesters noemen sal .
Dezen brief schreef hij uit Florence . De oude Hooft had het
namelijk wenschelijk geacht zijn' veelbelovenden zoon door het
zien van land en luyden" verder to ontwikkelen en hem eene
reis to doen ondernemen naar Frankrijk en Italic, hoogst waarschijnlbk, opdat hij voor den handel zich ook buitenlands de noodige kennis zou verwerven . Hi was den 11den Juni 1598 uit
Amsterdam naar Rochelle vertrokken, waar hij tot Febr. 1599,
dus acht maanden, denkelijk op een handelskantoor vertoefd had .
Van daar had hij zijne reis over land genomen en vele der voornaamste steden van Frankrijk bezien, gelijk hij het in zijne
1) Vondels Roskam ; heeft A . ondervonden, dat hij wijs en eenvoudig was .
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Reisheuchenis" korteli k to boek gesteld heeft . Bijna de geheele
maand Juni was hij to Marseille opgehouden, omdat > de Turck
op see was ." Daarop was hij in een > barque" naar Genua gezeild, had Venetie, Rome en Napels bezocht, was in Maart 1600
to Florence gekomen, van waar hij in October vertrok, wederom
naar Venetie, om daar nog tot Maart 1601 to vertoeven . Toen
reisde hij over Trente, Augsburg, Neurenberg, Hanau, Frankfort a/M, Kassel, Minden, Hildesheim, Hanover, Bremen, Oldenburg, Aurich, Emden naar Delfzijl, voorts naar Groningen, Leeuwarden en Harlingen, waar hij den 8sten Mei in het veerscbip
ging, dat hem den 14den Mei to Amsterdam > zni n gewenscht
vaderlandt" ter. ngbracht . Bijna Brie jaren was hij derhalve van
huis geweest . » Met wat opmerkinge en nasporinge der geheimen
van Staat (lie reize volbra(yht zy, met wat leerzucht in 't opspeuren en onderzoeken der beste boeken van ieder yolk, in 't
stuk van regeerkunde, PoCzye en andere weetensehappen, geeven
zyne schriften genoegh to kennen ." (Brandt) . Al de schoonheden
van kunst en natuur, welke den j ongeling vooral in Italie verrukt hadden, waren niet bij machte geweest, hem het vaderland
to doen vergeten . Blijkens den bovenvermelden brief aan de kunstbroeders der Kamer trok zijn hart naar huis, ouders en neven
en naar hen . Wat hij had waargenornen . hoopte hij eens ten beste
van zijn geliefd vaderland to besteden .
§ 3 . Reeds voor zijn vertrek had hij zich als dichter doen
kennen door eenige dichtstukjes en door een treurspel A c h i 11 e s
e n P o 1 y x e n a, dat, hoewel later door hem verworpen, in do
choren" gedachten en uitdrukkingen bevat, welke reeds toonden
wat de destijds 1 i jarige jongeling > namals" vooral als lyrisch
dichter zou zijn . Niet lang na . zi ne terugkomst schreef hij een
tweede treurspel T h e s e u s e n A r i a d n e, dat evenzeer in den
trant der rederijkers geschreven is en nog verscheidene jaren later bij hen in eere was . De hoofdgedachte drukt hot Choor aan
het slot van het gedicht uit, nam . dat >> om beter 1) alle quaet
de grote G odt laet schieden," en indien wb in die gedachte de
uitdrukking van 's dichters eigen gemoedstoestand mogen zoeken,

1) iets beters .

1

4

LEVENSSCHETS

dan geeft ze de berusting van den wijsgeerigen jongeling to kennen, die zich nog altijd het kantoor in plaats van de studeerkamer tot verblbf zag aangewezen . Middelerwijl maakte hij het hof
aan welopgevoede juffers van zijne kennis en dichtte liederen
to harer eer ; van deze kunnen we noemen Ida Cornelisdochter
Queckel, de vroeg gestorven Brechje Jansdochter Spieghel, nicht
van Hendrik Laurensz . Spieghel, den dichter van den Hertspieghel en hare zuster Anna. Voorts genoot hij den omgang van
andere dichters, als Roemer Visscher
. . . . in 't saligh Roemers huys
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten,
Van Schilders, Kunstenaers, van Sangers en Pocten ; 1)
en vooral van Laurensz . Spieghel, van wien hij zelf getuigd had
in zijn brief uit Florence, dat hij
met sijn hooch gedicht
De duister wech, die leyt tot ware vreucht, verlicht .
Ook besteedde hij, volgens Brandt, in de jaaren MDCII en III
> daagelyks eenige uuren in 't leesen der Historien van Polybius,
Julius Caesar, Suetonius en anderen, daar uit aanteekenende, 't geen
aanmerkelykst was, en tot leering kon dienen ." Daarbi bleef hij
de Italiaansche poczie beoefenen, hetgeen o .a . blijkt uit het naar
Il Pastor Fido van Guarini bewerkte herdersspel G r a n i d a,
dat, hoewel eerst in 1615 uitgegeven, reeds in 1605 voltooid was .
Groot waren de vorderingen, die de dichter ten aanzien van taal
zoowel als van poezie gemaakt . had en, kan men zich eenigszins
in het conventioneele herdersleven van die soort van gedichten
verplaatsen, dan zal men niet ontkennen, dat er eenheid van gedachte in dit liefelij k tooneelspel heerscht, nam . > dat all e menschen voor de rechtbank der liefde gelijk zijn ."
§ 4 . Vi f jaren na de reis naar Frankrijk4 en Italic, in 1606,
dus toen Hooft 25 jaar oud was, sehijnt het eindelbk wel duidelbk gebleken to zijn, dat >> de pocet den koopman bedorven had,"
en werd hij als juridisch student to Leiden ingeschreven . Bij zijne
studicn in de rechten begaf hem evenwel de potzie niet ; in zijne
geboortestad ook bleef men zbner indachtig, als men de, bezielen1) V ondel : Het Lof der Zeev aert.
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de taal der mute behoefde, om met kracht en nadruk to spreken .
Zoo dichtte Hooft op verzoek van den beroemden bouwmeester
Hendrik de Keyser de volgende twee regels onder het beeld der
Tuchtiging voor de poort van hot Spinhuis
Schrick niet : ick wreeck geen quaet, maer dwing tot goedt,
Straf is mij n handt ; maer lieflij k mij n gemoedt .
Twee jaren vertoefde Hooft to Leiden ; naar Amsterdam teruggekeerd, sleet hij zone dagen waarschijnlijk nagenoeg op dezelfde
wijze als voor zijn vertrek naar de hoogeschool en word hij meer
en meer als dichter bekend en geeerd ; o .a . schreef hij in 1609 bet
bekende grafschrift op Jacob van Heemskerck, dat uitmunt door
zinrijke pittigheid
Heemskerck die dwers door 't ijs, en 't ijser dorste streven,
Liet d'Eer aen 't Landt, bier 't lijf, voor Gibraltar het leven.
Ook was het Hooft, die bb het sluiten van hot Twaalfjarig Bestand, 9 April 1609 en bb do afkondiging daarvan, 5 Mei, to
Amsterdam, ten dienste van de Kamer )> In Liefde Bloeiende" de
bijschriften vervaardigde voor de vertooningen, die op den avond
van then dag op den Dam plaats hadden . In hot slotvers sprak
bb de saamverbonden Nederlanden aldus aan
Vereende Landen, wilt ghij soo de Vrijheit minnen,
Dat sij u waerder sij als yders eigen baet,
Soo mach geen dwingelandt, uw t'saem gevlechte staet,
Met list, noch met verraet, noch met gewelt ontginnen . 1)
Bij doze gelegenheid schreef hij ook nog eene dichterlijke beschrijving van de fraaie prent van het Bestand ; ook dit gedicht
verwierp hij later, waarschi nlijk omdat zi n dubbele wensch, dat
hot Bestand den Vrede baron, en dat hot > Hooft des Huis van
Nassau" hot » hooft van de Vry Vereende Nederlanden" worden
mocht, onvervuld was gebleven.
§ 5 . Niet lang daarna, den 23sten Mei 1609 » heeft hem zyn
Vorstelyke Doorluchtigheit, Maurits, Prins van Oranje, tot Drossaardt van Muide, Baljuw van Goylandt, en Hooftofficier van
Weesp en Weesperkarspel verkooren, naa dat by by de Heeren
1) aansnijden, aanranden .
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Staaten van Hollandt tot dat ampt was genomineert . Zyns vaders verdiensten aan den Staat, en des zelfs byzondre zucht tot
den huize van Nassauw, stelden hem op then hoogen trap van
eere . Want dit ampt was een der voortreffelykste van Hollandt,
't welk van oudts nooit dan by luiden van grooten aadel plagh
bedient to worden ; ja zelfs, zoo men houdt, by jonger zoonen der
Graaven van Hollandt ." 1) Brandt voegt hierbij : > Doch dit ampt
ontfing van dezen Heere veel grooter luister, dan ooit door al
zyn amptluiden voorheenen ." En in zijne > Lykreeden" zegt dezelfde schrbver : > Hier (te Muiden) heeft by andre geen gebooden
gegeven die by zelf niet gehoorzaam was ; hij maakte zich den
volke to vriende, niet met weldaaden t'ontvangen, maar to geven .
De goeden hebben hem zoo zeer bemint, als de quaaden gevreest ;
hoewel by het ongelyk dat hem aangedaan was nooit strafte,
nochtans kon by hier de misdaaden, die het gemeene best en 't
heilig recht to na gingen, nooit ongestraft vergeeten . Hier heeft
by ook geacht, dat het beter was hondert misdaadigen vry to
spreeken, als een onschuldige to veroordelen . Hier droeg by zich
dan teegens de gemeente en onderzaaten, gelyk by geloofde dat
d'alleropperste Rechter met hem zou handelen ; en is hetzelfde
oordeel getroost dat by oover andren gestreken heeft ." Mocht
men meenen, dat zoo kort na het verscheiden de tijdgenoot licht
tot een toegefelijk, of ook wel ophemelend oordeel overhelt, zoo
leze men welk getuigenis nog heden over Hooft als drost wordt
afgelegd . > Als vertegenwoordiger van het souverein gezag bewaarde hij eene onpartbdigheid, die to loffelijker is naarmate zone
sympathieen hem, in dat veelbewogen tijdperk, alleszins blootstelden aan de verzoeking om den invloed van zijn ambt to leenen
aan eene partij, welke niet altijd die was van het gezag, dat hij
vertegenwoordigde ; als bewaarder van het uit eon strategisch
oogpunt zoo belangrbk slot aan den mond van de Vecht, een der
sleutels van Amsterdam, vervulde hij dikwijls plichten, waarvoor
hij in 't minst geene roeping bezat, en verzuimde hij nooit de gelegenheid, om op 't belang van de goede versterking van 't kasteel aan to dringen ; als rechterlbk machthebber paarde hij
1) o . a . Karel van Bourgondie, graaf van Charlois, later Karel de Stoute ; zie J. Koning
Geschiedenis van het Slot to Muiden .
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hebben kunnen vinden dat hij ooit gepromoveerd was, een rechtskennis aan den dag, die men in den verzenmakenden koopmanszoon niet zou hebben gezocht ; als waardigheidsbekleeder toonde
hij zich opgewassen voor zijn taak en de evenknie der geboren
edelen, hetzij hij vol eergevoel zijne rechten handhaafde, of ridderlijke hoofschheid toonde bij persoonlijke aanraking met hooggeplaatste superieuren ; als magistraat voerde hij met onuitputtelijk geduld den onaangenamen strijd met onbeholpen boerenschepens en eene ruwe verwilderde bevolking . Van dat alles getuigen zijne nagelatene brieven op bijna elke bladzijde ." 1)
§ 6.
In hot volgende jaar voerde hij als echtgenoote binnen
het slot to Muiden de » voochdesse van (zijn) siel," wie hij reeds
in het midden van 1608 een lied had gewijd, besluitende met
.

. . die van 't overwelven
Des werelts bouwheer is,
(reef dat jek mis mij selven
Eer jck u liefde mis .
Den 23sten Mei 1610 word nameli k het huwelijk voltrokken
tusschen den negen-in-twintigjarigen Pieter Cornelisz . Hooft en
de achttienjarige Christina van Erp, > een vrouwe van ooverweegende deughd en vernuft ; zoo schoon, zoo bevallyk, goetaardigh, zeedigh, en vriendelyk als zulk eon man moght wensehen ."
Sedert bracht hij met zijn > Lief," zijn > Licht," zijn > Weelde" den
winter to Amsterdam door en betrok 's zomers het Muiderslot,
waar, vooral na den dood van Roemer Visscher in 1620, die vernuftige mannen bijeenkwamen, dichters, kunstenaars en geleerden, welke men onder den naam van d e M u i d e r k r i n g saamgevat heeft . >> Dat Hoofts huis zulk een middelpunt worden
kon, dankte hij deels aan zijne persoonlijkheid, aan zijn talent
en gullen, vroolijken omgang, aan zijn maatschappelijken stand,
maar niet het minst aan de lieftalligheid der vrouw des huizes ."
(Jonckbloet) .
§ 7.

Iloewel Hooft reeds tamelijk veel geschreven had, gaf

1) D . C. Meijer Jr., de Gids, 1881 .

8

LEVENSSCHETS .

hij niet voor 1611 zijn eerste werk in bet licht E m b 1 e m a t a
Amatoria, Afbeeldingen van Minne, met fraaie platen .
>> Ick ben geen schrij ver, al heb jck somtijts yet om de geneuchte
gedicht, dat tot mijn becommering onder de gemeente geraeckt
is," had hij nog in hot voorgaande jaar aan den Leidschen Hoogleeraar Daniel Heinsius geschreven . De naam van den dichter
stond wel niet op den titel van de Emblemata, doch >> geen Amsterdammer, voor wie die een geheim was ." In 1613 verscheen
met den naam van den dichter het treurspel G e e r a e r d t v a n
V e 1 z e n, waarvan het tooneel is >> op ende om het Huys to
Muyden ."
Met de Kamer In Liefde Bloeiende stond Hooft nog steeds in
betrekking ; met leedwezen had hij gezien, dat niet meer enkel
» mannen van achtbaarheit en onbesproken wandel" leden waren ;
vele >> onnutten en ongebondenen" voerden er het hoogste woord,
hij zag de toekomst der Kamer zoo donker in, dat hij niet schroomde voor to stellen, dat dezen > wt naeme der H . Magistraeten belast werde, op boete van geweldt, haer der Camere to onthouden ." 1) In Maart 1613 ontwierp hij een nieuw reglement voor
de Kamer, evenwel zonder het gewenschte gevolg . Velen scheidden zich daarop van haar of en stichtten in 1617 onder leiding
van Dr . Samuel Coster de bekende N e d e r d u its c h e A c a d em i e . Den dag na de opening, den 25sten Sept ., word een nieuw
werk van Hooft, een blbspel getiteld W a r e n a r vertoond . Het
is eene reeds in 1615 vervaardigde meesterlijke omwerking van
de A u 1 u 1 a r i a van Plautus, waaraan hij volgens eigen schrjven aan Hugo de Groot 2) >> bynae neghen daegen gespilt" had,
» in de welcke het begonnen en voleindt is ;" hoogst opmerkelijk
is hetgeen bij hierop laat volgen > als hebbende in geen zinlijke 3)
handen to vallen, maer alleenlijk voorby d'oogen des volx over
een tooneel getrocken to werden ." Hot dus als het ware uit de
mouw geschudde blijspel is ondertusschen een der meesterstukken, waarop onze letterkunde bogen mag : eene levendige, geestige schildering van de Amsterdamsche zeden dier dagen en tevens eene kastijding van eene ondeugd, die den door geldzucht
1) Brieven, uitg . Van Vloten, 8 .

2) Brieven, uitg . Van Vloten, 59.

3) keurige .
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bezeten dwaas als een > kruys" om van to >> grouwen" voor oogen
mocht worden gehouden .
§ 8 . Nog in hetzelfde jaar (1617), waarin de Warenar hot
eerst vertoond word, voltooide Hooft de B a e t o, welk treurspel
evenwel eerst in 1626 in het licht verscheen . > Bato, type van
den Nederlander, die het ouderlijk gezag heilig houdt, leven en
familieleven onafscheidelijk acht, met hart en ziel aan den geboortegrond hangt, doch geen overheersching van vreemde vorsten
en vorstinnen kan verdragen, Bato kiest de eenige partij waarbi
zijn gemoed vrede vindt, maar die tevens de smartelijkste is . Hot
geheele stuk is aangelegd op het wekken van deernis met hot lot
der vrijwillige ballingen : een kolonie landverhuizers, met vrouwen en kinderen blootgesteld aan de gevaren en ontberingen van
een togt, die met een sprong in hot onbekende gelijk staat ." 1
Word, merkt Dr . Doorenbos to recht op, 2) do Bacto in de Transvaal gespeeld, die dappere Boeren, welke ons zoozeer aan one
voorgeslacht herinneren, zouden er hun uitvaart uit de Kaapkolonie in meenon to ontdekken . In 't algemeen Loch word vroeger
eon drama voor een vertoonde ware historie aangezion .
Met dit treurspel sloot Hooft zijn dramatischen arbeid . Van
lateren tijd hebben

wb

nog wel twee fragmenten, dat van do

I s a b e 11 a" naar Ariosto en dat van de > M o d e a" naar Seneca en de vertaling van de S c h b n h e i l i g h" naar Aretino,
doch, gelijk uit de opgave reeds blijkt, de cerstgenoemde zijn
fragmentarisch gebleven en de > Schijnheiligh" mist den stempel .
van inhoemschheid, van oorspronkeli kheid, welke den > nae 's
Landts gheleghenheit verduytschten" Warenar zoo aantrekkelijk
maakt .
§ 9 . Het was de geschiedstijl, welke in hot vervolg den tijd,
then de Drost aan hot gezellig verkeer en aan zijne ambtsbezigheden
onttrekken kon, in beslag nam . In 1618 begon hj > h e t L e v e n
v a n H e n r i k d e n G r o o t e n, Kooning van Vrankrijk en Navarra,
met een historischen stijl in kort Hollandtsch op to stellen : uit
liefde tot zynen doorluchtigen naam, en om eon proof to neemen,
hoe zich dat work onder zijne handt zou vlyen ; met verder voor-

1) Busket Huet, in „de Gids," 1881 .

°) Feestrede 1881 .
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neemen, zoo hem dit wel gelukte, dan ook zijn gedachten to laaten gaan op de zaaken en geschiedenissen van de Nederlanden ." 1)
Acht jaren later was dit werk voltooid . Den 27sten Jan . 1626
schrijft Hooft aan Huygens : > Henrik de Groote in zijn leven tegens
tegenspoedt opgewassen, schijnt gelbken lot to bejeegenen nae
zijn' doodt . Zoo verscheide toevallen hebben hem dus lang den
dagh verhindert . Doch 't komt nu op 't verwerven van 't privilegie aen ; daer ick nogtans ducht dat de drucker zijn gelt aen
in 't waeter werpt, bb gebrek van to begrijpen, dat hem zijn harnasduits en hondert onhebbelijkheden genoeg waepenen tegens 't
nadrukken ." Over de w jze, waarop dit werk ontvangen werd,
ineldt Brandt het volgende : > Deze Historie was zoo haast niet
aan den dagh gegeeven, of de geleerdste mannen deezer eeuwe
preezen ze ten hemel toe ; want de stijl was zuiver, bondigh en
krachtig ; de schikking konstig en leerzaem ; inet aanduidinge
van geheimenissen, en ontvouwinge van d'oorzaake, toekomst,
toelegh, wegh, wijze en geleegentheit der geschiede zaaken . Als de
Heer Hugo de Groot, to dier tydt balling in Vrankryk, dien
Henrik den Grooten hadt geleezen, zondt by den Heere Drossaardt een Latynschen brief, dien wy dus vertaalen : Mijn Heer,
die waarlyk een Vorst der Neederlandtsche Vernuften zyt, ik
wensch d'assche des grooten Konings geluk, om dat ze zulk eenen
grooten schrijver heeft gevonden . Voorwaar gy toont zoo groote
kennis van de Fransche zaaken to hebben, dat gy daar in geenen
Franschman ter weerelt hebt to wijken ."
§ 10 . De vertraging, die dit geschiedwerk zoo lang onder
handen deed blijven, was voor een groot deel to wijten aan do
ziekten en ongevallen, die in de gaande
voore j aren het gezin van den
Drost teisterden en zijn huiselijk geluk voor een tijdlang verstoorden . Reeds twee kinderen had hij naar het graf gedragen
in 1615 en in 1620 ; maar een paar jaren later verloor hij in den
tijd van zeventien maanden eerst zijn elfjarigen oudsten zoon Cornolis, dien hij zelf zorgvuldig had opgeleid en van wien hij groote
1) Hetgeen Brandt bier meldt, schrijft Hooft zelf aan Hugo de Groot . (Brieven uitg . Van
Vloten 75) : Coepi itaque vitam Henrici Magni, cujus memoria, quamvis nullo mihi officio
cogniti, mirum in modum afbcior scripto complecti, idque vernaculo, meditamentum stili
et characteris Historici, ac prout hoc cesserit, de rebus Patriae cogitaturus .
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verwachtingen koesterde, daarna zijn jongsten laatsten zoon, bjkans drie jaren oud, en eindelijk ontviel hem den Eden Juni 1624
zijne > liefste en verliefste" 1) Christina . Schielijk volgden dus deze
slagen op elkaar ; ook verloor hij nog een groot deel van zijn vermogen door avontuurlijke ondernemingen van een' to London gevestigden neef Willem Jansz . Hooft . Dit laatste verlies deed zijne
vroolijkheidt njet wt haeren tredt gaen" maar van die andere zoo
zware slagen stond hij zoo > verbluft" dat hij ruin Lien jaren later
in een brief van rouwbeklag ze herdenkende, schrijft » dat de wereldt docht van onder inbn' voeten ontzonken to zijn ."
Treffend door eenvoud is het grafschrift, dat hij op de dierbare
afgestorvene maakte
Christina de Drostin van MTuj den eert dit graf,
Nojt vrouw meer jonst verdiend', en min zich diend' er af . 2)
Ook Vondel bracht hulde aan hare zelfverloochende dienstvaardigheid
(Zij) won elcx hart, als een slavin
Van ieders nut, en geen Drostin
Van Muydens hooge slot,
I ij erf haer prij s by Godt .
11 .

Had Hooft in hot leven van Hendrik IV geschetst »hoe

dat die bayert van den Franschen staat, door goedigheit, vroedigheit, elide moedigheit opgehernelt" 3) was, weldra zou hij een'
aanvang maken met zijn hoofdwerk, dat de opkomst der Vereenigdo Nederlanden als > gewracht van de zienlyke handt Goods" tot onderwerp zou hebben . Doch alvorens hij zich daartoe nederzette,
moest eerst zijn huiselijk geluk herbouwd worden . > Evenwel heb
ick het geloof niet, dat droef heidt deugd is" had hij kort na het
overlijden zijner gade aan Tesselsehade geschreven ; ook had zij
zelve » onder haer wterste wille hem do verquikking des gemoedts ernstelijk bevolen" ; in zijne gedichten vinden wij dan ook
reeds in de tweede helft van 1625 verscheidene liederen, waarin
hij de lieftalligheid roemt van eene zekere Amsterdamsche schoone,
nu eens Arbela, dan weer Gloorroos of ook wel Cloris betiteld ;
1) beminde en beminnende .
brengen . Brieven 150 .

2) er gebruik van maakte .

3) ophemelen, in orde
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met deze benamingen (A r b e 1 a in letterkeer B a e r 1 e) bedoelde hij Susanna van Baerle, die evenwel hart en hand schonk
aan Constantijn Huygens en bb wier huwelijk in April 1627
Hooft ook een » Zang" dichtte . Deze teleurstelling schijnt hij zich
derhalve niet erg to hebben aangetrokken, en inderdaad al spoedig daarna in den zomer van laatstgemeld jaar klonk de luit van
den zes-en-veertigjarigen dichter ter eere van de twee-en-dertigjarige
weduwe van een Amsterdamsch, uit Antwerpen herkomstig koopman, Jan Baptista Bartolotti . Van zich zelve heette zb Heleonora
Hellemans ; zb had twee kinderen, Susanna veertien en Constancia drie jaar oud . Nadat Hooft niet zonder moeite hare weifeling,
verwekt door inblazingen, die zijn kerkelbk leven betroffen -- hij
toch had zich, evenmin als zijn vader, bb eene kerkelbke gemeente
aangesloten - overwonnen had, gaf zb zijn aanzoek gehoor en
werd hun huwelijk in het laatst van November 1627 voltrokken .
§ 12 . Nu heerschten weder in de zalen en den tuin van bet
hooge huffs to Muiden levendigheid en gezelligheid, en gevoelde
de Drost zich opgewekt tot bet volvoeren van zijn reeds lang gekoesterd plan. »Den negentienden van Oegstmaandt, des volgenden jaars (1628), verhaalt Brandt, leide by d'eerste handt aan
dat doorluchtig werk zijner Neederlandtsche Historien,
daar by bynaa den gantschen tydt van neegentien jaaren, tot zynen
sterf dagh toe, aan besteedde, behalve d'uuren van uitspanninge, aan
andre schriften en dichten, ook aan eenige vertaalingen, die hem
ten grooten deele, tot zyne Historie to staade quaamen, to werk
geleit. 'T is onuitsprekelyk met wat arbeidt, en vlyt, met hoeveel
leezens van gedrukte en ongedrukte boeken, met wat naarstigh
onderzoek en naavorschen, met wat ooverleg en beraadt, dat
groote werk werdt t'zaamen gehaalt, ontworpen, op papier gebraght, beschaaft, en gepolyst . Hy diende zich niet alleen van een
menighte van schrijvers, die de Neederlandtsche geschiedenissen,
in verscheide taalen, en met verscheiden oogmerk, hadden to boek
gestelt, vrienden, vyanden, en onpartydigen, om uit die zee der
verscheidenheit de waarheit to visschen ; maar beriedt zich ook,
van tydt tot tydt met veele voortreffelyke persoonaadjen, omm het
werk naar hun oordeel en ervaarnis, in stuk van staate en oorlogh,
voorzichtig to schikken . Van den Heere Jacob Wyts, Algemeen
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Wachtmeester van 't leeger dozes Staats (den dappersten en verstandigsten krygsman, die misschien ooit in den dienst deezer
Landen was, zoo kloek ter pen als to waapen) bequam by zyne
beschrevene bespiegelingen en aanmerkingen op de veldtslaagen
der oude en leste eeuwen : een werk om hondert oogen aan 't oordeel in 't Auk der krygshandels to geeven, 't welk hem to baat
quam or bescheidelyker 1) to beschouwen, 't geen zich hier to
lande in den oorlogh hadt toegedraagen . Ook zondt by den Heere
Wyts daarna eenige stukken zyner Historie to leezen, die hem
zyn oordeel, oover 't kryghsbedryf mededeelde, met betuiginge
van groot genoegen in 't werk to scheppen . Desgelyks werdt ook
de Historie by stukken gestiert aan den Ridder Konstantyn Huigens, Geheimschryver des Prinsen van Oranje, den Heeren Rochus
van den Hoonaardt, en Apollonius Schotte, Raadsheeren in den
Hoogen Raadt, den Heere Geerardt Staakmans, Raadsman van
Staate weegens Vrieslandt in den Hage, zeer doorluchtige vernuften, grondig geoeffent in allerley wetenschappen, geleerdtheit
en staatkunde ; met verzoek dat ze hun oordeel oover zyne misslaagen en doolingen zouden vellen . Maar men streek zulk een
voordeeligh vonnis, dat by niets dan lofreedenen hoorde, in plaats
van berispingen . Waardoor by zich niet weinig verquikt gevoelde onder den last, then by zich op den hals hadt gehaalt, om van
zyne leedige uren to verantwoorden, en ging met des to grooter
lust in 't schrijven voort . Nochtans kon by zich in den lof der
gemelde heeren en vrienden niet volkomen gerust stellen ; geduurigh biddende, dat ze zyne feilen zouden aanwyzen ; en meenende, dat zy 't werk uit enkele gunst to hoogh waardeerden .
Geduurende dit schrijven hebben hem zommigen vrienden, met
bet byzetten van veele aanmerkelyke byzonderheden, en gedenkschriften van goeder handt, gunstig to recht geholpen, met naamen de Heer Konstantyn Huigens . Ook stood hem Justus Baake,
zyn zwaager (nu Heer van Wulvenhorst) die Magdalena van Erp,
zuster zyner eerste echtgenoote, ter vrouwe hadt, in 't opperen
tot deze timmeraadj e 2) en in 't uitschryven van 't werk, gewillighlyk ten dienste ."
oordeelkundiger .
2) in het arbeiden aan dit gebouw . Voor opperen vergelijke men
opperman, operman, operarius, ouvrier .
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§ 13 . In den twin van het Muiderslot stond een > zeskant toorentje" een koepel of zomerhuisje, waar Hooft 's zomers zijne
boeken had en placht to schrijven : in dat torentje bracht hij .rustige uren door en daarop zinspeelt dan ook Vondel in zijn > tweede
Brief aan den Drost van Muyden"
Somtijds kiest ghy 't seskant huysken
Voor uw afgescheyden kluysken ;
En syt in dees' eensaemheen
Nimmer min dan dus alleen .
Dezelfde dichter, vermoedelijk op een bezoek bij den Drost door
voorlezing met diens werk bekend gemaakt, schreef een fraai gedicht, om hem aan to sporen >> tot voltrecking syner aenge vangen Nederlantsche Historie" : in dit gedicht wijst Vondel o . a. op
de groote beteekenis, die dit werk voor onze taal had ; hij noemt
Hooft den
wreecker
Van onse sloffigheyd en Duytsch en duydlijck spreecker
Die self den Swijger 1) van den ouden Tibervliet
Sou tarten, met ons' tael, en toonen dat 'er niet,
Geredent is soo rijp van deftige Latijnen,
Of 't licht van Hollant dar wel tegens Rome schijnen .
Dichten deed Hooft in deze jaren niet veel meer ; hij zelf geeft
daarvan eene opheldering, die de nauwgezetheid van zijn kunstenaarsgevoel treffend doet uitkomen, in een' brief aan Tesselscha-de 2), toen hij haar zijn »Hollandsche Groet aen den
P r i n s e v a n 0 r a n j e" overzond :» Mbn verdrooghde rbmpen is,
dees daeghen, een groenigheit over- ende daer van gekomen, 't
geen U .E . hier by ontfangt . Indien 't beste maxel niet en is, laet
het U .E . geen nieuw geeven . Want behalve dat jck noit mijn
heele werk maekte van dichten gelijk schier dient to doen, die
nae de volmaektheid tracht, zoo heb jck 's my nu in zoo lange
niet onderwonden, dat jck haest waende dit deel der werelt gestorven to wezen ." Hoogst zinrbk is dit gedicht, de Hollandsche
Groet, en wel dermate, dat Barlaeus hem o .a . - naar Brandt's
vertaling uit des Professors Latijn - schreef : > Uwe veirsen, vermaarde Heer, met welke gy den grooten Veldtheer van ons leeger
1) Tacitus.

N) Brieven, uitg. Van Vloten 226 .
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oover de dubbele zeege begroet, heb ik eenige malen doorleezen .
Want met eens to leezen kon ik al den verborgen zin en des zelfs
schrandere slaagen niet begrypen . Gy veracht dat gemeen en
sleght 1) is, en wilt van deeze heilighdommen de raavens 2) van
POeten en d'exters van Poeetressen afweeren ." Van then tijd dagt eekent ook het gevoelvolle gedicht : > K lag h t e der p r i nsesse van O ranj e over 't oorlogh voor 's Hartogenb o s ." Zijne vroeger zoo vaak gestemde luit bespeelde Hooft derhalve in die jaren slechts bb wijlen ; twee jaren later flog in Nov .
1632 schrijft hij aan Tesselschade : 3) » mijn geest is zoo verzoopen en verzonken in 't rijmeloos schrijven mijner Historian, dat
hem de wieken to nat zijn, en in to diep een' kuil steeken, om
vlucht oft vejrt nae de poeetsche lucht to maeken . U.E . verght
liet hem nochtans . Maer dit zeidt by daer toe
'K weet van dichten, nocht van deunen,
N iet dan ketelachtigh 4) dreunen
Is het dat mijn' snaeren
Baeren .
Was de keel oft gladt en hel,
Z' is nu bijster van haer' stel,
Slaet niet dan een sc hor
Gemor.
'T hart al heeft het Phoebus tegen,
Wil, tot uw verzoek geneghen,
Boven zijn vermeughen
Deughen.
§ 14 . Op verzoek van twee vrienden, Jacob van der Burgle
en Joan Brosterhuysen, beiden ook dichters, begon Hooft in 1633
zijne > jeughlyke rymen by een to raepen en to verschryven ."
Nauwkeurig werden deze herzien en daarbij verscheidene verworpen . In 1636 ward het work uitgegeven onder den titel God i e hten van den Heere Pieter C . Hooft, Drost to Muyden, Baljuw van Goeylandt, etc . Verzaemelt en uy tgegeven door Jacob van der Burgb, Raedt des Heeren van Bred erode . 't Amsterdam, bij Johan Blaeu .
1) algemeen en eenvoudig . Het oorspronkelijke heeft „profanum vulgus" . °) het enkely . vroeger raven .
3) Brieven, uitg . Van V loten 407 . 4) ketelachtig doe t denken aan
ketelen, (kittelen) en aan ketel .
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Het werd voorafgegaan door een Opdragt aan Constantijn Huyghens,
waarin van der Burgh o . a . van Hooft zegt ; v Het meerendeel
van deze werken waeren by zyn E . de vergetelheidt al opgeoffert,
't en waere ik ze met smeeken hadde uit den brand gehouden, en
met zijne bewillinge gemeen gemaekt . Het zbn zijne echte kinderen
en die by daer voor houdt ; maer terwijl by bezigh is met de verwarde kennissen van de zware beginselen van onze vryheidt t'ontzwachtelen, om de waerdie en de behoudenisse van de zelve de
toekomende eeuwen klaer en smaekelyk to maeken, heeft by my
't opzicht daer over betrout ." Het schrijven der Ned . Historian
werd van tijd tot tbd evenwel Loch afgebroken door anderen letterkundigen arbeid, als de vertaling van de W e r k e n v a n T a c i t u s,
De Rampzaaligheeden der Verheffinge van den
H u i z e v a n M e d i c i s en eene nieuwe uitgave van Het Leven
van Hendrik den Grooten ; voor dit laatste werk werd hij in 1639
in den adelstand verheven en 3-met d'orde van Sint Michi el vereert ." Prof. Barlaeus schreef hem to dier gelegenheid : > Vrankryk
heeft u niet edel gemaakt, m aar bekent gemaakt dat gy 't waart .
Gy waart voorheenen met der daadt en door uwe geleerdtheit,
't geen gy nu zyt door 't getuigenis des grooten Koonings . By
my, zeer waardigh Heer, wordt gy voor zoo veel to eedeler gehouden, als bet treffelyker is, zich zelven eedel to maken, dan
eedel geboren to worden."
§ 15 . Den 23sten Februari 1638 leide Hooft na tienjarigen
arbeid de laatste hand aan bet twintigste Boek van de Nederlandsche Historian, waarin hb het geschiedverhaal van den worstelstrijd tegen Spanje bracht tot de vermoording van den Prins .
>> Dan 't liep noch wel vier jaaren aan, verhaalt Brandt, met
ooverzien, schaaven en drukken, eer 't den dagh moght zien ."
Hooft toch schreef hoogst nauwgezet ; de vorm woog hem even
zwaar als de inhoud . > Maar omtrent het einde van 't jaar MDCXLII,
met d'opdraght aan zyn Hoogheit, Prins Fredrik Hendrik van
Oranj e, to voorschyn gekoomen, gaf het alien verstandigen, die
kennis en oordeel genoegh hadden om tot de kern der zaken in
to dringen, ryke stof om zynen arbeidt hoogh to schatten, en hem
nog veel schuldigh to blyven . 'T is wel waar, dat zommigen in
't eerst eenigen weersmaak vonden in zyne zuivere Duitschheit
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en beknoptheit ; maar een weinig oeffenings in 't leezen, en 't naaspeuren van zyne taalschikkinge, maakte zynen styl in 't kort
smaakelyk voor kiesche ooren ." Hooft volgens zijne eigen verzering 1) wilde liever > wurghende woorden," gebruiken, dan aan ~ onduitsche" plaats ruimen ; aan den Heer Jacob Wytz uit h~ 2) zijne
voldoening, zoo de Prins, wien zijn handschrift ten deele was voorgelegd, op niets anders aanmerking had dan op de > hardigheit der
pujrduitsche woorden . De vieze naeuwheidt van gewisse in dezen,
gaat hij voort, mishaeght my zelven eenighzins, ende hebbe somtijds
in beraedt gestaen, oft niet beter waer, den schoot to vieren, met
spreken van hoofsch Duitsch . 3) Maer zoo men die deure open zet, jck
en zie niet waer 't eindighen wil met bet verloop der taele, en 't
zoude misschien nutter zijn in zujver Latijn to schrijven ; in 't
welke nochtans bet bedryf eens geslaghts van andre tonge,
mijns bedunkens, niet even eighentlijk ujt to drukken waer ."
Het kan niet ontkend worden, dat Hooft's vrees voor bastaardwoorden of zoogenaamd purisme hem soms to ver deed gaan en
enkele woorden onnoodig of onjuist deed verduitschen, doch deze
hebbelijkheid uit to meten tot eene fout, tot eene ontsiering van
bet geheele werk, gelijk men wel gedaan heeft, is ook weer overoverdrijving . )> In deze Historie, gaat Brandt voort, las men nu 't
bedryf der Neederlanderen, en hunne Helden, met groote kracht van
taale, en cieraadt van welspreekentheit, beschreeven . Men vondt
'er geen bloot verhaal van zaaken, maar een school van staat ;
een leidtstar van regeeringe ; een kompas van beleidt ; een weghwyzer ter oorloghskunde ;

een leermeester van grootmoedigheit,

bescheidenheit en gemaatightheit ; een opwekker tot liefde des
vaderlandts en der vryheit . De beschrijvingen der veldtslaagen,
beroerten, oproeren, muiteryen, raadtslaagen, waaren bier als taafereelen vol leevens, daar zich de geest der poezye, op verschillende plaatsen, met veele schrandre slaagen 4) liet zien en hooren : de redeneeringen zinryk, en 't gansche werk bezaait en bezielt met spreuken : uit den boezem der wysheit gezoogen . Niet
dat onnut, of gering of der stoffe oneigen en onwaardigh was, werdt
bier gevonden . Ooveral zagh men 't gezondt en geoeffent oordeel
1) Brief 459, aan Huyghens .
2) Brief 483 .
geestig gezegde, vgl . kwinkslagen .
H. H.

3) verfranscht Hollandsch .

2

4) zet,

LEVENSSCHETS

18

des grooten schrijvers : maar inzonderheit de waarheit en oneenzydigheit, 1) de ziel der Historie . Want zyn vrye pen ging niet
alleen weiden in 2) den lof der vrienden, maar ook der vyanden,
en ontzaght zigh niet, daar 't pas gaf, de snoode daaden, aan onze
zyde begaan, met verfoeyinge oover to halen 3) : zonder ook de
gebreeken, misslaagen en zij dgangen 4) der braafste helden to
verzwbgen ; zelfs ook van zulke, then de Staat hare vryheit meest
hadde dank to weeten ." Van weerszijden was gezondigd, inderdaad Hooft was daarvan zoo overtuigd, dat hij er zelfs aan gedacht
heeft, onder den titel van zijn onpartbdig werk de spreuk
Iliacos intra muros peccatur et extra 5)

met een daarbij passend vignet to doen plaatsen . Dit zou dan hebben moeten > ujtbeelden personaadjes, aan den eenen leant, het geweldt gepleeght bij de Trojaanen in 't schaaken van Helena, aan den
anderen den twist in 't Grieksche leegher, tusschen Agamemnon
en Achilles ." Niet dat hij in >> zoodanigh kermiswerk" groot behagen schepte >> maar de Drukker, waanendo dat zich meenigh
ydel mensch aan sieraadt van tytels v ergaapt, en des to lichter
van zijn geldt schejdt, moejt mb om eenighe vonde van pronk
voor 't voorhooft des werks ." 6) Van alle kanten stroomden
den >> Hollandschen Tacitus" betuigingen toe, die om strijd de
hooge waardeering van zUn' arbeid to kennen gaven ; de hoogste lof is zeker die van den Veluwschen predikant Franciscus
Martinius . »'T is een onsterffelyk werk, dat op onze daaden past ."
Bb forsche daden toch voegt een forsche stbl . Brandt verhaalt
in het Leeven van Vondel, dat doze zeide > In gansch Neerlandt
ken ik niemandt, die magtig is slechts een bladt to schrijven, gel bk de Drost dat heele work uitvoerde ." Het is naar Vondels uitspraak »een queekhof van verheven Duitsch ."
4

§ 16 .

Na de uitgave van deze twintig Boeken zbner Histo-

rien werden Hooft nog vijf jaren levens gegund ; nog zeven Boeken
schreef hij, voordat de pen hem voor altijd ontviel ; ziekten
en kwalen, ambtsbezigheden en huiselijke zaken stoorden hem
herhaaldelijk in zijnen arbeid, eene stoornis to hinderlijker voor
1) onpartijdigheid .
2) uitweiden over . 3) gispen .
4) slinksche wegen, kunstgrepen
5) Er wordt binnen de muren van Ilium gezondigd en daarbuiten .
6) Brief 814 .
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hem, die het Semper nocuit differre paratis 1) van Lucanus steeds voor oogen had . Hot 27ste Book eindigt met de
schildering van de woelingen der Leicestersgezinden to Leiden in
1587 . Den 12den Maart 1647 schreef hij aan Brooder Gabri6l,
een geleerden Kapucbner to Leuven, die hem om een exemplaar
van zijn geschiedwerk gevraagd had . > Als jk U .E . schrijven van
den 23sten Slaghtmaand lestleeden ontfing, ontbrak my de geleeghenheit om hot hier neevensgaande pak aan U .E, to bestellen .
Daarnaa maakte 't fleeresijn 2) de rechte hand my, voorts het ijs
den schipluj den do waateren t'onbruj k . Nu zend j k het, dock ongebonden ; om dat jk hoop, binnen korte jaaren, noch Lien boeken
ujt to geeven, die bequaamelijxt by de oovrighe 20 zullen kunnen
gevoeght worden : zijnde mijn' zorgh, 3) dat my niet gelukken zal
het work weder to brengen, by mangel van gezontheit, oft leeven .
Want d'eene wort dikwijls bestreeden ; en 't ander luj stert my,
die stag om op den 16den dezer maant in mijn 67ste jaar to treden, in 't oor : Temp u s a b i r e m i h i ." 4) Twee dagen na dit
schrijven, den 14den Maart, overleed Prins Frederik Hendrik ;
ten einde diens uitvaart bij to wonen, welke den 10den Mei zou
geschieden, begaf Hooft zich naar Den Haag ; daar overviel hem
kort na de lijkstaatsie eene zware ziekte, waaruit hij niet weder
opstond . Hi overleed den 2l sten Mei daarna . Zi n 1i k werd den
22sten to Amsterdam in de Nieuwe Kerk bijgezet en den volgenden dag werd in den Amsterdamschen Schouwburg de Geeraerdt,
van Velzen gespeeld, nadat de begaafde tooneelspeler Adam Vangermez eene good gestelde lijkrede uitgesproken had, welke naar
de Oraison funebre van Du Perron op den dichter Ronsard door
den een-en-twintigjarigen Geeraardt Brandt vervaardigd was .
Uit zijn tweede huwelijk liet hij een' zoon Arnout en eene
dochter Christina na .
§ 17 . Hooft stond aan de spits der letterkundige beweging zijner
dagen ; dat beseften de tijdgenooten, die niet enkel uit zucht tot
woordspeling hem > het doorluchtig hoofd der Hollantsche poeten"
noemden ; dat erkent het nageslacht, dat het veelzbdige in zijn vernuft bewondert, zijne liefde voor vaderland, vrijheid on vooruit1 op den schoorsteen der zaal van het Muiderslot . ,Uitstel heeft steeds den gereede ge2) jicht .
3) vrees .
4) 't Is tijd om to scheiden .
schaad ."
2*
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gang waardeert en voornamelbk uit piUeit voor den Drost het
Muiderslot in eere en in stand houdt . Niet in het woelige staatkundig en godsdienstig leven zijns tijds stort hij zich ; in zijn torentje trekt hij zich terug, en »Omnibus idem," geen partij toegedaan, dan die van het algemeene best, laat hij zijn licht schjnen voor alien en arbeidt hij aan het letterkundig leven zijns yolks
in de overtuiging, dat zijn yolk ook in de letteren eene toekomst
heeft . In zijn beperkten kring, zijn ambtsplichten stipt waarnemend, niet onverschillig, nog minder ongevoelig voor hetgeen daarbuiten geschiedde, kweekt hij vroom en blij 1) zijn geluk in het
bewustzijn dat, tooit de roos zich zelve, zij meteen de gaarde siert .
Meer zelfzucht heeft hij niet . Geeerd en geliefd door zijne vrienden, is hij zelf ook vriendhoudend en, ontstaat er eene verkoeling,
»'t zal zoo veel winds niet bybrengen, dat het de geneghenheit
blussche, die by naa een half hondert jaaren geblaakt heeft ." 2)
Geen schooner loopbaan dan die van Hooft : een aanzienlbk ambt,
een wel verstoord, doch hernieuwd huiselbk geluk, een zeldzaam
talent en liefde voor de kunst . Deze bezielt hem, zb is zijne muze .
Weliswaar eigenliefde ontbreekt hem niet ; wie is zonder haar zoo
onverpoosd werkzaam ? doch boven die eigenliefde staat de liefde
voor de waarheid, die het heilige vuur brandende houdt . Op jeugdigen, ja zelfs nog op mannelijken leeftijd flikkert en gloeit het
soms lichterlaaie, op hoogeren leeftijd is het eene liefelbk koesterende vlam geworden . > Maat staat" is dan de slotsom zbner levensbeschouwing . Zijne geschriften zijn Hooft zelf ; hem schonk
plichtsbetrachting gemoedsrust ; arbeid, troost ; 3) liefde voor
het schoone, genot .
1) bene vivere et laetari, Brief aan Van Baerle III, 581 .
2) Brief aan Tesselschade
IV, 881.
3) negotia pro solatiis, Brief aan Van Wickefort III, 752 .

UIT DE GEDICHTEN
voor de refs naar Frankrijk en Itali~ .
Wijze : De mey die ons de yroende geeft .
Elck prijs sijn lief waer hij se gis,
Sijn luck ick niet benije,
Die ick bemin geboren is
Tot 's werelts heerschappije .

0 Juppiter vergeeft het mijn
Soo'ck weenich van u houwe, 5)
U blixems niet soo crachtich sijn
Als d'oogen van mijn vrouwe .

Mijn geest van een gemeen verstant 1)
Hem 2) niet en laet becooren,
De gene die mijn harte brant
T'is een princes gebooren .

Haer aenschijn nevels dick v erclaert, 6)
En t' quae weer doet versehoonen 7)
Dat alsse b uiten spelen vaert,
De son hem schaemt to toonen .

Haer eedel en haer hooch gemoet
Vertoont hem in haer wesen,
Tgeen haer ontsachlijck 3) minnen doet,
Dat doet haer lieflijck 4) vresen .

Son dreicht ons vrij met duisternis
Schuilt achter wolcken bloode,
Soolanck mijn Joffrouw met ons is,
Sijt ghij er niet van node .

In heusheit isse nemmermeer
Van ymant t' overwinnen ;
Geen dinck en achtse boven eer,
Tsijn princelijcke sinners .

Men sal daer om natuer geschent
Van niemant hooren noemen, 8)
Waer dat mijn vrouw haer oogen went
Daer groyen cruit en bloemen .

Haer goddelijck verstant dat blinckt,
Wanneer haer reden vloeyen,
Haar hooge keel wanneer se singt,
Leyt menige siel in boeyen .

Daer leyt niet aen, 9) Apollo blont,
Al ghingt ghij van ons scheyen,
Als sij ons haer gesichte jont,
Tis tschoonste van de Meye,

Van verw den hemel soo gelijek
Iij n Joffrouws oogen lichten,
Dat daer den setel van sijn rijek
Cupid' in heeft gaen stichten .

Maer sonder t' ooge dat mij quest,
En schoonheit wtgelesen,
Al schijndij Phoebus al u best,
Tsal droeve winter wesen .

5) zoo ik wei1) door een alledaagsch v.
2) zich .
3) met ontzag, vrees .
4) met liefde .
8) men zal, omnig vrees voor u koester.
6) heldert dikke nevels op .
7) schoon worden .
dat de zon niet schijnt, de natuur door niemand hooren gispen . 9) er is niets aangelegen, het is
onverschillig .
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Dus heeft natuer haer liefste kint,
Gaen boven andren cieren,
De harten die haer schoonheit wint
Regeren haer manieren .

Indien een mensch verhopen dorst,
De liefd' van een Godinne,
Misschien en brande noyt mijn borst
Van yemant anders minne .
J . A . B . 1)
Dido .

TTIT .,,ACHILLES en POLYXENA ." 2)
CHOOR .

Hoe schoon, hoe trots, hoe spijtich datse schijnt,
De werelt doch niet anders is als wijnt .
Haer staet verkeert ghestadelijck en ras,
Nu isse niet het gheen sy gist'ren was .
Die gist'ren, trots op rijckdom swaer en schat,
Weygherden 't broot aen die hem daerom badt,
Werden to nacht berooft van schat en landt,
Heden ghevoedt van iemandts milde hand .
Die gist'ren, met syn adel groot van pracht,
Betrouden op syn rijck en oudt gheslacht,
Op gunst van 't volck en capiteynen braef,
Dient heden aen syn vyandt voor een slaef .
Een hooftman van veel kloecke oorlochs-lien
Die door syn naem en daden was ontsien
En menich rijck vervaerde door 't ghewelt,
W
ert vande doot op desen nacht ghevelt .
Die gist'ren lach door armoed' swaer gheperst,
Van staet en wijd' beroemtheyt aldervest,
Wanhoopte niet, maer wert, boven syn wins, 3)
Heden misschien een rijck beroemde prins .
Die stadich wel op dit verand'ren ooght, 4)
Door voorspoet syn ghemoet by niet verhoogt, 5)
Noch oock verlaecht alst ongheluck hem stoort .
Gheen hooverdy noch wanhoop hem bekoort .
1) Joffrouw A . (Bardes, Bas, Boelensz . of Boom?) 2) zie Levensschets § 3 . 3) wensch .
5) wordt niet hoogmoedig .

4) 1_t.
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Die door 't gheluck syn moedt verhooghen laet
En zich betrout op rijckdom, macht oft staet,
Al dwanck 1) by gantsch de werelt met syn juck,
Hy is een slaef van 't wanckelbaer gheluck .
Een die door ongheval oft teghenspoet
Wert moedeloos oft vallen laet syn moet,
De wanhoop weecht hem swaerder als den druck,
Die hem komt uyt lichaemlijck ongheluck .
Maer die 't ghemoet in teghenspoet oft noot
Ghestadich 2) heeft, en altoos even groot,
Al heeft by goet noch staet, nochtans is by
Gheboren tot des werelts heerscllappy .
Als zulcken man een koninkrijck aenvaert,
Met slaverny syn voick by niet beswaert,
Maer gaet hem tot de landtbestieringh' spoen,
Om aen syn volck door 't heerschen dienst to doen .
Als zulcken 3) prins, rechtvaerdich, waerdich hooft,
Wert van syn staet en koninckrijck berooft,
Ten 4) deert hem niet dat by zich ziet verlaecht,
Maer 't oneluck
g
syns vollecx by beklaecht .
Als zulcken pries alleene tracht na deer
Van 't goet to doen aen 't volck tot alien keer,
En to besteen syn leven en syn doot
Tot welvaert van syn volleck inden noot
Dit's t'hoochste goet dat een sterffelijck mensch
Verkrijghen kan, en dit was Hectors wensch,
Van to besteen tot schad' van syn vyandt
Syn leven en syn doot voor't vaderlandt.
CHOOR .

Elck acht gheluckich 's princen levee
Door weeldens valsche blijck . 5)
Hy, door dees meeningh' zelfs ghedreven,
Waent niemant sy ns ghelijck .
1) dwong.
der weelde .

°) standvastig.

3) zulk een .

4) het en =_ - het .

5) het schijnschoon
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Maer liet by eens het rijck
En het ghebieden willich varen,
En proefd' 1) oft laecheyt 2) rust kan baren,
De hoocheyt by verachten zou als slyck .
Dat 3) een ghemeene man beproefde
Tgheen by acht zulck gheluck
Wat zorgh en angst een prins bedroefde,
Wat onrust en wat druck,
Hy achte beter 't juck
Als een ghemeene man to draghen,
Dan and'ren met het jock to plaghen .
Men oordeelt onervaren in dit stuck .
Een prins wil datmen hem zal vreesen,
En acht het zelve goet.
Die zelve 4) vreest, ghevreest to wesen .
De nacht hem niet behoet,
Noch slaep syn smert versoet .
Als alle menschen ruste rapen
Ontsteelt het zorghen 5) hem syn slapen .
Dat elck ghebeurt 6) een prins ontbeeren moet .
Wat hooch huys heeft oyt prins ghenoten,
Dat niet is omghewent ?
Wat vintmen doch voor hooghe sloten,
Die't oorloch niet en schent ?
Waar zietmen doch omtrent
Het hof de schaemt' in eeren houwen ?
Gherechticheyt, houwlij cxsche trouwe,
En zi n de groote hovers niet bekent
Het hof dat volcht Bellona 7) bloedich
Met haer roed' inde hant,
De helsche boose Furij woedich,
Die hooverdije plant,
Wiens hongherighe tant
De grootste doet hoovaerdich rasen,
Verslint de huysen opgheblasen,
En werpt de hooghe princen neer int zant .
Indien men 't oorlooch niet ziet blincken,
Maer van bedroch afstaen,

zen .

nam de proef.
2) lage, nederige staat .
3) indien .
6) to beurt valt .
7) godin des oorlogs .

4) dezelfde.

5) het vree-
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Het groot moet 1) door syn swaerheyt zincken
En 't hooch to gronde gaen .
De schipper is belaen 2 )
Als goede windt bet schip gaet stij ven,
Vreest 3) bet gheluck 't schip om zal drijven .
De hoochste toorens meest de buyers slaen .
De hoochste eycke zietmen breken
Die inde bosschen staet
Tgheweer 4) uyt Jovis handt 5) ghestreken
De hoochste berghen slaet
Het vetste beest men gaet,
Niet 't slechtste, om to dooden, halen,
Bereytmen kostelijcke malen .
Wat vallen zal, Fortuyn verhooghen laet .
Best dueren matelijcke 6) dinghen,
Daer t'hoogh' haest vallen kan .
Die mate noyt ghing overspringhen, 7)
Als een ghemeene man,
Die noode scheydend van
De strant, bevreest de zee to oaken,
Roeyt onder 't landt dat by kan raken,
Het hoochste luck alhier op aerden wan . 8)
CHOOR .

Wie oyt ter werelt voort-ghebrocht
Heeft in syn leven rust ghesocht ?
Noch hier en leeft gheen sterfiijck mensch,
Oft by tracht na een zeker wensch
En waent dat diens volkomen zoet
Sou schencken rust in syn ghemoet .
Sulck 9) vindtmen, die voor seker hout,
Dat by besit het zorchlijck gout, 10)
Het welck men uyt de mijnen graeft,
Waerom Peru den Spangiaert slaeft, 11)
Dat bet hem gantsch bevrijen zou
Van ongherustheyts wreeden hou . 12)
Begheert' van 't gheen dat nergens was

Volchden begheerts volkoming 13) ras .
Waer zoud' by zoecken ruste zoet,
Socht hijse niet in syn ghemoet ?
Den mensch kan meer begheeren dan
Hij immermeer verwerven kan .
Die staech op sij n begheerte acht,
Van diens volkomen 14) rust verwacht,
Verkrijcht de ruste nimmermeer ;
Begheerte blijft altijts syn heer .
Des ghy, 0 PRINCEN, hier op let .
T'onnoodich uyt u zinnen zet .
De rust leyt in u zelven, ziet .
Sterft u begheert', zoo derft ghy niet . 15)

1) indien er geen oorlog gevoerd en de bedriegerijen gestaakt worden, dan moet hetgeen groot is,
enz.
2) beladen met zorg, bezorgd.
3) vreest dat .
4) de bliksem . 5) de hand van Jupiter .
6) niet bovenmatig . 7) hij die de maat nooit to buiten ging . 8) won . 9) menigeen . 10) ware
hij in het bezit van het zorgverwekkend goud . 11) voor d . S. slaaft. 12) heerschappij . 13) vervulling der begeerte .
14) het vervullen daarvan .
15) mist gij niets .

UIT DE GEDICHTEN
voor zijn eerste huwelijk .
UIT , ARIADNE"
CHOOR.

Gehoorsaem sal een Prins hebben sijn ondersaten,
Die haer can maeken wijs, 1) en claerlijck blijcken laten,
Dat hij sich stadich tot haer voor to staen, vercloeckt, 2)
En meer haerlieden nut, dan eigen bate soeckt .
Maer om in achtbaerheit van suix van 't volck to comers,
Dat al wat hij gebiet voor 't beste werd genomen,
Ist middel inder daet, en niet alleen in schijn,
Te wesen 't gene, dat men wil gehouden zijn .
Want die met schijn van deucht het vollick soeckt to paeijen .
Met schoon beloften loos, en om den tuin to leijen,
Geniet een torte tijt tot dat het werd' verbreijt, 3)
De wanckelbare vrucht van sijn scherpsinnicheit .
Voorwaer een Prins is boven t'vollick niet gheschapen,
Op dat hij rijckelijck sou eeten, drincken, slapen,
En wesen vrij van sorch, van commer, en van last,
Dewijl dat 4) sijn gemeent op hem to dienen past . 5)
Maar een rechtvaerdich Prins verstaet to sijn geboren,
Tot dienste van sijn volck ofte daer toe gecoren . 6)
Een ij der borger is een dienaer van sijn heer,
Maar ijder heer is knecht van sijn gemeente weer .
CHOOR .

Die stadich alledaech geniet sijn lust nae winssen, 7)
Verliest int eint haer smaeck, want de gewoont maeckt eelt .
1) die hen kan beduiden .
2) zich kloek, ferm maakt, zich inspant . 3) algemeen bekend wordt .
4) ten tijde dat, terwijl .
5) zorg draagt hem to dienen .
6) begrijpt dat
hij geboren of gekozen is, enz .
7) naar wensch.
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Dies, die de kinders jong van de gevreesde Princen,
Opvoedt in alle lust haer alle lust ontsteelt .
Die tot de lust gewent is van sijn jonge dagen,
En weet noch goedt noch quaedt, is teder 1) van gemoet,
En als de smerte comt, kan hijse niet verdragen,
Maer raeckt ter eerster stoot bed ruckt onder de voet .
CHOOR.

Om beter 2) alle quaet
De grote Godt laet schieden,
Des ist een sotte daet
Van onbescheyden 3) lieden,
Tot achterdeel to dieden,
Het schijnbaar letsel ras, 4)
Al eer sij recht bespieden,
Oft schaed' of voordeel was .
Het geen dat dickwij is schij nt
Den mensch to wesen tegen,
Hij naderhant bevij nt,
En had hijt niet vercregen
Yen ging hem niet to degen ; 5)
Des is bet sotheit blent,
De saken t'overwegen
Die u sijn onbekent .
Men moet met lijdsaemheit
Sij n tegenspoet verdragen,
Want dickwils wt bet leyt
Spruiten de bli e dagen,
En als de swaerste plagen
De neck ons drucken in,
Ist dickwils Goodts behagen,
Datmen een wtcoomst vin .
Bij Godt ist geen manier,
Staech hoger to verheven, 6)

De gene, die alhier,
In hooge voorspoet leven,
Maer wel, die druckich sneven, 7)
Op dat sijn hullep blij,
In hoge noot gegeven,
Te wellecoomer zij .
Soo lang den mensche, swack
Int ware nut to leren,
Sij n lichaems sware pack
Van siele voelt verheren,
Moet hij geen hoop ontberen,
Of hoopens reen al schort, 8)
Want alle ding can keren,
Ter werelt op een tort . 9)
En ofter yemant waer,
Die noijt geluck bespeurde
In al sijn leven, maer
Van kint, tot grijsaert treurde,
Dat noyt misschien gebeurde,
Noch was hij boos van moet, 10)
Indien hij sick versteurde, 11)
Want Godt die meent het goedt .
Dus Princen leeft in vrede,
Vertrouwend' anders niet,
Dan, dat wat Godt oyt dede,
Om b e t e r is geschiet .

1) zwak .
2) om iets beters .
3) onoordeelkundig, onverstandig .
4) h . s . 1 . fluks als nadeel
to beschouwen . 5) hij bevindt naderhand, indien hij niet had verkregen hetgeen hem nadeelig schijnt,
dat bet hem niet ter dege of voorspoedig zou gaan . 6) verheffen . 7) in druk vallen. 8) indien
ook al de reden om to hopen ontbreekt .
9) in korten tijd .
10) gemoed.
11) zich ergerde .
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Wijze : Gister avond spade stool ick mijn deur . etc .
MINNAAR .

Galathea siet den dach comt aen .
GALATHEA .

Neen mijn lief wilt noch wat marren 1)
T sij n de starren,
Neen mijn lief wilt noch wat marren 't is de maen .
MINNAAR .

Galathea t' is geen maneschijn.
GALATHEA .

Hoe t' is noch geen een geslagen
Wat soud 't dagen ?
Hoe'? t' is noch geen een, t' en can den dach niet sijn .
MINNAAR.

Galathea' aenschout den hemel wel .
GALATHEA .

Las ! 2) ick sie den dagerade
T' onser schade,
Las! ick sie den daegeraedt de tijt is snel .
MINNAAR .

Waerom duirt de nacht tot t' avont niet ?
GALATHEA .

Vreest se dat wij met ons beyen
Sonder scheyen
Blijven souden tot dat ons de doot verriet?
MINNAAR .

Nu Adieu mijn troost en blij ft gesont .
GALATHEA .

Wilt mij noch een kusgen geven
Och mijn leven !
Jont 3) mij noch een kusgen van u blbe mont .
MINNAAR .

Galathea coom ick t' avont weer ?
GALATHEA .

Och mijn moeder mocht het hooren
En haer stooren, 4)
Och sij mocht het hooren maer comt even seer .
1) toeven .

2) helaas !

3) gun .

4) zich storen, boos worden .

U1T DE

GEDICHTEN VOOR ZIJN
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HUWELIJK .
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MINNAAR .

Galathea hoe raeck ick van u hals ?
GALATHEA .

Las den dach en wil niet lijen
T' langer vrijen,
Danck hebt van u sachte kusgens en van als . 1)
GALATHEA .

J. C. B.

Wijze : J'aymeray tousjours ma Phillys : etc .
Vluchtige nimph waer heen soo snel ?
Galathea wacht u wel,
Dat u vlechten
Niet en hechten,
Met haer opgesnoerde goudt
Onder de tacken van dit hout .
Wackere nymphe wendt, en siet
Eens to deegh van wie ghij vlyet,
Sneller, dan de
Harten van de
Honden die 'r met open keel
Vollegen tot haer achterdeel . 2)
Immer en volge' jck u niet nae
Met begeerte van u schae,
Maer van zinne
Om u minne
Te verruilen voor de mijn'.
Acht ghij dat groot verlies to sij n ?
Nymphe ghij vlucht al even stuirs
En ick heb de borst vol vuyrs,
Met een kusge,

Wilge, blusge
Dat ten deel, en wort bedangt, 3)
G eefdij dan meer als ghij ontfangt `r
Wildij mij niet dees jonste doen 4
Lijdt dan dat ick u slechts soen
Voor u lippen.
Ghij gaet glippen,
Denckend, jck sou hier ter stee
Soenen u hals en oochgens mee .
Mogelijck kusten ick van als, 5)
Oochgens, lipgens, witten hals,
En niet trager
Noch wat lager
Yet wat poeselachtighs, dan,
Dertele dier verloor g' er an?
Alle mijne lust, en boeverij 6)
Galathea dat sijt ghij,
Comt wat nader
Want wat spader,
Als de j onckheit neemt sij n keer
Salt u soo wet niet passen meer .
J. C. B.
GALATHEA,

1) alles .
2) nadeel, schade .
3) bedankt .
4) gunst .
5) alles.
b o e f, dartele knaap . In de uitgave van van der Burgh staat l e k k e r n ij .

6) schalkschheid, van
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Wijze : Esprits qui souspirez,
Cupido cjeeft mija raet .
W eet yemant beter sans als hors ger tot de spij sen
Of bedde dat soo sacht als vaecke slapen doet,
Weet yemant beter smaeck in dranck, als dorst to wijsen
Of cooptmen dees om gelt, soo acht ick rijck sijn soet .
Indien de winter meer sijn handen vreest to sengen
Aen t' armelijnen voer, 1) als aen een wollefs vel
Of kan een ruim palaijs meerder gemacks in brengen
Als maetlijcks huis begrip, soo wenscht ick rijckdoom wel .
Indien de rijcken, met beminde bedtgenoten
Veel beter sijn voorsien, dan de gemene lye
Of soo de rijckdoom waere Liefde can vergroten,
Sop dunckt mij dat jck in de rijckdoom voordeel sie .
Maer soo de tamers met getapisseerde wanten, 2)
Tegen de couw en t' nat niet meer doen als een hut,
En t' hangsel geboorduirt om gulden ledicanten
Geen commerlijcke sorch noch hete coortsen schut ; 3)
Maer soo den honger en de dorst sijn licht versadich : 4)
Verbetert gene wijn sijn smaek int gouden vat ;
Soo wt bet midden der banketten overdadich,
Niemant met goe becoomst en smaeck, meer eet als sat ;
Maer soo de cleeren die vant goudt en silver craken,
Met glinsterich gesteent en perlen dicht besaeijt
Sijn geen bequamer 5) dracht, als sijd of wolle laken,
Dat met seer luttel, oft geen steecksel 6) is benaeijt ;
En soo een bedtgenoodt schoon, j onck, gelij ck van sinners,
Onder gemene lien die veel sijn int getal,
Lichter dan onder weinich rijcken is to vinnen,
Soo vraech ick waerom dat men rijckdoom wenschen sal .
Seijt yemant dat een mensch is tot bet schoon genegen,
Het ooch door 't schoon verheucht, door 't lelij ck wort gequelt,
Tis claere waerheit dat, ick hebber gans niet tegen,
Het schoon gesicht vermaeckt, maer sien en cost geen gelt.
1) hermelijnen voering .
2) met tapijt behangen wanden . 3) afweert . 4) verzaadbaar
5) geschikt .
6) stiksel, stikwerk .
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Aenschouwt d' eerwaerde Son, en het bescheiden 1) werken
Des geestige natuirs, 2) dits schoonheit in haer cracht,
De kunst is bootserij . Segdij doort stadich merken
Wortmen dit ras gewoon? Soo doetmen oock de pracht .
Of bidt ghij 't avontuir dat het
Rijckdoom, om landt en lie to
Alsmen die recht gebruickt soo
En sorch voor anderlie dunckt

u wil verlienen
crijgen in voochdij .
noemt men amtbedienen,
u dat heerschappij

Of waendij dat de Eer alleen is bij de rij cken ?
Bestont de Eer in schat, daer sij niet in bestaet,
Soo sou Fabricius 3) voor Crassus 4) moeten wijcken
In Eer, daer hij hem nu ver in to boven gaet .
1)estondt de Eer in schat, wat roemen cond' hij dragen
De Been die seijden dat sijn meeste hovaerdij
Was dat hij had geslooft met moeijten al sijn' da;en,
En (danck rechtvaerdicheit) noijt quam hem rijck(loom bij.
Eer is het lof 5) des Deuchts ; maer hier is niet to setten
De wanckelbaere roep des vollix licht als wint,
Tegen het braef gecrijs, en t' stadich lof-trompetten
Van u vernoecht gemoet, daer Deucht haer Eere vint .
Is rijckdooms overvloet, en staet, niet waert to wenschen
En is de waere Eer t' vernoegen van t' gemoedt,
Soo ist een misverstandt om d'eere van de menschen
Om staet of grote schat versuimen eenich goedt .
In plaetse
Soud ick
Indien dat
Om staet

dan van een van Godes beste gav"en,
vercrijgen niet dan ijdelheit en rouw,
ick verliet om overvloet van haven,
of swerelts eer, een waertverkoren vrouw .
D. I . Q . 6)
23 Novemb . An . 1603 .

1) oordeelkundig .
2) zie Van Helten, Vondels Taal § 65 . 3) Cajus Fabricius Luscinus,
die in den oorlog met Pyrrhus met de grootste onbaatzuchtigheid de hoogste eereposten bekleedde, stierf arm . 4) Marcus Licinius Crassus, bijgenaamd Dives, de rijke, «- as lid van het
eerste triumviraat en sneuvelde in een slag tegen de Parthen, die, naar men verhaalt, zijn
afgehouwen hoofd gesmolten goud in den mond goten ter bespotting van zijne verijdelde hebzucht (53 v . Chr.) .
5) de lof .
6) Dame Ida Quekel .
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Wijze : Vant Boerinneken dal water haelt .
CEPHALUS .

1)

AMARYLLYS .

C . Ach Amarillis!
A . Segt wat u wil is .
C . Mijn harte gloeijt als vuir van binnen,
A . Wel neemt het soete weij 2) van geijten inne .
C. Maer soo 't geen baet en voelt,
A. Neemt sicoreij, die coelt .
C . Al waert er mee bespoelt,
Ten lescht geen minne .
A . Soud 't minne wesen ?
C. Jae 't, soud j ck vresen,
A . Die, hoor ick, plach een mensch to schenden .
C . Och t' is een swaere sieckte vol ellenden .
A. Ist sieckte die besmet ?
C . Och j a sij altemet,
A . Soo wil ick dan mijn tret
Van u gaen wenden .
C . Och wilt niet vlieden !
A . Mijn ouders 't rieden,
C . Wat rieden die tot mijns verachten ? 3)
A . Dat ick mij dapper van de min sou wachten .
C . Och blbft mij doch de naest,
A . Neen seker niet, wat haest ?
C . Soo moet ick dus verbaest 4)
Van min versmachten .
A . En of 5) j ck blev e ?
C . Soo hiel ick t leven .
A . Soud ick u dan u ]even baten 6)
C . Ja, want ick storef gingdij mij verlaten,
A . Adieu, ick neem mijn keer,
C. En ick beswijcke seer,
A . Ick heb wel vrijers meer
Soo hooren praten .
C. T sal soo gebeuren .
A . Praetgens sijn leuren, 7)
1) naar het Grieksch vertaling van ,Hooft ." 2) de wei is hetgeen na de afscheiding
der kaasstof van de melk overblijft . 3) tot verachting van mi. . 4) ontsteld. 5) indien.
6) doen behouden .
7) beuzelingen.
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C . U vlucht sal mij mijn leven roven .
A . Neen neen ick moet de vrijers niet geloven .
C . U moeder staeckt u in . 1)
A . Adieu ick vrees de min .
C . 0 jonge domme sin,
Ick spreeck voor doven .
A . Of ickse crege ? 2)
C . Soo vast to dege.
A . Wanneer wij beij sieck souden wesen ?
C . Jae, want dan souden wij eerst beij genesen .
A . Neen dat geloof ick niet,
C . Wel proeft 3) het, en besiet,
A . Neen need mijn moeder riet
i1'Tij noijt aen desen .
C . 'Tis soet dus wijckt niet,
A . Aen u dat blijckt niet,
C 'T sijn soete smerten die niet deeren
A . Om smert, ist niet de pijne waert to keren,
C . Ghij weet niet wat ghij mij dt,
A . Adieu ick vlie met vlijdt,
C . Wel Amaryl de tijt
Sal u bet 4) leeren .
D . I . Q.
DIA . 5)

LIEDEKEN .
Wijze : Denioplaoon, hoewel de son : etc.
Schoon Nymphelijn,
Ach mindje mijn,
Vat soud' ick al versieren 6)
Om nae mijn wensch
Dees ledetjens
Soo wel gemaeckt to cieren .
Met blinckendt gout
Of perlen, sout
Ghij voelen ras belasten
U halsjen soet,
1) heeft het u voorgepraat .
6) bedenken .
gram van Ida .
H. H.

Soo crael als bloet
Daerom niet beter pasten .
Ick soud' u cleen
Met keursgens reen 7)
Van lichte verwen blijtgens
Die souden staen
Gesehildert aen
U breetachtige sijtgens,
U voetgens mit

2) indien ik die ziekte kreeg?
7) rein.

: ) beproeft.

4) beter .

3

~) ana-
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Haer schoentgens wit
Daer bij geval in 't bocken, 1)
Het incarnaet 2)
Soo wel bij laet 3)
Van hoosgens 4) gladt getrocken .
U armkens mee
Soo wit, als snee,
Soud ick corael om schicken,
Dees vlechgens blondt
Op nieuwe vondt
Soud ick u leeren stricken
Met snoertgens veel,
N u groen, nu geel,
Bij lodderlijcke 5) beurtgens,
Voor watren 6) t haer
Of cruivent 7) daer
En duisent soete leurtgens . 8)
T perruickgen 9) sou
Ick trecken nou
Wat laechgens dan wat hoochgens,
En als het claer
Gefutselt waer
Mij spieglen in u oochgens,
Dan werpen licht
Nu mijn gesicht
Opt eene nn opt ander ;
Dan nemen raem 10)
Hoe t' altesaem
Sou voegen bij malcander .
Indien dat ghij
U oochgens blij
En lieffelijcke seders 11)

ZIJN EERSTE

HUJ WELIJK .

Soo vreuchde-rijck
Soo vriendelijck
Soo vol bevallijckheden
En u aenschijn
Vernoecht, tot mijn
Dan met een lachgen wenden
Soo soud ick hiel 12)
In u, mijn siel
Gaen metter woone senden .
E n als ick wat
Beloncket had
Den brandt van alle knechgens 13)
• zedetgens
• ledetgens
• fraeij getoij de vlechgens,
Soo soud' ick streng 14)
Met armen eng
• j ente 15) lij fgen pran gen
Tot j ck daer wt
Creech buit om buit
• sieltgen weer gevangen .
De verwe van
Mij n lippen, an
• wanxgens soud' ick plecken
Door soentgens sacht
En met haer cracht
• siel to mond wt trecken,
Charife, 16) ick weet
Ghij dan beleedt
Dat niemant van u susgens,
Daer ghij (soo 't schij nt)
Nu smaeck in vb ndt
Gaf oijt soo soete kusgens.
Charife .
D . B . S . 17)

1) bukken. 2) vleeschkleurig rood . 3) zich toont . 4) kousjes. 5) liefelijk. 6) van voren laten golven . 7) krullen . 8) beuzeling, (lor) . 9) het haar . 10) nagaan, waarnemen . 11) manieren. 12) heel .
13) hetgeen alle jongelingen in liefde doet ontbranden . 14) sterk, strak . 15) net, (g e n t i l) . 16) anagram voor Brechia, met f in plaats van b om de welluidendheid .
17) Dame Brechje Spieghel.
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Op de wijze : Och lecgdij bier versla,en, die naij to troosten
plach ? etc .
Sal nemmermeer gebeuren mij dan nae dese stondt
De vrientschap van u oogen, de wellust van u mondt ?
De vriendtschap van u oogen, de wellust van u mondt,
De jonste van u hartgen dat voor mijn open stondt,
Soo sal j ck nochtans blij yens u eewich onderdaen,
Maer mijn verstroyde sinners, wat sal haer annegaen ? 1)
Mijn sinners mogen swerven de leijde 2) lange tijt
Nu sij, mijn overschoone, sijn u haer leitstar quijt .
De schoon borst wt tot tranen, ten baten 3) geen bedwang,
De traentgens rolden neder van d'een en Wander wang .
De schoone traentgens deden meer dan een lachen doet,
Al in sijn hoochste lij en sij troosten sijn gemoedt.
Vrouw Venus met haer starre thans claerder als de Maen
Bespieden die vryagie en sacht mirakel aen .
En hebben teere traentges seij d sij soo groote cracht,
Waerom en is het schreijen niet in der Goden macht ?
De traentges rolden neder, maer de Godinne soet
Beij 4) liever soud' ick schennen, seij sij mijn rosen hoet .
En eer sij cond gedogen dat ymandt die vertradt,
Ving sij de laeuwe traentges in een coel rosebladt .
Wat geef j ck om mijn rosen of t maecksel van mijn cran
Ick sal gaen maken perlen van ongemeene glans .
De tranen werden perlen soo rasch haer twoort ontginck
Die sij met goudt deurboorden en aen haer ooren hinck .
De blancke perlen hielden de crachten van 't geween 5)
J
Siji" doen noch in den hemel dat sijJ op aerde deen .
Als Venus inde spiegel haer 6) siet met dit cieraet,
Sij wenscht geen toverrieme nosh cranse tot haer baet .
1
1605 . Saterd .
8

B . J . S . 7)

1) overkomen .
2) droevig, treurig . 3) ten baatte --- het en baatte ; geen bedwang
5) later, naar Leendertz vermoedt, in 1'i10 door Hooft ingelascht .
baatte. 4) beid, toef.
7) Brechje Jansdochter Spieghel .
6) zich .
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JOFFROUW

BRECHGE JANS VANDE SPIEGELS

OVERLEDEN DEN VIJFTIENDEN JANUARIJ

1605,

SNACIITS TEN

WREN DES SATURDACHS .

Groot van geest en kleen van leden,
Groen van jaren, grijs van zeden,
Lieflijk zonder lafferij,
Goelijk 1) zonder hovaerdij,
Rein van hart inzonderheit
Was zij, die hier onder lej dt .
1) aanvallig .

GRAF.

11

GRANIDA .1)

Hot herdersspel vangt aan met een tang van de herderin
1)O RI LEA .

Het vinnicli stralen van de Son
Ontschuil jck in 't hosschagie ;
Indien dit bosge clappen con,
Wat melden 't al 't vryagie !
~'ryagie neen, vry agie a j ae,
Vryagie zonder menen ;
Van hondert harders (ist niet scliae ?)
Vindtm'er getrouw niet eenen .
Een wullepsch knaepgien altijt sfuirt
Nae nieuwe lust sijn sinnen,
Niet langer als het weygeren duirt,
Niet langer duirt bet minnen .
Mijn hartgen treckt mij wel soo seer,
Soo seer, dorst jck bet wagen,

MTaer neen, jck waeg' liet nemmeiineer,
Haer minnen sijn maer vlaegen .
Maer vlaegen, die t'hans 2) overgaen,
En op een tinder vallen ;
Nochtans jck sie mijn wryer aen
Voor trouste van haer alien .
Maer of 't u misten 3) domme inaecht,
Ghij siet hem niet van binnen .
Dan 't schijnt wel die geen rust en waeclit,
Can qualijck lust gewinnen .
Of jck hem oock lichtvaerdich won,
En 't bleef in dit bosschagie,
Indien dit bosge clappen con,
Wat meldent al boelagie ! 4)

Daar ziet zij den herder Daifilo, haar' minnaar, komen .
Daer is hij, och hoe ben ick inde saeck beladen ! 5)
Best dat jck mij versteeck onder de bruine bladen,
In 't diepste van bet bosch, al eer dat hij mij siet .
Best is bet, best ist . Jae, maer vondt liij mij dan niet ?
Weet jck wel wat jck wil ? jck ben vervaert voor 't minnen,
Ontschuil 6) mijn lief en vrees dat hij mij niet sal vinnen .
Neen, beter b lij fdij bier dan of ghij verder gingt,
Hier comt hij doch voorbij ; maer luister wat hij singt .
1) Zie Levensschets § 3. De klemtoon valt op de i . 2) weldra . 3) indien het u ontging, indien
5) verlegen met de zaak, zie hi . 27 cant . 2 . 6) verberg
gij mistastet, u vergistet .
4) minneria .
mij schuilend voor .
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GRANIDA .
DAIFILO .

Die geboden dienst versmaet,
Sijn verholen,
Wenscht'er wel om als 't is to laet .
Loopt ghij dolen,
Maer nochtans hoe seer ghij vliedt,
Windeken daer het bosch of drilt,
Dat ghij mij haet, en dunckt mij niet.
Weest mijn brack, doet op 1) het wilt
Dat jck j age,
Want doen wij laest van 's avonts laet
Spreyt de hagen,
Songen tot den dageraet,
En de telgen van malcaer,
Met malcander,
Mogelijck schuilt mijn Nymphe daer .
En wt d'ander
Tot den dans jck u verkoos,
Nymphe soo ras als ghij vermoedt,
Bloosden u wangen als een roos.
Dat mijn gang tot uwaerts spoedt,
Loopt ghij schuilen,
Mompelen hoord' jck op dat pas, 3) .
Inde cuilen,
Dat dat geen quaet teken was,
En het diepste van het woudt,
En wanneer jck
Daer ghij met reen vervaert sij n soudt .
Heel begeerlijck
Kussen quam u mondtge teer,
Vreesdij niet dat de Satyrs, 2) daer
Repten u lipges, docht me, weer.
U eens mochten nemen waer,
En beknellen,
'T weigeren, en d'af keericheit
' T sij n gesellen,
Voecht soo wel niet, alsmen seyt
Die wel nemen t'uwer spijt
Voor de vrouwen,
'T geen daer een harder lang om vrijt.
'T can haer rouwen,
Die geboden dienst versmaet,
Sonder to dencken, dat in 't cruidt
Dickwijls slangen gladt van huidt
Wenschter wel om als 't is to laet .
Sus, sus, wat of jck daer mach hooren
Ritselen inde hagedooren ?
Is sij 't, sij sal mij niet ontvlien.
Neen Dorilea al 4) gesien.
Nu suldij hier met geen een kusgen of 5) raken .
DORILEA .

Daifilo seg ick, ghij sult het to grof maken .
Daifilo, laet mij staen,
Daifilo, laet mij gaen .
DAIFILO .

Maer Dorilea, moochdij 6) soo of kerich sijn
Van t' geen daer alle menschen naer begerich sij n ?
En vlieden stuirs van sin?
DORILEA .

Wat dock ?
DAIFILO .

De soete min .
1) ontdek .
3) oogenbllk.

2) veldgoden, die -de nymphen (meisjes) vaak lastig vielen met hunne liefde .
4) ik heb u al .
5) af.
6) kunt gtj .

G RANIDA .
DORILEA .

Ghij noemt het soete min, en segt dat gene lieden
Behalven j ck alleen, de soete minne vlieden,
Voort 1) hoor j ck van de min soo veel quaets, dat j ck gruw,
Van yder een, en die geloof j ck bet als u .
Dus Daifilo, van nu,
Laet mij voortaen to vreden . 2)
DAIFILO .

Ach suldij dan dus schuw
U groene j eucht besteden ?
Dees teder schoone leden
En sijn u niet gegunt,
Dat ghijse sonder vrundt
Afgunstich soudt verslijten,
En eens to laet becrijten,
i)at ghij, om niemandt jonst, of wellust to doen aen,
Versuimelijcken 3) hebt u selfs to cort gedaen .
Wilt rekeninge maken 4)
Dat dese rose-kaken,
En dese lippen varsch,
Die gloeyen als een kars,
Die nu een ieder wenscht to kussen en to stroocken, 5)
Sullen van ouderdoom verwelcken en verschroocken . 6)
Dit effen voorhooft net
De diepe rimpels met
ter tijt sullen ontslechten ; 7)
En dees welige vlechten,
Die met veel strikgens gail, 8) soo dertel sijn vertuit, 9)
Sullen haer gouden rock allensgens trecken wt ;
En 't geen ghij voor fijn goudt mogelijck hielt voor desen,
Suldij bevinden maer silver vergult to wesen .
Dees wacker oogen blij,
Verleeren sullen sij
Haer lodderlijcke 10) treken,
Die soo veel brandts ontsteken.
Dees vlugge gauwicheit,
Daer grij se aelwaricheit 11)
Gaet sonder reen op gnorten, 12)
.Dien sal den ouderdoom
1) voorts.
2) in vrede, met rust.
3) verzuimlijk, nalatig .
4) bedenken .
5) streelen .
6) verschroeien, verdorren .
7) van effenheid berooven .
8) vroolijk .
9) saamgebonden .
10) liefeiijk .
11) gemelijkheit .
12) knorren .
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GRANIDA .

Die 't al maeckt suf en loom,
Siju vleugels dapper corten .
Dan compt onnut berouw, als betrens tijt ontbreeckt .
DORILEA .

Daifilo' jck weet niet van wiens schoonheit dat ghij spreeckt.
Nae dat jck can bevb n en 1)
En ist niet vande mijne,
Want onlang s heb jck then
In de fontein gesien ;
En 't beelt dat mb in 't stille water is verschenen,
Quam met u seggen niet al to wel overeenen .
Maer siedij 't groene woudt, hoe lustich dat het staet,
Hoordij de vogeltgens die voor den dageraet
Danckbaerder sijnd' als d'onvernoechelijcke menschen,
De wellecome Son met sang goemorgen wenschen .
Siedij dees heuvels blondt, en het begraesde dal
Met bloempges veelerly, gemarmort overal,
'T wellustige banket van de ruischende bijen ?
Hoe vroolijck lacht het al in dese somertijen?
Maer als den guiren herfst comt met sijn buyen aen
Sal dese dingen al haer vrolijckheit vergaen,
En dees bloeyende jeucht des werelts sal verkeeren
In dorren ouderdoom, en haar cieraet ontbeeren .
Nochtans indien dat al
De bouwlien spanden t'samen,
En met een groot geschal,
De goden bidden quamen
Dat donder, blixem, windt, en hagels groot geweldt
Mocht comers metter ijl vrijbuiten over 't veldt,
Beroven d'Aerde van haer gespickelde rocken, 2)
De bergen van haer cruin, de boomen van haer locken,
Om dieswil, dat doch 3) eens d'aenstaende winter wreedt
Het Aertrijck plagen sou met diergelijcken leedt ;
Soudij niet seggen, 't was haer nutter dat sij baden
Om redelijck verstandt ?
DAIFILO .

Jae, trouwen 4)
DORILEA .

Soudij raden
Dat jck door Min een buy met sonneschijn vermomt,
1) bevinden .

2) veelkleurig kleed .

3) toch.

4) in trouwe, in waarheid, waarlijk .

GRANIDA .
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Die lichtelijck vernielt wie dat sij overcomt, 1)
Dan crencken sou mijn jeucht, om dieswil dat de jaeren
Dese schoonheden mijn (genomen 2) datse waren
Geli ck als ghijse maeckt) mij souden maken quijt? 3)
Soud' ick de schae des tijts gaen soecken voor de tijdt
DA1FILO .

Dit doedij vast, want jck, o Dorilea, reken
De lelijckheit soo goedt als schoonheit onbekeken ;
En al 4) bekeken, onbelonckt ; en al belonckt
Noch ongenoten van den minnaer then s'outfouckt .
Wats jeuchde sonder min vol onbeweechde coutheit,
Doch beter als versuft verstockt vervrosen outheit?
En dat de soete min van u beschuldicht wort
Als die de schoonheit crenckt, daar doedij hem to cort ;
Want noyt en sachmen hem het suivere besmetten,
M aer wel recht anders,'t Been dat saluw 5) was, blanketten,
En leggen blosend root op tedre wangen bleeck,
En 't hayr vergulden, dat to voren vael geleeck
En niemant sachmen oyt, het Been dat hij beminden,
Lelijker dan het was, maer wel veel schoonder vinden .
Maer segdij yder een
Beclaecht hem met geween,
Over de min vol swaerheit
Sij spreken buiten waerheit ;
Al wordt de min bescheldt, 6)
'T is onmin die haer quelt,
Onmin van lief vercoren ;
Want quam haer min to vooren 7)
Van baer bemindens sij,
Sij wierden 't eens met mij,
En souden ras bekennen
Dat Minne niet can schennen, 8)
Maer dat gebreck van Min alleen den minnaer crenckt,
Die Minnes honich soet met bittre galle mengt .
Dus Dorilea, denckt
Dat A1in van beyde sijen,
Niet anders voort en brengt
Als wellust en verblijen .
Daerom in dese tijen,
doen
N) verondersteld . 3) kwijt zijn = = verloren hebben ; kwijt maken
1) overvalt.
5) vaalbruin, (Eng . sallow, vaalgeel) . 6) beschuldigd .
v erliezen . 4) schoon ook al.
8) (den minnaar) niet kan deren .
7) bejegende haar de liefde .
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GRANIDA .

Schijnt 1) dat de werelt dus blijgeestich opgepronckt
In 't h arte Min gevoelt, en t'eenemael veij ongt.
Den Hemel schijnt verlieft, de visschen in de stroomen,
De dieren in het cruidt, 't gevogelt inde bomen,
De Nymphen in het bosch natuiren 2) van de Min.
Dat vogeltgen, dat nu vliecht wt den dennen, in
Den boeckeboom, 3) en schijnt onmogelijck om vermacken, 4)
Dan wt den boeckeboom weer inde myrte-tacken,
En hippelt quelende soo licht soo wilt soo wuft,
Waer 't van Natuir begaeft met menschelijck vernuft, 5)
Het soud seggen jck brand van Min -- jck brandt van Minnen,
Tjilpende door het woudt ; maer wel brandt het van binnen,
En singt in sijne tael op lieffelijke maet,
Dat het sijn soete lief, sijn lieve lust verstaet .
En luister, j uist of sij 't om u to leeren dede,
Antwoort sijn lieve lust, van Minnen brand ick mede .
De Min het al verwint,
Hemel en aerde mindt,
Sal Dorileaes siel Mins crachten groot van waerden
Alleene wederstaen, in hemel en op aerden
Neen ; want een yder mensch wordt van de Min geraeckt,
En these jong ontgaet bejaert sijn crachten 6) smaeckt
De minne wil dock eens doen blijcken in ons harten
Hoe veel dat hij vermach : dus vreest hem vrij to tarten,
En weet dat grooter smart noyt yemand overquam,
Als jeuckering van Min in oude leden stram .
Het jonck hart, dat hij quetst, geneest de Minne weder,
En hoop hellept het op als 't ley t van pij ne neder
Maer d'oude Minnaer is geplaecht met dobble rouw,
Die willend niet en mach, 7) en mogend niet en wouw .
Drooch hout ontsteken, 8) brandt feller als groene spruiten .
DORILEA .

Ghij ander vryers kent dees praetgens al van buiten,
En brengt'er veel in 't net,
Maer jck heb wel gelet
Op 't geene dat ghij seyde,
Dat als de Min van beyde
De sijden is geplant,
Soo valt 9) het soeten brandt .
1) schtjnt het .
2) hebben de natuur, den aard van .
3) beuk .
4) mak, bedaard to
maken.
5) verstand .
6) de krachten van de Min .
7) kan .
8) ontstoken .
9) is.

GRANID A .
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Oft jck dat schoon toestonde, 1)
Verclaer mij met wat vonde
Soud' jck doch kennen mij
Versekeren, dat dij
De vlammen 't harte blaken,
Die ghij mij diets wilt maken ?
Of als dat al soo was
Dat ghij niet soudt, soo ras
Ghij weermins joust mocbt voelen,
Verkeeren, 2) of verkoelen?
Gelijck wij vrouwen slecht 3)
Vaeck worden wtgerecht, 4)
Dewijl geveinsde Min, en lichte wispeltuiricheit
Ons troonen met het soet, en loonen met de suiricheit .
Als Daifilo hierop wil antwoor den, komt onverwachts
GRANIDA .

Schoone nymph' en hebdij niet gesien
Met breydeloose ren, hier eenige edellien
Vervolgen een wildt swijn ? Weet ghij niet of sij 't vingen :'
Of werwaerts reen sij op
In plants van Dorilea antwoordt Daifilo, dat zij wel j achtgerucht vernom.en, doch jagers noch hovelingen gezien hebben, en
roept dan nit
Sijdij een aertsche maecht, en anders 5) geen Godinne,
U aenschijn noch u stem geensins de menschen slacht .
GRANIDA .

Soo grooten eer voorwaer jck mij niet waerdich acht .
Ick ben Granida, indien 't u lyen bekent is, hoemen
Ten hove' hoort de Princes, des Coninx dochter noemen .
Dewij l 't geselschaps spoor u niet en is bekent,
Soo bid jck, wijst mij docli waer dat jck hier ontrent
Om 's heten middachs brandt een weynich to verfresschen,
Wt coele beeck, of bron, mijn drooge dorst mach lesschen,
Dat Ceres 6) u gewas, en Pan 7) u vee behoede .
DAIFILO .

Het bidden laet voor ons, t' gebieden comt u toe,
Alderheuste Princes, siet hier om u t' ontladen
1) al stemde ik dit toe . 2) veranderen . 3) eenvoudig, onnoozel, 4) misleid . 5) althans,
ten minste ; vgl. Lucifer : ,Dat zal ick keeren, is het antlers in mijn maght ." 6) godin van den
landbouw . 7) veld- en veegod.
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GRANIDA .

Diana 1) moegej aecht en soude niet versmaden
Dees suivere fonteyns cristallinige vloedt . 2)
Heuschelbk betuigt hij, dat het hun, al zijn zij slechts eenvoudig opgevoede herders, zeer goed bekend is, dat zb den Koning
alles to danken hebben .
GRANIDA .

Beleefden harder, noyt eenige wijnen mij
Boven den frisschen dauw van dees fonteyn gevielen .
Ach geluckige rust van lichtvernoechde sielen,
Die nij t noch spij t des hoofs versteurt haer 3) soete vree !
Wiens sorgen wijder niet en weyden dan haar vee .
De lusten daer sick 't hof met moeyten om beslommert,
Werpt u nature toe en is voor u becommert . 4)
Ghij treckt door honger, en door dorst wt dranck en spij s,
De lust van 't hof gelockt door soo veel leckernij s ;
Het hof door drincken dorst, en honger soeckt door 't eeten
En j aecht de lusten voor, 5) u sij nse toegesmeten ;
'T lustsoeckend hof ontvlien de lusten daer 't om slooft ;
Ghij vollicht de natuir, wij sien haer over 't hooft,
Eer sal dit lichaam in een daister graf vernachten
Beleefden harder, als mij gaen wt de gedachten
U weltepasse dienst, en of 't gebeurden, dat
Mijn hulp u nut mocht sijn in 't hof, of in de stadt,
Vertrout dat mij geen saeck soo wichtich sal verletten,
Of ick en salse' om u wel aen een sijde setten .
Nu voecht mij wederom to keren daer ick acht
Dat mij 't geselschap van mijn staetdochters verwacht
Welck ick gebood, van haer vermoeyde tellen, 6) neder
Te sitten in het gras, tot dat ick keerden weder ;
Dewijl mij niemandt van haer alien volgen mocht, 7)
En mij de lust des jachts niet to versuimen docht .
Den hemel die bedauw u j area menichvuldich
Met geduirige rust .
DAIFILO .

Wij sijn 't u alle schuldich
Alwaerdige Princes . Helas! hoe leedt is mij
Dat ons vermogen min als ons begeerte sij
Den hemel wil u staet in eeuwicheit behouwen .
1) godin van de jacht. 2) kristalhelder water. 3) wier zoete vrede nod enz . 4) draagt
voor u zorg .
6) telganger, een paard dat vooral door vrouwen werd
5) snelt, vooruit .
bereden om den gemakkelijken draf .
7) kon .
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GRANIDA.
GR ANIDA .

Vaert eeuwelijcken wel .
DAIFILO .

Is onder d'aertsche vrouwen
Dan een, die waerdich is dat om haer dienst alleen
Al Wander men versweer? 1)
Daifilo pat henen en na hem
DORILEA .

Hoe coel gaet hij daer heen
Sonder dat hij van mij sijn afscheidt heeft genomen !
Best volge jck hem, en sie wat hem mach overcomen .
GRANIDA .

Hoe vrolijck is den geen die danckbaerlijcken leeft
Bi d'ondanckbare mensch die geen vernoeging heeft !
Deer harder toont meer dancks voor not 2) van bosch en boomen,
Als mensch eelman voor geschoncken vorstendoomen,
Die vaeck sijn Prince danckt met oproer oft verraet,
En acht maer elcke staet, een trap tot hoger staet .
Met welck een yver comt mij dees sijn dienste bieden ?
Al de dienstwillicheit geveinst der edellieden
Is mij soo veel niet waert ; want dese die betoont
Sijn heusheit, niet wt hoop van die to sien beloont
Ten hoof op hoop van loon is 't aenschij n vol genegenheit,
Maer het onheus gemoet vol onwillige tegenheit .
Ghij grootsche Princen, die door u wtheemsche pracht
Verwondring soeckt bij 't volck, om van 't hooch geslacht
Der Goden afgedaelt to schijnen, u cieraeden
U scepters, croonen, en u purpere gewaden
En maken u niet soo grootachtbaer aengesien,
Als de natuire maeckt een lacch-geboren, then
'T haer lust om lieflelijck de werelt to verbasen,
Een eedel geest int hart en int gesicht to blasen
En cieren het aenschijn vol vrolijckheden soet
Met defticheit gemengt, van hoofde tot de voet
Besprengend' overal de welgemaeckte leden
Met goddelijeker glans als princelijcke cleden . 3)
Gelijck d'eerwaerde Son is bij ons aertsche vuyr,
Sulx 4) is bij d'arme kunst, de kunst-rijcke natuyr.
Wat handt heeft oyt haer 5) soo vernuftich merken laten
Dat sij, bootseerende de conincklij cke vaten,
l) afzR ere .

2) genot .

3) kleederen .

4) zoodanig .

5) zich .
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GRANIDA .

Vormden 't gewrochte goudt in aerdiger manier,
Als de natuir den schulp, daer ick wt dronck alhier?
Dan 't hof en siet niet schoons in dingen licht vercregen,
Natuirs geboden dienst is hem onwaert en tegen ;
Maer ghij eenvoudich volck ontfangt haer gaven rijck
Met open armen, en gebruicktse danckbaerlijck .
REY .

Mijn vrouw, God sij gedanckt dat ghij ons hier ontmoet .
'T geselschap is een deel to paert, een deel to voet,
Verstroyt om u to soecken op bysondere straeten, 1)
En haer by-eencoomst is daer ghij ons hadt gelaten,
In 't naeste dal, en sijn int keeren al misschien .
GRANIDA .

En 't wilt?
REY .

Gevangen is 't, mijn vrouw, en suit het sien.
Ondertusschen heeft Daifilo, bekoord door de schoonheid van
Granida, aan Dorilea z n besluit to kennen gegeven, dat hij naar
bet hof wil gaan .
DORILEA .

Daifilo, beydt wat, hoe?
'T en gaet ten hoof niet toe
Gelijck ghij u laet veurstaen. 2)
En wilt soo licht niet deurgaen 3)
Met dat u wel gevalt
Hoort hoe Palemon calt, 4)
Die seyt dat hij verdoorden, 5)
Doen 6) hem de lust becoorden
Van 't hof to volgen ; hij
Meenden gelijck als ghij,
Dat heusheit soet van zede
Vrientschap, en weelde meede
Daer was in overvloedt,
Gelijek de rijckdoom doet . 7)
DAIFILO .

En als hij 't quam to proeven ? 8)
DORILEA .

Doe vandt hij met bedroeven,
1) wegen . 2) waant . 3) wegloopen, ingenomen zijn met . 4) spreekt. 5) dwaas werd .
f) teen . 7) daar in overvloed is . 8) ondervinden .

GRANIDA .
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Dat daer die dingen sijn
Niet antlers als in schijn .
Wat sneuvel 1) (seit hij) och wast voor mijn groene jaeren,
Als jck mijn soete buirt, en vrijheit liete vaeren
En dienen ging ten hoof ; jck meenden 't was al claer
Goudt datter blonck, maer't is een momme-vollick 2) daer ;
Het aenschijn vol sachtmoedicheits,
Het hart vol felle woedicheits,
Een minnelij ck gelaet,
Een hart vol nijdt en haet ;
Saechdij de visschers oyt om lichtst de visch to trecken,
Den scharpen angel-hoeck met lockend aes bedecken ?
Reclit gaet het soo ten hoof . De dienstbaerlieit, die sij
Soo mildt u bieden aen, is lockbedriegerij ;
Haer dienst en hullep streckt maer om u to verrasschen
Met onvermoede slach, en door u val to wassen .
Oprechte vrientschap, Godtvrucht, onbevleckte trouw,
Veilige onnoselheit, 3) recht-wtheit sonder vouw, 4)
Waerheit van woorden, goedicheit,
Worden daer voor cleinmoedicheit,
Voor slechtheit ijl 5) veracht,
Beguichelt, 6) en belacht .
'T is al geveinst ten hoof watm ener siet vertogen . 7)
Geveinst is haer gelaet, geveinst liner mondt, haer oogen,
Geveinst haer Godsvrucht, jonst, haer vrientschap en haer vree,
En g'lijck haer deuchden sijn, soo is haer weelde mee .
Wanneer de hovelingen
Een vrolijck liedtgen singen,
'T en is van vreuchde niet,
Maer 't is, om het verdriet
Daer 't hart of 8) wordt verbeten,
Een weinich to vergeten .
Haer lack en is van spij t,
Of 't duirt de torte tij dt
Eens oogenblix, tot dat 's gemoedts staedige plagen,
Die 't weeren wt het hart, 't oock wt liet aensicht jagen .
Wats al des werelts lust
Als 't hart niet is gerust ?
Hierom, Daifilo, staeckt u opset voorgenomen,
-2) yolk met maskers voor, dat zich anders toont dan het is . 3) oube1) val, ramp .
zorgde onschuld .
4) onkreukbare rechtschapenheid .
5) als nietsbeduidende eenvoud .
6) bespot.
7) vertoonen .
8) van, door .
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GRAVID A .

Ghij weet waer dat ghij sijt, maer niet waer ghij suit comers,
Die wel is, blijf.
DAIFILO .

Jae, maer
Of 1) ick niet wel en waer,
Of of jck beter winschten ?
DORILEA .

Soo soudij 2) doch ten minsten
Het hof niet volgen, dan
Slaet yet wat anders an, 3)
Sonder bet groene woudt en dees landouw to laten . 4)
DAIFILO .

Jae Dorilea, ghij noch al Palemons praten
En suit mij meer 5) sijn raedt doen volgen dan sijn daedt .
DORILEA .

Soo mocht 6) bet u wel gaen gelijck bet hem nu gaet,
Die nae 't verdrach 7) van slavernij, en soo veel snddtheit,
Als hij verwachten 't loon van ingebeelde grd6theit,
Is wijs geworden 8) dat sijn hoop niet was dan windt ;
En claecht, nu 't ommecomt, 9) dat hij sijn selven vindt
In plaets van een jonck hoveling,
Geworden een oudt schoveling . 10)
Daifilo, niet meer bekoord door de schoonheid van de bedachtzame Dorilea, gaat naar het hof, waar hij, in dienst getreden van
een' aanzienlijk Perzisch vorst Tisiphernes, weldra diens vertrouwde wordt . Deze wordt ten tweekamp gedaagd door Ostrobas, een'
zoon van den Koning der Parthen, die evenals Tisiphernes naar
de hand van Granida dingt . Daifilo wordt door zbnen heer naar
Granida gezonden met eerbiedig verzoek dat zij
Een windeken van joust liet in haer harte waeyen
Tot (hemwaerts), 't soud een weak voor 's hemels Goden sijn .
Aldus ziet Granida den jeugdigen herder wrder, en als hij haar
verlaten heeft, zegt zij
Wanneer bet aertrijck van des ruwen Winters plagen,
En sijn ontijdich coudt omhelsen wort ontslagen,
Gevoelt sij 11) in haer hart oprekenen 12) de schier
indien.
2) dan.moest gij .
3) yang aan .
4) verlaten .
5) en meer = niet
meer - minder . 6) konde .
7) verdragen . 8) heeft ingezien. 9) het onherstelbaar is .
10) verschoveling .
11) het aardrijk, de aarde .
12) uit de asch to voorschijn komen .
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GRANIDA .

Heel wtgedoofde cracht van haer begraven vier ;
Door dien de Lenten soet in sijn verliefde weken, 1)
Haer streelt, en ondergaet 2) met minnelijcker treken,
Wanneer dat hij vernieuwt den outsbekenden brandt ;
Levende ritseling 3) doorcruipt haer 't ingewant
Alsoo gevoel jck veel gepeisen 4) in mij wecken
Wt haeren diepen slaep, en door mijn leden trecken,
Die oorspronck naemen in mijn teer-beweechde geest,
Als jck eerst wierd gewaer het schoone, dat mij meest
.Behaechden van al 't geen dat mij oyt is verscheenen,
Want nae 't verlies van dien, allensgens sij verdweenen- ;
Met de gedaente, die mijn in den sinne lach,
En nu door dien jck 't eens behaechde schoon 5) hersach
Met meerder hefticheit sij op een nieu verrijsen,
Gm mij de schoonheit van een harder aen to prijsen.
Maer sacht Granida, houdt op, houdt op, want waer toe client
IDus hooch to setten een dien ghij tot heer, en vriendt
Geensins verkiesen meucht? maer leyden moet u leven
Met, dien u andre* keur wt weynige sal geven . 6)
Wat leyder 7) boodtschap, wt wat aengenaemer mondt
Helas ! was, Daifilo, die jck van u verstondt?
Ayme ! wat vrientschap in u voorhooft stondt geschreven ?
Helas ! het schijnt dat op de staten hooch-verheven
Wij sitten met gebiedt, maer die 't wel ondertast, 8)
Vindt ons verheert verdruckt onder haer overlast .
Helas ! meer droefheit vreest mijn hart dan 't hoopt verblijding
Ick gae vernemen doch nae de verlangde tijding .
Aan den avond van denzelfden dag gaat Daifilo langs het paleis van Granida, waar hij door haar gezien en beluisterd wordt,
als hij zegt
Kond 't lichaem als de siel vervolgen daer 't nae staet,
'T was nu bij mijn Godin, en niet hier op de straet .
Maer 't soeckt, nae sijn vermeugen,
Sich, volgende to veugen 9)
Daer 't van sijn leitsman 't hart
Henen getrocken wert. 10)
Ayme Granida ! doel van mijn genegenheiden,
Hoe nood' is liefde van sijn lieve lief verscheiden ? 11)
3) prikkeling.
4) gepeinzen .
5) het schoone, dat mij eens
?) tied . 3) verbidt .
behaagde. 6) met hem, then de keuze, welke anderen uit weinigen doen, u zal geven 7) onaangenaam, 2e nv . enk . vrouw na w a t. Zoo nog Staring in „De Hoofdige Boer," w a t r a a r8) onderzoekt .
9) zich voegen bij .
10. wordt .
11) gescheiden .
d e r kuur .
H. H.

4
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GRANIDA .

Maer wat vertoef j ck lang ? best ist dat j ck vertreck,
Eer yemandt mij gewaer hier wordende, begeck
Mijn lieven als verwaent, en sonder grondt verheven 1)
Castelen inde lucht . Dan ick ben niet gedreven
Door een begeerte van besit gelijck als sij, 2)
Nae dienst is dat jck tracht, en niet naer heerschappij .
Juppij n, Princesse waerdich,
Sij voor u sorrechvaerdich, 3)
En 't hayr 4) van 's hemels Goon
De wacht van u Persoon .
GRANIDA .

Hoe menich claecht van Liefd' een onbeproefde 5) smarte ?
Dees openbaertse niet daer hijse voedt in 't harte
Maer sij ontdeckt haer selfs, 6) en ongeveinsde vlam
Wierd noyt verborgen dat sij niet to voorschijn quam .
0 rechten sonder reen ! o wetten sonder weten !
Met recht mach 't opperst recht wel 't opperst onrecht 7) heten
Besit van staet, van landt, van gelts ontelbre som,
Dat deilt ghij nae 't geluck, niet nae de reden om,
Des vaeck den slechsten heeft hier van de grootste winste, 8)
En die het meeste waert is lijdt hem 9) met het minste
Van d'erfgoen die Natuir ons achterliet gemeen, 10)
Deyldij den eenen veel, den andren ganslijck geen.
0 rechten sonder reen !
Verkeerder 11) menschen lust, en snoode schelmerijen
Hebben u voortgebracht ; want in de gulden tijen,
Doen 's werelts kintsheit soet niet deed, dan sliep, of loech,
Doe niemandt vorder als voor noodruft sorge droech,
En hadder niemandt veel, maer yder had genoech .
Doe waerdij onbekent, maer nu, door boosheits woeden,
Sijdij een noodich quaet, om quader to verhoeden .
Doe koosmen lief nae lust, nu dwingt het onderscheydt
Van staten, vaken 12) ons to maken lief van leydt : 13)
En d'overvloedt die maeckt den aldermeest van machten
Behoeftich in het geen dat aldermeest is t'achten .
Twee eischen mij tot lief, den strijdt sal rechter sijn,
En wie dat wint, helas ! het is verlies voor mijn .
Want wien mij 't blindt geluck van beyden toe sal leggen
Het cost mijns levens rust. Soo luttel heeft to seggen
1) opgebouwde . 2) de spotters . 3) bereid om to zorgen, verg. dienstvaardig .
4) heirschaar. 5) niet ondervonden . 6) zich zelve. 7) „summum jus, summa injnria ." 8) aandeel.
9) is tevreden . Kil . by lydt hem met luttel, contentus eat parvo . 10) gemeenschappelijk . 11) van booze . 12) vaak . 13) wat ons onaangenaam is .
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GRANIDA .

Een Coningin, in saeck, die haer soo seer betreft .
Den spits is hooch, maer eng, daer 't Luck ons op verheft .
Den volgenden morgen bekent Daifilo aan zbn' heer zijne genegenheid voor Granida en verzoekt in zijne plaats tegen Ostrobas
in het strijdperk to mogen treden .
TISIPHERNES .

Ghij lieft Granida' en hebt ten hove dienst genomen
O m haer to dienen
DAIFILO .

Jae, mijn heer, en ben genomen
In uwen dienst, op hoop, dat sij u echte vrouw,
En door dat middel j ck haer dienaer worden souw,
Om to besteden, in alsulcken dienst, mijn jaeren,
Daer alle menschen toe docht mij geschapen waeren ;
Dat mij de reden wijst, can jck niet laten nae,
Versuimen 't anderli~n haer 1) eygen schult en schae ;
Dies dat jck voor haer vecht, jae sterve dats mijn leven .
TISIPHERNES .

Voorwaer van eedel Godt is u gemoedt gedreven
Dan 2) dat ghij voor mij vecht, mijn eere niet en lijdt.
DAIFILO .

Maer wie sal weten, heer, dat ghij het niet en sijdt
Wt een besloten helm sal 't niemandt kunnen ramen . 3)
TISIPHERNES .

Ick selfs soudt weten, en mijn in mijn harte schamen .
I)AIFILO .

Men vecht hier om u lief, en 't rijck, en niet om eer .
TISIPHERNES .

Dats waer .
DAIFILO .

Kiest, wijslijck, dan het sekerste, mijn beer .
TISIPHERNES .

Maer of 4) hij u versloech ?
D AIFILO .

Dan moet hij u verbeyden.
Soo 't u belieft .
TISIPHERNES .

Jae . Want Bans Persen hij ontseyden . 5)
1) dan is het hun enz.

2) maar .

3) opmaken .

4) indien .

5) daagde hij uit .

4*
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GRANIDA .

Maer proev' ick het soo goedt dan niet ten eersten ? 1)
DAIFILO .

Neen
Want hij lijdt meer gevaers van tweelien, als van een .
En of den wreden Parth niet en was to vernielen,
Als met den onderganck van bey de vechters sielen,
Wat cond 't u baten dat ghij hem ter hellen sondt,
Indien ghij (God behoedts) 2) bleeft dootelijck gewondt?
Maer soo dat mij gebeurt, wat isser aen gelegen ?
De vruchten van de winst door mijne doodt vercregen
En sullen niet met mij verrotten in het graf,
Maer erven ghij, mijn heer, suit het genot daer af,
En de Princesse, then 't veel saliger sal wesen
Te leven met een Prins der Perzen wtgelesen,
Als met een Walscher raeu, 3) en overdwaeis 4) tiran .
TISIPHERNES .

Daifilo' u reen sijn groot, doet dese wapens an .
De Goden willen u en mijn het best verleenen .
DAIFILO .

T is hooge tijt, mijn heer, vaert wel, jck spoey mijn heenen .
Op dat mij niemandt ken van die ons vechten sien,
Soo sal jck sonder spraeck 't geselschap eere bien . 5)
Daifilo overwint Ostrobas en denzelfden avond wordt hij weder
door zone liefde getrokken naar het paleis van Granida, die, hem
ziende, hare voedster beveelt hem binnen to roepen, onder voorwendsel dat zij naar den toestand van Tisiphernes wil vernemen .
In het daarop volgend gesprek ontdekken zij elkander hunne onderlinge liefde .
GRANIDA.

Voester 't believ' u aen een sijde 6) wat to gaen .
DAIFILO .

Hoge Princes j ek bid den hogen Prins der Goden
Dat hij u wenschen geev' de cracht van sijn geboden,
En danck haer 7) dat mijn dienst u yet wat court to stae .
GRAMDA .

Ach Daifilo !
DAIFILO .

Hoe miju vrouw ? 8) Voester.
1) is het dan niet beter, dat ik het terstond onderneem ?
2) verhoede het. 3) ruwen
buitenlander .
4) laatdunkend .
5) zonder to spreken het gezelschap de verschuldigde
eer bewijzen .
6) ter zijde .
7) hen, n1 . de goden .
8) Mevrouw .

GRANIDA .
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GRANID A .

Neen laet dat 1) nae .
Daifilo en hadt ghij mij niet verre boven alien,
Doen jck u eerstmael sach, verheucht en wel bevallen,
En u to passe 2) dienst mijn hart geneicht tot dij,
Soo soud' u heusheit trouw gepleecht ten hoof, bij mij
De jonst hebben verweckt die jck u droech to vooren,
Nu heeftse die vermeert ; maer in mijn is gebooren
Een lust om 3) weten wat het sijn mach, dat u hier
Dus in de naere nacht ontrent mijn vensters stier ;
Ontdeckt het vryelijck ; en antwoordt op mijn vragen .
DAIFILO .

Een oprecht hart, mijn Vrouw, darf van sijn grondt gewagen . 4)
Princesse' als mij verscheen dit heilsaem aenschijn schoon,
Dit seltsaem wesen, dat soo rijcklijck stelt ten toon
De grootheden uws siels, haer hoge en heussche goedicheit,
Haer ernst, oprechtigheit, bescheidenheit, cloeckmoedicheit ;
Had een vierigen Godt mijn hart doe niet geleert,
Dat u den hemel aen de werelt had vereert 5)
Op voorwaerde, dat al, die kenden u waerdije,
Souden voor 't hoochste goedt kiesen u slavernije, 6)
Soo moest jck van 't geslacht der eyckenboomen hardt,
Of wel een rootse 7) sijn die niet beweecht en werdt .
Grootachting uws persoons is voocht 8) van al mijn sinnen .
Die dreef mij van het veldt, en deed mij 't hof beminnen,
Om de genegenheit mij ns siels to weren ; 9) want
Die soeckt haer aen het schoonst to geven dat sij vandt, 10)
En met dat een to sijn . Maer waerdste der Godinnen,
Hoe wel jck daer nae wensch, jck hoop het niet to winnen ;
Soo waerdt en acht ick niet bij een Godin een wensch
Om mijn ootmoedige' hoop, verschoont mijn trotse wensch .
Ick wensch het niet, maer sou daer wenschen aen to raken, 11)
Mocht jck door wenschen eerst mijn self dies waerdich maken .
Dit doet, mijn Vrouw, dat jck op 't naest u bij siju soeck, 12)
En ver van u to sijn mij valt de swaerste vloeck .
GRANIDA .

Ach Daifilo ! door 't glas verstond jck de geruchten
Van u verliefde clacht en ongeveinsde suchten
1) bet roepen der voedster . 2) to geschikter tijd komende, welkome . 3) om te. 4) durft
zeggen, wat op zijn grond ligt . 5) geschonken . 6) uw slaaf to wezen . 7) rots . 8) meester .
beer.
9) uiten, openbaren. 10) vond . I1) daartoe to geraken . 12) zoek zoo nabij u to
zijn als mogelijk is.
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GRANIDA .

Noch 't is nu d'eerste mael dat jck die heb verstaen,
Noch 't is nu d'eerste mael dat jck bespeurden aen
U wterlijcke jonst, 1) u innerlijcke vlammen .
'K en acht geen beuseling van onderscheit der stammen, 2)
De deucht maeckt edel ; u en overtreffet dan
Ter werelt, dat jck weet, geen Prins noch Edelman .
Daifilo' ick heb u lief en sal u liefd betalen
Het dierste dat jck can . Den tijt verbiedt to dralen
In 't openbaeren van mijn ongemeten vier .
Daifilo dits mijn raedt, leydt mij terstondt van hier,
Een harderinnen cleedt, in plaets van goudt en sijde
Ben jck vrolijck getroost ; Indien ghij u cundt lijden 3)
Met mijn in sulcken staet, soo vlien we' eer dat het daecht .
DAIFILO .

Ick kus d'aerde, mijn Vrouw, die uwe voeten draecht .
Een hartseer doodt mij, groot, maer lieflijck boven maters,
Dat jck soo grooten jonst moet onvergolden laten,
Door then mij macht gebreeckt . 4) Maer over]egt mijn Vrouw,
(Want liever als u druck had jck mijn eigen rouw)
Van welcken hoocheit ghij soudt climmen gansch beneden :
Een Coninginne, niet geeert, maer aengebeden,
Haer geven 5) tot een staet,
Daer niemandt acht op slaet ?
Het braef, 6) opsichtich, 7) groots en hemel-hooch verheven
Van duizenden gewenscht voor salich-makend leven, 8)
Soudij verlaten om een leven soet, en sacht,
Maer ongesien 9) en laech, slecht, 10) nedrich, ongeacht,
Het welck u mocht bedroeven,
Wanneer ghij 't quaemt to proeven . 11)
Men raeckt 'er lichtlijk in, maer swaerelijcker wt .
GRANIDA .

Daifilo' en houdt het mijn voor geen verijlt 12) besluit .
Eer jck met dese saeck dus ver ben voortoetogen,
Heb jck in j uiste schael de dingen overwogen .
De Princelijcke staet veel nutheits innebrengt .
Maer (Goon!) wat tegenwicht is met dat nut gemengt !
Ach eenvoudige rust der harders laech-geseten,
Die luttel van 't geswindt ramps overromplen weten !
Ick sie nau, 13) dat jck yet, o Daifilo, verloor,
1) genegenheit. 2) ik acht het o . d . at . voor niets. 3) tevreden zijn, zie bl . 50, aant. 9.
4) ontbreekt .
7) waar men tegen opziet, schitte5) zich begeven .
6) voortreffelijk .
rend. 8) door duizend gewenscht als een gelukkig makend leven . 9) onaanzienlijk .
10) gering.
11) ondervinden .
12) overijld.
13) nauwlijks .

GRANIDA .
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Indien dat jck die staet slechs om haer selven koor ;
Nu kies jcks niet alleen om 't schuwen der verdrieten,
Die mij nakende sijn, maer meer, om to genieten
En to vergelden dier 1) u liefd', die mij verwan ;
De waerdste vreuchde, die den hemel delen 2) can
Om welcke' in midden 't vyer ick sou to levee dogen . 3)
Maer wat, jck doe 't alree, ghij siet de proef 4) voor oogen .
Wat last? wat smarte? wat quellagie soud' op mijn
Dan yet vermeugen als jck een met u mocht sijn?
Daifilo, hoe dus verbaest ? heeft u dees maer 5) verslagen ?
DAIFILO .

Verslagen ? Jae, mijn Vrouw, noyt droef heit in mijn dagen
Vermeesterden mijn hart met sulcken overlast, 6)
Gelijck de blijschap nu dat heftich annetast .
Wat eer ? wat lof ? wat danck can u de werelt geven ?
Mijn gedacht is to cleyn . Ach lief, en salich leven
Mijns ootmoedige siels ! Ach mocht mijn siel van nu
Eeuwelij(,, k metter woon varen wt mijn in u!
En in dees wooning schoon uws siels, altijt nae desen
Onscheidelijck, haer trouw-nechtige 7) dienstboo wesen !
GRANIDA .

Daifilo', ons corte tijdt moet sijn genoomen waer .
Vindij mijn voorslach goedt ?
D AIFILO .

Mijn vrouwe dat wij daer
Niet ]anger op beraen . U voorsicht 8) heeft veel verder,
Princes, en bet gesien, als uwen slechten harder .
drat u believ' gescliie .
GRANID A .

Nu Daifilo, dat wij
Mijn voester dan terstondt gaen winners op ons sij,
En onderrechten haer de sake to bestelleu, 9)
Dat mijn verlies op 't minst mach mijn heer vader quellen .
In den vroegen morgen begeeft zich Daifilo naar de kamer
zijns heeren, tot zich zelven zeggende
Onder soo veel, soo veel cieraden eel en braef 10)
Vant vrouwelijck geslacht, en ist de minste gaef
Des hemels niet, dat sij schielijck een raedt versinnen,
1) duur (naar waarde) to beloonen . 2) schenken . 3) lijden . 4) het bewijs . 5) tijding,
nieuws . 6) kracht . 7) trouwe en oplettende . 8) schranderheid . 9) zoo to beschikken .
10) voortreffelijk.
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GRANIDA .

Die nae veel overlegs, een man nau soude vinnen .
Soo ras de voester had haer tegenreen geseit,
Warense van mijn vrouw wel crachtich wederleyt .
Soo ras de voester sach dat van verandring spreken
In haer voornemen, was voor steene rootsen preken,
En ons haer dienste bood, soo hadden sij, om 't stick 1)
Lichst wt to voeren, in min als een oogenblick,
Listigen raedt bedacht, om soo seer to verblenden 2)
Coning, en heele hof, dat zij niet eens haer wenden
Souden, om ondersoeck nae de Princes to doen .
Weldra komt Tisiphernes hem reeds tegen ; het gesprek, dat
hb met dezen aanvangt, wordt eensklaps gestoord door de voedstex, die geheel ontsteld en verwagen den Koning vraagt to spreken ; aan dezen, in aller bl geroepen, verhaalt zij wat zijne dochter Granida in den verloopen nacht is overkomen . Deze
Als sij gistr'avondt haer tot slapen geven souw,
Om 't aenstaend' huwelijck was droevich en t'onvrede,
Alsoo 't aen haer gemoedt niet ganschlij ck en voldede .
De treurige Princes seer veel, en ijvrich bad
De groote Goden, haer to jonnen 't geene dat
Die beter dan sij selfs 3) voor 't best en schoonste kenden,
En conden, was het haer Godlbck believen 4) senden .
'T woelend gedacht had nau van 't bidden eindt gemaeckt,
Als sij, en corts daerop, jck ben in slaep geraeckt,
Ick lack in diepe rust, mijn leden overgoten
Met sachten slaep, en al mijn sinnen toegesloten,
Mijn siel gedompelt in een grondeloos vergeet,
Soo dat de droomen oock,, die buitens tijts met leedt
En daechschen arrebeyt des lichaems, comen quellen,
Met hun vernieuwing 5) niet vermochten haer 6) t'ontstellen ;
Wanneer een groot geluit schielijck mijn ooren sloech, 7)
En overclaere glans mijn vaeck wt d'oogen joech .
Ick hoorden soo en sach, (o Goden leert mij seggen)
Dat d'opgetoogen 8) siel 't lijf onbeweecht liet leggen .
Siet daer, de carver leeft, en tsiddert op de clanck,
En lieffelijcke maet van hemelsch spel en sanck
Der Godinnen gecroont met groene laurentelgen .
D'ontsprongen vensters op 9) en cunnen niet verswelgen
1) het stuk, het plan .
2) verblinden .
3) zelve .
behagen was .
5) vernieuwing van leed en arbeid .
getrokken .
9) opengesprongen .

4) indien het hun goddelljk wel •
6) de ziel .
7) trof.
8) omhoog

GRANIDA .
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Het helle licht waer van de voile kamer blaeckt,
Vloer, want, tapisserij, 1) en welfsel vlammen braeckt
Die niet en branden, niet om to vernielen moordich,
Maer tot erkentenis des Godtheidts tegenwoordich . 2)
De sangsters schicken haer int ronde', en midden in
Den fraeygevoechden ring, 3) verheft haer een Godin ;
Granid' in als 4) gelijck ; van welgeschickte leden,
Van eerwaerdich gelaet, van trony net besneden,
Van oly-cleurt 5) gesicht, van dichte vlechten blondt,
Van bleeckheit des gedaents, en roo coralen mondt .
Het hooft, tot teken van haer mannelijcke luimen,
Deckt eenen blancken helm, en blickert door de pluimen . 6)
Haer voorsichtigen arm gewapent schijnt to siju
Met eenen schilt van claer doorsichtich cristallijn ;
Maer dat sij 's wijslijck bruickt, 7) en niet en soeckt door desen
Als soete vrede, blijckt aen haer besadicht wesen,
En aen d'olijventack, een tegenteken van 't
Crijchsduyend 8) gras, die sij reyckt met haer rechterhandt .
Sij wendt haer tot Granid' en goddelijcke zeden
Ontsluiten haeren mondt, met dus-danige reden ;
Welck goddelijcke cracht
Druckten in mij n gedacht .
Granida', ontwaeckt, want rust ghij buiten slaep suit vinden .
Siet hier Minerva die noch in de wiech u minden
En haer genaede -sandt . 9) Geen mensch valt u to lot, 10)
Maer in des hemels throon, de Liefd een eewich Godt .
• liefde tot de Liefd', doet Liefd in liefden blaken,
Die kiest u tot sijn Lief ; jck sal het huwlijck maken,
Ghij suit de weerliefd sijn, sijn bruid t en sijn Godin,
Een vrouw van stage Liefd', niet van de wulpsche Min .
• vrijer wacht om hoogh, wij sijn u coomen halen .
Godinnen voert haer mee, de doorschijnige salen
Des hemels sullen haer niet schamen dit cieraet .
Nieuwe godin, u hart van aertsche last ontslaet .
Wt hadse . Mit ontsteeckt 11) het wellustige 12) speelen
Der negen sangsters, daer sij lieflijck onder quelen
Nu ontslaet u d'Aertsche last .
Beter past
• de Godtheit aen to trecken .
1) behangsels. 2) van de aanwezigheid der godheid . 3) kring . 4) alles . 5) olijf kleurig
6) schittert door de pluimen heen . 7) daarvan verstandig gebruikt maakt . 8) den krijg
aanduidend.
9) die u, toen gij nog in de wieg laagt, beminde en u bewijzen van hare gunst
zond.
10) ten deele.
11) vangt aan .
12) vreugdevol .
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GRAVID 4 .

Salige Godinne wij
Voeren dij
Nae des hemels hoochste plecken,
Plecken altijt hel en claer,
Plecken, daer
Nemmer last can lust bevlecken.
Soo ras sij desen sanck met spelen heffen op,
Ontlascht sich 1) bet palais tot boven in den top,
Het gulden welfsel splijt, en de gemetste 2) dacken .
Granida voerens' op olijf en laurentacken,
Dus singend' hemelwaerts, al hooch, en hoger been,
Vervolcht van mijn gesicht, tot dat s'er wt verdween .
Doe voechden sich 't gebouw en alles in sijn stede, 3)
Bedaerend' 4) als j ck mee ten langen lesten deede .
Suffe verbaestheit van mijn leen allensgens streeck,
Ick rees en 't geen ick wel besien had overkeeck .
Granidaes lege coets tuicht dat der oude vrouwen
Gesichten niet altijt voor droomen sijn to houwen .
Hier is mijn geest of vol, dit coom ick dienen aen,
Den coning oordeel nu nae dat hij 't sal verstaen .
De Koning beveelt, dat men terstond de waarheid van hot
medegedeelde onderzoeke ; Tisiphernes is wanhopig ; de met het
onderzoek belaste juffers keeren terug
Grootachtbaer peer bet slot, van boven tot beneden,
Hebben wij heel doorsocht, en omgekeert 5) ter vlucht . 6)
Granida is nieuwers, 7) maer een lieffelijcke lucht,
Met goddelijcke reuck vervult haer gansche earner .
De Koning geeft zijne dankbaarheid j egens de godheid lucht,
doch Tisiphernes, die zijn huwelbk met Granida verbdeld ziet,
zegt dat hij van de wereld walgt, dat hij bet hof pat verlaten,
draagt Daifilo bet bestuur over zijne bezittingen op en maakt tevens dezen bekend als den eigenlijken overwinnaar van Ostrobas .
Den volgenden dag is Daifilo op het land, om zich naar Granida
to begeven .
Lang over middernacht j ck 't al to wesen gis,
Het licht dwerrelt gemengt onder de duisternis,
1) wordt het dekstuk, hier het dak weggengmen . 2) gemetselde. 3) op zijne plaats .
4) zich herstellende . 5) het onderste boven gekeerd, niets ondoorzoeht gelaten . 6) haastig.
7) nergens .
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Den blonden dageraet met haer blosende kaken,
En d'wr dat mijn Godin mijn coomst verwacht, genaken .
Want, doen j cks' op het landt gebracht bad, liet j ck haer
In het geselschap van mijn trouwe suster daer,
En soo den corten tijt ons haestich dwong to scheyden,
Besloten wij, dat sij mijn weercoomst souw verbeyden,
Eer dat de tweede Son souw aen den hemel staen .
Siet hier den naesten wech, dit dient mij in to slaen .
GRANIDA .

Adieu scepters, adieu, adieu verheven thr66nen,
Verheven soo, dat mij van uwe steylheit ijst,
Adieu dwingend 1) gewaet, en al to swaere cr66nen,
Afgoden die met windt u ij dl e dienaers spij st .
U ijdle dienaers ghij duisenderleye noot breyt,
Door u beloften loos die ghij soo qualijck houdt,
Want sij, besietment wel, vercleenen inde grootheit,
Slaven in d'heerschappij, verarmen in bet goudt .
Een laege' en diepe rust mij beter mach verquicken
Die mij to samen smelt met een lief ander-jck ;
Ick laet u warrich 2) hof, en kies voor soo veel stricken,
Een al 3) veel strenger, 4) maer och hoe veel soeter strick !
Bedauwde bloemkens versch, en ghij blosende rddsen
Die uwen mantel groen nu effen 5) open doet .
Welcoom, en dauck dat ghij verquickt mijn amel66sen, 6)
En afgepijnden geest met uwen aesem soet .
Nu biggelt op het gras, en cruidtgens onbetreden,
Mijn laeuwe traentgens die den dauw soo wel gelijckt ;
Traentgens niet meer van smart, niet meer van bitterheden,
Maer van een teer gemoet, dat schier van vreucht beswijckt .
0 boomen schaduw-mildt, ootmoedelijck laet daelen
U nijgend hooft als ghij 't eerwaerdich aenschijn siet,
Leytstar en Morgenstar met weerlichtende stralen,
Indien mijn blijschap 7) slaept, waerom weckt ghij hem niet?
Vrolijcke vogeltgens, die nu 't begint to dagen,
Met wtgelaten sang het stille woudt ontrust,
Ghij nachtegael voor been, 8) vlied wt de boodschap dragen,
Pat hij sich haest, jck wacht alhier mijn lieve lust .
3) wel .
1) de beweging belemmerend .
2) twistziek .
6) ademloos, krachteloos .
7) ul . Daifilo .
oogenblik.

4) strakker.
5) juist op dit
8) weg van bier .
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GRANIDA .
DAIFILO .
GRANIDA .
DAIFILO .

Ach! om mijn vliegend hart snellijcker to doers spoeyen,
Hoeftmen geen vogeltgens noch nieuwe boon to moeyen,
De liefde port dat staech, en drijft 1) tot sijn Godin
Mijn eerwaerdige vrouw .
GRANIDA .

U dienstmaecht, u slavin,
Die 't nemmermeer aen u to slavers 2) sal verdrieten,
Die om u minste dienst 3) haer leven souw vergieten,
Handelt en leeft met mij naer u sin, vindij 't goet,
Vercoopt mij, doodt me', ick wilt .
DAIFILO .

Mijn vrouw en al mijn goedt .
Hoe onlangs noch soud' ick niet hebben darven dencken
De vreucht die 't u belieft genadelijck to schencken
Aen die s'onwaerdich was, die niet en had verdient
U dienst, jck swijge u joust.
GRANIDA .

Ayme, mijn grooten vriendt,
D'onwaerdeerlijcke prijs, en wtgenomen 4) crachten
Van uwe deuchden deen, 5) dat noyt wt mijn gedachten
0 Daifilo' u gedaent van siel en lichaem ging,
Tsint jck door 's hemels jonst daer kennis of ontfing .
Het sal voor u waerdij altijt to luttel vallen,
Wat jck u geven can .
DAIFILO .

En jck u niet met allen, 6)
Al 't mijn van 7) recht en reen u toegeeygent wart .
Ach mijn Godinne' hoe vol is van u al mijn hart !
GRANIDA .

Mijns hartsen 8) bloedt.
DAIFILO .

Mijn Son die boven d'ander 9) claer is,
Ick houd' u in mijn arm en twijfel of het waer is .
Mijn siel is soo beroert (ayme !) dat j(,-k daer van
De grondelose vreucht niet vol genieten can .
Ick en gelove nauw mijn staet dus hooch geresen,
En denck vast of jck wel Daifilo niet sou wesen. 10)
1) drift het .
2) uwe slavin to zijn . 3) den minsten dienst, then zij u bewijzen kan .
4) zeldzaam, uitnemend.
5) maakten.
6) ik kan u niet met al (niets in het geheel, niemendal) geven . 7) door. 8) harten. 9) de andere (werkelijke) zon . 10) of ik welllitht
een ander ben dan Daifilo.
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Zi worden overvallen door een' vriend van Ostrobas, Artabanus,
die diens dood komt wreken ; op het gerucht, dat ontstaat door
Daifilo's verzet, wien het gelukte zijne boeien to verbreken, ten
einde Granida to verlossen, komt Tisiphernes, die juist then weg
langs trok bb zijn vertrek uit het hof, toeschieten en bevrijdt
beiden . Tisiphernes, niet weinig verbaasd Granida hier to vinden,
verneemt van Daifilo de geheele toedracht der zaak en roept uit
0 wonderlijck beloop ! o raedt der Goden rijck !
0 Liefde gansch volmaeckt, en sonder sijns gelijck !
Om haer getrouwe Lief een groote Coninginne
Verwisselt haeren staet, en wort een harderinne .
Een harder weigert, om sijn Lief to laten niet,
Een princelijcke staet diemen hem annebiedt.
'T geen om malcanders wil ghij sijt t'ontbeeren vaerdich, 1)
Bet 2) met malcander ghij sijt to besitten waerdich .
'T is recht dat ghij geniet, Daifilo, dat ghij wont,
En ghij Granida' u lief 3) die ghij de waerdste vondt .
Den hemel u vereent, den hemel dee bereyden
Den wech tot u geluck. Neen, ick en sal niet scheyden
Het echste paar dat oyt ter werelt is gesien .
Gelieven sij t getroost, u sal u geen leet geschien .
Princesse rijst, en ghij Daifilo van der aerden .
GRANIDA .

Ach eedele gemoedt !
DAIFILO .

Ach heusheit hooch van waerden !
GRANIDA .

Ach onverwachte troost ! recht Prinslijck, eedel bloedt .
Wie sal u dese deucht loonen, als u gemoedt ? 4)
Dat sal u lof en loon nae Deuchts waerdije geven .
TISIPHERNES .

Dits niet genoech, dat jck u hier behoude 't leven,
Maer jck begeere dat den Coning selfs volvoer
U lieden huwelijck, naedien 't den hemel swoer .
En op dat hij daer toe sich lichtelijck laet leyden,
Soo schen ck jck u noch eens den staet die ghij ontseyden . 5)
Ick weet jck sal van hem verwerven ulie vree,
En dat hij u verhef tot swager in mijn stee .
Mijn vollick wilt voor heen 6) u gang nae 't hof versnellen,
1) bereid .
gemoed enz.

3) beter, meer.
5) weigerdet .

3) dat gi. nw' geliefde geniet .
6) weg van bier .

4) wie anders dan uw
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G RANIDA .

En aan den Coning al dit vreemt beloop vertellen,
En mijn begeerte mee ; want valt het mij niet swaer,
Ick acht het min voor hem sal sijn een droeve maer ;
Dat mijn gemoedt beweecht sal siju gemoedt beweger .
Dit geschiedt ; de Koning komt hun weldra to gemoet ; hij is
ten diepste geroerd door het gebeurde en beschouwt het als een
wijze beschikking der goden
CONING .

Daifilo, mijn dochter is geschaeckt
Van wijsheit en versocht 1) verstandt, die haer bereyden
Den alderhoochsten wech, en tot de Liefde leyden .
Sij liet om uwentwil het overladend rijck,
Besit het nu met haer voortaen min commerlijck ;
Dits mijne, 2) dits de wil der Goden wijs van rade .
D AIFILO .

Cleen souw de danckbaerheit, en lof van u genade
0 Coning bij mij sijn, indien dat jck verstondt
Datse verclaerbaer waer met menschelijcke mondt .
Des ick het minste niet bestaen mach wt to spreken.
CONING .

Een soon van Persen can 't aen genen staet gebreken, 3)
Des, Tisiphernes, niet u heerschappij verlaet .
Wij dancken u dat ghij u selven, noch u staet
Verschoont en hebt, om dees gelieven t'saem to veugen
Ghij hiellept int verdriet, nu hellept int verheugen .
En ghij gelieven comt, verquickt u van u moeyt . 4)

1) bedroefd, ervaren .
2) dit is mijn wil .
3) als zoon van den Koning van Perzie
bekleedt Daifilo nu een hoogen rang, derhalve geeft Koning aan Tisiphernes zijn' wensch to
4) lijden, verdriet .
kennen, dat hij zijn gebied niet aan Daifilo afsta .

UIT DE GEDICHTEN

VOOR ZIJN EERSTE HUWELIJK .
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SONNET.

Wanneer, door 's werelts licht, 1) de blindtgebooren jongen 2)
Gesicht vercreech, hij stondt verwondert en bedeest, 3)
Beweging, verve, stal 4) van plant, van mensch, van beest
Verbluften sijn gedacht en sijne spraeck bedwongen,
Voort sloten, toorens schier ten hemel hooch gesprongen
Het tijt-verdrijf van 's menschen onderwindal-geest,
Maer den sienlijcken God de schoone Sonne meest ;
Sijn tonge sweech, 't gemoet dat riep om duisent tongen .
Even alleens, mijn Licht, wanneer ghij niij verschijnt
En dat mijn siel, ontdeckt u siels cieraden vijndt 5)
Die 't ooge mij ns gemoets, dat t'haerwaerts streckt, gemoeten, 6)
Soo swelt mijn hart van vreucht en van verwondring diep
En dancke tegens 7) u en tegens die u schiep,
Tot dat het berst, en valt gebroocken voor u voeten .
MT .. V . A . I . S . 8)
3 - aend. 1606 .
13
Electra .
SONNET . 9 )
In d' ouwde' eenvouwde tijdt voor duisend jaer verleden
'T standttijdeloos 10) geslacht, dat van der Aerden leeft,
Met lofl'elij cken naem van goon, vergolden heeft
De geene die haer nut, of vreuchd, of vriendschap deden
Oock, die ontfangen macht bescheiden gaet besteden
Aen onderdaenich volck, en d' harten t' samen weeft,
Soo dat het min in noot, en min in voorspoedt sneeft, 11)
Verdient den hooghen naem van Aerdschen God met reden .
Voochdesse van mijn siel uw PRIIS is HARTENVANC ;
Ghij mijn bevangen hart bestiert met goetheits dwanck,
Gedoocht dat jck u mach voor mijn godinne vieren .
Uw goedtheidt en vernuft van niemandt wort beschaemt,
Dies ghij, met reden sijt aerdsche godin genaemt,
Dewijl de godtheit hangt aan goedt sijn en bestieren .
CHRISTINA VAN ERP .

bij verstelling van letteren,
HARTENVANC PRIIS .

2 Januario
Maendach 1610 .

3IITIIRA GRANIDA .

1) Jezus . 2) Marc 8 ; Joh . 9 . 3) verdoofd, stil van verbazing . 4) gestalte. 5) w an6) ontmoeten .
7) jegens .
8) Mijne Vrouwe Anna
neer m . s . u . s. c . ontdekt vindt .
9) Zie Levensschets § 6 .
10) dat geen tijd d .i slechts zeer korten tijd
Jansd . Spieghel .
van bestaan of leven heeft .
11) valt, struikelt, verkeerde daden doet .
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SANG .

Op de wijse : Verheven grootsche siel, of Fortuin helas
bedroeft .

Voochdesse van mijn siel, wtmuntend hooch cieraedt,
Die op den top des lofs in mij nen sinne staet,
Die sweeft door mijn gedacht, die door mijn adren swiert,
En mijn vervreemt 1) gemoedt met soeten dwang bestiert.
Een treckjen van uw beeld noyt wt mijn hart verdween,
Sint uwen glans aen mijn to keurich ooch verscheen,
'T welck tocht 2) nae't overschoon en schoon bb schoon versmijt :
Dies aecklighe' eensaemheit den bloem mij ns levens slijt .
Doch lichaems schoonheit mij mijn ruste niet en rooft ;
Al flonckert 't gouden hayr soo swaddrich 3) om uw hooft ;
Al vlamt uw hel aenschij n van blanck en blosend licht ;
Al straeldij Min en Eer, in 't schricken van 't gesicht ; 4)
Al trbont uw handt geleert, met vingers wis en snel,
Vlaeyende wijsen wt het sangrich snarenspel ;
Al lockt uw soetste sang, met strelend lief geluit,
De sielen opgelicht tot haer lichaemen wt ;
In strickjes van uw hayr mijn geest niet is verwart :
Uw blinckend aengesicht sticht mij geen brand in 't hart
Van 't schittren uwes oochs en word j ck niet verblindt
Noch sang noch constich spel mijn sacht gemoedt verwint .
Maer wijse goedtheits cracht, en 't nedrich braef 5) gelaet,
Dat harten teer verquickt, en harten trots verslaet,
Aerdighe geesticheit met soeten val vertaelt,
Dees hebben op mijn siel verwinnings eer behaelt .
MITHRA GRANIDA.

SONNET .

Geswinde grijsart die op wackre wiecken staech
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil to strijcken,
Altijd vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech ;
Onachterhaelbre Ti dt, wiens houger graech
Verslockt, verslint, verteert al watter sterck mach lijcken
En keert, en wendt, en stort staeten en coninckrijken ;
Voor ijder een to snel, hoe valtdij mij soo traech ?
1) vertoornd . Kil . iratus .
der oogen.
5) Sink.

2) trekt, jaagt .

3) golvend.

4) in het gaan of wenden

UIT DE GEDICHTEN VOOR ZIJN EERSTE HUWELIJK .

Mijn lief sint ick u mis, verdrijve' jck met mishaeghen
De schoorvoetighe Tijdt, en tob de lange daeghen
Met arbeidt avondwaerts ; uw afzijn valt to bang .
En mijn verlangen can den Tijdtgod niet beweghen .
Maer 't schijnt verlangen daer sijn naem of heeft gecreghen,
Dat jck den Tijdt, die jck vercorten wil, verlang.
17 febr . 1610 W oonsd .
Op ['t] huis to Muiden .
MITHRA GRANIDA .
SONNET .

Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden toomen 1)
Sijn handt, en beurt om hooch aensienlijck wter zee
Sijn wtgespreide pruick van levered goudt, waermee
Hij naere anxtvallicheit, en vaeck, en creple droomen
Van 's menschen lichaem strijckt, en berth, en bos, en boomen,
En steden vollickrijck en velden met het vee
In duisternis verdwaelt, ons levert op haer stee,
Verheucht hij, met den dach, het Aerdtrijck en de stroomen :
Maer d' andre starren als naeijvrich van sijn licht,
Begraeft hij, met sijn glans, in duisternissen dicht,
En van d'ontelbre schaer, mach 't niemand bij hem houwen .
Al eveneens, wanneer uw geest de mijne roert,
Word jck gewaer dat ghij in 't haylich aenschijn voert
Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor d' andre vrouwen .
H. t Muiden 1610
28 Mar . Sondach .

1) der paarden, die den wagen van den zonnegod trekken .

MITt1RA GRANIDA .

65

UIT DE GEDICHTEN

tijdens zijn eerste Huwelijk.
VELDTDEUNTJENS .

Haesj en op het loopen stelde
Bej haer voetjens Aug, soo gauw,
Dat se met haer soolen nauw
Kreuckte 't kruitjen van den velde,
Dat gelaen was met den dauw.
Denckt of 't binnenst haerder sielen
Was, van vrees, in swaere smart
Gerart was haer op haer hielen ;
Welhem lach haer in haer hart .
9 Feb . 1611 . Wonsd .
Eerrij ckj en sat onbelaeden 1)
Sluimerlog in 't grasjen bol,
Daer haer schaepj ens wit van wol
Haeren honger graech versaeden .
Bloemert wierp met roseblaeden
In haer aensicht, neck en crop . 2)
Haer gelaet begost to strangen ; 3)
Hij gedienstich, van haer wangen,
Lasse met sijn lippen op .
9 Feb . 1611 . Wonsd .
Claere sal een cransj en maecken ;
Mits zij hutselt om 4) het cruit,
Hippelt daer een vorschj en wt
Sij besterft als linnelaecken .
Eelhart vliecht 'er bij en spuit
Snorrend sap wt wijngaertbesen
In haer aensicht, en onthaeckt
Al haer craech 5) tot op bet naeckt
Daermee wasse strax genesen .
9 Feb . 1611 . Woonsd.
1) onbezorgd .
doek, halsdoek .

2) hals .

3) streng, onvriendelijk to worden . 4) omschudt. 5) kraag .

GEERAERDT VAN VELSEN . 1)

Graaf Floris V is in de macht der saamgezworene edelen ;
Geeraerdt van Velzen ri dt hem voor naar het Muiderslot, waar
zijne vrouw Machtelt hem verbeidt .
G EERA ERDT.

Myn paerdt staet by de brug vast aen de teughelsnoeren,
Men doe 't terstond gherack 2) met havenen 3) ende voeren,
Eer bet de kouwd bevang .
SCHILDKNAEP .

Met blydschap ick aenscliouw
U wederkomst myn Heer, hoe ist vergaen ? 4)
GEERAERDT .

De wouw
Plach eens de schrick to zijn van kieckens mack en duyven .
Ghekeert ist, 5) en by self benaghelt inde kluyven
Van moedigher gediert.
SCHILDKNAEP .

Wat, is de Graef in 't net?
G EE RAERDT .

Hy is ghevanghen ; en sal hier haest wesen, met
De schaer van Edellien en Heeren bondtghenooten,
Hem voerend ordentlijk ; ick koom voor uy t ghestooten
Met voile ren, om dees gheschiedenis bewust
Te maecken aen mijn Vrouw . Waer is zij
SCHILDKNAEP .

S'is to rust .
GEERAERDT .

Ick gae ter kamerwaert .
Na een kort gesprek met Machtelt, welke hem tot vergevensgezindheid aanmaant, ontvangt Van Velzen den Graaf, die begeleid
wordt door Harman van Woerden en Gysbert van Amstel .
1) Zie Levensschets § 7 .
2 ) g h e r a c k d o e n, verzorgen . 3) schoonmaken .
afgeloopen .
5) het is veranderd .

4) is bet
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VAN VELSEN .

HARMAN .

Uw hooghe spronghen zijn, Heer meester, nu ghedaen .
Ghy suit nae desen tij dt, der voeren niet m eer dryven : 1)
In onser hand' ist, u to spaeren of t'ontlyven .
GEERAERDT .

't Is daer ghekoomen toe dat ghy vervloecken suit
En uyr en stondt, doen wierd verdicht de valsche schuld,
Teghen mijn broeder vroom ; en 't trouwloos lack 2) gheweven
't Welck ghy hem op den hals deed werpen, om nae 't leven
Hem smaedelijck ontrooft, uw klaeuwen klem 3) van bloedt,
Met holle giericheyt, to slaen in 't wettich goet
Verrader eerloos, streep 4) en scbandvleck aller grooten .
Ook Van Aemstel overstelpt den Graaf met verwijtingen, waarbb Van Velzen en Van Woerden htlnne grieven voegen ; de laatste zegt eindelbk, ziende dat Floris spreken wil :
Nu treckt den Dwingheland den Handtschoen uyt den monde
Wat wil by seggen ?
GTJSBERT .

Welcke' uytvluchten dicht uw geest ?
FLORIS .

Ghy Heeren ben ick niet uw wettich Vorst ?
HARMAN .

Gheweest.
Ghy waert het, alsoo lang ghy eer en eedt betrachte
Doen die versturven 5) in uw goddeloos ghedachte,
Verstorf 6) aen ons de staf des Vorstelijcken hands .
GTJSBERT .

Aen ons die Leden zyn der Staeten deses Lands,
Dien ghy 't voorneemste der voorwaerden hebt ghebroocken
De welcke waeren op uw Huldinghe besproocken .
Ghy swoert met daeghing Gods, 7) en by gestaefden 8) eed,
Dat ghy dit vrye volck, in oorloch eh in vreed,
Trouwlijck berechten 9) soudt, en vroomelijck 10) beweyren 11) ;
Eer dat bet Graeflijck gouwdt genaecken mocht uw heyren 12) .
Daer zydy op ghehuldt ; en is uw toegheseydt
Bij eede wederom, daer op, 13) ghehoorsaemheydt
'Twelk doen ghij maeckte los, los wierden d'ondersaeten .
1) op deze wijze u niet meer gedragen .
2) smet.
3) k1am, vochtig .
4) geese] .
5) wegstierven .
6) ging door dat sterven over . 7) met oproeping van God tot getuige .
8) bekrachtigden, afgelegden ; e e n eed s t a v e n is eigenlijk het formulier van den eed
v o6rzeggen, opmaken .
9) besturen .
10) dapper .
11) verdedigen .
12) Karen .
13) op uwen eed .

GEERAERDT VAN

VELSEN.
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FLORIS .

Soo stelt my dan to recht voor 'tlichaem vande Staeten,
'Tgheen my mijn Kransse 1) gaf, dat oordeel van mijn krans .
G EERAERDT .

De minste van het volck is Halsheer 2) des tyrans .
HARMAN .

Des rechts uytroyer is onwaerdich 's rechts weldaden .
FLORIS .

Uw Broeder is ghedoemt 3) by wettich Hof, en Raeden .
GIJSBERT .

\Vettich ghekooren, maer wel wetteloos van stem . 4)
FLORIS .

Zy streecken 't vonnis . .
GEERAERDT .

Uyt ghy voerd' het teghens hem .
FLORIS .

Ist recht vervalscht, zy deen 't : verhaelt het op haer alle .
GIJSBERT .

Dat's eerst de schelm, wien schiedt het schelmstuck to ghevalle .
GEERAERDT .

Welcke' onbeschaemtheydt ? dart 5) ghy Vrouwenschender snoodt
Ontschuldigingh bereen 6)
FLORIS .

Mijn leven, en mijn doodt
Zijn Heeren in uw macht, en wildy my ghebieden
Te swyghen, 'k weet ick moet gehoorsaem zyn u lieden.
Indien ghy my gebiedt to spreecken, ick beken
Dat ick gevallen, en niet sonder schuldt en ben .
Oordeelt het ghy hoe ver die schuldt moet zijn ghetrocken .
Dit darr' ick bidden, dat ghy niet en laet verrocken 7)
Uw reedlijckheydt, 8) door tocht 9) en hevicheydt van moe . 10)
HARMAN .

Het gheene dat ghy wilt dat nu een ander doe,
Stont to betrachten dy, doen ghy uw korselheden
Door een vrypostich woordt en gulhartighe reden
Geraeckt aen 't hollen, smeet den toom los inden neck ; 11)
Daer zy niet waeren self dan veel to hardt van beck .
1) kroon .
2) heer over leven en dood .
3) gevonnisd .
4) zich in het stenimen
aan geene wet houdend .
5) durft.
6) b e reed a n, b e r e i d e n, gereed maken, on
7)
verrukken,
vervoeren,
medesleepen,
van
het
spoor
brengen . 8) rede,
dernemen.
billijkheid .
10) gemoed .
11) botvierdet .
9) drift .
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FLORIS .

My leert mij n schae mij u feyl, u leer zy niet to feylen .
GEERAERDT .

Bevaeren loodsman, sal ons 1) uwe sorghe peylen
Te vooren 2) onse Zee ? van waer dit hart soo goedt ?
FLORIS .

ick acht dat wijsheyt nut aen vriend en vyandt doet,
Des 3) wensch dats' u versel ; al hadse my verlaeten
Doen ick in mij n gemoedt verbolghen boven maeten,
Besloot to doen den stap, die my aen 't glissen 4) bracht .
Laet werden yet verschoont mij n misslach onbedacht
Van 5) d'uytsteeckende plaets daer ick op was gheseeten
En wilt gheen Vorst zijn ruymt, naer all'mans deunheyt 6) meeten .
HARMAN .

Wat ruy mt ? De woesticheyt van uwe lusten boos,
En moedwil ?
GIJSBERT .

Wettich Vorst en was noyt wetteloos .
Hoewel hy, sonder het gemeene best to steuren,
Mach onghehouden, jae moet wesen in 7) veel keuren, 8)
Voor welcke 't vollick heeft to buyghen met gheduld ;
Want wetten stelt altijdts de gheen die wettich huldt, 9)
Te weeten 't eyndt, 10) waer toe by yemandt gaet verheffen.
Dat is op dat die 't volck in deuchdt soud overtreffen ;
Met meerder wij sheydt, goedt bej aegheu, quaedt verhoen,
En stieren 't al to recht, dan de ghemeent soud doen .
Dees wet verknoopt 11) den Prins, oock binden hem de wetten
Die ons den Hemel gaf ; en die Natuyre setten
Met diepe letters deed, in 't reedelijck verstant .
Dees moet by volghen ; al waert maer ten spieghel, want
Den ondersaet is op de wet ghewend to luyeren, 12)
Maer yder soeckt den Vorst zb n wandel na to kuyeren
Gheoorloft achtmen 't gheen dat by ghebooden heeft
Maer eerlijck eerst en schoon, het gheen dat by beleeft . 13)
HARMAN.

Den harder als by dwaelt met reuckeloose beenen
Beslommert 14) sich en 't vee in moerachtighe veenen .
1) t'onzen bate.
4) glijden .
2) doorploegen, Kil . s u 1 c a r e.
3) daarom, dus .
5) van wege.
6) bekrompenheid .
7) ongehouden . . . in, niet verbonden . . . aan .
8) verordening.
9) degene, die op wettige wjjze iemand huldigt . 10) om het doel to
doen weten .
11) verbindt.
12) to rusten, zich to verlaten .
13) (in zijn leven) doet .
14) wikkelt, belemmert .
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ELORIS .

Wat eyscht ghy, voor de schult, dat ick tot beet'ring doe
GEERAERDT .

ITw leven, staet en bloedt zijn to ghering daer toe .
HARMAN .

Dit is het voordeel vande grootste schelmeryen,
Dat nimmer na vexdienst de straf haer kan doen lyen ;
En altijdt d'arme wraeck vindt haer verhael 1) to kleen .
FLORIS .

Heeft then zijn misdaedt rouwt, dan niet ghenoech gheleen
GIJSBERT .

Ghenoech voor hem ; nmaer niet tot beternis 2) van andren .
HARMAN .

Leydt ghylie binnen t'saem den queller der Holland'ren ;
Ick gae de ronde doen, en selve nemen acht
Hoe brug en poort versorcht, en toorens zijn bewacht . 3)
Verseeckert hem terwijl, ick sat my herwaert spoeyen .
GEERAERDT .

\raer is mijn Schildknaep : brengt hier ysers om to boeyen,
Ten kan bewaeren den verrader niet to vast .
GIJSBERT .

Den schildknaep is daer al .
GEERAERDT .

Daer dient wel op ghepast.
De Heeren Van Velsen en Van Woerden openbaren hun opzet,
om den Graaf naar Engeland to vervoeren, aan Gijsbert van
Amstel, die zich met kracht van woorden daartegen verzet .
HARTMAN .

Wat middel soudt ghy dan goedvinden to gebruyken
GIJSBERT .

Den Graef, en Graeflijckheyt haer wiecken wel to fnuycken ;
Doch niet door vremdt gheweldt : maer nae voorouwders seen .
Beschrijft de ridderschap, beschrijft de groote steen,
Daer d'opperheyt 4) by staet : 5) en laet die wederhaelen
De buytenspoorsche macht in d'ouwbesette paelen .
Ick waerschuw, noch ist tij dt, verblindt u niet de wraeck.
HARMAN .

En soo de Staeten haer niet kreunen onse saeck ?
2) genoegdoening .
1) schadeloosstelling .
5) berust .
zag, souvereiniteit .

3) van wacht voorzien .

4) hoogste ge-
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GEERAERDT .

Oft soo zy, den Tyran ten dienst, ons tea-hen spannen?
GIJSBERT .

Wil 't beste deel des volcx verheert zijn van Tyrannen
Het oordeel staet an haer : des dulden zy, elck een
Die dulde dan met haer, oft geev' hem elders heen .
Want, stootmen dit om, 't schuym van Burghers en van Boeren
Sullen, ghelyck als ghy, den Prins 1) to land uytvoeren ;
En soo zy 't vinden goedt, met lasterlyck 2) bedryf,
Hem tasten aen zijn croon, hem tasters aen zyn lyf .
Des soo gh'u niet en wacht hier verder in to moeyen, 3)
Soo sullen eeuwelijck verspuwen, en verfoeyen
De tydtghenooten en naeneeven uwen naem .
En, oft ick 't met u stond, soo waer 't noch onbequaem 4)
Dus inder yle, volck en schepen toe to reeden . 5)
HARMAN .

Dewyl de saeck by u dus staet, ick ben to vreeden
Dat wy ons inde rust van dese nacht beraen .
GEERAERDT .

Soo ghy my overstemt, ick moet'er onder staen,
Maer sal doch nimmermeer hier blyven vaylich vinnen .
GIJSBERT .

Noyt isser heyl ghevolcht uyt raedt van bystre sinnen .
Ay reddet d'uwe' en toont van reden wat meer blijcx .
HARMAN .

Goe nacht soon .
GIJSBERT .

Neef, goe nacht.
GEERAERDT .

Ick wensclie' u desgelijcx .

Geeraerdt zegt tot zich zelven
't Was wel dat wy de grondt voor Aemstel eerst versweeghen,
Wy hadden anders hem niet in 't verbondt ghekreghen .
't. Is quaet yet aen to slaen 6) met nauw ghesette lien .
MACHTELT .

Myn Heere zydy daer ? wat quelt u ? over wien
Is u misnoegen ?
GEERAERDT.

't Schynt oft Aemstel soud beswycken .
1) Jan, zoon van Floris .
5) in gereedheid to brengen .

2) misdadig .
3) moeite, last veroorzaken .
6) to ondernemen .

4) moeielgk .
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MACHTELT .

Hoe dat ?
GEERAERDT .

Hy nycht tot raedt die geensins vaylichlycken
Te wercke zij n ghestelt, noch billij ck wesen kan .
MACHTELT .

Wat dock
GEERAERDT .

Maer 1) sachtelijck to hand'len den Tyran .
MACHTELT .

Indien een vrouw betaemt to segghen haer ghevoelen,
Soo bid ick laet den brandt van onse smart bekoelen,
Soo veel, dat onse leedt, en de besondren haet,
Niet boven liefde van 't ghemeene best en gaet .
GEERAERDT .

'k Heb groot verlanghen nae mijn Schildknaeps wederkeeren,
De welcke' ick henen heb, om antwoordt to begheeren,
Dat d'uitcoomst vande saeck ontdecke naeckt en klaer,
Nae Muyderberch gheschickt, 2) aen Timon tooveraer .
Ick gis, by is nu wel ten eynde zynen paede .
MACHTELT .

«Tat quaeder 3) raetsman, lief, daer ghy mee gaet to raede !
GEERAERDT .

Wat sal ick maecken ? 4) een begheerte sonder maet,
My 't harte nimmermeer to snerpen of en laet,
Om weten wat gheluck 5) wy hebben to verbeyden .
't Zy dat wy laeten ons van Aemstels sinne leyden ;
Oft datmen 't aende guest der winden hanghen sal ;
't Is rondom vol ghevaers en 't gelt my boven al .
MACHTELT .

Helaes !
G EERAERDT .

Soo niet mijn troost, mijn siele, spaert u traenen .
Van vaeck ik my en van vermoeytheydt voel vermaenen . 6)
MAC1TELT .

't Is wonder dat u die bevinghen niet veel eer .
GEERAERDT .

Treedt in .
MACHTELT .

Ick volch, mijn lief treedt in en geeft u neer .
1) wel !
4) doen.

2) gezonden . 3) vg . voor dezen vorm na w a t, Van Helten, Voiidels Taal, 261 .
5) lot .
6) vg . eene v e r m a n i n g van koorts .
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De schildknaap heeft zich naar de echo to Muiderberg begeven,
or den toovenaar Timon to raadplegen, die een' helschen geest
oproept en dezen vraagt
Den Heer van Velsen houdt d'Hollandsche Graef ghevaen,
Te Muyden op het slot, seght hoe 't hem sal vergaen .
HELSCHE GHEEST .

't Is wel van hem versint,
Dat by 't sich onderwindt .
TIMON .

Vaert heen ghy hebt voldient.
IIELSCHE GHEEST .

Ick vaer .
TIMON .

Dees ty ding draeghen,
Ghy jongman moocht u Heer, then zy wel sal behaeghen .
Op looghen ghy den Gheest sult vinden nimmermeer . 1)
SCHILDKNAEP .

Ick gae dan, Timon, dit laet u to loon mbn Heer .
't Is onghelooflijck dat soo wonderlijcke saecken
Niet inder daedt gheschien, maer dat haer menschen maecken,
En gheven valschen schij n . Nochtans haer maeckt verdacht,
Dat zy dusdaenich spel niet spelen dan by nacht ;
Een tijdt die gunstich heelt 't litteecken 2) vande looghen.
Laet sien, hoe sprack d e Gheest ? ick soudt vergheten mooghen .
't Is wel van hem versint, dat by 't sich onderwindt .
Hoe nu ? het woordt versint, men dubbelduydich vindt .
Ist van myn Heer versint, 3) met sinnen wel ghesleepen ?
Oft heeft by sich versint, 4) en wel to deech vergreepen ?
Wie leydt my uyt, hoe ick dit nemen sal ? Ja, j a,
Nu dat het ommekomt vind' ick my even na . 5)
In een' droom verschijnt den Graaf de schim van Geerardts
broeder, indertijd door hem ter dood veroordeeld ; op zijn hulpgeschrei komt Van Velsen in zijn' kerker ; Floris smeekt hem
vergiffenis en biedt hem middelen tot verzoening aan ; Van Velsen is evenwel niet to vermurwen en gaat heen, waarop de Graaf
uitroept
Wat is de myne' een val ? Hoe ver ben ick versmeten ?
Op gistren sat ick hooch, verselschapt met de pracht
3) verzonnen, uitgedacht.
1) nooit betrappen .
2) merkteeken .
vergist.
5) nu het er op aankomt, ben ik nog even ver.

4) zich verzonnen,
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Des Priesterdoms verwaent, 1) en Heeren groot van macht ;
In 't schoone midden van den drang der eed'le schaeren ;
Omringhelt met den stoet van lijfwacht en dienaeren ;
Als een vermooghen 2) Vorst, en van dit vrye landt
d' Uytsteeckenste persoon : en soud dees gulden bandt,
Die niet dan Graeflijck hayr ghewoon is to verschuylen,
Met meenich Conincx croon hood hebben willen ruylen .
Nu leg ick als verslenst, 3) van yder to versmaen,
Onwaerdelijck gheboeyt, en op mijn hals ghevaen
Des ick my selven 't hooft, van troosteloosheyt, plonder . 4)
In een, in eenen dach, ben ick gheworpen t'onder
En is verdweenen heel myn gloory claer, ghelijck
Als van den Hemel valt de sneeuw, en smelt in 't slyck .
Gaet heen, vertrouwt het luck. My dien, met feestich groeten,
De morghen annebad, den avondt trad met voeten .
Maar hoe doch ? Ay ick dool, myn scheut 5) begon veel eer .
Aen t vallen was ick lang, maar gistren quam ick veer .
Vr oeg in den ochtend bespeurt de trompetter van den toren
onraad .

Op, waepen, waepen, want 6) uw toorens, mant u muyren,
Op Crijchsluy, vyandt, op, en vaerdich in 't gheweer .
GEERAERDT .

Wat vyandt ?
SCHILDKNAEP .

Ridders op .
GEERAERDT .

Waer is by ? heynd of veer?
Aen welcke z y de siet ghy wachter haer ondecken ? 7)
TROMPETTER.

Ick sie, langs Diemerdijck, een stofwolck herwaerts trecken ;
In rep en roeren is de Waeterlandsche zy ;
'Van schuyten sonder tal grimmelt het op het Y .
GIJSBERT .

Wat isser gaens?
SCHILDKNAEP .

Op, op.
HARMAN .

Hoe ?
1) aanzienlijk . 2) vermogend, machtig .
beweging naar beneden, val .
6) bemant .

3) verwelkt . 4) de haren uittrek . 5) snelle
7) zich ontdekken, zichtbaar worden .
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SCHILDKNAEP .

Vyan dt.
GIJSBERT .

Waer verscheenen ?
GEERAERDT .

In 't Y, oock op den dijck van Diemen, en dat heenen
In groote menicht .
SCHILDKNAEP .

Op, op mannen, op met vlijt ;
Beset uw muyren.
HARMAN.

't Is gheen muyr besettens tijdt .
GIJSBERT .

Soo doet 1) het seecker niet .
GEERAERDT .

't Is tijdt om to vervaeren 2)
HARMAN .

Een yder rust hem toe .
GIJSBERT .

Het volleck laet vergaeren,
Om of to trecken .
GEERAERDT .

Gaet ghy om de Graef to hael .
SCHILDKNAEP .

Ick gae.
GEERAERDT .

Datmen terstond de paerden toome' en sael .
Mijn vrouw, waer is zy ?
MACHTELT .

Hier mijn Heer .
GEERAERDT.

Mijn lieve leven,
De tijdt wil dat wy ons van 't Huys to Muyden gheven,
In sulcker yl, en wij s, dat zy niet toe en laet,
U lien to voeren mee .
MACHTELT.

Waer blijf ik dan ? wat raet
Schiedt my dan over ?
GEERAERDT .

Mijn vercooren, stilt u weenen .
1) dat is.

2) vertrekken .
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D'onwetende ghemeent is schendich 1) op de beenen
Haer oploopenden moedt t' ontwijcken is ons 't naest,
En bodt 2) to gheven, tot dat zy hebbe' uitgheraest .
Want wederstant to doen is haer met spooren noopen . 3)
Maer laetmen sonder stoot, hen t'eynden adem loopen,
Haer dapperheyt verslenst ; en hoe zy hoogher clom,
Hoe dat zy loggher sinckt : dan siet een yder om,
Wat loon van zynen dienst by hebbe to verwachten
Dan schieten buys, en vrouw, en kindt inde ghedachten .
Dus hoopt ten besten, Godt zy met u lief ; ick gae.
MACHTELT .

Hier blijve' ick dan alleen op 's woeden 4) volcx ghenae .
Helaes wat overlast sal my al staen to lyen !
GEERAERDT .

De vrouwelijcke staet sal u ghenoech bevryen .
De droef heyt bindt uw tong, och ! laet dit schreyen achter,
Dat dock verlooren is, en set uw hart wat sachter .
SCHILDKNAEP .

Aist u belieft mijn Heer, 't gheselschap is ghereedt .
GEERAERDT .

De Godt ghedencke' aan u, die 't schijnt dat my vergheet ;
En wil u, bet .er wech, dan 't hart my tuycht, gheleyden .
MACHTELT .

Een blijd versaemen jon by ons nae 't droevich scheyden .
REY VAN AEMSTELLANDSCHE JOFFREN .

Den oopenbaeren Dwinghelandt,
Met moed to bieden wederstandt,
En op den harssenpan to treden ;
Om met bet storten van zijn bloedt,
Den vaderlande 't waerdste goedt,
Den gulden vryheyt to bereeden ;
Dat is, van ouwder hercoomst wydt,
By d'aldertreffelycxt altydt
Iieloondt met eerenbeelden dancklijck. 5)
De roem is uytgheblaesen, met
Gheleertheyts heldere trompet,
In schrift, en dichten onvergancklyck .
De lof krans groenens nimmer moe,

Die comt bet hayr der siilcken toe,
Die 't al, voor 't alghemeene waeghen
Ghelijck den Heer van Aemstel traclit,
Hoewel zijns selschaps overmacht,
Hem let zijn voorstel to bejaeghen . 6)
Dan wie met wensch om goede 7) crijt ;
Maer allerhande Prinssen lijdt ;
En 't gheen hem overcomt to dooghen, 8)
Sacht opneemt, dof in hoop en vrees ;
En 't onghelijck 9) van weeuw, en wees,
Kan annesien met goeden ooghen,
Sulck een blijft onvermaert, en muyt 10)
Niet met het hooft doorluchtich uyt

1) vreeselijk . 2) bot ;einde van het touts-), ruimte . 3) rakes, steken . 4) verwoed . 5) danlcbaar .
6) hem belet to verwerven hetgeen hij zich voorstelde .
7) nam. prinsen .
8) lijden .
9) verongelijking.
10) munt.
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Zijn doove 1) faem cau hem niet bringhen
In 's werelds ooch, en aenghesicht ;
Nocht, uyt de duysterheyt, in 't licht
Optrecken, tot aen 't roer der dinghen .
Zij n v aem heeft clanck by oudt, noch j ong,
Noch soetheyt op des vollecx tong,
Oneel by burghers en by boeren.
Stilswyghend glipt zyn levee deur
Maer sonder stoot en sonder steur, 2)
En sonder trom in 't hart to roeren .
Hem angt, 3) gheduyrende 't beliedt 4)

Van zynen aenslach, d'ontrouw niet,
Oft licbtheyt, 5) van die 'tsaemen swoeren:
Nocht misluck 6) als het annegaet
Nocht de vervaerelijcken haet
Des blinden vollecx nae 't uytvoeren.
De minste twyfel van gheluydt
En jaecht hem's nachts ten bed niet uyt ;
Nochvluchtens noodt v an vrouw envrinden .
Het veel bestaen 7) can nauw bestaen
Ghemackelijck is vaylichst gaen
I En groote rust cleen onderwinden .

Machtelt ziet den trompetter alleen terugkomen .
Trompetter, wel wat is 't dat u to rugghe j aecht ?
Quae maere speur ick uyt u aenghesicht vertsaecht .
Verclaert u ras .
TROMPETTER .

Mij n vrouw quae tyding mach wel schromen
Van haesten .
MACHTELT .

Niet. 8) Zy can al mee to spade comen .
Uw uytvlucht my benauwt, oft is mijn Heer ghevaen ?
TROMPETTER.

Naeby . 9) Maer zijt ghetroost : by is het toch ontgaen .
MACHTELT .

Dat set my wat van 't hart . En wat's hem wedervaeren ?
TROMPETTER .

Doen wy aen 't koorenlandt to Berch 10) ghecomen waeren,
Verhief sich uyt de laech 11) een drommel 12) ysre lien .
Myn Heer van Velsen reedt voor aen, om uyt to sien
Hy hield zyn paerd cort op, en vraechd' haer wat zy sochten .
Haer antwoordt was : den Graef die wy ghevanghen brochten .
Dat mist u, 13) seyde daer de dappre Velsen op ;
En wendt, dewyl by spreeckt, 't gheswinde ros den cop ;
En stoot 14) ten Graevewaerts, daer sit by vanden paerde
En treedt zyn vyandt toe, met uytghetooghen swaerde .
Die schrickt : en waende met een sprong t'ontgaen de doodt,
Ghebonden op het paerdt, maer snevelt 15) inde sloot .
1) dof, sleclit klinkend .
2) stoornis .
3) benauwt .
4) beleid, beramen .
5) lichtzinnigheid .
6) ongeluk, tegenspoed.
7) ondernemen .
8) neen .
9)) bijna .
10) Muiderberg.
11) hinderlaag . 12) drom . 13) daarin vergist gij u . Zie bl . 37, aant. 3. 14) rijdt snel . 15) valt.
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De strenghe Ridder volcht, en gheeft hem soo veel steecken,
Dat ick hem seecker min niet als voor doodt en reecken .
Het volck was bandtghemeen gheworden mid'ler tydt .
Eer Velsen ommesach, was by zyn paerdt ver quyt
Des ('t veld viel ons to nauw die schier omringhelt streeden)
Beschrijdt zijn Schildknaeps paerdt ; en isser afghereeden . 1)
Wy worpen 2) om ; en boon den vyandt al de rug ;
En spreyden 3) elck zijns weechs : vrees maeckt de voeten vlug .
'k En ben's gheen verder tuygh, 4) oft yemandt quam in haiiden,
Oft op de plaetse bleef, oft werwaerts de vyanden
Ghetooghen coomen, is my gantscblijck onbekent.
Maer vaylich houd' ick 5) my nocht hier, nocht hier ontrent .
Des bid verlof dat ick my elders been mach gheven .
MA CCTELT .

Gaet daer ghy seecker meent to wesen van u leven .
Maer waer blijft dese vrouw ? waer heenen neemts haer keen
Waer soeckt zy vaylicheyt, aen levee oft aen eer ?
Waer vindt zy troost ? mijn hoop gheleghen finder assche,
Is, dat in 't eedel bloedt d'oneedel' handen wassche
Het onvermurruwt volck, eer dat den avondt stort . 6)
REY VAN AEMSTELLANDSCHE JOFFEREN .

Mijn vrouw, ach ! rust 7) uw hart : dat vaeck bevonden wort
Meedooghen en bescheydt 8) in ons ghemeent, wy weten .
Beangst om hetgeen haar to wachten staat, begeeft Machtelt
zich ten gebede ; de Aemstellandsche jofferschaar beklaagt in een'
reizang haar lot en dat van het land, waar ieder zi ns weegs zal
sturen en niemand weet waarheen, nu het van zijn' vorst beroofd
is, doch de Stroomgod van de Vecht komt haar troosten met de
schildering van de toekomstige grootheid van Stad en Land .

1) weggereden . 2) nam . onze paarden . 3) verspreidden ons . 4) getuige . 5) acht ik
8) voegzaamheid
6) valt .
7) stel . . . gerust, zie Van Helten, Vondels Taal § 165,c .
bescheidenheid.

WARE-NA R,
DAT IS

AULULARIA VAN PLAUTUS,
Nae 's Landts gheleghentheyt verduytschet . 1)

VOOR-REDEN .
MILDTHEYDT . GIERIGHEYDT.
MILDTHEYDT .

Ghy Amsterdammer burgers en ingheboren,
En die boven al 2) hebt tot woonplaets verkooren 3)
d'Edele Stadt, die deurboren gaet de wolcken met heur kroon, 4)
Van Keyserlycke 5) h andt ontfanghen to loon,
Zijt niet verwondert of schoon mijn gewaed wat wilt weyt, 6)
Ick ben u mee poortres, de ruymschottelde 7) Mildtheyt,
Die niet als een vilt 8) leyt arm leven van groot goedt ;
Maer vrolijck haer selven, en den behoeftighen voet
Van den overvloet . Ik sal u niet swyghen
De reden waerom ick dus herwaerts koom styghen,
Het is om to kryghen dit huys in mijn ghewout, 9)
't Welck mbn doodt vyandin beseten hout,
En sit to broen op het gout, 'twelck daer in een Pot leyt begraven,
Dwinghende den eyghenaer to levee als de slaven,
Daer by wel met graven 10) mocht maken goe tier.
1) Zie Levensschets § 7 .
2) alles .
3) alle Amsterdammers worden toegesproken : lo,
de poorters, 2 o. de wel to A . geborenen, doch niet-poorters, 3 o. de vreemdelingen
4) de Keizerlijke kroon op de spits van den toren der Westerkerk, tot welker bouw
men besloot in het begin van 1615 .
5) Maximiliaan I tot loon voor geldelijken onderstand .
6) waait : wat overdadig is .
7) onbekrompen, vg] . ruimschoots . 8) vrek . 9) macht.
10) aanzienli. ke lieden, vgl . banjer, baanderheer .
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Des huys-heers bestevaer 1) begroef bet eerst hier
Inden haert by 't vyer, opdat bet niemant sou kippers . 2)
Jae doen hem de doodt quam op de lippen,
Wt vrees dat bet soud slippen, 3) en seyd' by noyt 4) woort
Teghen zijn eyghen seun : daer nae sloegh hem de moort, 5)
En zijn seun die moest hem voort op zijn renten gheneeren,
Die' er niet nae waren om wel op to smeeren, 6)
1V1 aer kost en kleeren had by sober ghenoech,
En moest zich soo behelpen, tot dat hem de doodt oock sloech .
Over den selven boech zeylt nu d ees zijn noon mede,
Hoe wel 't hem nu langh geenen noodt en dede .
Want verleggende de stede van den ouden haert,
Heeft by de Pot gevonden met bet gout daer in vergaert,
De welcke by bewaert oft by nar waer to deghen,
Daerom heeft by Warnar tot zijn rechte naem gekregen .
Op verscheyde weghen 7) heeft dees dese schadt
Hier in huys tot meer mael begraven gehadt .
En de penningen gladt heeft noch de vloer to bewaren .
Maer sijn dochter heet Claertje die selse wel claeren, 8)
Soo s'er openbaren, nae dat ik kan bevroen .
Dees is swanger, en weet niet by wien to vermoen,
Dats immers een seltsaem doen, 9) doch zult ghyt bev,y-nev, 10)
Hoe leughenachtich oock dat bet solid' moghen schynen .
De jongman en de zyne zyn wel vermoghen 11) lien,
Van dit paer soud' ik gaern een huwelijck zien .
't Welck comende to schien, salmen my beter eeren,
En ick in plaets des Giericheyts, dit huys beheeren .
Alle kanssen keeren, en alle tydt heeft zyn besteck . 12)
Her uyt oude toveres met j ou mag're beck,
Die u eygen dreck wel van begeerlyckheyt soud eeten,
Ghy hebt dit huys langh genoech beseten,
Ghy moet bet weten, u tydt is verby.
GIERICHEYT .

Vaert wel schoone geldt dat ick soo vierich vry, 13)
Al schey ick van dy, met droevich schreyen,
Mijn hart en can daarom 14) van u niet scheyen,
Och laetme wat beyen, 15) dat ick haer noch eens kus .
MILTHEYDT .

Voort, u tijdt is om .
3) wegraken, door de ringers glijden . 4) geen
1) grootvader.
2) wegnemen, kapen .
7) manieren .
8) klaar krijgen, er weg niee
6) smullen .
eekel. 5) trof hem de dood .
10) bevinden .
11) aanzienlijke .
1N) grens,
9) toestand, vgl . i n goeden doen .
weten .
15) beiden, toeven .
13) liefheb .
14) evenwel .
einde.
H. H .
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GIERICHEYDT .

Och hoe overval jeme dus

ick sal nosh flus 1) beswymen door 't benouwen .
MILTHEYDT .

Ghy hebt hier lang genoech mag're koocken gehouwen .
GIERTCHEYDT .

Och laet my den Ouwen noch leeren een les .
MILTHEYDT .

't Heeft veel to laugh gheduert . Ick wacht my des .
GIERICHEYDT .

Soo sal ick hem het sles 2) toe roepen van veere,
0 Waernar, Waernar, onthout mijn leere .
Siet datmen niet weere my heel uyt u gemoet,
Gelijckmen my uyt u wooninghe doet .
Syts altbdt vroet, 3) al moet ick spoen mijn ganghen,
Ick weet by heeft zijn hart soo vast aen my gehanghen,
Dat by sal blyven ghevangen met liefde tot my,
Al ist dat ick door dwang van synent ty . 4)
MILTHEYDT .

Dit spel sal Pottery 5) heeten, soo ghy 't meucht veelen
Spraeckmakende gemeent . Plautus heeft het doers spelen,
Voor burgers en eelen vant Roomsche bloet.
't Is een hugs-godt die by hem de voorreden doet .
Maer om dat ghy van sulck goet niet veel hebt hooren segghen,
Soo heeft de oversetter diens rol my Miltheydt toe gaen leggen .
Plautus stelt de geschienis al 6) hadmense t'Athenen bespeurt,
Maer wat isser oock dat t'Amsterdam niet en beurt.
Dus nemen wy best bekende plaetsen en straetjens,
Niemant treck hem yet aen, 't sijn maer hoofdelose 7) praetjens .

Warnar komt uit zijn huis, zijne dienstmeid, Reym, voor zich
uitjagende .
Her uyt, seick,
g
her uyt : ick segje fluks her uyt.
Sy wroet mit heur oogen as ien varken mit zijn snuyt .
REYM .

0 mijn rug, o mijn kop, o mijn neus, o mijn wanghen .
1) finks, dadelijk . 2) slechts . 3) bevroed dit wel, wees daarvan verzekerd . 4) trek,
vertrek .
5) Aulularia (fabula) van a u 1 a, o 11 a, pot . 6) als. 7) zonder rechtstreeksehe bedoeling.

83

WARE-NAR .
WARNAR.

Jae, jae, je backes moet altemet 1) vlieghen vanghen . 2)
REYM .

En waerom slaejeme nou, mijn neus en mongt die bloen?
WARNAR .

Vraechje waerom totebel ? 3) omdat 4) ickje sier sou doers .
REYM .

En waerom mach ick dan in huys niet langher bancken ? 5)
WARNAR .

Siet dese baviaen, wat heb ik hier veur rancken ? 6)
Sel ick jou, denck ick, reen gheven van mijn bedrijf
Ick tyje tans 7) wel mit ien kneppel op 't lijf .
Spoeytme vande deur, flucks, of je backes sel vlieghen vanghen .
REYM .

Hoe wel waermen 'er an die salich waer ghehanghen,
Ten minsten hoefd' men niet to dienen sucken 8) geck .
WARN AR .

Wat preutelje ? 9)
REYM .

Niet . 10)
WARNAR .

Soo speult den nicker 1l.) mit jou beck .
't Ierst dat ick weer wat doe, koomjeme dan daer op storen .
Ick selje mit ien avager 12) de ooghen uyt de kop boren .
Hier, bet 13) hier nae toe, seg ick, nu ist to deghen,
Blijftme daer sitten spinnen, songer 14) voet to beweghen,
En ki ckje om, of wijckje ien stroo briet van daer,
Je krij cht goe koop de galgh totj e nuwe j aer .
Tot zich zelven zegt hi daarop

Ick bin dus out, en heb meughelijck vijftich maisjens 15) versleten,
Maer van mijn levee noyt haers ghelijck gheweten
s'Is argh 16) as de droes, en wilse haer best temen, 17)
Ick sorgh 18) se selme noch iens uyt den nest 19) semen,
Soo deurtrapt slim isse, en soo duyvels beus . 20)
Krijchtse de snof vande Pot mit geldt inde neus,
1) al naar de mate (der omstandigheden), nu en dan . 2) klappen krijgen . 3) mor5) vertoeven, blijven . 6) streeken . 7) aanstonds.
sebel, (bel - -- bol, kop) .
4) opdat .
8) zulk een. 9) pruttelen, mompelen . 10) niets . 11) watermonster, hier : duivel (Eng.
Old Nick) . 12) groote boor (eig . navegaar, als bet Eng . auger voor nauger) . 13) beter,
16) slim .
11) Amsterdamsch voor : zonder.
15) dienstmeisjes.
17) zoo goed
meer .
19) beet .
20) boos slecht .
zij maar kan lijmerig, flikflooiend praten .
18) vrees.
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Ick bin armer man as de ghevanghen slaven .
Nu moet ick de vloer iens weer op gaen graven,
En sien ofse nosh staet soo ickse heb estelt .
Als ick denck datter yemant mocht raken after 't geldt,
Soo word ick kilkout van boven tot onderen .

Hb pat nu in huis, waarop Reym zegt
Jae wel ick en weetme niet ghenoech to verwonderen,
Hoe mijn miester dus van sinnen komt berooft.
Wat dulheyt 1) mach hem wesen in 't ydele hooft
Tot mijn ellende, dus onlancks gheslaghen,
Dat by mijn thienmael op een dach ten huys uyt gaet j aghen ?
De man heeft een wonderlijcke worm inde kop ; 2)
Een hielen nacht leyt by wacker, en staet vijftich mael op .
Een hielen dach sit by in huys, ghelijck as op de winckels
De kreupele snyers met haer ghekruyste schinckels .
Nu ist immers ommekomen, 3) en ick weet geen raet,
Van Klaertjens eer to bedecken, die op haer uyterste gaet,
Beladen met kindt, en haest sal moeten baren
Na ist al verlooren, ick en sie 't niet to klaren.
Wee my, verneemt hij 'er of 't minste maer sles ;
Best dat ickme verhangh hier erghens inde Nes,
Aen een Pastey-backers 4) haeck, soo ben ick uyt het vresen ;
Mijn tanden wateren als ick denk watten kalkoen dat ick souw wesen .
Warnar komt het huis weer uit
Nu alle dingh behouwen is, en fij ntj ens op sij n stee, 5 )
Bin ick wat beter emoet als ick flus wel dee .
Gaet binnen Reym, nu ist datjet huys bevolen wort .
REYM .

Wel ick mach het bewaren dat het niet estolen wort ;
Want voor dieven isser aers to halen niet een kruys, 6)
Daer is toch niet as de wint en spinnerach in huys ;
Of by noch sorcht dat iemant die sel komen taecken . 7)
WARNAR .

Toch, 8) onse lieven Heer mochtmen 9) om j ouwentwil wel Paus van RoOf Koningh van Spangen, watj a best quam to pas .
(men maecken
Bewaerjeme de spinneraghen, nae binnen toe ras
i) dolheid, dwaasheid.
2) eig. eene schapenziekte, de bolworm, die zich door teekenen
van dolheid openbaart . 3) omgekomen, gedaan, beslist.
4) de pasteibakkers waren
ook poeliers. 5) netjes op zijne plaats . 6) een koperen muntje van geringe waarde, gestempeld met een kruis, hier ter versterking der ontkenning : Diet het geringste . 7) wegnemen, (to take) .
8) wel zeker.
9) mocht me
mocht mij.
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Arm ben ick, dat weet ick wel, en draech 't lijdtsaem en geduldich .
Wie datter komt kloppen en laet niemant in, weestme sorchvuldich,
Ick loop om een bootschap, en kom terstont weer bier .
REYM .

En offer een buerwij f quam om een kooltj e vier ?
WARNAR .

Dooftme al 't vuyr uyt so hebbense gien spreecken,
Of ick self e selver met de kop inde doof-pot steecken .
Komter yemand om water, soo roept metter veech, 1)
We meughen niet missen, onse back is leech .
Roept bet de luy deur de veynster, soo krijchtmen gheen sluyper . 2)
Comter ien om een emmer, s'is tot de kuyper
Om een dreg, om een puthaeck, of ander leur, 3)
'k Hebse op straet vergheten, de dieven zijnder me deur .
Want by gaps doot 4) hoe schoon datse praten,
Als ick uyt bin wil ick niemant in hebben elaten
Jae al quam 't gheluck selver, ick waerschouwje, siet
Je meuchter op passen, doet gheen deur open niet,
Of je selt me to byster schrickelijck vertoornen .
REYM .

't Gheluck ? sonder sorgh, 5) voor haer brand' men hoornen . 6)
't Gheluck sou bier ande deur kloppen ? poep . 7)
't Liep aerseling 8) kreeght de lucht in de neus van j e stoep
En as noodigh hier verby moet haer wech zijn ghenomen,
Soo wacht sy haer wel an dees zy de middelstraet to komen,
Se kreegh wel een koorts op haer hall, sachse de Bevel maer aen .
WARNAR .

Je selt je mongt houwen en binnen gaen .
REYM .

Ick hou mijn mongt en gae binnen .
WARNAR .

't Gheboeft loopt dapper snuyven, 9)
Daerom selje bey de grendelen toe moeten schuyven : 10)
Ick schey wel hood' van hier, maer ick moet nae 't Princen Hof,
daer selmen resolveren hoemen mit bet gelt 11) sal spelen,
Jezus' dood
1) vlug, haastig. 2) binnengeslopen dief. 3) beuzeling, lor. 4) Gods
(m o r t-D i e u ) .
5) heb daar geen vrees voor .
6) voor het geluk deugt het hier nie t,
hier is eene onaangename reuk, gelijk op plaatsen, waar eene pestziekte heersehte en waar
men daarom schraapsels van hoorn brandde . 7) bah! 8) achteruit, terug . 9) snuffelen .
10) Leendertz wil met verwijzing naar Plautus, den volgenden langen versregel als volgt lezen :
Ick kom terstont weer, doetser eerder niet of .
Ick schey wel nood' van hier, maer ick moet nae 't Princen Hof,
Daer salmen resolveren hoemen mit het geldt sal spelen .
11) de boeten der schutterij ; van dit geld werd of een maaltijd gehouden of een ieder schutter een zilveren lepel gegeven .
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Ofmen 't op de Doelen verteeren sel of an lepels ommedelen ;
Compareer ick nu niet, soo mach ick gissen wel,
Datmen al het resjen to samen opsnappen sel :
Daer en boven sellense niet anders dencken konnen
Waerom dat ick wegh blijf, als dat ick 't ghelt heb evonnen .
Se hebbe me lang ekent voor suynich en vroet,
Des sel het seer lichtelijck worden vermoet
Dat ick nu versuym haer to raden tot sparen,
Om dat ick doende bin mit wat grooters to winnen of to bewaren,
En hoe nauw dat ick het heel, noch schijnt het dat meest
Al de werelt dat droomen ken ; met sulcken feest 1)
Segghense go'en dagh die my nu ontmoeten,
Daermen my to voren hiel magertjens pleech 2) to groeten .
't Is go'en dach Warnar, waer heen Warnar ? hoe vaertet al vaer ?
Adieu, t'uwen besten, vaert wel, een goet j aer.
Ick sorgh sy ruicken longt, dit ken veur niet niet komen .
Maer ick wil gaen daer ick voor heb enomen .
En helpen daer 't werck op 't spoedichst' aen een zy, 3)
Dat ick haest op de bien weer nae hugs toe ty .
Aan de overz de van de straat, waar Warnar woont, is het
huis van Rijckert, die uit zijne mooning getreden, door zijne zuster
wordt toegesproken
Ick wilde wel broeder dat de woorden die ick huyden
Teghen u spreken sal, ghy my ten besten duyden,
Gelijck een broeder hoort to doen zijn susters reen,
Hoe wel ick seer wel weet men acht ons vrouwen kleen .
Ick laet dat voor 't gheen het is, en heb daer niet met alien teghen
to segghen voor dees-mael, maer is mijn begeer, 4)
Datj e denckt hoe ick jou suster ben, die voor uw eer
En welvaert schuldich 5) ben sorghe to draghen .
RIJCKERT .

Wat hebj a to segghen ?
GEERTRUYD .

Maer je wordt vast een man op jou daghen,
En soo ick jou verlies sonder kinderlijcke erven,
Soo sat de naem van mijn vaders gheslacht heel versterven
1) blijdschap, vren,gde .
2) plach(t) .
3) aan een' kant, aan kant .
moil met verwijzing naar Plautus in plaats van dezen langen regel lezen
orn daft men seght, dat wij niets liever doen dan kallen,
Ick ]act dat voor 't gheen is, en heb daer niet met alien
Teghemu to segghen . Voor deesmael maer is rnijn begeer .
5) verplicht .

4) Prof. Verdam
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Dus heb ick al de uacht vast legghen paynsen, hoe
Ickje best mocht uythylijcken .
RIJCKERT .

Daer slae gheluck toe,
En tot meerder soeticheyt, een heel poet vyghen . 1)
GEERTRUYD .

'Siet, j e mocht schier of morghen 2) een dut 3) komen to kryghen,
En raken ergens an een hoer vast, lichtvaerdich en vals .
RIJCKERT .

Mienje om 't wats 4) suster?
GEERTRUYD .

Jae ick, in eernst .
RIJCKERT .

Och ick bin om den hals .
GERRTRUYD .

Wel, hoe soo ?
RIJCKERT .

Maer sulcken reden kan ick niet gedoghen
Binjer op belust, siet daer, slaet mijn een paer blaeuwe ooghen
N iet mochtjeme 5) segghen dat me meer verdroot ?
GEERTRUYD .

Luyster.
RIJCKERT .

Soo mennighen woort daer of, soo mennighen stien veur mijn poot . 6)
GEERTRUYD .

Doet bet op mijn woordt .
RIJCKERT .

Raejet mijn ? ick doet .
GEERTRUYD .

Anders, licht datje sneefde . 7)
RIJCKERT .

't Mocht wel dattet salich waer, als ick bet slechts niet en beleefde .
GEERTRUYD .

Hoort eens nae mijn woorden, laetje raen, salighe 8) man
Slaet bet niet inde wint, j e welvaert hanghter an .
RIJCKERT .

Wel ick ben to vreen, doetme morghen een bruydt op ;
1) als heelmiddel voor een mogelijke blauwe scheen . 2) vroeg of laat, t'avond of morgen, to eeniger tijd . 3) slaperigheid, onnadenkendheid : dwaze bui . 4) in ernst . 5) niets
kondt ge me .
6) hoofd, kop (potig, eig . --- koppig),
7) ongelukkig werdt (z e d e 1 ij lc
v ielt) .
S) arm : mijn beste man .
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Mits bevoorwarend' 1) dat ickse overmorgen 't gat uytschop .
Weetj a daer raet toe, ick loop terstont nae d e barbier,
En laetme scheeren, adieu .
G EERTRUYD .

Ghy deunter me, 2) hoor hier,
Let 'er iens to deech op, alle jocke laet varen ;
Ick heb een weeuw op spoor van veertich j aren
Hoe veel meer of min, weet ick niet, 't is daer ontrent,
Die door een seecker ghetrogghelt 3) testament,
Met temen en lemmen 4) van haren man heeft verworveu,
Dat de beste plock 5) van zijn goet op haer is verstorven
Zy kan ryen en omsien, en maeckte dat klaer,
Dat zy voordeel van hem hebben zou, en by niet van haer.
RIJCKERT.

Die trijp ! 6)
GEERTRUYD .

En steurtj a niet, al lij ckt bet wat nae gu ytenspel,
Tis huydensdaeghs de werelt, zy vaert vande duyten wel,
Wel ghereet, 7) wel ghekleedt, en heerlijck behuyst,
Van onderen tot bovenen, alle dingh even juyst ;
En soo quicks 8) to vryen alsmen een vryster int lant siet.
RIJCKERT .

Hels vuyr 9) op een stockjen, soo verbrandtse haer hant niet .
Ick weet wel wiej a mient, de weeuw van Claesj e Klick
We dienen mekaer niet, Lobberich en ick
De valsche schoon-praet souw geen peert nae mijn stal wesen
En as ick oock iens mal wil worden, so wil ick to degen mal wesen .
Het waer wel moghelijck dat ghy me had bekoort,
Hadje een meysj a van achtien j aer op espoort,
Gelijck hier Warnar buers dochter, die mocht mijn kommer stelpen .
GEERTRUYD .

Asje daar an woud, ick mien je waert to helpen
Maer daer en sit niet ten besten, het volck is to slecht . 10)
RIJCKERT .

Maer 't meysjen is goelick, 11) en de vaer is oprecht :
'k Wil gien schoon-vaer die 'er den heelen tijd om zijn schulde ren,12)
Noch een buys vol meysj ens om den gantschen dach to b uld'ren
1) eig . bevoorwaardend .
2) gij spot er mee .
3) afgebedeld .
4) temerig en fleemend
praten .
5) pluk, deel .
6) eig. pens, ingewand ; dus : verachtelijk wezen (stuk vleesch).
7) uitgerust. 8) levendig . 9) verwensching, die door hetgeen volgt eene aardigheid wordt .
10) eenvoudig, gering .
11) aanvallig, knap .
12) om geld to innen loopt .
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Ick bin die stoetery 1) en dat ghevaert 2) al moe .
GEERTRUYD .

Wel ist j ou sinn'lij ckheyt, 3) God gheef gheluck er toe .
RIJCKERT.

Kort beraet, goet beraet, ick gaer de vaer of spreecken .
Ziet ginder komt by j uyst van daen, nae huys toe ghestreecken .
Warnar komt terug van 't Princen-Hof .
Ick dacht het seecker wel, en 't lagh my op mijn leen,
Zoo nood' wild' ick van huys, dat ick vergheefs gingh heen
Ick by 't Princen-Hof komende, noch binnen, uoch buyten, vant
Corperael of lanspezaet, 4) capiteyn of luytenant ;
't Volck past niet op haer tijt, het is seecker van 't mal, 5)
Nu ty ick weer nae huys, want mijn hert isser al .
RIJCKERT .

Warnar-buer, goe'n dach man, hoe staet het levee?
WARNAR .

Heb ick jou daer Ryck-buer, goe'n dach wilje God gheven .
RIJCKERT .

En u een goet jaer, datje gien verdriet schiet . 6)
WARNAR . (ter zijde) .
As de rijcke d'arme soo toe spreecken, dat is om niet niet ;
De meyt, sorch ick, heeft hem 't spul vande pot gemelt .
RIJCKERT .

Hoe gaetet al ?
WARNAR .

Hart ende swart, onbelaen met gheldt,
Ghelijck slechte luytjens van mijnen doene pleghen .
RIJCKERT .

Wat, het is j uyst allem ael aen het ghelt niet gheleghen ;
Hebj e goedt ghenoeghen, 7) j e hebt een goet lot .
WARNAR . (ter zijde) .
Hoe smeerich 8) kan by kallen, dits al om de pot
Zoo ras as ick t'huys kom, ten baet gheen smeecken,
Sel ick voor mijn eerste werck de meyt de ooghen uyt steecken,
En daer na de tongh gaen tornen uyt heur keel .
RIJCKERT .

Buer-man wat staeje en praet inje selven dus veel ?
1) een huis vol dienstmeisjes .
2) drukte .
3) behagen . 4) de onderoflicier, die,
als laagste in rang, onder den korporaal staat .
5) van 't mal zijn
malen, in de war
zijn .
8) vleiend .
6) geschiedt .
7) tevredenheid .
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Ick klaech over de armoed' die ick moet lyen ;
Ick hebb' daer een eenighe dochter to vryen,
Daer ick niet me gheven kan, mijn lieve maet,
Zoo komt het toe datter oock niemant nae staet ;
En ik soudse gaern by mijn leven met een man besorghen ;
Wangt ik vrees soo ick sturf, datse schier of morghen,
In dese onghereghelde tyden, mocht slaen op het wilt. 1)
RIJCKERT .

Soo je anders gien noot hebt, uw klachten vry stilt,
Ick willer wat by doen, gheeft den moet niet verloren .
WARNAR . (ter zijde .)
'k Weet wel waer by wesen wil, maer dat gat sal hij niet borers, 2)
Hy heeft het op het kats-hooft 3) emunt, daerom ist dat by vrij t .
RIJCKERT .

Ick hebje wat sonders 4) to segghen
WARNAR . (ter zijde .)
Och ick bint ghelt al qubt .
Hy heeft het opghegraven soud' ick ramen,
En nu komt by quansuvs alle vonghen me samen, 5)
Om mitme t'accorderen ; och hoe wee isme to moe .
RIJCKERT .

Wel buur-man waer loopje soo nechtich 6) nae toe?
WARNAR .

Ick heb in huys wat to bevelen dat ick vrees to vergheten,
Ick koom terstont weer by je .
RIJCKERT . (ter zijde .)
Als by komt to weten
Dat mijn bootschap is om zijn dochter to versoecken tot
Mijn huys-vrouw, by sel dencken dat ick met hem spot,
Want soo onghelijck ghegoedt men selden siet trouwen.
WARNAR . (ter zijde .)
God sy ghelooft, de pot is behouwen,
All e ding is soo 't was, door mijn hert ging een vlij m
Doen ick binnen trat, en ick vil 7) schier in swij m .
Wat segje nou, Rijckert?
RIJCKERT.

Wilje wel antwoorden op mijn vraghen?
2) dat zal bij niet gedaan krijgen .
3) aarden doofpot,
1) den slechten weg opgaan .
met twee ooren en spits toeloopende, en eenigszins gelijkende op een' kattekop . 4) btj5) uitroep van den makker van hem, die iets vindt, daarmee to kennen gevende,
zonders .
6) ij verig, haastig.
7) viel (vg. v i n g naast h i e 1 d) .
dat hij wil deelen in de vondst.
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Sy moghender nae wesen datse me wel behaghen
Sy moghen oock wel soo wesen, datj e 't weet,
Ick en antwoordje van al den dagh niet een beet . 1)
RIJCKERT .

Onbillijckheyt sel ickje to voren niet legghen .
Wat dunckje van mijn gheslacht ?
WARNAR .

Daer is niet op to segghen .
RIJCKERT .

Wat dunckje van mijn levee, schoeyt het wel op deselfde leest ?
WARNAR .

Wat, 2) je hebt al jou levee een goed slocker gheweest .
RIJCKERT .

De jaren die ick out bin weetje oock wel to micken 3)
WARNAR .

Die hebben vry wat tellens an, se slachten je bricken . 4)
RIJCKERT .

Wel ick heb oock van jou altijt ghedacht,
Datje een eerlijck 5) burgher waert, daer ickje noch voor acht,
Al binje van slechte luytjes, se waren onbesproken .
WARNAR .

(ter zijde) .

Ick weet niet waert hem lieght, 6) maer by heeft de pot gheroken .
(lot R .) Wat is nou voort 7) Rijckert-buur jou begheer
RIJCKERT .

Daer toe gheef zijn seghen de opperste Beer .
Nae then dat ghy mijn wel kent, en ick jou mede,
Soo hoop ick je seltme niet weygheren een bede,
Dat is datjeme jou dochter ten wyve wilt gheven .
WARN AR .

Maer Rijckert ick hoorde noyt van mijn leven
Datje sucken quant waert ; heeft dit oock slot, 8)
Mit een out arm man, as ick bin, to dryven de spot
Heb ick dit opje verdient ? ick kan 't niet vermoeden .
RIJCKERT .

Je moet mijn reden niet anders duyden als ten goeden,
Bet versoeck is mijn eernst, ick segje dat ick het meen .
1) versterking der ontkenning (not a bit) .
2) wel .
3) treffen, raden .
geldstuk .
5) fatsoenlijk.
6) ligt .
7) verder.
8) sluiten, passen.

5) schijf,
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Ey lieve, laet my en mijn dochter met vreen .
RIJCKERT .

Ghelooftme buur-man, ick doet niet om to jocken . 1)
WARNAR .

Ghelijck by ghelijck plech alderbest to focken.
Den rijcken dient wat rijcks, den kalen dient wat kaels,
Je soutme niet kennen willen, en maken mijn dochter overdwaels, 2)
Dan waer ick hiel in 't onderspit, my dunckt het selme niet gelij eken . 3)
RIJCKERT .

Dat is wel de manier van sommighe rijcken
Maer ick selj a kennen voor een vader alst behoort .
WARNAR.

Beloofjeme dat ?
RIJCKERT .

Jae'ck .
WARNAR .

Vaerter wel me, daer isme woort,
Je selt de mayt hebben, waer toe veel to sammelen . 4)
(ter zijde) . Gans bloedt 5) wat hoor ick daer binnen rammelen
Daer isser voorseker een achter de buyt . (hij gaat het huis in) .
RIJCKERT .

Wat het maysjens sinlijcheyt 6) angaet : wel, by vaerter weer uyt,
Deur is hy, waer mach by daer zijn ghebleven ?
My dunckt by speult neefj en, 7) hebj a van al j ouw leven,
Wie quammer oyt soo veer daer sulcks is eschiet ?
't Is mit hem, nou siej eme, nou siej eme niet,
Mit een wup, is by buyten, mit een wup is by binnen
't Is trouwen 8) niet vreemt, al 9) maecktet hem beteutert van sinnen,
d'Arme luy, als de rijcke haer spreken aen,
Mienen doch altijt sij zijn gheslaghen of ghevaen,
En soo versuymense somtijts een goe gheleghenheyt .
(tot TV. die teruggekomen is).

Wel buur-man me dunckt datje me niet en acht,
Waer heb ick dit verdient, datj a mitme de geck sout scheeren
WARNAR .

Neen seker, ick houj a veur een man mit eeren,
Indien ick- mit jou geck soo slaetme de moort. 10)
1) schertsen.
2) overmoedig, trotsch .
5) zie bl . 85 aant. 4.
6) zie bi . 89 aant . S.
9) als het enz.
10) zie bl . 81 aant . 5 .

4) talmen, dralen .
3) li.jken, passen .
7) eomedie .
8) in waarheid, trouwens
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RIJCKERT .

Hoe hebben wy 't dan t'samen

`l

staej a noch j ou woort `t

WARNAR .

Jae ; m aer ghelij ck geseyt is, ick kan'er niet mee gheven .
RIJCKERT .

Dat weet ick wel, daer en leyt niet an bedreven,
Zy sal op die voorwaerd van my werden ghetrout .
WARNAR .

Hoor hier, beeldj a niet in dat ick een pot heb evongen met gout,
RIJCKERT .

Wat een blaes, 1) ick trouse om haer goede manieren . 2)
WARNAR .

Datje 't dan wel verstaet, ick sel gien hylijcks goet uytkieren,
RIJCKERT .

WY zijn 't volkomen eens .
WARNAR .

Jae, maer ick kenj e wel,
't Is met de rijcke luy gheef stockje, neem stockje, stockje in de lhel, 3)
Nou beloofj ese me to nemen sonder beurs, sonder bricken,
Thans 4) comen j e de poppen int hooft, so ist hylick an sticken,
Jy luy en houtj e woort niet dan by gheval .
RIJCKERT .

Ick seg wat ick beloof dat ick het houwen sal,
En tot meerder bevesting van mijn verciaren,
Soo laetme vrienden t'avont by de jouwe vergaren
Om het hylick to beschryven 5) met ghemeen accoort,
Ick sel gaen bestellen nu rechtevoort, 6)
Datter wat court daer wy of baiicken 7) meughen,
Want ick weet wel de costen daer keunj e niet teughen .
Adieu tot flus toe, ick ty op de been,
En sal me mijn best spoeyen .
WARNAR.

Daer stapt by heen .
O lieven Heer, wat een dingh ist oock 8) ghelt hebben .
Dese man sou op mijn dochter zijn sin noyt esteld hebben,
En had' by niet int hooft (denck ick) van de ghevonden schat,
Soo comtet dat by dus aenhout as een slat . 9)
2) zeden .
3) volgens Bilderdijk : „Een spelletje van goche1) wind, wat een gekheid.
larij, waarbij men iemand een stokjen afnam, en het by 't weerom geven verdw ijnen deed ."
4) weldra .
5) de huwelijksvoorwaarden opmaken . 6) terstond . 7) smullen . 8) Loch .
9) klis .
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Warnar roept zijne dienstmeid
Waer benje snapster die over de buert hebt gaen verbreden, 1)
Dat ick mijn dochter met groot goet ten huwelijck gae besteden .
Flucx rept me jou handen, nou wachter niet mee,
Wascht knap 2) de vaten om, schickt alle ding op zijn stee,
Voort, maeckter een eyed' of, en sonder to spotten lanck,
Schrobtme vaerdich de deel, 3) en schuert de pottebanck, 4)
Hemelt de coocken op, 5) en stoft het voor-huys uyt,
Schuert de glasen wacker, 6) maer breeckj e ien ruyt,
Ick selse an jou huer korten, wit de muer inde - kamer,
En haelt voor een pennewaerd 7) sagheles 8) tot de kramer,
Se meughent op de kerf-stock setten, 't macher nu wel of.
REYM .

Miester wiljer deur 9) wesen, hoe gaeje dus grof
Een hiel penningh aen sagheles om de vloer to bestroyen ?
Dus doende selje al jou schoone goet wel vermoyen, 10)
Denckt alsje dat noch iens doet soo ist een duyt .
WARNAR .

Dats alliens, 11) 't moet nu vol staen, 12) mijn dochter is de bruyt .
REYM .

Daer slae gheluck toe : maer wie selse trouwen
WARNAR .

Onse buer-vryer Rijckert, t'avont sel men maeltijt houwen
Op 't sluyten van 't hylick met de vrienden van elcke zy .
REYM .

Bylo 13) dat sel wat costen .
WARNAR .

De bruygom houtme vry.
'Tmach gien quaet, by sel cost en dranck beschicken . 14)
Ick gae iens anden Dam, pasje op je sticken . 15)
Ick koom terstont weer in, de deur dicht siuyt .
Siet toe maeckt het schappelijck, 16) of je raecktet gat uyt .
Soo mach pas 17) een ander het bruilofts stuck 18) ghenieten .
Hij pat naar binnen en Reym klaagt
Nu steecken ick en Claertjen ten ooren toe rode verdrieten,
De bruyt, de bruyt to worden, en s'is op het uyterste swaer, 19)
3) houten vloer.
4) rechtbank, aanrecht1) verbreiden, bekend maken .
2) vlug.
bank .
6) vlug .
7) de waarde van een' penning
een halven
5) maak . . . schoon .
11) al eens
dnit .
8) zaagsel .
9) door je goed.
10) aan iets moois verdoen .
13)
uitroep
van
verbazing
;
de
oorsprong
is
onzeker .
hetzelfde .
12) nam . bet zeil.
14) bezorgen .
15) zaken .
16) betamelijic, fatsoenlijk.
17) straks .
18) geschenk
aan de dienstboden bij een huwelijk.
19) manger .
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Nu sie ick'er gien muyeren 1) langher an mit mekaer.
lck mach terwijl binnen gaen en doen mijn dinghen,
Verwachtende hoe 't ongheluck met ons om sel springhen .
Lecker, de bediende van Rijekert, op weg naar Casper, hofmeester of spi sbezorger en den kok Teeuwes, komt beiden tegen
Wel maets, dus gaen de munneken by mekaer,
Dat den eene niet en weet dat weet den aer .
Dus nyver in de praet? zijt samen ghegroet .
TEEUWES .

Wel Lecker waer heen ?
LECKER .

Juyst koomje me to moet .
Ick ging nae jouwent .
TEE U WES .

Wat isser to quicken? 2)
LECKER .

Maer je moet met jou beyden de kruycken beschicken . 3)
Mijn miesters hylick gaet t'avont voort .
CASPER .

W el das wat nuws, ick hebber noyt yet off 'ehoort .
Wat krijcht by voor een ? ick bidts ou 4) dat ghese dan nomt .
LECKER .

Hebje niet altijt hooren seggen hoe een mens 't hylick ancomt? 5)
Zoo dunckt me dattet den baes oock overvalt .
Hy heeft van een wijf no y t zijn leven ghekalt,
Nu kreech by van daech een buy en is eens loefs 6) gheteghen, 7)
Om Warnar onse buerman to beweghen,
Dat by hem zij n dochter sou gheven ten echt,
En ten duerde niet langh of sy hadden 't samen beslecht .
TEED WES .

Dats haest gheklaert : wats jou bootschap nou
LECKER .

Maer ditte,
Men salder as kacx 8) t'avont op het hylick sitte, 9)
En de vrienden als dan tot 10) de bruyd worden vergaert.
Hier wil mijn baes zijn eer hebben bewaert,
2) vlug doen .
3) voor de kruiken zorgen, bet feestmaal besorgen .
1) redderen .
4) Brabantsch voor ii ; Casper gebruikt nu en dan het Brabantsch dialect . 5) toespeling op
6)
eensstreeks,
rechtstreeks . 7) voor : getogen . 8) voor
een bekend plat spreekwoord .
9) over bet huwelijk samenkomen en spreken .
10) ten huize van .
de leus .
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En dat sy al t'samen daer blyven ten eten .
Dit is zijn meeningh, daerom heeft by me gheheten
Terstont to lopen om hofmeeester en cock .
TEEUWES .

We hebbent nu rechtevoort vry wat drock .
CASPER.

Sieur Braetvarcken heeft gasten ghebeen 1) teghen morghen,
Daer moeten wy al de spij s met haer ordonnancy 2) besorghen,
Bidd' ouwen baes dat by tot overmorghen wacht,
Sieur voorschreven heeft ghenoyt al sijn gheslacht,
Soo wy hem begaven dat waer to stout dolen .
TEEUWES .

Wy legghen 't rechtevoort over mit krijt en mit houtkolen, 3)
Wt de schotel int napjen, uyt de roemer in 't glas,
Hoe dat wy 't daer wel sullen maecken to pas .
CASPER .

Wa't 4) zijn kurieuse 5) liens, en daer gaet tijt toe .
LECKER .

'k Weetje niet mier to segghen, mijn miester wil dat ick vlijt doe
Om alles toe to rechten, sonder eenich dralen,
Keunje me niet helpen, soo moet ick een ander balen :
Daer gae ick heen.
TEEUWES .

Hoor hier ; vertoeft noch een beet .
CASPER.

Ontbayt, 6) men saller op paysen, 7) en gheven ou bescheet.
LECKER .

Datj a 't ventj en al lien zij t, 8) hoefj a niet to mienen,
Die'r t'avont op past 9) sal de bruyloft oock bedienen .
TEEUWES .

Alsewe to nacht niet slapen gaen, soo hebbewet ande tijt .
CASPER .

Nu, men zal on gherieven, om dat het oulieden zijt,
Maer waer 't yemant vremts, men liet hem verleighen .
Hoe kommet by dat den bruygoom dees kosten zal dreighen ? 10)
Dit plach by de bruydts vrienden 11) to werden ghedaen .
LECKER .

Hoo, hoo ! sou men om de kosten de bruyts vaer spreecken aen ?
3) wij overleggen het nu op allerlei manieren . 4) want
1) genoodigd.
2) regeling.
bet.
5) keurig.
6) wacht .
7) peinzen, nadenken .
8) dat gij alleen daartoe in staat
7ijt .
9) er voor zorgt.
10) dragen.
11) verwanten.
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TEEUWES .

Eleman ! 1) veer van daer, dat sou niet willen locken, 2)
Ick ken hem wel, by is soo drooch as een maertsche bocken,
Daer mach niet of, 3) by vloeckt en by driecht 4)
Het al to vermoorden, asser slechts wat roock uytvliecht,
Dat is, laet by hem duncken, 5) soo veel warmt verloren .
LECKER .

Daerom heeft by een zeyl over de schoorstien eschoren, 6)
Dat de roock met een tocht soo niet deur en kan gaen ;
Maer een half etmael legh en soeck na 't open tusschen de draen .
Eer by 's avonts zijn hooft neerleydt op de sloopen,
Stopt by de pijp van de biaesbalc, datter gien wint uyt sou loopen .
CASPER .

Maer wat v intmen hier in Hollandt scharpe 7) ghesellen .
LECKER .

Men souwejer wel een hiele story of vertellen
Lestent soo was by eens tot zijn Trijn-niften 8) to gast,
Die gheleghentheit nam by waer, en heeft ghevast
Drie daghen to voren, soo veel als by mocht lyen ;
En doen by nu begon an 't eten to tyen,
Soo heeft by zijn buyck met soo veel spijs gestoffeert
Als in drie daghen daer an 9) kan werden verteert ;
Soo was by uyt to gast voor voile seven daghen .
TEEUWES .

As een man, hael in Claes Lou, 10) maer kond zijn maech verdraghen?
Of bequam hem dit gast gaen as de hondt de worst? 11)
LECKER .

Hy kreech sulcken monopoly 12) in zijn buyck, in zijn borst,
Mit gorren, 13) mit knorren, mit murmureren,
Al 14) haddender vijftich luy over hoop eleghen mit disputeren .
CASPER .

Ba wat zeyde de medecijns van zijn urien ?
LECKER .

Watmen praten by begheerden gien doctoren to zien,
Hy hadd' veel to grooten schrick van dat eeuw ighe gheven
Doe 't nu soo veer was dat by hem self al had deur eschreven, 15)
Warnar neef, denckt omje ziel, seyde doe zijn oude nift,
1) spottend, hetzelfde als e 1 eb a s s, f i j n m a n, s i n j e u r . 2) lukken . 3) daar kan
5) verbee)dt hij zich (vgl . laatdunkend) . 6) gespannen . 7) zuinige .
niets af. 4) dreigt.
8) nicht . 9) daarop volgende . 10) spreekwoord, ontleend aan een inhalig mensch . 11) die
12) rumoer, gelijk bij het verpachten van een monopolie . 13) romdaarvoor slaag kreeg .
15) doorgeschrapt.
melen .
14) als.
IT . if .

7
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Of men om een heer-oom 1) liep, die jou een woortje seyde uyt de Schrift :
Want 'tis mitje al dood' stroom, 2) jou levee is an 't ebben .
fly soud' (seyd hy) al een daelder willen hebben,
En daerom bleef het achter, wat dunckje van sulcken vreck ?
TEEUWES .

Gierighe luy souwen sparen, al metseldense met de dreck,
Een daelder liever to hebben as een hemelsch troosjen!
LECKER .

As by zijn nag'len kort, bewaert by de spaenderen in een doosjen.
CASPER.

Ba dits de grootste vreck van het gheheele landt .
LECKER .

Lestent ging by eens op de Vis-marct met een netgen an sijn hant,
Daer hadd' by wat kat-aels inne koft, en spieringh 'om to asen, 3)
Mit komt de ouwevaer, 4) (slock) en rockten een door de maken .
fly op de bien, mit een staend' zeyl, al kosten 't een ton mit gout,
De Veugelsteeg deur, de Kerxc-brug over, na mijn heer de schout ;
Daer mat hy't feyt ten breetsten uyt, en gingh staen met veel menty
Hoe datmen sulcken ouwevaer most in apprehenty neemen, (temen, 5)
En duysent sucke dinghen meer recht by syn levee an ;
Wat, daer isser soo veel, dat ickse niet al onthouwen en kan .
Oock en dienen wy de tijdt niet to laten verloopen .
TEEUWES .

Wel, maer as wy de provisy zouden gaen koopen,
Soo mostmen segghen hoe veel volcks datter wesen sal,
En wy onse reeckeningh maken na dat ghetal .
Siet dat dienen wy daerom van to voren to weten .
CASPER .

Men sal de pletsen 6) nettekens of moeten meten .
LECKER .

Wel gaen we dan derwaerts, en schickj a nevens my .
CASPER .

Ba den hofmeester betamet to gaen aen de hoogher zy,
Als by met zijn tweej en gaet, dus hebbe kick 7) gheen ghenuyghen
Dat ghy oulieden dus in 't mits com t vuyghen ;
Want dats d'eerlijckste plets alsmen gaet by drijn .
LECKER .

Neen bilo, daer hadj et niet ; 8) dat mach niet zijn,
1) geestelijke .
2) de korte tijd van stilstand tussehen vloed en ebbe . 3) zoo klein, dat
men ze voor aas gebruikte bij het visschen .
4) ooievaar, die op de vischmarkt rondliep en
daar van den afval leefde .
5) met veel getier zeuren .
6) plaatsen.
7) Brabantsch -ik ik, herhaling van het vnw .
8) dat heb je mis .
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Ick seg houwj e rust eer dat ickj e om veer schop .
Mijn komt het midden toe, ick representeer 't heerschop .
Wie steltj e to werck as ick ? an wie winj e j ou broot ?
CASPER .

'k En does niet ick ick, al sloeghdy my doot .
Sodd' ick een and'ren mijn plets laten bewaren ?
lck ick heb t'Antwerpen voor hofmeester ghedient over dertich jaren,
En soude nu eenen lacker 1) my doen dees boon?
TEEUWES :

Ay lieve, ick acht die leurery 2) niet een boon,
'Tis my alliens of ick achter oft voor ga, of boven of onder :
Maer hoort na mijn segghen, op dat wy sonder
Gheschil en questy moo -hen raken over straet,
Soo dunckt me best Lecker dat ghy voor henen 3) gaet,
Op dat sonder schandael elck bli ft in zijn eere .
LECKER .

Pats gang, 4) j e meucht volghen, ten is niet veere .
CASPER .

Siet ick waer liever doot gheweest eer dat soud' geschien .
Ick converseer daghelijcks met eerlijcke lien,
Wa mochtense paysen dat ick dit ginck ghedoghen .
TEEUWES .

Ghy hebt ghelij ck oock, soo gh'u self niet verhoocht niemant set j e
(verhoglien,
Elck na zijn kaleteyt 5) dat tribelt 6) alderbest .

Lecker klopt aan Warnars huis
Voor den dach Reym, bier uyt, doet de deur open van dit nest .
Schickt uyt de weech, maeckt ruym baen, dit volck moet nae de
(koocken .
REYM .

Wel we hebben ghien vyer in buys .
LECKER .

Soo meuchje 't stoocken .
PIE, YM .

Otter turf is of niet, denck ick ?
LECKER .

Al even gauw .
Ileb je gien turf, legt hout an, ofje crijcht een grauw .
°) vodderij, beuzelingen .
1) losbol, met b ; gedachte aan bet Fransche 1 a q u a i s .
5) kwaliteit, woordspeling met kaalheid . 6) trihhett,
3) vooruit . 4) dat gaat je voor .
trippelt, gait .
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REYM .

'T isser niet .
LECKER .

Hebj e gien plancken op solder? liert mit verstant spreken .
REYM .

Wat brabbeltme deuse vent, soud' ick het huys an brant steken?
LECKER .

Waerom niet ? 't werck moet voort gaen, ten mach gien quaet,
'T is bruyloft .
R`.EYM .

Hy raest, Godt betert .
LECKER .

Oft schaft ander raet .
Hier is hofmeester, kock en kocx knecht, die moghen niet toeven .
Gaet in maets, gaet in . Laet me de bruyts wijn eens proeven .
REYM .

Wijn? wijn in zijn mont nemen ? men soud' niet darren 1) hier .
Kalje van bruyts wijn Lecker ? vraecht na bruyts scharrebier, 2)
Wijn quam hier noyt over de drumpel, hoe praetje dus ?
LECKER .

Isse noch niet ekomen ? soo komptse dan flus,
De baes heeftse al bestelt, de mayt was om ceelen . 3)
Adieu ick selje soo Lang de wijsheyt bevelen .
Als Lecker weg is, en Casper en Teeuwes binnen zbn, komb
Warnar aan
Ick miende de eer to bewaren as vader des bruyts,
Maer dusschen 4) sootjen aeltjens as klinck-snoertjens 5) om seven duyts .
Nae schelle-vis, nae kabbeljau en was gien kijcken,
Daerom ging ick vande Vis-marckt na de Hal toe strijcken,
Maer lams-vleys, kalfs-vleys, queen-vleys, 6) al 7) wast uyt de kerf, 8)
Het pont ien reael 9) kijnt, ick hebt wel hondert werf
Mijn leven soo goet om ien braspenningh 10) sien kopen .
Ick docht in mijn self, dit volck sou ien mensch 't vel of stropen .
Dan kost het noch van dropen, 11) van turf en hout,
Jae wel alle dingh is soo duer datter ien mensch of grout,
Ten is niet an to halen, siet daer valt nie mier to segghen .
scherp) bier. 3) bewijzen van betaalden impost . 4) dusli. k
1) durven . 2) dun (schar
een
zulk een . 5) een dun touwtje, waarmede van buiten de klink der deur werd opgelicht.
6) vleesch van eens onvruchtbare koe .
7) alles.
8) buiten de schreef, to duur.
9) eene kleine Spaansche zilveren munt
31/2 stuiver. 10) tien duiten (12 d . - 1 1 2 St.).
11) met vet bedruipen .
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In 't lest heb ick bet oock by mijn self over gaen legghen,
Dat of ick nu al groffelijck de milde le(rh en speul, 1)
As de bruyloft over is, soo doet bet even veul .
Een deel jonge spil-penninghen moghender wat op smalen,
Maer by de vroede sel icker eer mee behalen .
Die wat spaert, die wat bet, dat leerdeme mijn peet .
Het isser soo mackelijck niet an to komen, datje 't weet,
't Wort soo licht niet ewonnen, as verslempt of versopen .
Wel wat beduyt dit ? de deur staet t'mijnent wijd open .
Ofse de Pot oock opgraven `:' och se hebben 't soo drock .
Teeuwes is in het voorhuis aan het spreken
Wel isser gien spit? maeckter ien van ien besem-stock .
De riemen die men heeft, daer moet men mee roeyen .
Daer is de spijs op ien brief ken, jongen maecktme wat to spoeyen .
Segt de vleys-houwers en voghel-wijven dat ickje heb estuert .
Speulnoot, dese pot is to kleyn, lient ergens ien grooter by de buert
Suycker en kruyt 2) by den back, 3) dat ken hem niet krencken . 4)
Warnar hoort dat
Och daer hoor ick den Pot noemen, wel mocht ick bet dencken,
Daer heb ick voor-secker de dieven after 't ghelt,
Och hoe kloptme 't hert, och hoe ben ick ontstelt .
Ick seller after her tyen mit roepen en kryten,
En soo langh as ick staen kan niet ophouwen van smyten . 5)
Hi gaat naar binnen en jaagt ze allen weg ; Teeuwes komt
het laatst bet huffs uitloopen
Ick bin by gort de leste, bet is al op de bien .
Heefter niemant meister Casper oft mijn jonghen esien ?
Segtme doch vrome burghers wat zijnse op eslaghen ? 6)
(tans doot datwe ons allegaer van ien ouwe man voort laten j agen,
Ick bin bloedich en blaeuw, soo sat hy'er op mit de stock,
Ten bate niet of ick riep, hou op, ick bin de kock .
Ick seg by heeft ien quae dronckensch ap, indien by buys 7) was .
Somma 't gaet redelijck toe, nae datter gien hout in buys was,
Hy heeft ons an hout gheholpen iens voor al .
Warnar komt naar buiten
Kom mijn herwaert ghy rabaut, 8) ick segje hout stal .
°) specerijen, kruiderij .
3) schotel.
1) lig to spelen .
6) welken kant zijn zij opgegaan?
7) dronken .
8) schelm .

4) schaden .

5) slaan .
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TEEUWES .

Wel gecxkap, hier stae ick nou, wat hebje to vraghen?
WARNAR.

Wat hebjeme daer suckers opsteecker 1) to draghen,
Weetje wel wat datje my dreyghde daer mee?
TEEUWES .

Waren mijn mijn sonden soo leet, als dat ick dat niet en dee,
Het soumen op men sterf-dach wel dapper vromen . 2)
WARNAR .

Ick seg datter gien argher schelm as jy uyt en mach komen,
En dat ick op niemant ben ghebeten soo fel .
TEEUWES.

Dat en liegje niet (fijn man) 3) al kenjet we],
De saeck is blijekelijck, ghy hoefter gien tuygh of to belegghen : 4)
Maer jy ouwe Susannes-boef, wat hebje op ons to segghen,
Datje dus et regement stelt 5) sonder eenighe reen?
WARNAR.

Vraeghje dat stucke diefs? 6) binje daer niet mee to vreen,
Soo berouwtme dat icker niet bet op sat mit beucken .
T EEUWES .

Ick sweertje, ick selje die kop weer iens zoo murruw meucken, 7)
Dat sy d'ierste maent het niet vergheten en sal .
WARNAR .

Moghelij ck is misselij ck 8) by provisie hebj et al .
Wat hebje in men huys to doen as ick bin buyten?
TEEUWES .

We], selmen t'avont tot jou gien hylijck sluyten ?
Ick en den hofmeester quamen bereyen 't mael aldaer.
WARN AR .

Wat roert jou wat j ck eten wil, 'tsy raeuw of gaer,
Ick segje dat het veel is, ghy zijt mijn voocht, jae trouwen . 9)
TEEUWES .

Ick vraegh jou ofj a t'avont gien gasteb of 10) selt houwen
WARNAR .

Ick vraegh jou of ick gien sorgh magh draghen voor mijn huys ?
TEEUWES .

Ick vraegh jou wie jou soo veel verkort as een gruys? 1] )

4) getuigenis bijbrengen .
1) lang mes.
2) veel voordeel doen .
3) zie bl . 97 aant . 1 .
5) de wet stelt .
6) galgebrok .
7) slaan (moker) .
8) onzeker (missen) .
9) wel zeker !
10) gastmaal (bet uitnoodigen van gasten) .
11) korrel .
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Segme waerom wy de maeltijt niet bereyen en moeten
WARNAR .

Vraechje dat stucke schelms ? wat hebje to wroeten
De kamer, de binnen-haert, en 't hiele hugs deur?
Men seltj e verlieren, dat hebj er veur .
Waer 't datje jou allien emoeyt hadt mit de koocken,
Ick hadje mit de kneppel de kop niet ebroocken .
Staet of, seg ick je, en komme de drumpel niet to nae,
Of wilje dat ickje voort de poot 1) in slae ?
Gaet niet deur, blijft daer staen, ter plaetse voorschreven .
TEEUWES .

Ick segje datje past 2) mijn mantel weer to gheven,
En mijn eene kock-mes met silv'ren beslach,
Of ick gae van hier niet, vanden hielen dach .
Gans lyden hoe gatet een mensch uyt zijn mienen,
Ick docht geldt ande hoenderen, en de barbier 3) selt an my verdienen .
Warnar is na de woorden, waarbi Teeuwes zijn good teruoeischt, naar binnen gegaan en komt, nu in zich zelven sprekende, terug
Neen by gort, soo lang as het daer leyt en heb ick gien vree :
Waer ick gae, waer ick stae, het kats-hooft moet mee,
Ofmen dat ghespuys daer eens ging inde aerde wroeten
Men loerd' 4) me soo niet, het moest uyt de paerdevoeten . 5)
Raecktenser after het was voorseecker hor . 6)
(tot Teeuwes) . Loopt nou binnen, wilje kock, mit al jou ghesnor,
Ick gheefje oorlof, en denckt dat je blijt toe sint .
Koockt en smoockt, klad en knoeydt nou so lang totje moe bint
Loopt in kamer en koocken, en waerje begeert .
TEEUWES .

Schoon bescheyt, nouje ongs soo schendich of hebt esmeert,
'T hooft doet my soo seer dat ickme niet weet to laten . 7)
WARNAR .

Jy sint ehuert om to koocken, en niet om to praten,
Wiljet niet doers, gaet deur, ick passer niet veel op . 8)
TEEUWES .

Je selt het miester-loon betalen van mijn gheblutste 9) kop .
1) voorhoofd, kop (zie bl . 87 aant . 6) .
6) weg .
4) fopte .
5) uit den weg .
9) gedeukte .

2) zorgt .
3) heelmeester of meester .
7) hoe mij to houden .
8) geef er niet veel om .
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WARNAR .

Ick segj e niet veul, maer ick raedj e to swijghen .
TEEUWES .

Fijn,
man, ick bin ehuert om to koken, en niet om slagen to krijgen,
Verstaeje dat ?
WARNAR .

Wilje wat hebben roeptme veur recht,
Of loopt en haelt j ou maets, en weest een goet knecht .
Teeuwes g aat heen en Warnar zegt tot zich zelven
Hy gaet deur, wat sou by rechten, 1) zijn bewjs heefgien klaerheyt
Maer blommerhelten 2) wat steect hem een arm man in swaerheyt,
Die mit een rijck man anspant, men is voor-seecker inde ly,
Ofjer an hylickt, of zijn compeer 3) wort, of maetschappy
Van eenighe komenschap me soeckt to maken,
Je selt voor-seecker in 't onderspit raken .
Dat blijckt an dese Rijckert, die staet as kacx 4) nae de mayt,
Maer by heeftet 'er voor-seecker op toe elyet
Om me de Pot behendich t'ontmorssen . 5)
Ick wed' by dit volck, 't welck hem verstaet op lorssen, 6)
Expres ehuert had, en opghespeurt met vlit,
0m datseme de buyt souden maken quijt .
(maet
't Was quansuys om mijn swager to worden : ay lieve hoe druych, 7)
Maer Warnar is soo slecht 8) niet, as hem 't hooft wel ruych staet :
Hy is dicht op sen penninghen, dat meuchj a verstaen ;
Daer heb ick noch een bataelj e ghehadt met onse haen,
Die leydt ter doodt ghewont, ghesteecken en ghekurven ;
0 ! die schelm - hadd' my oock ten naesten by bedurven, 9)
Maer de kop worde me kroes, in ick gaf hem sucken lap,
Hy was daer inde vloer doende met zijn klaeuwen, schrap, schrap,
Daer de Pot stondt begraven, by gans eleweecken, 10)
Ick loof niet ofde kocks haddent hem innesteecken .
Gans lyden ick was soo op men peertj en : ick was soo quaet .
Souw ick niet ? daer een dief to vynen 11) op hieter daet !
Terwijl dat by int breecken was, ick lietme van de noot raen,
Die een dief in zijn huys vijnt, mach hem sonder ommesien doot slaen .
Maer holla, daer komt mijn toekomende swagher 12) aen,
Pat ick hem soo sonder spreecken verby souw gaen,
Waer in dese gheleghentheyt een saeck die niet en dienden .
1) in rechte verkrijgen .
2) (Gods) bloedend herte . 3) makker . 4) zie bl. 95 aant. 8 .
8) onnoozel .
9) ongelukkig gemaakt.
5) ontfutselen .
6) knoeien .
7) droog, leuk .
11) vinnen, vinden.
12) schoonzoon.
10) Gods heilige week, de li.jdensweek.
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Warnar beluistert Rijckert in eene beschrijving van de spit- en
praatzucht der vrouwen ; als deze aan het einde is, zegt hij
Elementen, toekomende swagher, hoe keunje oock .
RIJCKERT .

Heb jet ehoort ?
WARNAR .

Van stuckj en tot beetj en.
RIJCKERT.

Wie soud' niet veur sucken last grouwen
WARNAR .

Ick heb staen lachen dat ick mijn buyk mit bey mijn handers most
Jae vaer, trouwen je keunt ondieft . 1)
(vasthouwen,
RIJCKERT .

Noch heb ickje het duysenste deel niet van haer rancken verbrieft. 2)
'k Lach liever in vij f en twintich veghevieren, dan ick gingh mit een
(rijck wijf brallen . 3)
WARNAR .

Wat hettet to beduyen, je soud' een mensch een jeught in 't lijf kallen,
Ick heb een welghevallen an j ou suynighen aert.
RIJCKERT .

Hoor hier, evenwel raed' ickje datje de eer opje dochters bruyloft
Zi n jou bruygooms kleeren al of?
(bewaert .
WARNAR .

Of vaer ? neense trouwen .
'k Heb daer een grofgrayne kasj ack 4) legghen, mit een paer versette 5)
(mouwen,
Daer sel ick hetje wel mee aftouwen, 6) den eersten en tweeden dach,
Een yeghelijck moet het anlegghen nae dat zijn staet vermach .
Die niet heeft, mach niet to werck gaen oft rosenobels 7) sou regenen .
RIJCKERT .

Neen, j e hebt noch al wat, en God kent meer seghenen,
En makers het kleyntj e tot een grootj e .
WARNAR .

(ter' ziide)

Dat woort staetme niet aen .
Hy weet vande Pot, de mayt heeftme verraen,
RIJCKERT .

Op wien hebj e to preutelen ? 8) hoe hebben wy 't nou ?
1) voorzeker, je kunt uitstekend (praten) . 2) overgebriefd, verteld . 3) pralen. 4) overrok
(c a s a q u e) van grove stof (grein) . 5) verstelde. 6) afdoen. 7) Engelsche gouden
munt van ruim f 8 .
8) pruttelen .
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WARNAR .

Op wien sou ick preutelen aers as op jou ?
RIJCKERT .

Wat heb ick anders ghesocht as jou wel to believers?
WARNAR .

Dat meuchje wel vraghen, je sontme daer 't huys vol dieven .
Wat had ick daer ien krioel, wat wasser ghewauwels,
Een hiele galgh mit 1) cocks, en drie vier hondert krauwels,
Al eerloose schelmen, overgheven 2) en stout,
Elck mit twie paer handers, nae mijn beste onthout, 3)
Sy grepen slech toe, niet iens datse om ien pot of pan badden .
In somma, 't was al diefachtich tot de klieren toe these an hadden,
Die besmeert van kladden en kliecken waren soo grof,
Dat, watter iens anraeckte, dat kreeghjer niet of
In de eerste drie weeoken, of ten minste veertien daghen
Al hadj er oock ien dreg of ien ancker ingheslaghen,
En spandemer vier paerden an van iender 4) haer .
RIJCKERT .

Hoe gheefjer wat after . 5)
WARNAR .

Ick segje 't is waer .
RIJCKERT .

Nae dat ick dan hoor soo heb jyse al late gaen .
WARNAR .

Al hadmen 't hiele lijf vol oogen, 't was heur niet meugelijck gae to
Sy waren geduymt en gevingert, as ien raven gebeckt .
(slaen :
RIJCKERT .

Wat dunckje van de wijn, heeft de kraen al iens gheleckt,
Of wasse, doenje uytgingt, noch niet inghekomen
WARNAR .

Dat sel ickje niet segghen, ick heb gien wijn vernomen,
(huys.
Ick ghever oock niet om, sy komt ien Kiel j aer niet tot mynent in
RIJCKERT.

Evenwel moet ick jou t'avont iens maken buys
't En past niet met allen datmen ien hylijck so droogh sluyt .
WARNAR .

Ick houwer niet of.
1) wel zeven. Z e v e n i s eon g a l g vol. 2) overgegeven (versterkingswoord) ; doortrapt.
3) weten.
4) eender ; naar bet volksgeloof dat paarden van eenerlei hear het best trokken .
5) na : weet je er nog meer vaii?
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RIJCKERT .

(vrunt.
Ghy moet, of puys 1) waer 't oogh uyt .
Jy moet het welvaeren van 't hylijck drincken, binje jou dochters
WARNAR . (ter zijde) .

Ick houwer mijn geck me : 'k weet waer by 't op het emunt,
Hy meenme mit ien abelheyt 2) droncken to waken,
Om moytjens en mackelijck after de duyten to raken
Maer lieve broer jy loerme 3) soo niet,
Ick seller ien schot veur schieten, so ick aers Warnar hiet .
Ick sel 't buytens huys erghens, daer 't niemant en rooft, steken,
Soo sel zij n wij n uyt 4) wesen, en by vergheefs zij n hooft breken .
RIJCKERT .

Wat segj er toe, selj e duyts wesen 5) van daech
WARNAR .

Alle wesen moet wesen, seyd' de man, en ick moet nae den Haech : 6)
Wy sullen iens ompoyen as alle dingh klaer is .
RIJCKERT .

Adieu dan tot t'avont, ick gae om ien notaris .
WARNAR .

Wat wordenn jou laghen eleyt, o ronde schijf .
O Pot! wat gater mennich man op jou lijf .
Wel mocht ick het dencken dat dese knecht niet veul ziels hadt.
Waer schuyl ick de Pot nou best? laet iens sien ; in 't knielsvat . 7)
Bay saft 8) ick moet veurme sien wat ick bedrijf .
Lest ging ien barbier in de maeneschijn wangderen mit zijn wijf,
't Kerckhofjen om, tot datset an 't groot-school 9) schier brochten
Doe seyd hy, wijfjen ofwe hier ien doots-hooft uytsochten,
Dat kars inne vars 10) was, inne gaef inne goedt .
(bloedt !
Ten doots-hooft, seydse, ien doots-hooft, wat binje ien nuwelijck 11)
Jae ien doots-hooft, seyd' by weer, dunckt het jou. ien gril sot
't Sou proncken inde winckel as ien becken in 't milschot, 12)
Jy meucht soo lang wachten : mits 13) klom by er in .
Sy begon to roepen, miester Wybrant wat hebje inje sin?
Komt ras of. Wacht, seyd' hy, dat icker ien sonder mortel 14) soeck .
Doen by 't had, quam hy, daer isser ien, draechtet onger jou schor(tel-doeck .
2) handigheid .
3) zie bl . 103 aant . 4 .
4) uit
1) goes : er zou iets aan ontbreken .
het vat .
5) stevig drinken (een Duitschen dronk doen) .
6) spreekwijze, volgens Bild.
ontleend aan den man, die voor het hof in Den Haag terecht moest staan .
7) bekke8) wacht, zacht wat .
neelsvat (keneelsvat, kenielsvat, knielsvat) - - knekelhuis .
9) de
groen,
Latijnsche School. 10) kers (kras) en versch (frisch) =-= kersversch . 11) nieuw
zonderling .
12) middelschot, tochtschut .
13) meteen .
14) gruis, beengruis .
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Doe ginghense 't Gravestraetje deur, de Nuwedijck over, soo laugh
(wast to deech . 1)
Maer mits asse op het Water komen, recht veur de Sout-steech,
Daer een diel j ongens liepen bochten, 2) komt de wij nt en blaester
Bet schorteldoeck op ; daer wast tovenaester,
Tovenaester, van roepen en mit goyen in 't til . 3)
Somma se haddet soo quaet ast diende datse 't lijf behil .
Neen, school ickje daer Pot, de droes mochtje moeten . 4)
Quamen de barbieren daer onder de doots-hoofden to wroeten,
Sy trapanneerde 5) jou, sy annatomiseerde jou van leers tot leers .
Die ong'er heur hangden komt daer is toch al veur ebeen . 6)
Vloochse die weeh op, ick sacher noyt veer of vlerck of,
Ik gaese liever begraven op 't Ellendighe kerckhof,
Daer wort niemant begraven as verwesen lien,
En daer sel tussehen dit en morghen gien j usticy gheschien .
Warnar gaat met zijn' schat naar het Ellendige kerkhof (aan
de noordzi de van den Dam), waar toevallig ook Lecker juist is
Souter byget soo toegaen mit loopen, mit ritten, 7)
Ick wod niet datmer alle daech op ien hylijck sou sitters .
Daer heb ick ongse Ritsert esocht om heynd en om by,
Ten lesten sey my ien van zijn speulnoots, by was inde libry 8)
Daer vond ick hem legghen mit de neus inde boecken ;
Gans lyden Ritsert, seyd' ick, hoe heb ickje loopen soecken,
Tot Peteweynen, tot Heermans, tot de waert in de Luyt,
Op de dans-kamer, op 't schermschool, kaetsbaen in, kaetsbaen uyt .
Wel, seyd' hy, hoe dus nechtich ? 9) wat isser ? laet hooren.
'K seyd hem van zijn ooms hylick, 't was suckers donderslach in zijn
De kaerl besturf, so veranderd' hem zijn bloedt .
(ooren,
Dat loof ick, by had zijn mongt al emaeckt op het goedt .
Rijck-oom, miend' hy, sout hylicken wel voort 10) staken .
Maer byget op ien ouwe petemoey coachmen reeckening maken ;
Met de nooms gaet het dickwils uyt de gissing goe luy,
Al zij nse out en of, sy kryghen wel ien buy,
Somtijts alsoo licht as de ierst ankomende vryeren .
En ien oud' man mit ien jonge vrouw, wisse kyeren . 11)
WARNAR .

Ick moest bylo behendich to werck gaen dat hef niemant en siet .
Is hier oock volck inde vaynsters? neen, daer is niemant niet .
1) in orde, ging alles goed .
2) een' ketting vormen en zoo rondslingeren .
3) meteen
(was) het gooien op handen .
4) ontmoeten .
5) de hersenpan doorboren (tr6paner) .
6) gebeden : die komt er niet van op . 7) draven . 8) bibliotheek, toenmaals in de Nieuwe
Kerk.
9) haastig, zie bl . 90 aant. 6.
11) kinderen.
10) spoedig .
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Hier sel ick mijn hert en mijn nieren begraven .
0 kerckhofje, kerckhofje, bewaert de haven 1)
Datse niet in handen en val van ien aer .
LECKER .

Wie is daer op 't Ellendige kerckhof ? 't is biget de bruyts vaer.
't Is duere tijt graven, 2) se ghelden ghelt mit hoopen .
Ick gis dat by de kerck dit hoeckjen in 't pros 3) of wil koopen,
Ommer ien graf voor zijn self to bouwen nae zijn staet,
En de rest onder de vrienden uyt venten by de kleyne maet .
Hy doet wel, en wyselijck dat by d rnckt om sterven ;
En hout by 't al 4), by laet zijn nakomelingen groot goet nae an erSy slaen gheweldich op, en rysen van dach tot dach .
(ven, 5)
Wel, by wroet inde aerd', wat of dit wesen mach ?
Ick deynck immer 6) niet dat by er yet het verloren,
Ten waer yemant van zijn voor-ouders daer by uyt is eboren .
Dit moet ick nae sporen, wat dat het beduyt .
Ick souwer wel haest in wesen, waer by er maer uyt .
Wat blinde Gerrits grepen 7) zijn dit ? by maeckten 't noy ; jrov i . S)
Hy stamp-voet of by turf trat, daer klimt by over .
Deur 9) is hy, nu ist mijn beurt ; soo de luy my hier sien,
Sy meughen deyncken dat ick erghens by ien tovenaer dien .
Den ouwen en ick bey dunckme dat we zin mal .
Als Lecker over den muur klimt, ziet hem Warnar, die teruggekeerd was
0 mijn pert begint to popelen, daer krijch ick ien in-val,
Offer yemant mocht hebben staen kijcken deur ien glas . 10)
Het hert dreunt inme lijf oft ien dans-kamer was.
Jy schelm, wat doeje op de muur? de kop sel ickje breken .
Flucx, segickj e, gheef over.
LECKER .

Wat hebje op me to spreken ?
Wat brabbeltme dese geck, wie doetje to kort ?
WARNAR .

Ick seghje stuckediefs geeft over.
LECKER .

Ick weet niet watje schort .
WARNAR .

Fluex segh ick je gheeft weer, 'ten sinnen gien leuren .
1) have .
2) van graven : de graven zijn duur .
3) in 't groot (en gros) .
5) grond .
6) toch .
7) grepen zooals een blinde doet : dolle kuren .
9) weg .
10) ruit .

4) alles .
8) gekker .
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Wat hebje to trecken, to stooten, to scheuren ?
Ick seghje by gans honden 1) je seltme laten gaen .
Warnar slaat hem
Hout dat, en dat, en dat .
LECKER .

Wat let j e to slaen ? 2)
Wil j e slaen, loopt heen, inne slaet jou eyghen .
WARNAR .

Geeft weer, of je selt noch bet anloopen . 3)
LECKER .

Wat letje to dreyghen ?
He b ick jou ghedaen eenich ongherief
WARNAR.

Vraechje dat, jou kerck-roover, jy driedubbelde dief ?
Flucx geeftet my weer, of je krijcht nog mier slaghen .
LECKER .

Wat wilj eme voor een dief schelden, wat heb ickj e ontdraghen ?
WARNAR .

'k Wiltje niet segghen, jy Judas ghelijck .
LECKER .

Jy raest, Godt betert, of je bint fantastijck, 4)
Of 't verstant is op ter tril, 5) dat jou sinners soo los speulen :
O f de kay leutertj e, 6) ofj e hebt jou hooft verhuert tot een ros-meulen
Vat laetje jou duncken ? Ick bin een eerlijck mans kijnt ;
Besoecktme vry over al, en siet ofje wat vijnt.
WARN AR

En gheefj et niet weer gauwedief, voor jou zij n de gerde 7) ree
Waer zij n jou hangden ?
LECKER .

Daer is de een, en daer is de aer .
WARNAR .

Flucx de derde mee .
LECKER .

Gaet in jou consciencij sien of die niet en wroech .
WARNAR .

Jaes, want ick en slae jou niet half ghenoech ;
1) bij Gods wonden .
2) wat belet je to slaan? - wel zeker je moest liever slaanl
4) krankzinnig.
5) op den loop .
6) ge zijt niet
3) nog meer er tegen aanloopen .
wijs.
7) garde, geeselroede .
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Maer ick Belt stracks verbeteren, of seght, wat hebje stolen ?
LECKER .

Waerachtich niet, 1) ick sweert .
WARNAR .

W aer hebj et escholen
't Manteltjen of.
LECKER .

Ick heb seecker gien schult ;
Tast vry waerj e wilt.
WARNAR .

Waer is de broeck me evult ?
Wat steeckter in die sack? 'k wed nou de rabout swicht.
LECKER .

Je meuchtse wel open doen, daer is niet in as een gout-wicht . 2)
WARNAR .

Schut uy t, hockeltje 3) veur, en hockeltje nae .
LECKER .

'T is den baezen sack, daer ick om ghelt me gae .
WARNAR .

Inde diessacken . 4)
LECKER .

Daer is niet van 't jou, tast vry wat lagher .
WARNAR .

Wie is jou baes ?
LECKER .

Jou toekomende swagher,
Die heb ick wel anderhalf jaer gheweest zijn cassier .
WARNAR .

En as j e ghelt ontfanghen zoudt, wat doej e dan hier ?
LECKER .

Ick zou voort egaen hebben, hadd' jy me niet bejeghent .
WARNAR .

Loop al jou best aen een galgh .
LECKER .

Dat 's moytjens eseghent .
WARNAR .

(ler zijde) .

_Daer laet ick de Pot niet, ick gae en graef hem weer op .
(fot Lecher) . Flucx deur, sonder om to zien, of ick breeckje de kop .
1) niets.

2) goudschaaltje .

3) hokje, hoekje .

4) die- of dijzakken, broekzakken.
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LECKER .

Wel ick gae immers deur, gaps lyden hoe vloeckje
(ter zijne) . Nu sel ick dit soetgens langs sluypen, en kijcken om't hoeckje .
Me dunckt veurseeeker dat de gierighe bloedt
Hier een knoppeldoeck 1) met ghelt begraven hebben moet
Ken ickse vynen, by had van zijn leven gheen snoor 2) lot
Get sacker willighen ! 3) daer het by een hiele smoor-pot ; 4)
Is die boorde vol ghelts zo ben ick eredt .
Ick heb de kas een vier vijf hondert gulden ten afteren eset ; 5)
Hier kon ick het me boeten, 6) 'k word van vreuchd' schier een zanger .
Get by gaeter me deur, by betrouwtse hier niet langher .
Maer nu hyse t'huys niet verseeckert hout, denck ick evenwel
Dat hyse noch erghens al 7) versteecken sel .
Ick sel hem op 't spoor volghen, sonder eenich sammelen,
Hoe sel ick in grasduynen gaen, 8) raeck ick daer after to rammelen .
Ritsert, die zoo heel onverwacht van Lecker vernomen heeft,
dat zijn oom Rijckert met Klaartje zal in het huwelijk treden,
vertelt zijne moeder waarom dit huwelijk niet kan doorgaan ; hij
toch heeft in een onberaden oogenblik Klaartje ongelukkig gemaakt
en begeert dit to recht to brengen door haar tot zijne vrouw to
nemen ; daartoe verzoekt hij zijne moeder om hare toestemming en
verkrijgt die na eenige tegenstribbeling ; zijn oom zal haar aan hem
wel willen afstaan .
Lecker heeft zich van Warnars doofpot meester gemaakt en
is den koning to rjk
Gans duysent popelency, 9) nu bin ick soo rijck as 't water diep is .
W aer is nu Groote-broec, Granmarchand, Snorcop, en de signeurs ?
Kalevincken, kalevincken, al de priemiers vande beurs
Quamense in mijn presency sy kreghen de grangen . 10)
Puf al de kleyne coninckjens, ick bin de coningh van Spangen,
Die soo dickwils als by gaept, brocken gouts as boonen spiet ; 11)
En niet en snuyt dan scepters, en niet dan kroonen swiet .
Wel mach die Warnar zijn naem voeren, wat nar is dat?
Daer ging by de Pot dreumelen 12) onder een steyger inde nieuwe stadt,
En stongh dus veer int water, mit kousen, mit schoenen

1) toegeknoopte doek .
2) snooder, slechter .
3) Gods heilige wil .
4) doofpot .
5) euphemisme voor : bestolen.
6) goedmaken .
el, elders.
8) mij to goed
7) al
doen .
9) God, duivel, apoplexie (beroerte) .
10) volop, hun bekomst.
11) spuwt .
12) wegmoffelen.
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Mit by zijn hielen lichte, ick her achter, s'is vol ouwe dubbeloenen : 1)
Gans sackerlij sj es, 2) dit is by gort een streeck ;
'k Moetme wat uyt de weegh houwen, of by er weer nae keeck .
Warnar heeft zijn' pot gestolen gevonden en is wanhopig

Och had ick het weer, en waer slechts esturven dan .
Wat komt my over, ick bin ien bedurven man .
Hout den dief, bout den dief : wat dief ? 'k weet niet, by is al deur .
Zijn mijn ooghen oock ghestolen denck ick ? hoe heb ick 't? gae ick afIck weet bet warachtich niet, ontstelt zijn de pypen . 3)
(ter of veur ?
Seg jijt mijn iens goeluy 4) keunjet beter begrypen?
Heefter niemant de dief esien ? niemant niet ? niemant niet ?
Of by gaet, of by staet, of by loopt, of by vliet,
Ick sel hem nae schryven in alle langden .
Vrome burghers, ick biddetje mit ghevouwe hangden,
Vrome burghers stae by, helpt mijn op dese tocht,
Dat ick de schelm mach vanghen die mijn om hals bet ebrocht
Dit 's 't eerst mijn leven dat ick soo schendich bedroghen waer .
Wat segj e ? ick siet an jou neus wel jy bint gien loghenaer .
Weetje waer by eloopen is? ay! maecktet mijn bloot,
Ick sel dan maken dat mijn toekomende swager jou op zijn bruyloft
't Is jou een kleyntje, wilter mijn in gherieven .
(noot .
Wat grinnickje' onder jou luy is al mee verschiet van 5) dieven .
Ay betast mekaer daer fens, komtme soo veul to baet .
Isser niemant these heeft ? och ick word desperaet ;
Want den armen raeckt swaerlijck ten hemel binnen .
Jae wel, verlies ick het ghelt, ick verlies mijn sinnen .
`Vat sel ick beginnen ? 't hooft is mijn op bet wilt,
Al mijn moye dubbeloenen allemael t'evens 6) espilt!
Mijn hert dat trilt as ien joffers honckje . 7)
Heefter niemant wat graft-waters ? ay schenckme ien dronckje .
Macher van niemant wat of ? och dit is to onheus .
Houtme dan ten minsten wat eecks veur mijn neus,
Wangt ick sou wet koocken, 8) ick bender soo quax 9) an .
Heefter niemant provisy ? ien pijpjen tabacx dan,
Of ick schayer stracx van, 10) ick kan 't dus niet lang harden .
Siet daer, ick scheur schier mijn reusel en flarden . 11)
Foey, noyt en benarde my sulcken schavuyt .
Ick mocht wel legghen sparen j aer in j aer uyt,
2) Gods heilige kelk (s a c e r c a 1 i x).
3) de
1) Spaansche gouden munt, ruim f 6 .
fluiten zijn in de war, de machine, het hoofd is in de war . 4) de toeschouwers. 5) ver8) misselijk worden .
9) flauw.
10) van
6) to gelijk .
7) hondje .
schot, overvloed .
bet levee .
11) ik barst schier van spijt .
8
H. H.
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En decken de -tafel daer de Pot dan onger lach,
As ick soo lang evast had dat ick swart van honger sach
Nu denck ick ien jonger mach sitten speulen de gilt 1)
Mit de moye dubbeloenen : en noemen me vilt, 2)
Hondt, gierigert, vreck, terwijl by hem verblyen gaet .
Wat segjer of goe luy ? duncktje dattet to lyen staet ?
Om ien hayr soud' ick wel uyt mijn vel springhen van spijt .
Ritsert komt na het met zijne moeder gehouden gesprek
Warnar opzoeken en hoort dit rumoer
Wat redjement 3) is daer veur de deur ? wie leyter dus en krijt ?
Hier moet een otter int bolwerek, of een baers to gallen wesen . 4)
't Is Warnar, (hier hebj et) zij u dochter sal bevallen wesen,
Hoe sal ick het in desen best stellen aen ?
Sel ick vertrecken ? of blyven, of by hem gaen ?
Wat zoudt passers dat ick hem hier liet staen karmen,
't Groote woordt moeter uyt .
WARNAR .

Wie heb ick daer ?
RITSERT .

My ocharmen .
WARNAR .

Ocharmen mach ick segghen .
RITSERT .

En wilt niet schromen .
WARNAR .

Och wat is mijn ien swaricheyt over ekomen
Op aerden is niemant mijns ghelijck in ellendt .
RITSERT.

Hebt goe moet .
WARNAR .

Och hoe sou ick ?
RITSERT .

Ick hebt gedaen, ick kept . 5)
WARNAR.

Wat segje daer ?
RITSERT .

De waerheyt.
1) verkwister.
2) fielt, (zie bl . 80 aant . 8) .
heid wezen .
5) beken het .

3) drukte .

4) onraad of eene moeilijk-
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WARNAR .

Vryer wat gaetj a an? 1)
Ick heb jou vaer zaligher ekent, dat was een angder man .
Waer heb ickt anje verdient? hoe quam 't in jou ghedachten?
Datje mijn woud' bederven mit al mijn gheslachten?
RITSERT .

'k Wasser toe ghedronghen, het heeft zoo willen zijn .
WARNAR .

Toe edrongen ? dat 's proper, ghy geeftet een moye schijn .
Ten deuch niet .
RITSERT .

Ick bekent, ick heb groffelijck misdreven,
En bidd'j ou, neemt het dus euvel niet, maer wilt het my vergeven .
WARNAR .

Foey jou datj e soo na de mij n en soudt staen .
RITSERT .

Ick heb het uyt een dronckenschap en uyt liefden ghedaen,
't Is mijn hertelijck leet, 'k bidje wil 'tint goe slaen . 2)
WARNAR .

Soo trouwen ? As de vrysters nae de bruyloft toe gaen,
Meuchje dan komen strijcken heur kettingen of, of neemen jou keur
Van haer gouwe braseletten, in gaen'er me deur ?
En ist dat de schout ghewaer wordt de voncken 3) knap, 4)
Segghen 't is uyt liefden eschiet en uyt dronckenschap?
Moy ghepraet, daer hadjet ; kostelijck bescheyt ;
'k Hebber gien sin in (seyt Ouchert) 't is een schandelijck feyt,
Ghy meucht wel ghelooven dat dat niemant beklyven 5) doet .
RITSERT .

't Is nu soo veer ghekomen dat het is alst blyven moet,
't Versteuren 6) en helpt niet, dus set u hert to vreen .
WARNAR .

So 't blyven moet ? by get daer toe segh ick peen,
Jy seltse mijn weergheven, of ick draeyje de kraech 7) om .
RITSERT .

Ick hebber berouw af, ay wiltet verschoonen,
Ick selt weer inde rechte brenghen soo veel als ick kan .
WARNAR .

Willens quaet doen, en dan om vergifnis bidden? ick hou' er niet van .
1) overkomt je.
2) goed opnemen.
5) gedijen, voorspoedig zijn .
4) weldra .

3) van de lonten : lont ruikt, het stuk ontdekt .
6) boos worden .
7) hals .

8*
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Jy zoud' se gelaten hebben, so jyse vongt, en gedocht dat het so niet
(zij n sou .
RITSERT.

Om dat ick dat niet en de, ist ree'n dat ickse veur de mijn hou .
WARNAR .

Veur de jou? daerse my toekomt, je meucht de moort 1)
RITSERT .

Niet teghen uwen danck, 2) maer my dunckt dattet soo behoort .
Datse veur niemant aers as veur mijn is, kenje selver verstaen wel .
WARNAR .

Veur niemant aers as veur jou ? hoe of het hier gaen sel ?
Gans elenlenten gheefj et niet weer ?
RITSERT .

Wat ?
WARNAR .

Ick ty na de schout .
RITSERT .

W at dingh sou ickj a weer gheven ?
WARNAR .

De Pot mit het gout .
Of ick sel terstont de diefleyders omje sennen .
RITSERT .

Ick weet van Pot noch 't gout .
WARNAR .

Jy hebt hier stracx staen bekennen,
En wiljet nou aen de pley 3) hebben ondersocht?
RITSERT .

Ick bekent van een Pot? ick en hebt niet ghedocht
'k Weter niet of to segghen, al waer ick gheketent fel .
WARNAR.

Niet of to segghen P al recht, jou ouwe schoenen die wetent wel .
RITSERT .

'k Weet van ghelt noch van Pot, noch van Pots ghelijck.
WARNAR .

Vaerjer nou weer uyt? 4) dits een qua practijck :
Ret zou mij niet jammeren al gaf jou de beul een kerf . 5)
RITSERT.

Ick een Pot, waer van daen ?
1) je (jou) moge de moord (dood) slaan,
2) dunk, meening, wil .
3) polei (p o u 1 i e)
katrol, folterwerktuig .
4) uit de bekentenis .
5) eene suede nl- door den hale.

117

WARE-NAR .
WARNAR .

Van ginder by 't meulewerf, 1)
Onder de steygher van daen, jy houtje soo slech, 2)
En begint nou to vraghen nae de bekende wech .
Maer hoor hier, gheefse mijn weer en maeckt gien mallen,
Ick zel liever ien diel van mijn gherechticheyt laten vallen,
En maeckent mitje of, en meldenje 3) niet.
RITSERT .

Hoe heb ick het mitje, Warnar ? datjeme veur een dief ansiet .
Binje al wel by jou sinners? 0 dit is to smalick .
WARNAR .

Jy hebt het self bekent .
RITSERT.

Wy verstaen mekaer qualijck .
WARNAR .

'k Houw mijn an jou eyghen confessy, 'k heb aers gien verstandt.
RITSERT .

Ick miende dat ick om wat anders van u aen was gherandt, 4)
En dacht dat ghy vernomen had eenighe saecken,
Die u en mijn beyde ten hoochste raecken .
Daer sprack ick jou garen af, had j ij t ande tij dt .
WARNAR .

Seghtme de rechte waerheyt of jy de dief niet en zijt?
RITSERT.

Neen ick trouwen .
WA RNAR .

Wie dan ?
RITSERT .

Ick en kant niet verclaren .
WARNAR .

En soo jy 't to weten komt, seljet mijn openbaren ?
RITSERT .

Van harten garen, dies u daer niet in quelt .
WARNAR .

En dat songder eenighe kortingh van berrichgelt ?
RITSERT.

Sonder berrichghelt : op ghenot 5) en wil ick niet dringhen .
1) molenerf.
voor bergloon,

2) onnoozel .

3) verklikken .

4) ruw aanspreken .

5) percenten
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WARNAR .

En sonder vryicheyt voor de dief to bedinghen ?
RITSERT .

Songer dat ; asjem vijnt, vat hem vry by de kop .
WARNA R .

Beloofjeme dat by eede ?
RITSERT .

Ja .
WARNAR .

Steeckje vinger op.
RITSERT .

Alre 1) man .
WARNAR .

't Is wel, wat hebj e nou to segghen ?
RITSERT .

Jy hebt mijn vader wel gekent, gis ick, Dirck inde drie dreggen,
Die een man vande oude wet 2) was, effen 3) en goedt .
WARNAR .

Soud' ick niet ? wy zij n in een buert opevoet .
Doen by dusschen 4) jongen was, droech by al kammelotte 5) aepsrocken . 6)
RITSERT .

En mij n inoeder Geertruyd ?
WARNAR .

Die is vant gheslacht van de Gaeps-stocken .
'k Was soo groot tot j ou bestemoers, al by den Heer ; 7)
(smeer,
't Was suckers suynigen wij fgen, sy backte boeckedekoecken mit
Mit schijfgens van koolstruyken, inde stee van appelen en krenten .
Waerse een 25 gulden by mekaer had, terstonter mee op renten,
Soo maecktmen de groote kluwes, dat sparen dat wint .
RITSERT.

Van dese twee goeluyden bin ick een eenich kint,
Soo datje voor mijn staet niet behoeft to vresen .
WARNAR .

'k Hebt al wel hooren seggen, maer waer wilj a wesen ?
RITSERT .

Jy hebt een dochter .
WARNAR .

Ja, 't is noch eene jonghe meyt,
1) al gereed .
2) zeden ; ouderwetsch .
3) eenvoudig.
5) kemelshaar (grove stof).
6) een rok met korte panden .

4) zie bl . 100 aant . 4 .
7) reeds overleden .
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Ick hebse van daech jou Rick-oom ten hylick toe eseyt,
t'Avont is de tijdt bestemt datme met de vrienden raet sluyt .
RITSERT .

Dit quam ickje nou segghen, mijn noom scheyter uyt .
WARNAR .

Dat hem byget St . Felten schen 1), wel mocht icker vanne schromen ;
Nu uytscheyen, nu uytscheyen, 'kheb 'tgeluck al annenomen .
RITSERT .

Hebt doch paciency tot dat ick zijn reden ontbloot .
WARNAR .

't Huys is schoon emaeckt, al de naeste vrienden enoot .
Door hem komt mijn ghelt verloren en al mijn druck toe .
RITSERT .

Hoor, ick brenghj e goe tydingh, seght daer slae gheluck toe .
WARNAR .

Daer slae gheluck toe .
RITSERT .

Amen, den Heer die gheeft . 2)
Siet Warnar, die een lelijck stuck aengherecht heeft,
En voelt hem in zijn ghemoet daer van overtuyghen,
Ist re'en dat om ghenade bid, en hem schick tot buyghen .
Daerom is op jou mijn hartgrondeli cke bee,
Dat je mijn vergheven wilt, tgheen dat ick misdee
Teghen u en u dochter, niet uyt vileynighe boosheyt,
Maer uyt een heefe min en droncken reuckeloosheyt .
Ick selse to wijf nemen, indien jijt begheert
Want ick moet het belyen, ick heb haer onteert,
En s'is rechtevoort 3) op 'tuyterste swangher .
WARNAR .

Och wat komt mijn al over, waer toe leef ick nosh langher?
Och 'tis to veel, 'tis to veel .
RITSERT .

Hoe schrey jy dus luydt?
Jy selt so rasch bestevaer 4) wesen as u dochter de bruydt .
WARNAR .

Op niemant en was de Fortuyn oyt grover gram .
RITSERT .

Hierom was mijn oom wel to vre'en dat ickse overnam .
Gaet vry in huys besien oft niet is als ick jou heb eseyt .
1) hij krijge de vallende ziekte .

2) geve het .

3) nu .

4) grootvader .
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WARNAR .

Noyt ongheluck ailien, noyt leydt songer leydt
De voorspoedt schijnt allemael 1) van me to wijcken .
RITSERT .

Jy sult het zoo bevinden .
W ARNAR .

Ick moet het bekijcken .
Och hoe bin ick ! och hoe, och hoe is mijn hert beswaert .
RITSERT .

Ick selje volghen . 'k Mach toeven tot dat by wat bedaerdt,
En hem alles verclaert de meyt die by heeft in dienste .
De saeck is duncktme nu op 't ongesienste . 2)
't Saller voortaen 3) op beteren, maer wat stae ick hier stil ?
Best gae ick een straetjen om, en keer als ick wil .

z

Dit doende, komt hb Lecker tegen, nog altijt uitgelaten over
gestolen schat

bil l

Geen coning mijns gelijck, 'tsy Turck of Karsten .
Jae wel, an dese blijtschap eet ick mijn buyck to barsten .
Een smoor-pot vol dubbeloenen : o de groote geck !
'k Wed byget dat ickse ong'er gien steygher en steck.
Soo moester mit den vreck worden om esprongen .
RITSERT .

Sie ick daer ongse Lecker niet ? j ae 'tis de j onghen,
't Is drie uren gheleen dat by quam inde lybry,
En by sel noch niet t'huys gheweest zijn sint by scheyde van my .
LECKER .

Soo hoortmen hem deur to strijcken 4) die ouwe molijck .
RITS ERT .

Lecker, gaet hier, hoe staet het aensicht dus vrolijck ?
LECKER . (ter zijde) .
Gans lyden 'tis Ritsert, waer laet ick de buyt?
RITSERT.

Hebje gien schaemt inje lijf?
LECKER.

Hoe soo ?
RITSERT .

Vraechje dat, je guyt
1) al to male, geheel en al .

2) op het leelijkst.

3) van nu af.

4) straffen .

WARE-NAR.
LECKER .
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(ter zijde) .

'k Bin bespiet, by weter of.
RITSE RT .

W at staej e en preutel t ?
Waer hebj a soo lang eweest ?
LECKER .

Men leyt en neutelt 1)
Mit het ghelt om dese setting, 2) 'tis seker gien ghemack .
RITSERT .

Hebjet ontfanghen?
(ter zij(le) .
Wat seg ick best ? wast in ien sack,
Ick liet het hier soetj ens glyen tusschen twie stoepen
Maer dat 3) de Pot brack, sy sou to luy 4) roepen .
Dus moet ick 't sien hoe ick 't hem best angders ontlegh . 5)
LECKER .

RITSERT .

Wel benghel sydy doof geworden? hoorje niet wat ick segh
LECKER .

Het ghelt ? j ae wel, j ae, j ae, ick hebt ontfanghen
Maer by deder mijn soo veul kleuter-gelts 6) by langhen,
Dat de propre som to draghen valt hiel swaer.
RITSERT .

Swietje daerom soo? wat segje vande wisselaer?
LECKER .

Maer 't sel wel ien reys to pas komen, dat wil ick hem sweeren .
RITSERT .

Laet dan sien, wat hebj e j ou al an laten smeeren .
Waer is de specificacy ? 7)
LECKER .

Ick hebse in mij n taflet . 8)
RITSERT .

Laet lesen .
LECKER .

So ras as ick t'huys kom sel ickse stellen int net .
RITSERT .

Ick heb elders to doen, toontseme : waer toe dit ghetrantel?
LECKER .

Het taflet is uyt mijn sack .
1) ligt to talmen .
2) bepaling van de waarde der muntspecien . 3) gesteld dat .
4) luide.
5) misleid .
6) klein geld .
7) nauwkeurige opgave van de ontvangen
muntspecien .
8) portefeuille (tablet t e s) .
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RITSERT .

Wat futselje mit de mantel?
LECKER .

Niet mit alien, ick heb sucken j euckt inme sy.
RITSERT.

Ick wedder bestaytjens 1) schuylen of ander snoepery .
De mantel op, men momter 2) niet .
LECKER .

Get Ritsert konjet heeler,
Ick souj a de helft van 't profij t me deelen,
Jy meucht al de waerden betalen van de eerst tot de lest,
En wesen noch ien wijl ien goedt knecht 3) op de rest .
'k Reb ien avontuertjen 4) ehadt dat to byster nae mijn sin is .
RITSERT .

Je hebt ien doosj en evonden (denck ick) daer ien j uweeltj en, 'k
(mien ien j ouwetj en 5) in is .
LECKER.

Ick seg'er ien jouwetje teughen, 't is niet qualijck ejout .
RITSERT .

Je hebt ien glaesj en by 't Boshuys 6) geraept .
LECKER .

Seg ien Pot mit gout,
So vol dobbeloenen as ick pas 7) weet to draghen .
RITSERT .

Ick verschiet, 8) gaps lyden, hier komt het varcken onder sijn magen .
Waer hebjet van daen ehaelt? 'tis zijn leven niet ehoort .
LECKER .

Ginder ongder ien steygher, by de Heylighe wechs poort,
Daer lach het wel dus diep inde modder eweken . 9)
RITSERT .

Jy deuchniet, daer hebjet ongse Warnarbuur sien steken,
Die mijn toekomende schoon-vader is .
LECKER .

Wat segje is by ?
RITSERT .

Mijn toekomende schoon-vaer.
LECKER .

Dat komt suyverlick by .
1) pasteitjes .
2) men speelt hier niet voor mom (masker) of comedie . 3) een vroolijk
leven leiden.
4) buitenkansje .
5) woordspeling met juweeltje ; jouwen, bespotten .
6) boshuis, wapenhuis .
7) nauwelijks .
8) van kleur, ik schrik .
9) gezakt.

WARE-NAR .

123

'k Wilme laten hanghen verstae ick me die saken .
Wel jy en je noom wilje compagny maken?
RITSERT .

Min noom is to vreen dat ick bruydegom bin .
LECKER.

Wilje elck wat toeleeghen, 1) en reden t'saemen in, 2)
Geli ck de kleyne kometj es 3) op de groote vaerten ?
Ay segme doch iens hoe verdielje de paerten ? 4)
Ick bin om to lieren tot uwent besteet .
RITSERT.

Ten is niet quaet datmen van alles weet .
Maer 'tis niet goet hem alles t'onderwinden . 5)
LECKER .

Dit staetme to selsaem veur, ick kent slot niet vinden.
Jy de bruygom mit Claertje, wie droes sou dat raen ?
RITSERT .

't Is soo ickje seg, Rijck-oom heeftse of estaan,
Door then datse swaer by my gaet, om mynent willen .
LECKER .

Gans lijden, men gheeft groot ghelt veur dese nuwe brillen, 6)
Maer ick gaffer mij n l este ghelt wel veur wist icker ien,
Daer ick inde luy haer boesem of deur heur lenden kon sien,
'k Souwer mijn lijf nae settee, gelijck de wayluy 7) op bet wilt loeren,
En sien van stuckje tot beetje watse in heur schilt voeren .
RITSERT .

Jy meucht j ou mongt wel snoeren ; deynckt iens wat het lijckt,
Van ien jonghen as jy, die maer ierst inde werelt komt en kijckt,
Ick wed'er niet veul luyden vermaeckt met jou klap sin .
LECKER .

Ho,
Men
Die
Ten

ho, zijn mongt to snoeren dat heeft lydich 8) veul snaps 9) in .
vintse die haer niet en verstaen op dat stick,
wel de helft to langer school ghegaen hebben as ick
benaude 10) tong is soo bitter as bakelaer . 11)
RITSERT .

Jonghen gaej a soo voort ghy wort ien aerts kakelaer,
En dient bet ien makelaer, as ien coopman by nae.
LECKER .

Neen seker, 'tpraten komt de coopluy oock al to stae,
1) inleggen (kapitaal) .
2) eene reederij opzetten .
3) koopmannetjes .
4) aandeelen .
5) zich bemoeien .
6) verrekijkers, in het begin der 17e eeuw uitgevonden . 7) jagers .
8) pijnlijk, zeer .
;
veel
praten
is
noodig
om
to
leeren
zwijgen
.
10) in be9) gebabbel
dwang gehouden.
11) laurierbes (bitter van smaak) .
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Om to vercleynen haer scha, en haer winst breedt uyt to meten .
RITSERT .

Je diende somtijts wel wat op de huyt esmeten,
Of ien wbltje beschuyt to eten op de Spaensche galey .
Kom, gaet mitme nae Warnars toe .
LECKER .

Nae Warnars toe? ey .
Wat sel dat dock beduyen? ick hebt rains evonghen . 1)
RITSERT .

Vynen is stelen : wat brabbeltme deuse jonghen
LECKER .

Jae, nouje de dochter hebben selt ; maer stelje fens in mijn graet, 2)
Tuna cases mutatur, 3) 'k wedjet dan anders verstaet,
Indien datj a gaet in j ou consciency .
RITS ERT .

Gaetme seg ick, en maecktme van sulck gien menty . 4)
Reym op weg naar Ritserts moeder
Nu ken icker deursien, deur al 't beswaer,
Al komter ien kij nt 'theeft ien rij cke vaer,
't Mach nou gien quaet, gaps eele weken
Maer wat hebben wy in ien benautheyt esteken .
Nu by van haer to trouwen heeft ghegheven zijn woort,
Hoe willen 5) wy schransen, gaet dit hylick slech voort,
Ick krijgh uyt den hoop oock mogelijck ien vryer dan .
0 'tsel ien dubbelde feest zijn, bruyloft en kyerman. 6)
Al de suynighe luy sellers ons dit nae-doen wel knap,
't Komt profytelijck uyt, men slaet twee vlieghen mit ien lap .
Get as icker om denck, ick wod ick al an 't pypen 7) was .
't Is to veul op ien dach, kandiel en ypen-kras.
Ick wod men mes al to slypen was, soo versuymden ick niet,
Op edaen werck is goet rusten, soo was mijn tuygjen riet . 8)
Mijn tangden wat'ren soo, ick ken nau teuven later 9)
(vekater 10)
Ick win nou vij f gulden 'sj aers, en ien paer nuwe clompen tot men deuEn krijgh ien schrickenburger 11) tot men kermis maer,
En ien Enghelse vijf 12) tot meir nuwe jaer
Nu voortan soo win ick wel al de preutel 13) 's weecx .
1) zuiver, eerlijk gevonden.
2) toestand . 3) dan verandert de zaak, (herinnering aan
het verhaaltje van den advocaat en den boer, wiens koe door die van den advocaat was dood
gestooten) .
4) van zoo iets geen gewag .
5) zullen .
6) kraamheer .
7) drinken
8) gereed . 9) langer toeven, wachten . 10) kerst- of nieuwjaarsgeschenk . 11) 4 stuiver .
12) iets meer dan 5 stuiver .
13) dat heele boeltje samen .
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En wat sel ick ien bruylofts stuck krygen, ten minsten ien sulvre sleuMit ong'eriem 2) mes en schie : maer wat ga ick dralen,
(telreecx, 1)
Ick soud' Giertje Gaepstocx as mans moer in den arbeyt 3) halen,
Die hoorter voor al to wesen, j aese seper 4) wel .
De deur is toe ; waer vijn ick hier de bel ?
Maer bayt wat, hier hangt ien ring daerme me clopt .
GEERTRUYD .

Hola daer, datjet huys niet van zijn ste clopt .
Wat cloppen is dat ? o clopt doch mit bescheyt 5)
REYM .

Goen dagh .
GEERTRUYD .

B egeerj e yet
REYM .

Jae, ick bin hier-by Warnars mayt ;
J y weet van de saeck wel, j y moetj e wat spoeyen,
De schuyt wil nae de Volewijck, 6) je sout komen helpen roeyen .
Kijck, je bint mans moer, soujer niet in worden ekent'
GEERTRUYD .

Warnarbuur doet wel dat hij om me sent .
RE YM .

Dat loof ick wel, wy souwen 't song'er jou niet keunen maken .
GEERTRUYD .

Ick set mijn huyck op en ga me : wannier hetse begonnen to kraken P
Sy het wel uyt egaen de maenden hares tals . 7)
REY11 .

Och sy kreech van angst den arbeyt op den hals,
Doe haer vaer huynuchtent sey, dat hyse an Rijckert besteet hadt.
Och dat verholen kij nt draghen dat weet wat ;
'kSout mijn vyanden niet toe wenscheii, so bin icker veur bevreest.
GEERTRUYD .

Isser de vroe-moer al ?
REYM .

Die hetter al lang eweest :
Want eer haer vaer de waerheyt uyt jou seun had vernomen,
So had ick al ien vroe-moer ter sluyk laten komen
Van afteren deur 't kelder veynster, daer niemant op gist .
1) sleutelring .
2) onderriem, waaraan sleutelreeks, mes, beurs enz . hingen . 3) barensnood .
4) zeker .
5) oordeel, verstand .
6) Vogelenw~k, aan de overzijde van bet
Y, van waar naar het Amsterdamsche bakersprookje de kinderen gehaald werden . 7) het
petal maanden der zwangerschap .
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GEERTRUYD.

Maer hoe soutmen 't bedencken?
REYM.

Maer je seun heeft niet qualick evist .
GEERTRUYD .

Mach dat slech waer wesen .
REYM .

Heer ! 't is sucken dochter, en 't sel jou sucken snaer 1) wesen,
Se kan alle ding verbet'ren watter in huys gheschiet .
lck hebse op mijn arm edragen, en anme hangt eliet,
Dat het dusschen kleuter was : ick selje niet vals spreken .
't Was ien kijnt as ien aep, 'tkon hondert deuntjens den hals breken .
Heer, 'thad sulcke grepen, ien mensch worde schier aers . 2)
Wat sel ick seggen ? ick bin wel to helfte beter Claertjes as vaers . 3)
Asje 't ascat 4) op zijn sier trat, 5) het wistje so dra to grauwen ;
En watter langes straet eroepen worde dat moist het na to bauwen .
As icket dan sou kauwen beschuyt of angders wat,
Het aerde 6) . beetjen wod het hebben dat ick selver at .
GEERTRUYD .

Maer ofj a trat over jou voeten wat styver, 7)
Jy vergeetje altemael in jou goeden yver,
We souwen de tijt wel verpraten alhier .
REYM .

Dat moet ickje noch segghen, en dan niet mier,
't Was sucken soeten dier, 8) 'tbedreef sucke rancken .
Doet nou begon to loopen by stoelen, by bancken,
Dan wast after de garzynen, 9) dan after de bom 10)
Daer de suycker in was : kijck 'tquammer al ruymer om
By haer moertje saligers leven : o dats ien wijt schiel.
Pete Mains was ien vrou die goet huys in heur tijt hiel.
De Heer heb heur ziel, wy warent soo wel iens,
(siens .
We villen 11) nimmermeer beschaemt, quammer ien mensch onverGEERTRUYD.

Maer wat seyd 'er Warnar-buur toe datje soo grof gongt? 12)
REYM .

Och as hyer noch om deynckt by huylt as ien hof hongt,
Mit sulck steenen en suchten dattet hem schier vermoort
In nocken en gaeuwen . 13)
1) schoondochter . 2) werd er bijna een ander mensch van (door verbazing) . 3) nl . gezind .
7) maar als je eens
4) kleuter, die bij den haard kruipt .
5) boos maakte .
6) andere.
9) rozijnen .
10) trommel . 11) vielen, waren .
een beetje speller liep .
8) lief meisje .
13) snikken en geeuwen (diep ademhalen) .
12) rijkelijk leefdet .
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GEERTRUYD .

Gauwe ? wel, ick miende jy wout voort .
REYM .

Hoort hier ien woort.
GEERTRUYD .

Wat sou men dus lang tuylen . 1)
REYM.

As icker oock an deynck, ick kanme niet onthouwen van huylen .
Mocht ick miester verruylen, dat vrou weer quam, en by voer.
GEERTRU YD .

Hebje uyt ?
REYM .

Luyster .
GEERTRUYD .

Wel .
R EYM .

Claertje is op ind' op ghelijck de moer,
Of ick het al swoer, wat Bout veul baten ?
Op mijn simpele woorden meuchje jou wel verlaten .
GEERTRUYD .

Get seghen ongs, is dat praten ? ick gae liever veur keen . 2)
Laet mijn huyck gaen . 3)
REYM .

Ick seg, me ja isme ja, en me neen isme neen,
Jy seltet soo bevynen, ick weet niet van veul snackes . 4)
K ij ck ick ken niet kallen .
GEERTRUYD .

Soo speult de droes mitje backes .
REYM .

Noch had ick wat vergheten .
G EERTRUYD .

Ist al weer an ? wat nou ?
REYM .

Maer je dient jou seun to segghen dat by heur wel in eeren houw',
Sy sel hem ien vrou (dat verklaer ickje) strecken .
GEERTRUYD .

Laetme los, 't is van 't mal . 5)
REYM .

't Is de tweede Rebecke,
1) beuzelen.
gekkepraat.

2) vooruit .

3) los .

4) snakkens, snappen, babbelen .

5) 't is

1 28

WARE-NAR .

So selse op heur man passen . 't Is waer dat ickje sech .
0 Heer ! ick en sy keunen so wel over wech .
GEERTRUYD .

Loop, loop .
REYM .

'k Heb terstongt uyt, noch ien lutjen patiency .
't Is ien meyt veur ien coning, veer ien excellency,
V eur ien graef, veur ien hertoch, j a veur ien bander heer,
Veur ien pries, veur ien keyser, ick segje niet meer .
GEERTRUYD .

Staeje woort . 1)
REYM .

Jae ien keyser, ien keyser, seg ick, souwer sijn seun an gheven .
Sucken preussen dier 2) ist, soo weetse to leven,
Se kan nayen, se kan brayen, mit garen en mit zy .
GEERTRUYD .

'k Hebber de buyck al vol of.
REYM .

Dit hoorter noch by
Van vaten wassen, van ketelen schueren ; je souje wel stow sien .
GEERTRUYD .

Hebj e daer j ou spraeck verloren
REYM .

Sy ken ryen en omsien .
Van mueren to witten, van vloeren to faylen, niemant haers gelijck,
Soo weetser to behelpen : 3) 't waer scha waerse rijck .
Die 't iens siet, moet bekennen datset altemael 4) is.
GEERTRUYD .

Hoor hier, geeft ien gebreckelick mensch de helft van j ou tong tot ien
En stooct 5) ergens noch ien paer ooren uyt de gaet . 6)
(aelmis,
REYM .

Houtet me ten besten Joffrou, hou ickje wat lang mitte praet,
Ick en ken ongse dochters deuchden niet volprysen .
GEERTRUYD .

Die deur is t'uwent open .
REYM .

Dat's veur, mit oorlof, 7) omje de wech to wysen .
Ritsert en Locker zijn op weg naar Warnars huis . Ritsert zegt
1) doe je woord gestand (van niet meer to zeggen) . 2) fier, kloek meisje . 3) weet
zij zich to redden .
4) heel, nl . rijk .
5) rakel .
6) straat .
7) ik ga je voor, met
verlof.
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Wat is het gherucht oock 1) een snelvlieghend' ding !
Gister wist niemant as ick en de mayt dat Claertje swanger ging,
En teghenwoordelijck 2) ist inde mont van al de lieden .
'tH.eeftme vry wat verlet dat gheluck to bieden, 3)
Men had anders tot Warnars my soo lang niet ewacht .
LECKER .

Ay Ritsert bedenckj e noch wat, beslaepter u op to nacht .
't W eer gheven comt vroech ghenoech .
RITSERT .

Waer toe soud' ick beyen :?
LECKER .

Een geck en zijn ghelt zijn haest escheyen
Men sal ongs veur nesck 4) houwen, veur ien paer malle bloen .
Latet ien half jaer op wissel loopen, dat meuchje mit eeren doen .
RITSERT .

Profijt van angder luy ghelt to trecken, hoe sou dat betamen :1
LECKER .

Wel waerom niet ? daer zijn wel rijcke luy t'samen
In compangny, daer den ien kan houwen vanden aer
Thien, twijntich duysent gulden ongder hem jaer op jaer
Wat mienje datse die stil laten legghen? soo waren 't wel uylen .
RITSERT .

Sulck volck macher wel ongder luy mit eeren schuylen,
Maer scheelener vry wat van, al draghense de selve teeckenen,
Sy moghen wel vry gissing maken datmen 't haer wel nae weet to
(reeckenen .
LECKER .

Wat gevense daer toch om : o lieve man .
RITSERT .

Maer ast iens op ien sterven gaet, hoe varewe dan ?
Dan wilt haer ten etter en ten bloedt uytsweeren
Oock as de goederen zijn ghewonnen mit eeren,
Soo blyvense in 't gheslacht : het angder vergaet,
En erft niet voort tot inden derden graet
Selden dat sulck volck haer groot-vaers huysen bewoonen .
LECKER .

Die reghel mach ghelden by ghemeene 5) persoonen .
RITSERT.

En groote potentaten zij nse ontwossen de roe?
1) toch .
H. H.

2) nu .

3) gelukwenschen .

4) dwaas .

5) gewone, alledaagsche .

9
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LECKER .

Wel j aes', en daerom legghen 't de luyden daer op toe,
Om in ien korte tij dt an soo veul goets to raken,
Datse al hun kyeren tot coninghen meughen maken .
Klaer zijn haer saken, soo de Fortuyn heur dat j ont . 1)
RITSERT.

Soo niet, soo raecktmen wel mit het ware goet nae de grout,
Ghelij ck Robert met het ancker, dat by docht to kabassen . 2)
LECKER.

Nochtans die huyden wat hebben wil moet op den haspel passen, 3)
't Goet wil to qualijck wassen, houdtmen zijn handen stil .
RITSERT .

't Mach blyven ast is, soo 't niet wassen en wil .
Meenjeme to verleyen ? wat selme van dese guyt schien ?

Zij worden gezien door Warnar, die voor zijn huis staat
Men seyt altemet, daer komt niemant van uytsien ;
Maer lijckwel 4) sie ick Ritsart daer ginder komen .
RITSERT.

Warnar-buur, noyt hebj e blyder tyding vernomen,
Al binj a nou ien man by de tseventich j aer out .
WARNAR .

Hoe dat ?
RITSERT .

Jou Pot is behouwen mit al het gout,
Dits immers een tijng 5) om recht op to springhen .
WARNAR .

Ast gheluck wil, soo wilt, ghy meucht het niet dwinghen,
Het schijnt dat het my nu wil hebben verlost .
Waer isse ?
LECKER .

Sie daer .
WARNAR.

0 Pot! wat hebjeme hertseer ekost .
'k Wil niet weer an den dangs, 'k hebber qualijck by evaren,
'k Sel mijn leven gien potten mit ghelt meer bewaren.
Ick bin dat spul al moe, Bats rain uyt 6) eseyt .
RITSERT .

Wel hoe dan toe ? 7)
1) gunt . 2) in de kabas (mand) steken ; stelen . 3) bij het spinners, op zijn zaken letten .
4) evenwel .
5) tijding .
6) ronduit .
7) hoe moet het dan toegaan? = wat meent
gij daarmee?
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WARNAR.

Maer ick danckje van jou trouwicheyt .
Ick heb genoech om of to leven, en om dat ick voor dat kruys grou,
Schenk ickje al 't gelt ten hylick mit je toekomende huys-vrou .
LECKER .

Get, Ritsert, dat lockj e 1) to j ammerlijcke wel,
Hy mocht noch dertich j aer levee, by heeft sucken tayen vel .
RITS ERT .

Dewijl 't jou is ghequel, met het goedt der aerden
U veul to bekommeren, so sel ickse aenvaerden,
En in uwen ouderdom u strecken tot ien steun .
REYM .

Veul gelucks bruygom heer, veul gelucks mit jou j onge seun .
Siet, dat is een kloek kijnt ; siet dat is ien vuyser, 2)
Hy het ien paer wanghen as ien Katuyser . 3)
RITSERT .

Hier, laet ick hem mee soenen .
WARNAR.

Van blyschap ick ween .
Hy lyckt me al waer by uyt mijn aensicht esneen .
LECKER .

(ter zijde) .

Bylo ick moest allien niet inde peeckel blyven steklen,
(spreken :?
'k Moet het yser smeen t'wijl 't heet is . (luide) . Mach ick oock iens
REYM .

Boon broot ! 4)
RITSERT .

Segj a nou op watj e schort .
LECKER .

Maer ick koom vijf hondert gulden ande kas to kort,
Die ick onnosel 5) verloren heb .
RITSERT .

Liecht niet, hoe?
LECKER .

Inde kaetsbaen
'k Looft, ick sel mijn leven niet mier by sucke maets gaen,
Maer passers voortan op mijn dinghen altijt.
RITSERT .

Had by de Pot niet ghevonden, men waerse moghelijck quijt,
1) gelukt je, dat loopt je mee . 2) een jongen met bolle wangen . 3) Kartuizers stonden
bekend als paters.goedleven . 4) bodenbrood, de belooning voor het brengen eener goede tij5) buiten mime schuld .
ding, oorspronkelijk bestaande in brood ; fooi .

4*
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Maer om zijn eyghen profljt docht hyse to bewaren .
W ARNAR .

Ick bid voor hem, en laet hem allien niet int beswaren,
Nu onghelucks stormen en baren over al zijn geslecht .
RITSERT .

Ick schenckje de vijfhondert gulden, en weest vortan ien goedt knecht .,
LECKER .

Danck hebt : inden echt moetje 1) veul vreuchts gewinnen.
RITSERT .

Mijn verlangt naede craem-vrou.
GEERTRUYD .

s'Is kloeck nae den tij dt .
WARNAR.

Kom binnen .
LECKER .

Wt luchtighe sinners in mijn handen ick slae
Heeft het jou wel behaecht soo clapt my allegaer nae .

1) moogt ge .

UIT DE GEDICHTEN TIJDENS ZIJN EERSTE HUWELIJK .
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U I T ,,BAET0." 1)
ALLEENSPRAAK DER PAEPIN OF PRIESTERES ZEGHEIVMOND .

'T zij veel oft luttel haer vernuft de menschen slijpen,
Sij vinden datter meer is dan men kan begrijpen
En datter is yet goeds gewoon to nemen acht
Met hartelijcke sorgh op 't sterffelijck geslacht .
Ooght op u : ghij suit licht bevroeden hoe uw leden
Soo t'saemen sijn gevoeght en op alsulcke steden ;
Dat die de maght had, en veranderde van piaets
Een lidt alleen, hem soud berouwen sijnes raeds :
En blij cken hoe al 't best, dat zijn verwaent bedillen
Wist wtterechten, was gemack oft maxel spillen . 2)
Dus niemands reen voor dees geschiktheit danken sal
Het ongebonden lot van eenigh wilt geval .
I)aer moet dan wesen kracht van wijsheit, die met naeder
Goedtgunsticheidt, uw nut bevoordere', als uw vaeder
En de gedaent' ontwerpe', en soo de stoffe vlij,
Dat het in 't laest tot dus een meesterstuck gedij .
Dits Godthejt . Geen verstandt magh dit verstandt bekrijghen,
'T en zij misschien een mensch verkeert wild' heeten swijghen
De stercke stem sijns harts, die lujde roept hiervan
En dat hij gaeren soud' sijn booser als hij kan .
Dies weet mijn toeversicht 3) geen gissinge to maecken,
Dat Godtheidt emmermeer wt het geloof sal raecken .
Want d'yvrighe gemeent met bidden, brandt en roock,
Voor goden vieren soud' veel eer ayuin en loock,
Als sorghelooselijck verwerpen 't innigh tzaeghen 4)
'T welck rekent alle luck voor loon, en ramp voor plaeghen .
Maer op wat zeede 5) dat de Godtheidt wesen wil
Met eer en lof gedient ; hier in is groot verschil ;
En schier soo menigh volck, soo veelerley gesintheidt .
Wiens wij sheidt het verstandt genesen heeft van blintheidt,
Die stemmen over een dat geen ding bet gevalt
Aen 't eeuwigh Wesen, als de deftighe gestalt
Van een oprecht gemoedt : En God niet aengenaemers
Heeft als het hayligh hol en suivre binnencaemers
Van vroomer borst, daer sick een hart houdt metter woon
In d'eedel eerlijckheit der deughden opgesoon . 6)
Maer dwaesheit algemeen, slaende' inden windt de reden,
1) Zie Levensschets § 8 .
2) doen verloren gaan .
3) vertrouwen.
-5) manier.
6) opgezoden, opgekookt, doortrokken .

4) de vrome vrees .
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Soeckt God to paeyen met een pracht van staetlijckheden . 1)
'T welck nutter is nochtans, en bet de sinnen schujmt 2)
Als woestheit die den dienst des Godtheits heel versuj mt .
Doch naedemael men niet komt overeen in desen
(Hoewel elck heftigh houdt sijn' zede best to wesen)
Soo kan 't geloof des volx, gegrondt op wankle waen
Wel lichtlijck waelen, 3) en geraeken om to slaen
Door satheidt van het ouwd, oft door het kloeck bekleden
Van eenigh nieuw gebrujck met schijn van betre reden,
Die list oft yver dicht . In dit deel hangt de staet
Des Priesterdooms voorwaer aen eenen fynen draedt .
Nochtans indien sij wil haer konst to werke stellen
Sij sal, met desen draedt, soo teer, om verre vellen
De trobnen hoogh gebouwt en standers vast geplant ;
En brujcken tegens 't landt de waepens van het landt .
Wt dit bedencken quam 't in Duitschlandt datter d'ouwden
De kraft des priesterdooms den manners niet betrouwden
Maer 't opperste gesagh in 't geestlijck stonden toe
Aen 't vrouwlijck saet, op dat de flaeuwte van gemoe
Haer moght ontraen den staet des heerschappijs to schaeden,
Het welck lichtdoenlijckheit een stout hart' aen moght raeden ..
De Vorsten boven then noch niet gerust van geest
In d'onderpriesters, die men veel wt mannen leest, 4)
Behouwden aen haer self 't bewijsen der genaeden,
En willen dat zij straf doers over de misdaden .
Soo dat van henlier handt geen mensche vordring 5) smaeckt ;,
En yder Paep ontsich maer niem and aenhang m aeckt,
Dit rijck houdt desen voet . 'T naestgoddelijck vermoghen
Des Coninx heeft daerom mij dus hoogh opgetooghen
Tot segsvrouw van den sin des hemels . Dit belejdt
Drijf jck, mijn best, nae reen, met d'andre geestlijckheidt.
De goedtheen die haer self ons oyt to nut wtdeelden,
Verheffen wij als goon ; maer eeren s'in geen' beelden .
Want sterflijck hooft versiert 6) (hoe diep het sich berae)
Geen maxel 7) oft 't en gaet haer' heerlij ckheidt to nae .
Oock sijn wij ongewoon, 't geen, dat sich niet begrijpen 8)
Van al de werelt laet, in tempels to begijpen
Maer wijen wel tot eer der heiligheen in 't woudt
Een' levendighe kerk van ongekorven hout,
'T welck met sijn telgen breed en hemelhooghe toppen,
Het dartelmakend licht bestaet den wegh to stoppen
1) plechtigheden .
denkt .
7) vorm .

2) zuivert .
8) bevatten .

3) veranderen .

4) kiest .

5) bevordering .

6) be--

135

ZIJN EERSTE HU WELIJK .

En stelt van binnen toe een' aeckelijcken dagli, 1)
Die 's menschen hart bestelpt met ootmoed en ontsagh.
Wat marmorsteenen vloer oock soud' haer connen roemen
Bij voettappeet van cruidt gespickelt met sijn bloemen ?
W at wanten 2) rijck vermaelt, of wat beeldthouwerij,
Wat orden van gebouw is sulcke, dat bet bij
Een' schaduwrijcke beemd in maejestejt magh haelen ?
Al deden porfir, jasp, en goudt des hemels straelen
Met spiegelgladde glans afstujten, en de Son
Daer, met sijn hel gesight, geen oogh op houden kon
Wat soud bet wesen bij de pijlers der bosschaedjen
Soo steil gekapiteelt met weelighe pluimaedjen
Van aerdigh vloeyend lof ? bij stammers nemmer los
Van klimop gebordujrt op groenfluweelen mos ?
Het kostelijcke koor sal d'ooghen haest verveelen ;
Maer nemmermeer bet frisch der scheemrighe prjeelen,
Welcke' als ghij dujsendmael en dujsendmael besiet,
Van dujsendmael aenschouwt op een' gestalte niet .
Want waer ghij opsiet, oft daer is nieuw groen gesproten ;
Oft vogel schudt de blaen : oft windt verschiet de looters .

1TITTOCHT DER VRIJWILLIGE BALLINGEN.
REY VAN JOFFROUWEN.

W ien sit de wreedthej dt in 't gebeent
Soo diep nu, dat hij niet en weent,
En met versleghen hart betreurt
De droef hej dt die ons valt to beurt ?
Die dees' versufte schaer siet gaen
Met sorgh, met rouw, met anxt belaen,
Schoorvoetend wt haer vaderlandt
Wel heeft hij 't hart van diamant,
Siet hij 't met onbewoghen oogh .
Houdt yemandt wang van traenen droogh,
Geen mensch maer eenigh woedigh dier
Moet hem gewonnen hebben . Hier
Voeteert de vrouw van kinde groot . 3)
Dees' draeght den suighling in haer schoot ;
En tziddert, duchtende' even zeer
Voor man, voor kindt, voor lijf, voor eer,
1) somber licht.

2 ) wanden .

3) zwanger .

%Taer dat sij hoort den minsten schreeuw .
Hier gaet de naegelaeten weeuw
Soo kinderrijck als sonder kindt
En elk sijn' staet bekommerst vindt .
Hier gaet de rijpe maeghdt verlooft,
Wien minnewalmt 4) den bosem stooft
En treedt voor haeren brujdgoom wt,
In plaets van ingehaelde brujdt .
Hier gaet de dej me vol van vrees
Ter wereldt onversocht : 5) de wees
Onmondigh voor sijn' vooghden heen .
Hier streckt de stock bet derde been
Den ouden man, die niet als slaef
Gesint to vaeren is to graef .
Soo groen is 't hart in dorre borst,
Dat onversaedt nae vrijhejdt dorst .
4) minnegloed .

5) onervaren .
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Hier schej den d'ouwders van haer kindt,
'T welck eedt in 's Coninx dienst verbindt .
De broeder van de suster sprej d t .1)
De vriendt van ouwde kennis schej dt .
De burger huj s en hof verlaet
Den heer sijn ampt : de Vorst sijn' staet ;
En sleept zijn soon tweejarigh met .
Onschuldigh balling ! then de wet
Al had hij schuldt, verschoonen souw .
Nu blbckt het dat wij t'onrecht rouw
Bedreven om de helden groot
Die aen een loffelijcken doodt

Geraeckt zij n door haer vyands weer. 2)
Geluckigh driemael, die een' speer
Met ysre pant, oft houten staf
Door 't vier gescharpt in 't vayligh graf
Geborghen heeft voor alle' ellendt .
Ulieden is het onbekent,
Hoe bitter dat de keure zij,
Van ballingschap oft slaevernij .
Wij trecken in een ommering 3)
Van droef hej dt en bekommering,
Anxtvalligh self, anxt jaeghende' aen
'T volck daer wij sullen neder slaen.

N O 0 D L 0 T.
FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE CAUSAS .

Geluckigh die d' oorsaecken van de dingen
Verstaet : en hoe sij vast zijn onderlingen
Gemalijt 4) suix, dat geene leventheen 5)
(God wtgeseidt 6) oijt yet van selven deen
Oft leen
maer al door ander oorsaex dringen,
Door oorsaex cracht men al wat schiedt siet drij ven .
Waer die to flaeuw geen wercking soud beclijven,
En oorsaeck zij n geen oorsaeck . Wat gewracht
Ter wereldt wordt, is dan to weegh gebracht
Door kracht
soo, groot dat het niet nae kan blij ven . 7)
Elcke' oorsaeck heeft haer moederoorsaeck weder .
'T gaet al soo 't moet : en daelt van Gode neder.
Zij n goedthej t wij s vermoghen 8) is de bron
Daer 't al wt vliet als straelen wt de Zon .
Hb kon
en soud waer 't nutst, ons helpers reeder. 9)

1) verwijdert zich .
2) weerstand, ook : wapen .
vende wezens .
6) uitgezonderd .
7) uitblijven .

3) kring.
8) machtig.

4) aaneengeschakeld.
9) gereedelijker.

5) le-
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GRAFSCHRIFT ROEMER VISSCHERS . 1)
Roemer Visscher rust bier binnen,
Moegespeelt met Hollandsch jock .
Want hij quicken bij de schock
Schreef, en popte met de sinnen
Siend' al 's werelds wetenschap
Aen, voor vulsel van de kap . 2)

AAN JOFFRE ANNE ROEMER VISSCHERS .
SONNET .

Soo 't u, met diamant, lust op een glas to stippen
'T is in de vlinderteelt . Het geestighe gedroght
Siet oft bet laeffenis aen sap van druj ven soght
En sit soo kuin, 3) men soud het van den roemer knippen .
Neemt ghij pinceel oft naeld : daer worden kuj i en klippen
Geschaepen, bos en bergh ; en 't vochte veldt bedoght 4)
Met groene graesen . Daer 't welvaerend vee nae toght .
Dat haelt sijn aem, soo 't schijnt ; en staet met gaende lippen .
Bootseert uw aerdighe' handt, en maeckt een mensch van leem,
'T haelt bij Prometheus werck . 5) Maer wen gh' u in de veem 6)
Der sanggodinnen vlijt ; en woorden schoongeschreven,
Een redelijcke ziel, met wackren sin instort
Soo blijckt dat ghij al 't Been, dat lijf oft leven schort,
Van bejds 7) kunt geven ; dan 8) den dichten 't eeuwigh leven .
SANG .
Wijse : Aux plaisirs aux delices bergeres, etc .
Amaril, had j ck haj r wt uw tuj tj en, 9)
'K wed j ck vleughelde' 10) het goodtj en, bet guj tj en,
Dat met sijn brandt, met sijn boogh, met sijn flitsen, 11)
Landt tegen landt over einde kan hitsen,
En beroofde den listighen stoocker,
Van sijn toorts, sijn geschut en sijn koocker .
Oft en had jck maer een van die voncken,
Die daer laest in uw kijckertjes bloncken
1) t 1620 .
2) zotskap .
3) koen, flink .
4) bedacht, bedeeld . 5) volgens eene der
vele op Prometheus betrekking hebbende Grieksche mythen zou hij den mensch uit leem
gemaakt hebben .
6) vereeniging, genootschap .
7) beide .
8) maar .
9) haarvlechten tot een' knoop saamgebonden .
10) bond .
11) pijlen.
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'K plantese boven de minne sijn kaecken,
Om desen blinders eens siende to maecken
Dat als immer hij oorlooghen wilde,
Hij sijn pijlen met kennisse spilde .
Maer ghij wedt, had j ck een van die wen sj es,
Dat jck alle mijn lusjes allensjes,
Daer ghij mij flu om verleghen laet blij ven,
Mackelijck, weeten souw, deure to drijven
En en wilt mij geen waepenen gunners,
Die u selve veroveren kunnen .

SANG .

Wij ze : Aux plaisirs aux delices bergeres, etc .
Rosemont, hoordij speelen noch singers?
Siet den daegheraedt op koomen dringen .
Dertele dujven, en swaenen, en mussen,
Souden den vaeck wt uw ooghen wel kussen ;
Soo 't u luste de doode 1) to ruj men,
Om de lust vande levende plujmen .
Alle wej den, en duj neu en daelen
Haeren aem met verheughen ophaelen .
'T jeughelij ck j aer met sij n vroolij cke tij en,
Is rechtevoort 2) op sijn quixte to vrijen .
Krujen, boomen, en bloemen verovren 3)
En haer proncken met levende lovren .
'T weeligh vee op de graesighe zooden,
0 me min, ons to brujlofte nooden .
Al haer gesicht haer gebaer en haer spreecken,
Loopen op 't lest vande minlijcke treecken . 4)
Op op op, eer de zon inden dauw schij n .
Laet ons alle gedierte to gauw ziju .
Mithra . 5)
1621 .
SANG .

Wijze : Amarilletje mijn vriendin etc.
Klaere, wat heeft 'er uw hart] a verlept
Dat het verdriet in vroolijckheidt schept,
1) de doode pluimen, het bed . 2) nu . 3) v . levende looveren en versieren zich daarmee
5) Zie bl . 63 .
4) zullen haast de m .t . voor den dag doen komen .
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En altijd eeven beneepen verdort,
Gelij ck een bloempj a dat, dauwetj a schort ?
Krielt het van vrijers niet om uw deur?
Mooghj a niet gaen to kust en to keur ?
En doeje niet branden, en blaecken, en brawn
Al waer 't u op lust een lonckje to slaen .
Anders en speelt het windetje niet,
Op elsetacken, en leuterigh 1) riedt,
Als : lustighjes : lustighjes . Lustighjes gaet
Het waetertje, daer 't tegen 't walletje slaet.
Siet d'openhartighe bloemetjes staen,
Die u tot alle blijgeestigheidt raen .
Self 't zonnetj e wenscht' u wel beter to moe,
En werpt u een lieffelijck ooghelijn toe.
Maer soo se niet, door al hun vermaen,
Steeken met vreughd uw sinnetjes aen,
Soo suit ghij maecken aen 't schrejen de bron
De boomen, de bloemen, de suj vere zon .
BRUILOFTZANG
VAN

A L L E R T K R 0 M B A L K
ENDE

TESSELSCHAE ROEMER VISSCHERS .
Mingod streng van heerschappij,
Ziet ghij wel die maeghd aen 't Y,
Op het ealste van haer daeghen,
Die uw' moeder heeft ontdraeghen
Blos van kaeken, en den slagh
Van die lieffelijcke lach ?

Vat zij diamant, een kras
Spreecken doet het stomme glas .
Ziet die duim, met goude draeden
Maelen kostele gewaeden
Vingers voeren pen, penceel :
Knokkels kittelen de veel .

Wat trekt zij zich zorghen aen ?
Zinnen wercken, handen gaen .
Doende zijn haer ooghen zeedig. 2)
Keel en lippen zij n onleedigh .
Magh een jeughd 3) van jaeren fris,
Tegens zoo veel moeyenis ?

Ziet eens gaen dat montj a tear,
Met de nooten, op en near
'T oogh zich aen de letters lijmen :
Zinnen steecken 4) in het rij men
Tong zich krommen in de klanck
Van den Roomer, 5) en den Frank .

1) licht heen en weer bewogen.
2) werkzaam zijn hare zedige oogen.
enz. bestand.
4) 't verstand verzinken.
5) Italianen.

3) is een jong meisje
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Wie krij gh t wt die vlij tigh' handt,
Den gesteelden dj amant ?
Wie de knokkels van de snaeren ?
Duimpj es wt het gouden gaeren ?
Wt die vingers, pen, penceel ?
Van den zang, die klaere keel?

Laet mij, Mars, oft anders een'
Wt zijn aengezicht gesneen,
Doen eerbiedelij ck met zij nen
Wtgestorten moed verschijnen,
Voor die Venus van gelaet ;
'K wed zij Venus gangen gaet .

Wie beneemt die tong de smaeck
Van de Franss' en Roomsche spraeck ?
Wie zoud', dat gezicht belaeden 1)
Scheuren, van de wijse blaeden ?
Wie doet, 2) dat in dat vernuft
Yver op het dichten suft ?

Wt had hij . Met eenen quam
Marssen weergae 5) t' Amsterdam,
Haer bestrijen, met de treecken,
Die hem Min had ingesteeken,
Voor een j aetj a van haer mondt,
Biend' al wat to bieden stondt.

Naedemael gevonden wart
Niet een hockeltj en 3) in 't hart
Oft het is beset, o Minne,
Aen wat karat zoudt ghij 't ontginne' ?
Aengesien uw eisch en wensch
Is een heel, en leedigh mensch .

Wonder, wonder groot ! Ick sie 't
En mijn oogh gelooft het niet .
Kanmen zoo een maeghd besweeren
Tesselschae vaert wt haer kleeren ;
Schiet een' vliegher 6) aen, voor dees' .
Tesselschae vaert wt haer vlees .

Op stoof Mingod, met een' veegh 4)
Korselheidt in 't kopj a steegh .
Zoud' een maeghd jck nu niet dwingen
Die door oorloghsdrok kan dringen ?
Die, ontvallen doers, de spies,
Kan, aen Cesars, en Henries?

Krombalk, tot haer' boesem in
Voert een heel nieuw huisgesin,
Nieuwen geest en nieuwe krachten,
Nieuwe kennis van gedachten,
Nieuw verstandt en nieuwe reen
Nieuwlijcke genegentheen.

Menighmael heb jck gesien
Mijnen vaeder Mars, bij wien
D' onversaeghde Crijsluj' sweeren,
Zijnen stormhoed, met de veeren,
Beuckelaer, en zijdgeweer,
Tockeld' jck slech, smijten neer .

Als Medea' wttapte tot
Haers schoonvaeders 7) dorren strot
'T kiemigh 8) bloed, en wt de pullen
Welbepreutelt, 9) weer opvullen,
Met een versse ziel hem liet,
}Eson was 't en -,Eson niet .

Mijn' vrouw moeder desgelijx
In de bezigheen haers rijx,
Als zij sal bescheidt, nae reden,
Doen op duj senden gebeden,
Ziet haer Mars eens vierigh aen,
Alle saecken laet zij staen .

In sijn b orst bleef niet van 't ouw ;
In sijn voorhooft niet een vouw .
'T was een van die Griekse zeuntjes .
Lichte dansjes, nieuwe deuntjes,
Mooj a maisj es, minnekeur
Ritselden sijn' aeren deur .

1) druk bezig .
2) maakt .
3) vakje.
4) dadelijk .
5) Krombalch, die zeeofficier was .
6) kort bovenkleed, van voren open, zoowel door mannen als door vrouwen gedragen ; hier wordt
.
vaart,
geli. k ook de volgende versregel
Kr's kleed bedoeld, zoodat H . wil zeggen dat Tess . in Kr
zegt .
8) schimmelig van ouderdom .
9) de kruiken, waarover
7) Aeson, vader van Jason .
veel tooverformulieren waren uitgesproken .
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Tesschelschae schier 1Eson slaght.
Stift, en schrijf en schilderschacht
Drujpen door haer losse vingren.
Snaeren slaepen, boecken slingren .
Naeld bordujrgoud ende raem
Zij vergeet om beter kraem .
20 Novemb . 1623 .

1) omkeering, verandering .
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Jonge Krombalk volgh' 'er nae
Oft een' derde Tesselschae .
Want de tweede wij beleeven
En haer desen keer 1) vergeeven ;
Mits, hier nae, zij nemmermeer
Doe to rug gelijken keer.

UIT DE GEDICHTEN EN SCHRIFTEN

tusschen zijn eerste en tweede Huwelijk .
AEN JOFFRE VAN CROMBALGH . 1)
Mej0fre.
De wijsen gebieden verliesbaer goedt loshartigh to lieven, ende 't verlooren zonder bedroeven over to zetten . 2) Tot houden van 't eerste gebod heb ick altoos zoo weenigh wils gehadt, dat het my billijck aen macht
mangelt, om het tweede to volghen . Die noit anders dan spelden en spij kers opzocht, om, 't geen by beminde, naghelvast in zijn herte to maeken,
hoe kan 't hem daer of gescheurt worden, zonder ongeneeslijke reeten to
laeten ? Die gewoon was, zelfs de geringste gunsten en begaeftheden, van
de geene die by opperlijk bezint 3) hieidt, wt to schilderen, en die beelden
in sijnen binnenborst als eene kappelle to metsen, hoe kan by zonder
mistroostigheit zich zien verlaeten van zijnen oppersten toeverlaet naest
God? Evenwel heb ick het geloof niet, dat droef heidt deughd is, oft karate
my met sti fzinnigheidt tegens alien troost . Te zeer zoude my wroeghen 4)
d'ongehoorsaemheidt jegens de geene, die, onder haer wterste wille, my de
verquikking mijns gemoedts zoo ernstelijk bevolen heeft . Ick en zoek de
rouw niet, maer zy weet my to vinden . Duj sendt en duj sendt dingen daeghs
haelen mijn schaede op, en meeten ze ten breedsten wt . Dat de wterlijke
zinnen in 't gedacht draeghen, moet er nootlijk piaets grijpen . Terwijl men
op leedt peinst, is de troost vergeten . Want niemandt kan meer dan een
ding t'evens denken . Dit 's een groot mangel in den menschelijken aerdt
alhoewel de snelheidt der gedachten ten deele de schaede boet, verdrijvende
het eene gedacht het ander, dat het niet wtsluj ten kon . Die fraeye mee-sters van de konst der heughenisse, eere zoud' ick hun geeven, konden
zy ons de vergetelheidt leeren . Neen ook. Zoo waerd is my het vieren van
de gedachtenis der verloorene edelheidt, dat ick eerder wenschte meer to
1) naar aanieiding van den dood zijner gade (6 Juni 1624) ; zie Levenschets § 10 .
over iets heenzetten .
3) ten hoogste geliefd .
4) beschuldigen .

2) zich
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lijden, dan haerder niet gedachtigh to zijn . Oft ick in verlies van overlieve
kinderen, door rouwe verovert ben, is U E . bekent . Want afbrek van haeve,
alhoewel wt de kerf gaende, weet U E . dat mijn vroolijkheidt njet wt haeren
tredt deed gaen . 1) Die Seneca, zoo fier tegens de wederspoedt, hoort hem
eens kleen zingers, als by op Corsica gebannen, den vryeling 2) Polybius
smeekt . De Gascoensche wij zeman, 3) zoo waenlos, zoo oordeelvast (heb
ick eenigh oordeel) dunkt dat er geen zon voor hem opgaet, sedert den ondergang van zijnen Estienne de la Boetie . 4) U .E. vergeve dan aen mijn
gemoedt de verslaeghenheit, dat op veel nae niet, gelijk die helden, verzien is met kraft van vernuft, oft waepen van geleertheit, en verbidde t'mij nen troost den goedertieren God, die
Mejofre,

met alle genoeghen opvulle U E . en haeren waerden gemael, aen de welke
sich van heeler harte gebiedt
Van den Hujse to Mujden, den
6en Julij a . 1624 .

U E.
verplichte dienstwe
P . C . H00FT .

SONNET .

Sint dat melijdelooz' en overbolghe ramp
Aen haer, 5) die was mijn dagh, de lichten heeft geloken,
En dat mijn zoete brandt verkeerd' in bitter smooken,
Bestelpt van wightigh 6) wee, en doodelijke damp,
Die willen dat jck krimp, en rouw op rouwe klamp, 7)
En heeft mijn geest noit lucht van lichtenis 8) geroken,
Voor dat, Arbele 9) ghij in 't hart mij vier quaemt stoken,
Het welk ontsteken schijnt aen mijn geleschte 10) lamp .
Zoo heeft, u, de natuir, met guile gunst omvaedemt,
En heughlijk' heerlijkheen uw' ooghen aengeademt,
En 't adelijk gelaet geaert naer achtbre stam .
Die vorstelijke swaey van zinnelijke zeden 11)
En zoete staetlijkheit, mijn droef gemoedt versineden,
En heldren van zijn roest in deeze verse viam .
17 Sept. 1625 .

1) Toespeling op het aanmerkelijk geldverlies, dat hij door zijn neef Willem to Londen
ondergaan had, zie L evensschets § 10 .
2) vrijgelatene (l i b e r t i n u s) . 3) Michel de
5) wijlen zijn vrouw, Christina van Erp .
Montaigne (1533-1592) .
4) 1530-1563 .
8) verlichting .
9) Susanna van Baerle ; zie Levensschets
6) zwaar .
7) hecht, stapel .
§ 11 .
10) gebluschte .
11) bevallige manieren .
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'T minnegodtje wondziek geesje
Klaeghde Venus, dat zijn peesje
In mijn traenen was geweekt,
Zoo dat hij, in lange wijlen,
In mijn hart, niet van zijn pijlen
Een kon schieten, datse steekt .
Wiltghij, seidze, zijn geraeden
Zie maer dat ghe twee drj e draeden
Gloorroos 1) ujt haer hajr kabast . 2)
29 Sept . 1625.
OP CLORINDES

'T hajlighjen daer jck bij sweere
Schildert met een' blanke vedre
Nat van gietelijke git,
Ujt, in het gemaelen wit,
Troonytjens 5) van haer' gedachte'
En zoo ver papier, en schachte
Met haer' suj verheit het wint
Op den raeveswarten int,
Worden zij verwonnen vande
Versgevalle sneeuw der hande',
Handetjens gebooren tot
Wetbeschrijven van mijn 1ot .
Zoo de zilvervelde Lede
Bruin van hajr en ooghen, deede

Nemmer zult ghij, hartevooghje,
Peesj a spanners op uw booghj e,
Dat bet bij uw pijlen past .
'T boefje ciuam terwijlz' haer kemde .
Steelen dorst het niet, maer lemde, 3)
Met een bedelende stem,
Tot dat zij 'r hem drie liet raepen .
Klaer had hij, daer mee, zijn waepen i
Ick een schootj e, 't schighj a kiem .

4)

SCHRIFVEN.

Oyt de pruitsche 6) Junoos man 7)
Zich verscheppen in een swan,
'K wed hij speelt die potsen weder
En verkeert in swaeneveder,
Haekend' om to 4jn gehujst
In de schoot der blanke vujst .
Maer hij zal 't er quaeli k houwen .
Pallas en de Min, aenschouwen
Zij een' veder die vereert
W ordt van vingers zoo geleert
En zoo schoon dats' hem behaeghen,
Yder zalse willen draeghen ;
In zijn wiek Diones bloedt : 8)
Pallas 9) op haer storremhoedt.

3) viel haar lastig .
4) Su2) in uw kabas stopt, wegmoffelt .
1) Zie Levensschets § 11 .
5) of beeldsels .
6) fier .
7) Zeus (Jupiter) veransanna van Baerle, zie Levensschets, § 11 .
8) de dochter van Dione en Zeus is Aphrodite
derde zich uit liefde voor Leda in een' zwaan .
9) Pallas Athene (Minerva), ook eene dochter van Zeus,
(Venus), de godin der Min of Liefde .
is de godin der kunsten en wetenschappen .

14 5

ZIJN EERSTE EN TWEEDE HUWELIJK .

LAATSTE LEVENSDAG VAN HENDRIK IV 1)

Den veertienden van Bloeimaandt, de Koning, goedts tijdts opgestaan,
zich in 't kleene cabinet vertrokken, 2) ende den eenen ende anderen gehoort hebbende, ging ontrent zes uuren to bedde leggen, om zich met beter vryheidt, naa gewoonte, ter aanroepinge Gods to beledigen . 3) Het en
zal niet ongerij mt zijn to verrekenen 4) etlij ke geringe bezonderheden van
woorden ende werken to dezen daage gevallen, tot vernoegen van de geenen
die zinlijk 5) zijn om zijnen wandel to weten, wanneer by binnen 's kamers, als afgeleider staatlijkheidt, met zijn gezin ommeging . Is 66k niet
vruchteloos de kennis dier dingen ; uit de welke, ten eersten aanzien van
kleen verlang 6) schijnende, menighmaals treffelijke leeringen spruiten
gemerkt het geene gelegen is aan d'ervarenheidt in den aardt der Vorsten,
ende dat de zelve, zonder dit door to zien, niet grondigh begreepen wordt .
Voor zijn bed quam de heer van Villeroi, then by al een' wijle sprak van
noodtzaaken, 7) ende entlijk, 't overschot uitstellende tot zijne wandeling
in den Tichel-hof, 8) beval 't gordijn toe to trekken, om zijn gebedt to
vervolgen, verwachtende zijne kleederen . Daar naa quam by to voorschijn
in een gezeet 9) van zwart satijn gegraveert, 10) zonder boorden, zov
wel gemoedt, dat hem de vrolijkheidt alle den uchtent ten oogen uitzagh .
Hy deed afvaardigen ende zeegelen al wat de Hartogh van Savoijen bedongen had in 't verbondt, dat getroffen was, met voorwaarde van elkanderen de handt to bieden, zoo wel in 't beschadigen als in 't beschutten . In
den Tichelhof quam de Dauphin by hem, ende onderhieldt by de heeren,
met verhaal van de fraaijicheidt ende staatsie der krooninge . 11) De mis gehoort hebbende in 't klooster der Feuillanten, las by aldaar in de cappel
van 't geslaght van Bassompierre, de spreuk uit den psalm luidende : Teat
zal ik den heere wedergeeven, voor alles da( by my gegeeven heeft ? ende zeid'
'er op : Bassompierre, als een Hooghduitsch, 12) moest 'er by stellen als' volght
Ik zal den beeker aanvaarden . 't Gezelschap groeide in den geest van zoo
aardigh een quinkslagh, ende de Hartogh van Guise braght yets by, dat,
al boertende, schijnt der godsdienstigheidt van zijne Maj esteit wat to naa
gekomen to zijn . Daar zy op voeghde : Ghy kent my niet ; maar tint weten
wat ik ben, als guy my quijt zijt : ende dal eer lang. Tegens de maaltijd vernam zy de goede orde van 't leeger, ende middel om over de stroom van
Semoi 13) to geraaken ; daar zy wat zwaarhoofdigh in was geweest . Met
1) Uit ,Henrik de Groote." Zie Levenssehets § 9 .
2) teruggetrokken . 3) zich verle5) begeerig . 6) belang, gewicht .
digen .
4) aan den dag to brengen .
7) dringende
8)
les
Tuileries.
9)
gewaad
.
10)
gewerkt
satijn
.
11) der koningin Maria de
taken .
Medici, 10 jaren to voren met hem gehuwd .
12) het geslacht der B's . was afkomstig uit
Lotharingen. Zie bl . 107, aant . 5 .
13) bijrivier van de Maas . Hendrik wilde zich mengen
in de twisten van de Gulik-Kleefsehe erfopvolging .
H. H.
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deze ende andere gewenschte tijdingen, zich vindende in 't midden van de
amptmannen der kroone ende voorneemste heeren, met den bloem des adels
ende 't puik van flux-ende trots-heidt, uit alle landtschappen, sprak de
Koning van twee duizendt edelmannen, gelezen uit vier duizendt, de spiets
in der handt to geeven, ende, neevens duizendt muskettiers, de rapste van
't heele heir, onder eenen braaven 1) overste in 't voorste to doen treffen .
Alsdan, het hart ophaalende in de verbeelding van 't ontwerp zijns vernufts, viel by uit : Is 'er ter wereldt kraft die daar teyens op kan ? mat
en vermogen twee duizendt Francoische edelmannen niet, onder de oogen van
hunnen Koning ? Bergen zoudenze omstoolen . Over disch riep by Nerestan,

ende verblijdde zich tegens hem over de rapsheidt van zijn regement, dat
van de bestgewapende, onder de eersten op de been geweest, ende overtalligh
was : ende beloofde zulks to verzien met zijn' hopluiden . Nerestan antwoordde, dat de eer van onder d'eersten gebeezight to weezen, in 't volvoeren
van zijn' geboden, meer yvers om zich wel to quijten, dan omziens naa belooning aan hen had verdient ; die dachten dat het hun niet misgaan kon, onder zoo groot ende gelukkigh een' V rst . Dat's, zeide zijne Majesteit, de
rechte slagh . 't Vergelen der diensten komt den onderzaat, het onthouden den
Yorst toe . Daar is 'er bet begenaadight van nay, dan gy, ende zy erkennen 't
zoo wel niet . Die de groote weldaden wegh heeft, vindt de dankbaarheidt onnut .

Voorts werden daar gebraght zijne twee dochters, die by kuste ende minnelijk aansprak . Daar naa, gewaar wordende zekeren meester van de verzoekschriften van zijn huis, trad met hem in gesprek van geloofs zaken ; verklarende, le verlangen naa zijne wederkomst, om zich to kost to leggen 2) aan 't vereenigen zijner onderzaaten, door zoo billijke ende gewisse middelen, dat ze
niemant verwerpe zoude, 't en waare die de ziekte liever had dan 't genezen .

Toen daar opgenomen was, 3) voerd' by lange reden tegens den prezident
lanin, ende Arnaud, bewinthebber van de rijxmiddelen, nopende 't richten
van allerlei verloop 4) in de regeeringe ; waar toe by met ernst verstaan
wilde, ende hunnen bystand besprak . Van daar quam by in 't cabinet der
Koninginne, met d'eene ende d'andere wat kouts maaken ; die hem afging
als oft zijn' zinnen elders geweest waaren : schijnende de blijgeestigheid gebluscht in zijn aanschijn . Hy zeide der Koninginne, dat by niet en mist wat
doen, zich duchtende to steuren, 5) zoo by in 't wapenhuis 6) ging . Haare Maj esteit antwoordde : gaat' er niet, mijn' heere, zendt 'er yemandt . Guy zyt
goeder luime, ende zult u gaan moeilijk maaken . Alzoo scheidde by uit haar
cabinet, sloot zich in 't zijne, schreef eenen brief, ende gaf then to bestellen .
Dat gedaan, deed by zich ter venster, ende, brengende zijn' handt aan 't
voorhooft, borst uit met deze woorden : Mijn' Godt, daar binnen zit yet, dat
my dapper 7) ontstelt. Doch by verklaarde 't niet . Maar 't hart van eenen
1) flink.
2) zijne krachten to besteden .
3) de tafel afgenomen was.
4) nopens het
to recht brengen van verkeerde zaken . 5) zich bedroeven .
6) het Arsenaal, waar Sully,
die grootmeester der artillerie was, ziek lag .
7) hevig.
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wijzen Koning brengt zijnen tijt over in de hechtenis der zorgen . Zijn' borst
magh raauw gevon den hebben eenige ontrouw, door zeekeren gevangen geopenbaart, die by gedwongen was in to kroppen, tot op zijn wederkeeren
oft hem gedrukt de onlust met den geenen, then by 't ampt van Veldt
maarschalk geweigert had, als die moist of to zien hoe ver yeders zedigheidt gaan moght zonder de hooghte der hovaardije to haalen : oft hem
verdroten, dat zijn heir dadeloos lagh ; nochte met die van Ceulen, aangaande de lij ftocht gehandelt was, gelij k met de Luikenaars : indien dit
dingen zijn voor zulke ervaare grootmoedigheidt, om zoo hooge to heffen .
Keerende uit zijn cabinet, hield hy, in de kamer der Koninginne, spraak
met den Cancelier, van welwightige ende verreziende zaaken . Naa afscheidt
hem gegeeven, met omarmen, ende eenen zoetelijken praat den omstaanden
heeren verleent, trad by weder in 't cabinet der Koninginne, met een opgeheldert aanschijn, zijne woorden ende gebaar aanstellende, als had hem
de moedt overgeloopen van genoegen . Zeeker, haare Majesteit was daar met
zijne zoonen de Hartogen van Orleans ende Anjou ; daar by genegentlijk
den vader te(,ens speelde . Maar zijn' zinnen en stonden niet stil . Hy zeide
tot der Koninginne ; Ik weet niet hoe ik het h eb, ik kan niet uitgeraaken. Zy
bezwoer hem to blij ven . Toen zondt by Frontenac naa 't palais, om de orde
van 't Koninklijk banket to vorderen, 1) zeggende, dat by zelfs 2) den
anderen daaghs to zes uuren daar zoude komen zien wat 'er bedreeven
werdt . Een weenigh daar naa beval by Vitry, hopman zijner lijfwacht,
mede derwaarts to gaan . De welke daar op antwoordde : heere, als uw' Majesteit nit jaagen oft wandelen is met kleen gezelsehap, kan ik my gerust stellen in de vailigheidt van nwen persoon, zonder daar by to zijn : maar een
ander werk is 't in deze groote stadt vol vreemdt ende onbekent vdlx . Gaat
heenen, zeide de Koning, ghy zijt een quakkelaar, 3) ende bleeft hier geirne
suet deze vrouwen konten . Doet dal ik n zeg. Ik heb my zoo lunge gehoedt
zonder hopman van lijfwacht, ende zagh het wel alleen to doen . Dat's onnodigh, zeide Vitry : Al de wacht is by der handt, verbeidende dal ewe Malesteit nitkoome . Entlijk zeide by der Koninginne, dat by beslooten hadt in

stadt to gaan, ende, tredende op het uitstek voor haare kamer, vraaghde
oft zijn' karos beneden was . Een booswicht, van bystere zinnen, die op zijn
lijf ging, zeide in zich zelven, als hem vattende by dat woordt : Ile heb u .
Ghy zijt door. 4) Voorts bood zijn' Majesteit der Koninginne goeden dagh,
haar kussende tot driemaals toe met zulke minlijkheidt, dat de Maarschalkin van la Chastre zeide : Heere, hoe langer hoe sew' Majesteit meer
verlieft op de Koningin . Haare dienaars scheppen 'er grodte lust, ende grooter hoop nit . Maar wacht u haar to mompen. 5) Daalende den kleenen trap
af, beval by den Maarschalke van Boisdauphin zich gereedt to houden om
op to zijn . In den binnenhof sprak by den Hartoge van Anjou toe, wees
1) bevorderen .

2) zelf.

3) snapper, babbelaar .

4) verloren .

5) bedriegen .
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hem Bassompierre, vraagende, oft by hem kende ? 't Was ontrent een vierendeel uurs voor vieren als by in kar6s klom, ende zette zich ter voorneemste plaatste, d6ch den Hart6gh van Espernon aan zijn' rechterhandt . In
de zelve zijde zaten de Maarschalk van Laverdin, ende van Roquelaure :
in de slinker, de Hartogh van Monbason, ende la F6rQe : voor in, Lyancour
zijn eerste schildknaap, ende de Markgraaf van Mirenbeau . Onder 't welfsel
van de eerste poort deed by de karos rondtom openen . Toen meend hem
de m66rder ; maar vondt zich van zijnen toeleg, door dien dat Espernon zat
daar by den Koning verwachtte. V66r 't huis van Longueville gekomen
zijude, zondt zijde Majesteit haare lijfwacht to rugge ; voer van daar naa
't kruis van de trekkery, 1) zoo men 't heet, ende v66rt naa 't kerkh6f van
sint Innocent, 2) willende naa 't wapenhuis toe . Zeekere yzerwinkels, 3)
vast staande aan dit kerkhof, benauwen zulks de voorbyl66pende straat,
dat Koning Henrik de tweede, overmits zijn wegh veel daar door viel, die
afgekeurt had, (hoewel 't versloft was) al den veertienden van Bloeimaant
des jaars 1554 . 't Welk, als geschiedt op gelijk eenen dagh der maandt als
deze, ende in 't eerste jaar van 't leeven dezes V6rsten, by zommigen aangeteekent is voor bedenkelijk, oft daar niet yetwes wonderlijx mede gespeelt hebbe . Mits dat de Koning deze gas 4) insloegh, werdt by den heer
van Montigny gewaar in karos, ende riep hem toe, met zijn gewoonlijke
minlijkheidt : Uw dienaar Montigny, um dienaar. In 't enge komende bejegenden hem twee karren, d'eene met wijn, d'andere met h6i gelaaden : om
de welke to wijken, de kar6ssier heel op de lufter 5) zijde, ende t'elkens eens
stal hield . De 166pende dienaars 6) togen terwijl 't kerkhof over, in de
rechte . Hunner een, die naast by der handt was, bleef staan, om zijn hoosbandt to binders. De edellieden hadden niet ras genoegh konnen v6lgen . De
Koning zat zonder mantel, met den rechter arm op den hals van Espernon,
dien by zeeker schrift gegeeven had to lezen ; den slinker op de sch6uder
van Monbason, die 't h66ft afgewendt hield, om geenen schijn to hebben
van to luisteren naa de w66rden zijner Majesteit, alz66 zy, hellende naa
Espernon ende Laverdin, hun zachtelijk zeide : Op onze wederkeeren uit het
wapenhuis, zal ik u toonen de teekening - gemaakt van d'Escures, om mijn heir
over to voeren. 't Zal u welgevallen, ende heeft my grooteli,ix vernoeght . In

deze reden, roerende 't h66ftstuk van zijn beroep, bleef de Koning . Want
de schelm vol verwoedtheidts, ziende alz66 zijn open, 7) ende dat verscheide luiden tusschen de karos ende de winkels doortraden, quam aan, heel
verhit ende bezweet, met zijnen hoedt op der handt, daar in een tweesne .
digh mes, bekleedt met lampers, 8) ende braght, over 't radt heenen, zijner
Majesteit in een ommezien drie steeken : to st6uter, z66 to vermoeden staat,
mits dat by geen gezicht van haar aanschijn had, dat hem met vruntlijk .
1) de fontein van La croix du Tiroir.
2) le Cimetiere des saints Innocents. 3) rue
de la Ferronerie .
4) straat.
6) linker.
6) lakeien .
7) gelegenheid . 8) eig.
sluier (lamfer), hier : doek .
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heidt oft ontsichlijkheidt 1) had mogen beteutert maaken . De Koning voelende den eersten, die tusschen de derde ende vierde rib in trof, sprak : Ik
ben gequetst : ende hief zijn arm op, zich mitsdien bet bloot geevende voor
den tweeden, die, tussch en de vij fde ende zeste rib ende 't endt der longe
door, den geestader opsneed, tot aan het slinker hartoor ; zoo schielijk, dat
hem voort, zeggende, 't Is Wet, 2) met dit laatste woordt het bloedt ten
monde quam uitgevlogen . De derde steek werdt van Monbason op zijn'
mouw ontfangen, ende quetste maar de wambas- ende hemdsmouw zijner
Majesteit, die, van Espernon gestut, ende gebeden om Godt to denken,
haare handen t'saamen, ende oogen ten hemel slaande, scheen to verscheiden . Mits ging 't gerucht op van zijne doodt : alle deuren ende vensters toe
van versla(renheidt, zoo gemeen, dat de moordenaar uit andere niet t'onderscheiden geweest waar, had by zich 't mes uit der handt weeten quijt
to maaken . Zeeker edelman trok geweer om hem to doorstooten : maar Espernon riep, dal het zijnen pals gold. Des werdt by gevat, ende in verzeekering gestelt . Die in de karos waaren, vreezende voor oproer, ende zoekende tijdt to winnen om in alles to verzien, riepen dat de Koning
maar gewondt was, ende ronnen naa Louvre . Daar werdt by op zijn bedt
geleidt in 't kleene cabinet, ende gaf zij nen geest eerst naa 't gevoelen van
eenigen, die zeiden, dat hy, Godes vermaant, nog tot driemaals toe zijne
oogen opsloegh ; alhoewel anderen meenen dat by 't dus Lang met de borst
vol bloedts niet heeft konnen maaken . Alzoo liet deze overtreffelijke Vorst,
daar zonder twijfel de rust der Christenheidt op rustte, tot onuitspreekelij ken druk van alle de zijnen, het leeven, in 't zeven en vijftighste jaar zijns
ouderdoms .
SONNET . 3)
Zoo 't ujterlijke schoon mijn zinnen annerandt
Met flonkering van blos op leelywitte wangen,
'T en zengt mij maer de borst : 't is vatten en geen vangen .
Mijn' vrijheit worstelt flux den Mingod ujt der handt .
Zoo 't innerlijke schoon de deughd in mijn verstandt
Verschijnt, met veel sieraets van lof en eer omhangen,
In open' armen wordt het van mijn' geest ontfangen,
En stooft mij zachtelijk, doch sticht mij geenen brandt .
Maer mijn' liefzieke ziel zich zelve slaet in boeyen,
En wenscht met all' haer' wil tot smeltens toe to gloeyen,
In 't levend vier, dat haer geweldelijk ontfonkt,
Als minnelijk gelaet tot borgh van zoete zeden
Een welgeschapen beeldt bevloejt met voeghlijkheden,
En d' eerentfeste deughd ujt twee schoon' ooghen lonkt .

1) ontzag.

2) niets.

3) aan Leonora Hellemans, zie Levensschets § 11 .
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ZANG .

AEN ME VROUW .
Me vrouw, zoo jck vernam,
Zijt ghij Godin, alleen vereert
In uwer ooghen vlam,
Met offer schoon 2) tot asch verteert ?
Een' vonk die uj t uw hartj a quam,
Mijns levens lust verdort .
Zij keerde 1) van mijn' brandt de pijn,
In tranen die jck stort
In zoetheit van een' zonneschij n .
Uw strengheit niet geweekt en wort .
Maer dat bekoorend licht,
In windt van zuchten die jck loos,
Van 't goddelijk gezicht,
M ij laestmael docht, uw hart bevroos .
Waer aen jck heb mijn' ziel verplicht,
Indien jck u verhael
Dat blixemt dujsent lieflijckheen,
Den aert van mijne quael,
En gunt 'er mij (helaes !) niet een .
Het schijnt ghij niet verstaet mijn' tael :
Ick heb u vaek verklaert,
Oft dat uw' wijsheit straf begekt
Wat jck u offer. Waer 't
De tongen daer de min mee sprekt . 3)
Niet beter lijf en ziel aenvaert,
Om eeuwigh u ten dienst to staen,
Tot wraek van al dit leedt,
Als die to doers in 't vier vergaen ?
Wensch ick aen u besteedt
Ghij ziet hoe dat jck slij t,
Al 't goedt dat jck to wenschen weet
En word mijn' krachten quij t
En dat, o schoone, nemmer dagh
Door hitte die mijn hart bestrijt.
U doe beklaeghen mijn beklagh .
ZANG .

Leonor mijn lieve licht,
Voor uw oogh de zonne swight
Met haer blonde straelen,
Die gansch niet, in mijn gezicht,
Bij zijn gloory haelen .
Vonken foly 4) van die git,
Gitten met uw gouden pit,
Blixemt niet zoo fellik,
Dat het hart dat u aenbidt
T' eenemael verwellik .
Lieve Leonor ghij moort
'T harte dat u toebehoort
Met die lieve lonken,

1) zij zou verkeeren .
zorg voor .

2) geheel en al .

Zoo mij niet een troostigh woordt
Komt in 't oor geklonken.
Woortjes kunt ghij dujsent smeen
Die daer, sierlij k, aerdigh, heen
Vlien als Minnegoodtjes .
Maer tot troost en komt' er geen
Uj t d' yvoore slootj es .
Houdt uw' eighen slaef to rae . 1)
Zaligh kunt gh' hem maken drae,
Zoo ghij maer laet slippen
Op zij n beed' een gunstigh j ae
Ujt die lieve lippen .

3) spreekt .

4) verfoeliesel, spiegel .

5) draag
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AEN MEJOFFRE HELEONORA HELLEMANS .
kEejo/fre .
Tgeen dat ick lange gevreest heb ende U E . (helaes !) altij ds in den
windt geslaeghen, daer is het nu toe gekomen . Want het gaet seker, dat
ick my in staet vinde van niet to konnen gaen tot U E . woonplaets toe,
zonder mijn leven to waeghen, ende onseker oft ick het behouden zal, soo
ik schoon 1) mijn rust houde ; d'oorsaek daervan is een quaele gesproten
wt de quellingen, die 't U E . belieft heeft mijne liefde toe to leggen t'haeren
loon moedwillighlijk ; nochtans en heb ik my in dese diepten van droefheit niet geworpen, maer kortswijl, geselschap, ende allerley onderhoudt
gesocht om mijne zinnen to verleyden ende hun door de vergetelheit, als
eenen slaepdrank, dit wee ongevoelijk to maeken . Vindende alles to vergeefs er de my met de doodt op de lippen, verre van de ooren, die haer
naeby zijnde zoo luttel gehoors gaeven, soo komt mijn pen, nae dat se mijn
wterste wille ontworpen heeft, op dit papier mijn wterste gebeden voor U E .
wtstorten ; opdat, indien U E . gemoedt my eeuwelijk moet gesloten zijn,
ick my ten minste gequeeten hebbe tegens my selven, `z) ende niet 3) versuymt
van 't Been, dat dienen kan tot de behoudenisse mijns levens . Ick en sal
IT Ed. dan niet meer verghen in de waeghschale to leggen de redenen, die
IT E . het trouwen aen oft afraeden, maar bidde U E . gelieve een ende andermael to overleggen, 't geen sich in onse laetste onderhandelinge heeft toegedraegen . Te weten hoe waer is, dat die avont als ick U E . beloofde echter 4) niet meer moeyelijk to vallen, U Ed . nam den tijdt van vier en twintigh wren om entlijk to besluyten ; de vierentw . wren om zijnde, quam U E .
echter sonder besluyt, maer viel wt met een beweghenisse die ick aen haer ongewoon was, ende zeyde : ghy doet my soo veel, ick wenschte dat ick genegenheit hadde om to trouwen ; jae, UE . verclaerde genegenheit t'mywaerts
to hebben ende bleef to vreede - doch sonder sich daerdoor tot trouwe to
verbinden - dat ick U E . etlijke daeghen aen elkander soude coomen verselsehappen, om to zien, oft de geneghenheit tot volvoering van 't huwelijk
zoude willen vallen . Waerop ick U E . seyde, dat wy dan waeren over alle
andere swaerigheden ende aenstoot, ende dewijl het alleene stak op de voors .
genegenheit, dat, indien deselve quam to vallen, U E . in sulk een geval
verbonden was, zonder op andere wtvluchten haere weygheringhe to moghen vesten . Ende dit stondt U E . my toe ; U E. en sal dan niet konnen
ontkennen, dat U E . verbonden is, indien ick haer bewijse dat U E . genegenheit om to trouwen gevallen is, soo seer als het vereischt wordt nae
alle reden, ende dat U E . my 't laestemael afgeseidt heeft, niet over gebrek
aen geneghenheit t'mywaerts, maer over een sake geheel buyten my zijnde •
Om dit to bewysen, ben ick gedrongen to seggen, ende gelieve U E . het my
1) ofschoon ik.
andermaal .

2) mij zelven niets to verwijten heb .

3) niets .

4) weder,
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daaromme to vergeven, dat UE ., op maendaegh den neghenden Augusti lestleden, gelieft heeft my to begenaedighen met den naem van liefste, en niet
onbedachtelijk, gelijk U E . des anderen daeghs goedt vondt dat to duyden,
maer met rijpen overleg. Want tot meermalen gevraeght zijnde, oft ick dare
- U E. liefste was, deed U E . my de eere van to segghen : ghy zijt het, verklaerende, dat U E. genegentheit t'mywaerts vermeerdert was . Jae 't geliefde U . E ., als eenighsins verwonnen van goedgunstigheidt, die schoone
ooghen met lieffelijker licht als ooyt over my t'ontsteken, U E . lieve lippen to gunnen aen de mijne, en U E . aengenaeme kaecke op de mijne so&
vrundelijk to vlyen met een seggen : Ach, mijnheer Hooft, ick wensch U E .
soo veel goeds ! - dat meer is, U E . quam soo verre dat se my toestondt, ick
moghte het woordt liefste, door U E . gesproken, aenvaerden voor de eerste
letter van 't woordt jae . Ende vertoonde U E. sich alsoo, oft de volkomenheit van haere bewillighing nieuwers als aen den maendagh gehouden had,
omdat se Mejoffr. U. E . moeder voor eenen ongelukkighen dagh achte . Entlijk seidt U E . my, met een aerdighminlyke wakkerheit : morgen sal ick u
aen oft of seggen . Met een hart, dus opgestookt met minne, dus opgevult met
hoope, keer ick 's andrendaeghs wederom, ende vied U E . gemoedt meer
verstokt, U E . gelaet meer vervreemdt als oit mijn leven . Ende voor alle
reden van weygheringhe moet ik aennemen, niet d'ongelijkheit van U E .
ende mijne zinnen in 't stuk van den godsdienst ofte den staet ; op welke
punten U E. my alle den boesem geboort ende wtgevischt had ; maer dat
mijne vrienden daerinne met U E . gevoelen verschilden ; 't welk U E . over
j aer en dagh geweten ende noyt voorgewendt had, wesende immers al to
blauw 1) een bescheidt, om een goedt huwlijk om to laeten . Van gebrek
van geneghenheit niet een woordt : 's maendaghs stelt U E . het jae segghen
wt, om d'ongelukkigheit van then dagh, ende dinxdaeghs zeyt U E . peen,
omdat mijne vrienden niet kerksch en sijn! Ick gedraeghe my tot 2) het
oordeel van alsulcke onpartijdige, als U E . selve gelieve sal to kiesen, oft wt
de voors. twee redenen van afseggen, mitsgaeders d'aenminnigheit my den
neghenden betoont, niet genoegh en blijkt dat het U E . aen geene genoeghsame geneghenheit ontbrak . Ende dewijl het waer is, dat het U E . niet aen
de geneghenheit maer aen gets anders ontbroken heeft, soo gaet het ook
seker dat U E . verbonden is . Want U E ., als geschiedt is, had my belooft
sich aen geene andere swaerigheden, als zijnde langh genoegh overwoghen,
to keeren . Wie heeft U E . dan, ellendighe 3) joffre ! soo betoovert, dat U E .
sich niet en ontsiet haer woordt to verachteren ? 4) Maer wat vraegh ick, wie
het is ; 't is my nu genoeg bekent . Gelooft, dat de persoon, al swijght U E .,
selve, niet en laet sich des to beroemen . Acb, me lieve Helionore, zal U E .
verstandt sich laten verkloeken door de boosheit van eene, die van enkele
afgunst in dit stuk gedreven wort, ende die nevens de daeghelijksche ende
1) nietig, gezocht .
2) zich gedragen aan, zich beroepen op .
genswaard.
4) niet gestand to doen.

3) ongelukkig, bekla-
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welverdiende smaet van de haeren, noch vreest, zoo U E . beter doet, dat
men haer verwijten sal het onderscheit tusschen U E . wijsheit ende haere
wulpsheit ? Ach, opent doch de ooghen van U E . vernuft ende besiet oft
raedsaem is, tot U E . eenighen raedt to gebruiken diegeene, die sich selve
soo quaelijk heeft geweeten to raeden, doch er reeds berouw of draeght . Ach,
opent se doch, ende met eenen U E . harte aen deeze mijne redenen, die gesult zij n in mij n traenen ende ondertekent met mij n bloedt . 1) Traenen
gestort wt deernis, die jck heb, zoo met U E . ende de verdooltheit van U E .
sinnen, als met my selven, bloedt ten besten van U E . tot sij nen laetsten
druppel toe . Zoo U E. eenigh gevoelen heeft van liefde oft hartelijkheyt,
ick bid ende beswere deselve, door al wat haer lief is oft ter harte gaet : en
lijdt niet, dat de kus, die jck op 't laetste van U E . ontfing, zy geweest
een kus om my ter doodt to leveren, gelijk die van Judas zij nen meester ; maer
hebt liever U E . beloften ende gemoet to quyten, 2) met het behouden van
soodaenigh eenen dienaer, dan 't selve to beswaeren met moorddadigheit
tegens U E . toesegginge ; ende zeynt my by dese bodinne het woordt van
geneesinge, oft wel eender opwekkinge van den doodt . Want jck en zie
niet datter anders yet menschelij k maghtigh is, om mij nen sterfdagh to
stuyten . Hierop zy de goddelijke rede U E . raedsvrouw, ende de goedertieren
God gunne U E . 't gebru j ken van den geest der bescheidenheit 3) t' zij nder
eerder ende onser zaeligheit . Dat wensch jck van heeler heeter harte, ende
kussende wel ootmoedelijk U E . waerde handt, nijgh my met aller eerbiedenis, op hoope van vertroostinge, t'haerwaerts, als
In Amsterdam, den 27en
U E.
Aug . a . 1627 .
Onderdaenste Toegedaenste Dienaer
P. C . H66FT .
OP EEN AFZEGGEN .

Lieve lichte Leonoor,
Ick en hield u daer niet voor,
Als jck lieve lichte zey,
'K meend' uw ooghjes allebey
Niet, dat, in het geen jck sprak,
Alte dobble waerheit stak .
Op den eenen avondstondt
Zej de mij uw schoone mondt
Liefste, lievren heb jck geen .
'S andren avonds zegt ghij peen.
Harssentjes 4) to wispelziek,

Ziet oft uw gepluimde wiek
Andre reen van wenden vindt
Als het wenden van den wint .
Dikwils wint noch stadigh waejt .
Maer dat ghij gedujrigh draejt,
Oft ghij peen waerachtigh sweert, 5)
Gh' hebt het van een tol geleert .
Al die volghen haeren draf
Delven zelven zich een graf .
Ach wat boort ghij als de tol,
Tot uw' eighen val, een hol ?

1) tranen zoowel als bloed wijzen zich nog heden ten duidelijkste uit . Aant van Dr. Van Vloten.
2) bevrijden ; hier : voldoen, zie bl. 151, aant . 2 . 3) oordeel, verstand . 4) later veranderd in
,,zinnetjes,"
5) ofschoon gij zweert dat gij het niet doet .
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tijdens zijn tweede Huwelijk .
ZANG .

Wijze : Su, su, su, non dormice pastori, etc.
Naere nacht van benaude drie j aeren,
Sint me zon 1) is ten hemel gevaeren,
Wegh met de droef heft die plagh mij to pij nen,
Leo-se to kost 2) aen uw eighen verdwijnen .
Vanden glans, in mijn hart, die 't doet daghen, 3)
Ghij to swak zbt, de kracht to verdraghen .
Nieuwe zon mijn' gezicht is verrezen,
Die, met vroolij k en vriendelij k wezen,
Stralende sterrek door ribben en spieren,
Weelde komt wekken, in inborst en nieren,
Doende schreij en en schrikken verschooyen, 4)
En het mergh inde schenkels ontdobyen .
Leonor, lachend licht, lieve leven,
Die de deughdt draeght in 't aenschijn geschreven .
'T roode korael van uw minnelijk montjen
Dauwend' een Ja is mijn morreghestontjen .
Uwer ooghen bekorende klaerheit
Mij verlicht, vande nacht en de naerheit .
Helder' ooghen, waer inne, de schoonheit
All' haer' heerlijkste sch atten ten toon sprej t,
Flonkrende starren, men ziet, in uw swinken, 5)
Goedigheit, vroedigheit, moedigheit blinken
1) zijne eerste vrouw, Christina van Erp .
2) zie bl. 146, aant . 2 .
helder worden .
4) wegvluchten .
5) zwenken, draaien .

3) dag, licht,
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En de geen', die den hemel bedoolen, 1)
Schouw jck doof, 2) bij uw' gloeyende kolen .
Frisse mondt, met uw aengenaem amen,
Bij den welken de rozen zich schamen,
Kan het gelujt uwer tovrende talen
Yder het harte ten ooren ujt halen,
Wat ist vremt, dat mijn zieltje door 't kleven
Van een kusj e, gevaen is gebleven ?
Zujre keert ghij in zoetlijke zuchjes,
En me qualen, in guile genughjes .
Lekkere lipjes, en loddrighe 3) lonkjes
Baeren, bij beurten, en blussen de vonkjes,
Die mijn' adren verquikken van binnen,
En ontsteken, met ziedende zinnen .
Edel' ooghen, gezeghende vieren,
Ach hoe branden uw' brave manieren !
Bronnen van blij schappe, brallende baken,
Alle mijn ingewant doet ghij mij blaken
En uw' vlayende vlammen haer' krachten
All' de mijne versmelten, versmachten . 4)
Ach mijn geest, Ach ! mijn geesje ging glippen,
Zoo de lieve, de lavende lippen
'T zelleve niet, in het drooghende roosten,
Voort, met het vocht van een kusjen, en troosten .
Des zich magh haer' genaede verboghen 5)
Even als de triomfe der ooghen .
Maer al naghelen scherrepe schichten,
Mij, het hart, aen uw' lonkende lichten,
En alhoewel zoete zoentj es en stemmen,
Tusschen uw' lippen, mijn zieltje beklemmen ;
Niet en nijpt 'er zoo zeer, als de lijnen
Daer uw' deughden mijn' boezem mec bynen . 6)

1) dolen langs .
2 ) oordeel ik doove kolen .
b) beroemen.
6) binden .

3) aanminnige.

4) verstikken.
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AAN JOOST BAEK . 1)

Monsr et frere,

U E . hadt een pleit aen de wang, 2) over 't achterblijven van hier, 't
en waere de vreez' dat het onweder U E . voorspraek zijn zoude . Ziet eens
wat ik degelijker ben ; die, een bezoek aen U E . ten achteren zijnde, in
plaets van maenen en rechtvorderen, voldoe 't geen U E . my schuldigh is ;
en koom eerst over . Dan 't is maer in papier, denkt ghy, dat jck U E . bezoek. Maer geen kleene gunst heb ik by hen, then ik maer om mij n schoon
aenzicht welkoom ben . Daer is weenigh in to spiegelen. De kout is de ziel
van de bezoeken, gelijk de vreughd die van de banketten . Die nestelt zoo
wel in 't papier, als deez' in den wijn . Maer wat kan by kouten, die niet
nieuws en hoort ? Dat 's 't eerst en lest, daer de werelt nae vraeght . Nu leven wy hier als diede werelt gestorven zijn oft ten minsten leeren sterven, op
zijn Philosoophs. D'eene dagh is den anderen zoo gelijk, dat ons levee een
schip schijnt zonder riemen, in doode stroom ende stilte . Beter stil nochtans, als to hardt gewaejt. Hier preekt men geen passy, als die van onzen
Heere ; men dicht'er geen requesten ; men raept'er geen steenen om de Heeren nae 't hooft to werpen . 3) De kussens zijn er soo zacht niet, dat ze
iemants billen bekooren kunnen . Jae, die 'er op belust was, kreeg'er wel
goedt koop een nae 't hoofdt . Ook roert men'er geen' trom : men timmert'er
geen wachthuizen, en de wachtmeester behoeft zijn wijf niet in zijn ampt
to laeten treden, met wachten in 't bedde, terwijl by zijn' ronde doet . Daer
voelt men datm'er is ; maer somtij ds w at, to zeer . Onze stilstant van lee v en
is to ongevoelijker door de koude, die alles in eenen staat houdt . Quam 'er
een zoete zonneschijn, zy zoude de blaeden ujtbroeyen, om ons to leeren dat
de tijdt zijndn tredt gaet . Nu schijnt by zich to verslaepen . Schijnt, zegh
ick, al loopt by to post in der daedt . Doch maek ons dezen schijn quijt met
wat nieuws ujt U E. mondt, ten minsten U E . penne . Zoo zal ick bekennen dat U E . ons 't leven inneblaest . Ick had op mijn vertrek eenen goutsmit belast, U E . een knop ter handt to stellen om my to leveren . Is 't geschiedt, ik wachtze by schrij ven van den negenden dezer : maer liever by
den man zelf. Indien Van de Wael onze kalandize gelieft aen to houden,
wy hadden gaerne wat van zijn tuinzaedt, ende zoo 't niet to ongeleghen
oft to onvoeghlijk bykoomen zal, wilde wel U E . des vermaende, nevens
groetenis, om'er ons aen to helpen . Maer deze revelkal 4) rolde wel tot middernacht toe, luide de klok van achten niet, die my roept : sluit, eer de veerman to bedde gaet . Dat gemak zouden wy zelve ook noode verzuimen . Daer1) koopman to Amsterdam en gehuwd met Magdalena van Erp, zuster van Hoofts eerste
vrouw.
2) kuit, hier : been .
3) toespeling op de geschillen in dit en het vorige
jaar tusschen de Amsterdamsche Regeering en de Contra-Remonstrantsche predikanten .
4) gesnap.
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om, goeden nacht ende een goedt jaer met alle de vrienden, die God in schut
bewaere, nevens groete en gebiedenis,
Monsr et frere,
aen 11 E . ende Joffrouwe ma soeur, van
Van den Huize to Muyden,
den Ben Apr . 1629 .

U E.
weldienstwillighen broeder
P . C . H66FT .

DE HOLLANDSCHE GROET 1)
AEN DEN

PRINSE VAN

ORANJE,

Over de zeghe van den jaere cio i:) c xxix . 2)
Hollandt spreeld .
Zijt groote Vorst, gegroet, in uwen zeghewaeghen,
Wien, bet 3) nae rechte, dan den voerman van de daeghen
Toekomt een krans van lof, 4) dat nemmer dorr' of quij n' .
Want ghij, van hoogher geest dan zelf de zon gedreven,
Doet, door uw dapperheit, mij eenen dagh beleven,
Die blijder is van licht dan dujzent van de zijn' .
Mijn zon, mijn zoon, terwijl dat andre landen sloofden
'T mergh hunner lenders ujt, in teelt van oorloghshddfden
En vorsten vol verstands, om hoogh to zijn gemelt,
Zoo deed, eeuw in, eeu w uj t, j ck niet dan krachten gaeren,
Om t' overtreffen tal met deughd, en u to baeren
Tot pujkstael zonder vlek van een' volmaekten pelt .
Maer zoo wanneer 5) met ernst mijn' ooghen u aenschouwen,
Zij suffers, nauwelijx zich darrende vertrouwen,
Te zien van mij gebraght, ter werelt eenen zoon
Begaeft met heerlijkheit van meer ujtnementheden,
Als zij, die d raeght een' kroon van toorenrijke steden,
In all' haer of koomst roemt de moeder van de Goon . 6)
Want onder haer geslacht schijnt Mars alleen geschaepen
Tot het moorddaedigh swaert, dat recht manhafte waepen
Apoll' is afgerecht op felle flits en pees
Minerve op lange spiets : op 't handelen der toomen,
Helenes halve broer ; 7) op work, 8) de vooght der strddmen .
Op vierpijl, 9) 's hemels Vorst, der aertsche Vorsten vrees .
1) Zie Levensschets § 13 . vgl . `"ondels Zeghezang, enz. Keur uit Vondel, bl . 149 . 2) 14 Sept .,
overgave van 's-IIertogenbosch .
3) meer .
4) loof.
5) zoo dikwijls als .
6) Cybele
droeg, als zijnde ook de stichtster van steden en burchten, eene muurkroon . 7) Castor
8) den drietand van Neptumls .
9) den bliksem .
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Maer als ghij 't hel gezicht beschaduwt met de plujmen,
Krijght alle krijghtujgh kracht en leven van uw' dujmen .
Grijp maer den deghen aen, ghij zijt een Mars in schijn .
Als Phoebus, past u schicht ; als Pallas, scherpe speeren ;
Als Castor, schujmend ros to wenden en to keeren ;
De gaffel, als Neptuj n, de blixem als Juppijn .
Wij zaeghen 't voor den Bos, daer ghij de dikke drommen
Van krijsvolk niet alleen aentrekken, op uw' trommen,
Maer zelf het aertrij k ook met zandt en zoon, en deedt,
Dat, nae 't to passe quam, eerbiedelijken steghen
De dellen 1) voor u op, de dujnen voor u neghen
En d' elementen al braght onder uwen eedt .
'T hoefijser leerden daer gedooghen de moerassen ;
In spoor van dijken gaen verdoolde waterplassen
Die zich eerst waenden een hardt harnas voor de Stadt .
Dit deedt gh' als effen maer de weeke 2) weekken weeken
En bracht de droogt' al eer de zomer was ontsteken .
Ow' rasheit joegh verbij 't beradde zonneradt . 3)
Gelijk verweze man, die tusschen ijsre staven
En ejke balken lejt, als levendigh begraven,
Zoo leit 's Hertogenbos gevangen op zijn hals . 4)
Het klaeght den Bergher graef 5) zijn noodt, met menigh teiken .
Maer hoe? den hemel zal hij met zijn handt bereiken,
Eer dan hij stujten zal de stroom zijn ongevals .
Die forsse borst nochtans tot hoogh bedrijf geboren,
Al proeft hij veel vergeefs, en geeft geen' kans verloren,
Maer hout de hoop gevat met onbesweeke tandt .
Jae, daer 't weerspannig Lot zoud' leeuwen hart doen flaeuwen,
Wort hij, door 't sarren maer to strenger, en zijn' klaeuwen
Wel denken dar to slaen zelf in ons ingewant.
Den Ysel, zich to zeer verlatend' op zijn' stroomen,
Hij bujghen onder 't juk, en hechten doet zijn zoomen,
Ter wederzijden, aen een' stijfgebouwde brug .
Help goon! hoe dier moest zij haer zorgeloosheit boeten ?
Wat trappers en wat treen van yolk en paerdevoeten
En wight van schut kreegh doen de Veluw op haer' rug ?

3) „Men zeit : die waegen is beradt,
1) laagten .
2) vochtige. 1 Mei begon het beleg .
wanneer ze zo langhe ghereden heeft dat de schorheit vande assen ende haven is ." Aant .
5) Graaf Hendrik van den Berg, bevelhebber van het
in de uitgaven .
4) halsstraf.
leger der Infante Izabella .

TIJDENS ZIJN TWEEDE HUWELIJK .

159

Vermeete Spanjert, Wael, Hooghduitschen en Croaten,
Moedwilligh, beter tot straetschenders als soldaten,
Het allersnoodst der jeughd van Napels en Milaen,
Met uj tgelate loop van woestheit zich verspreyen,
En storten schielijk, als een winter op de weyen ;
Verslinden vrucht en vee, zien Godt nocht menschen aen .
Ellendigh Amersfoort verlaen met voile schujren,
(Jw' rij kdoom maekt u arm . Deez' en uw' swakke muj ren
Bekooren 't woedend heir . Ghij hout een oogenblik.
Daer mee lagh Ujtrechts trots. 1) Het graeuw licht op to blaezen
Met windt van voorspoedt, licht met weerspoedt to verbaezen
Valt plotsigh op zijn plat, en yder vat de schrik. 2)
Niet ghij, kloekmoedigh Vorst, oft die uw deughd bedenken .
Uw stevigh hart en weet van swellen nocht van slenken ;
Is altij dt even groot, en vult zij n' boezem net .
Gelaet nocht tonge flaeuwt . Een geest van eedle fierte
Straelt tot uw' ooghen ujt, versmaende dat gedierte,
En met zijn' braef hefts geur, den blooden, moed bij zet .
Gelijk een Hercules nae knodzen en nae kolven,
Zoo grijpt ghij, tot geweer, de rustelooze golven
Des hollen Oceaens, en keert daer 't onweer mee .
De winden aengemaent flux op uw' woorden passen,
En doen, tot boven 't velt, de brakke baren wassen . 3)
Gins maekt ghij 't water landt, en hier het landt tot zee .
Daer hout het stroopen stal, en blijft de vijandt steken
Verleghen met ziju maght ; weet niet dan windt to breken, 4)
Dies wreekt het vocht met vier, 5) en koelt sij n' moedt in vlam .
Maer ongetroost 6) het diep der vloeden to bezoeken, 7)
Hij hel en hemel scheldt, en braekt een' vloedt van vloeken
En drej gementen, op zijn buj tdoel, Amsterdam .
0 ritze 8) razerij ! niet dan een bitze 9) dooren
Is in haer eighen hart de maghtelooze tooren .
Vergh' 't ujterst vrij uw' kraft, en spier, en zenuw span .
Zet schrap uw' schenkels, rek ujt het gewricht uw' dijen .
De Vecht en 't blinde 10) velt zult ghij niet overschrijen .
Geen stap, die dat begaept, 11) geen sprong die 't halen kan .
1) Amersfoort, de trots van Utrecht, werd veroverd . 2) ,Prendre l'espouvente, zeggen
de Franchoisen ." Aant . in de uitgaven.
3) de sluizen bij Vreeswijk en Muiden werden ge .
opend ; het water stond tot onder de muren van Utrecht . 4) snoeven . 5) brandstichting .
6) geen vertrouwen (troost, Eng . trust), geen moed hebbende . 7) onderzoeken. 8) heete .
9) scherp .
10) onzichtbaar, onder water gezet .
11) overscbrijdt .
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Ghij, daer en tegens, Prins, bestormt de Stadt ; en onder
En boven 't aertrijk, dreunt het alles van uw' donder .
De glinsterende gloedt verzelschapt dat gerucht .
Ghij schudt, met uw geschut, de berghen en de daelen,
En blixemt niet alleen met scherp van schitterstraelen,
Maer slingert krijsvolk als een blixem ujt de lucht,
Uw krijsvolk, dat, aleer de Maer 1) daer yet of mompelt,
Den Spanjert op een' sprong, en Wezel overrompelt . 2)
Dank heb het waekend oogh, en zorghe die ghij droeght .
Deel heb ook aen den dank, uw manneli k belejden,
Tot het volvoeren van zoo groot een stuk beschej den,
0 Dieden, die den slagh des staetssen hemels sloeght .
De faem steekt haer' trompet, en doetze zeghe schreeuwen .
In lamren, door die kreet, verandren strax de leeuwen .
Elk deerlij k omziet nae zijn hielen en den Rij n .
Wael, Italiaen, en Duitsch, elk zoekt zijn ramp t'ontrijen .
Croaet en Castiliaen laet alien hoogmoedt glijen,
Zakt 3) wat hij kan, en ducht zelf in een zak 4) to zijn .
De graeghst is yder om den wegh to rugh to baenen .
De standaers van Leon, en de Borgoensche vaenen
Met quastigh krujs van bloedt 5) gaen strijken aen den windt .
Des arents 6) kromme bek, die 't alles dacht to kraken,
Gedwongen is zijn roof en Amersfoort to slaken,
En ziet nu datm' 'er meer als Roomsche voghels 7) vindt.
Maer 't leger voor den Boc, daer moedt en ijver wiessen,
Ontsteekt een bos van vier, 8) op opgerechte spiessen,
En heftigh steewaert in,, den roep van Zeghe, jaeght .
0 Schetz, 9) die de fortuj n vanden Nassauschen bloede
Te leur tot tweemael steld', hoe werd u doen to moede,
Als ghij al 't veldt in vlam, uw' hoop in assche zaeght ?
De krijsgodt ujt het hoogh' afziende dat geberren, 10)
Wat 's ditte? zejd hij, draeght dan ook het aertrijk sterren
Oft pronkt verwinner met de pracht van 's werelts top? 11)
1) de Faam, bet gerucht .
2) 19 Aug . door Otto van Gent, Heer van Dieden.
3) steekt
in zijn zak .
4) ingesloten .
5) bet wapen van Bourgondie : een kruis van keel.
6) „De
Kaizarsche vendels daer een arent in ghevoert wort . , '
7) „Dat is : datmen meer arenden,
oft meer kloeke vogels vindt als Roomsche arenden ."
8) „De zege van Wezel wert in 't leger
voor den Bos gheviert met brandende stroowissen boven op de spiessen ." 9) ,Dit is de naem
van 't gestacht van Grobbendonk, die 's Hartogenbos tweemaal to voren heeft verdaedigt en
der staeten legher sien opbreken .''
10) branden .
11) „De pracht van 't bovenste der
werelt is bet gesternte ."
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Mij lust met mijn persoon die feeste to versieren .
Mijn' toorts 1) vervoeghe zich bij al die zeghevieren .
In zulk een' hemel hael j ck doch mijn hart best op.
Mits 2) daelt hij onder 't hejr beschorst met ijs're korsten . 3)
Een nieuwe lust terstont bevangt die brave borsten
Gemerkt 4) zijn' godtheit kracht en koenheit van zich geeft .
Elk man die wort 'er tien ; gaet zich ten aanval stellen,
Met neergebogen hooft, 5) ontziende doon nocht hellen
En vol van dezen geest, door kling en kogels streeft .
V lamaemende mortier spuwt, uj t metale kaken,
De swangere granaet, die ploffend' op de daken,
Met ijslijk bersten, werpt haer alvernielend pit .
Dat brusk 6) gewelt doet kerk en torens hoogh van huj ven, 7)
En loot, en bout, en steen, aen gr uj s en splinters stuj ven
En waer een kerren 8) treft, zij komt om 9) lijf oft lidt .
In arbejdt 10) gaet een' Mijn . Die brult, en baert ten lesten,
En slaet een gapend gat inde gescheurde vesten
Zoo datmen 't krijsvolk ziet in wapen staen, voor 't vak . 11)
De Wal, voor windt, voor vier, zoo ver en stejl gevloghen,
Door 't ij dele gewest, 12) als oghen opzien moghen,
Komt weer aen klompen neer, en valt een sware smak .
Die trapt u op bet hart, o Aubremont, 13) en 't beuken
Van buldrende kortouw verbiedt de boet 14) der breuken.
D' ujt aem gekreete keel van uw geschut wort stom .
Ghij wenscht to woordt to zijn ; 15) laet bet u daer op steken 16)
Nochtans, dat vijands hood' u aenzoek' om verspreken . 17)
Maer niemandt komt . Dies slaet ghij 't voorspel met de trom .
Ghij Prins, then zoete slaep nocht zachte pluj m kon houwen,
Waert op voor dauw voor dagh, om 't werk der Mijn to schouwen,
Te wel bezeffend' hoe des hooftmans bijzijn dringt
En uwen dierbren hals maer schattend' op de waerde
Van slechte zielen, die daer wroeten in der aerde,
Voor een musketbal vejl, 18) ter galerije 19) gingt .
1) „De star van hem, Mars ." 2) meteen . 3) harnassen . 4) aangezien . 5) „A 1 a t e s t e
8) kern, pit
6) woest, hevig. 7) kappen.
b a i s s e e; zeit de Franchois ;" stoutmoedig.
11) opening .
12) de
9) weg to nemen . 10) barensnood .
de inhoud van de grenaat .
13) bevelhebber der ruiterij in 's-Hertogenbosch. 14) herstellen . 15) in onlucht .
16) laat bet daarop bij u aankomen, vg . Palamedes III : Het
derhandeling to treden .
17) onderhandelen .
18) „Veil, is zoo
steeckt den Grajen niet op tien of twalef kielen .
19) loopgraaf .
reel als to koop, veiligh is wat anders ende bediedt buyten noodt ."
H. H.
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Uw' heerlijkheit behaeght zich daer bet als in troonen .
Mits 1) ghij die trom geen moort, maer troetelende toonen 2)
Hoort neuren, tuj ght uw geest dat de verweerder kreukt . 3)
Dies zejndt ghij 't oorloghsoogh den heussen Wijtz 4) nae binnen,
Die ziet, door 't veinzen 5) heen, hoe dat die wrange zinnen,
Door uw voortvaerentheit en harden, 6) zijn gemeukt . 7)
De strijdbre Grobbendonk gedwee nu, is to vrede,
Dat Bisschop, burgerij, soldaet, in handel trede,
Eer 't leste lot het al verderf tot inden grondt .
Wel doet hem wee, zich zelf ujt zijn gebiedt to bannen .
Maer hoe? wat zal hij ? plat zijn mujr is, mat zijn' mannen,
Zijn krujdt verschooten : dies verlooren 8) loodt en loot .
Het ijzer walght van bloedt ; stomp is zijn tip en sneede .
De helbaert nae den haek, het swaert toght 9) nae de scheede .
Het oorlogh geeuwt van vaek, men twist maer met de tong ;
Die met het spits rappier thans 10) pooghden ujt to munten,
Nu bieden in papier elkanderen de punten,
Waermee Schetz vrij vertrek, mijn Vorst de stadt bedong .
0 hoogh gewasse Bos, uw of houw is verscheenen .
Drie daeghen 11) hebt ghij, om als jonkvrouw to beweenen
Den staat daer ghij op stoft' en trotst' onz' oorloghslien .
Wat baet een' handt vol tij ds verplicht 12) aen ij del schreij en ?
Door isze reed, 13) ghij moet van uwe maeghdoom 14) scheijen ;
En in de eeuwigheit zult haer niet wederzien .
Maer kende gh' uw geluk, in blijdschap keerd' uw treuren .
Uw krimpen is om 't hooft maer beter op to beuren .
Ghij wint bij uw verlies ; door schaed' aen voordeel raekt .
De goude vrijheit zal, met goddelijken zeghen,
't Kleen goedt der slavernij gemakkelijk overweghen,
Nu datmen van uw hout ook Staeten pijlen maekt . 15)
De groote dagh gaet in, met menschen zietmen kranssen
Den kreis van legerwal en ingevlochte schanssen ;
Van waer het platte velt wij dluchtigh wort beschouwt.
1) doordien . 2) de streelende tonen der trom „die 't voorspel slaat der onderhandeling ."
3) buigt, den moed opgeeft .
4) Jacob Wijts, opperwachtmeester van het leger. Vondel
noemt hem in zijn Zeghezangh ,des leghers Lynceus ."
5) „De vyant verborgh met uyterlijk gelaet zijn benautheit ."
6) volharden .
7) week geslagen .
8) nutteloos .
9) verlangt. 10) korts .
11) drie dagen na de onderhandeling zou Grobbendonk uittrekken .
12) verbonden aan, doorgebracht met .
13) voorbij is ze reeds .
14) „'s Hartogenbos beroemde zich, maeght to zijn, dat is onverwonnen . 't welk waer was, ten minsten in deze
oorloghe om de vryheit gevoert ." 15) ,Dat is : na dat het hoot van 't bundel pylen, 't
welk de Staeten voor blaezoen voeren, met het hout vanden Bos vermeerdert wort ."
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Banket 1) en borstweer dient den landzaet en den vremde
Tot zetel . En 't geveirt', 2) waarmee gh' uw vyandt temde,
Zich tot een schouwburgh 3) vindt van uw' triomf gebouwt .
Het hof, en hopmanschap wel prachtigh ujtgestreeken, 4)
Bedooven 5) in een' schat van goudt en zilver steeken .
Gewaet, geweer, elk is om 't meesterlijkst gewrocht.
In knechts, in kostlijkheit, de grootst schier wijkt den kleinsten .
't Geflonker heeft schoon spel, op d artlen draf van heinsten . 6)
De klepper briescht en blaest to neuz ujt moedt en toght .
Ghij Vorst munt ujt alleen met oogh en aenschijn vreedigh .
Denkt om geen' overdaedt, maer blijft al even zedigh,
En melt hier wederom uw' altij dt effe ziel .
Zoo, zeitmen, Piso, 7) dat wanneer hij was gekomen
Van balling, onverziens, tot d'heerschappij van Roomen,
Niet huppelhartighs 8) zijn gelaet oft mood' ontviel .
De landsknecht staet vierkant ; 9) de rujter daerentegen 10)
Aen heggen uitgerekt, en boort de bujtewegen .
De toegeroeste Stadt men endelijk ontslujt .
De deuren spalken zich wijd op ter weder zijen .
De Staeten vendels, en de Prinsen lieverijen
Zich spoeyen innewaerts ; de roode sluj ers uj t. 11)
Ghij goedertiere Vorst bevel doet omme zenden,
Dat niemandt snork' oft smael' op d' overwonne benden,
Die met pakkaedj' en sleep nu nemen hare wijk .
Gekapte 12) kruj nen, en gehellemd' heenen rukken .
De fiere Grobbendonk noch schoorvoet, en met tukken, 13)
Den spaeden avont wint, eer dat hij rujmt zijn rijk .
Hij rujmt het evenwel, en komt to paerd' aenschokken, 14)
Met fris en lustigh oogh ; en kookt in 't hart de wrokken,
Vergadert door den Noon en dwersheit van het Lot .
Ghij Prins bejegent hem, met heusse minlbkheden,
En toont, hoe niet alleen ghij kneust de sterkste steden,
Maer de gemoeden dwingt to staen tot uw gebodt .
1) plaats, waar de kanonnen achter de borstwering gesteld worden . 2) gevaarte.
6) hengst.
7) in 68
3) „Theatre ."
4) getooid . 5) lett. gedompeld ; hier : diep .
na Chr. door Galba tot opvolger gekozen en tot zoon aangenomen . 8) ,Dat is : datmen
nocht aen zijn ghelaet nocht woorden gewaer werd, dat hem 't hart eenigsins huppelde van
blijdschap . Pisonem nullum exsultantis animi motum pro didisse : zeit
11) de Spaansche (Bourgon9) in vierkant (c a r r6) .
10) denk bij : staet .
Tacitus."
dische) wimpels spoeden zich naar buiten . 12) met een monnikskap gedekt . 13) langzaam voortgaan .
14) thans : aansjokken .
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De schutsheer zelf Sint Jan, bi wien de Boslien sweeren,
Der Spaensche wreedtheit wersch, gaet haer de nek toekeeren,
En uwen wimpel draeght, 1) die van zij n' tooren waej t .
Hy kiest d'Oranje zijd', 2) voor de getakte strujken
Met dwerssen trek gekrujst ; 3) en zijnen weerhaen dujken
Doet onder uwe vlagh, die beter ZEGHE kraejt .
De poorten alhoewel zij nae de wolken steighren,
Voor u zijn veel to laegh, en heusselijken weighren
Uw' hooghe grootheit to doen bukken onder haer .
Zy wijzen u de breuk, daer half gerotte lijken
Verminkt en overstoipt, tot 4) slijk en pujn ujtkijken .
Deez' haelt u heerlij k in met uw' beroemde schaer .
Ach wie en zoude doch zich zelven niet vergeten,
Beschonken met de kracht van spoedt 5) dus ongemeten,
Die zelfs bedwelmt een welgeslooten bekkeneel ?
De geen' die in beleg en veldslagh eer bevochten,
Doch de bekooring van 't geluk niet ujtstaen moghten, 6)
Maer smolten in de weeld, dier Vorsten vont men veel .
Uw vastgebouwde brejn en wort, door vijands rampen,
Niet eens van vreughde vlot, noch dobbert op de dampen
Der dartelheit, maer blijft gedachtigh aen zijn plicht .
'T is Godt, weet ghij, die dujn tot del, en del tot dujue
Kan makers. 'T schoon gelaet der lachende fortujne,
Met haer lichtvaerdigheit, en maekt u 't hooft niet licht .
Gedachtigh aen uw' plicht, en hoe, ten halven weghe,
Door slap vervolgh, 7) men vaek verwaereloost de zeghe,
Den koenen Cazimir 8) ghij stuj rt nae d'Yselkant .
Die komt de nestelaers bestooken en verstroyen,
En doet met een gezicht, dat overschot verschoyen 9)
Als waer het wegh geveeght. Vol is nu d'overhandt . 10)
Vol is nu d'overhandt, kortouw en klokken spreken
TTw' eer volmondigh ujt, de vreughdevlam, ontsteken
Ten derdenmaele, dooft de starren, met haer licht ;
Waer voor zich op de vlucht begeven nacht en naerheit ;
Gelijk als, voor den glans van uw' doorluchte klaerheit
Zich schamende, de lof van alien veltheer swicht .
1) ,Het Oranje vendel wert op St . Jans tooren gestelt ."
2) ,Dat is ; het zijden doek
van Oranje verve, oft de zijde to weten de parthy van Oranjen ."
3) het Bourgondische
kruis.
4) boven .
5) voorspoed .
6) kouden .
7) voortzetting .
8) Graaf Ernst
Cazimir, Stadhouder van Friesland .
9) verloopen .
10) de zege is nu volledig .
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Welkoom, verheve Vorst ; koom staetlijk ingetoghen,
Niet tot het metselwerk van hooghe zeghebooghen,
Bros, en verganklijk door der eeuwen ongenaen
Maer tot gewelven, die de nij dt des tij ds uj ttarten,
Die u mijn burgerij bouwt van geboghe harten .
Nojt was gezegent helt met hoogher eer ontfaen .

K L A G H T E
DER PRINSESSE VAN ORANJE, OVER 'T OORLOGII VOOR
'S HARTOGENBOS .

1)

Schoon Prinsenoogh gewoon to flonkren,
Met zuiver' hemelvlam ! kan ook
De grimmigheit, u dan verdonkren,
En smetten met een aerdschen rook?
Wat toght verleert die glinsterlichten
Hunn' zoeten swier?
Om liever brandt van Mars to stichten,
Dan Venus vier ?
Zoo glooryzucht uw' zinnen prikkelt,
Voest, in triomf, mijn' slavernij .
Een krans van bloemen blij gespikkelt, 2)
(Geen lauwergroen en heeft 'er bij) 3)
Zal ick u vlechten, heel doorwaessemt,
Op nieuwen vondt,
Met geur, mijn handtjens aengeaessemt,
Van uwen mondt .
Op goude lelyen, en straelen,
Laet trotsen Fransch' en Spaensche kroon .
Om daer een perel of to halen,
En streeft zoo niet, door duizent doon .
'K zal d' uw, al aerdigher 4) doen blaken,
Van stee, tot stee,
Met traentjens dauwend' op mijn' kaken,
Uj t minnewee .
Ick pooghde 't gloedj e van mijn' liefde
Misschien to koelen, voor een' stondt,
1) Zie Levensschets § 13.

2) levendig geschakeerd .

3) kan er bij halen .

4) schooner.
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Kon nijptang 't flitsjen, dat mij griefde,
Wat trekken ujt de diepe wondt .
Maer 't schijnt geweerhaekt, dit is 't mangel .
Helaes ! mijn hart
Voelt maklijk inwaerts gaen den angel ;
Te rug, met smart.
Mijn' zughjens, tedere getuigen
Van d' ongeneezelijke quael,
Die plagh uw open oor to zuigen .
N u stoppen 't koper, en metael .
Terwijl ghij breidelt d' oorloghskanssen,
Met wal en graf, 1)
Trompet en schut (ach arme) 2) schanssen
Mijn' klaghten af.
Indien 't u lust, Juppij n to speelen,
Zijn' vriendlijkheen to volghen traght .
Zijn hooghste lof in menschekeelen 3)
Nocht donder is, nocht blixemjaght .
En beter, dat mij n smij digh smeeken 4)
Uw hart verfraey, 5)
Dan in gedruis van slaen en steeken,
Het veldtgeschraey .
'K hoor alle daeghs van versche dooden
Gevelt in hol, 6) oft galerij . 7)
Elk overlijdt aen eighe looden ; 8)
Maer aller koeghels moorden mij .
Want ick mij elkmaels voel bezeeren,
Als van een punt,
Die denk : op 't hooft met witte veeren,
Was dat gemunt .
Wat mooght ghij, die u niet en zoeken,
Bestooken, in hun voordeel 9) gaen .
Zoo veel en is 't niet waerdt, de vloeken
Van heel Kastilie, op zich to laen.
Denkt liever, hoe Madril zoud' stoffen,
En zijn verquikt,
1) gracht. .
3) in der menschen mond .
4) zacht vleien, liefkoozen .
2) helaas!
5) vervroolijke, verheuge.
6) overdekte mijngang .
7) loopgraaf.
8) het lood, datt
p
r
i
m
a s t e n e r e s. p a r t e s
hem doorschiet.
9) voorrang . Kil . veurdeel hebben :
p o t i o r e m e s s e . dus : gaan bestoken om hen voor to zijn ; vgl . Warenar, 703, Leeuwendalers, 1768 (uitg . Verdam) .
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Vernam 't van scherp to zijn getroffen
U . Ach ! mij schrikt.
Maer is, om lief, om lijf, om leven,
Om kindt, om zoon van vaders naem,
Zoo veel, op veer nae, niet to geven,
Als om een' glooryrijke faem,
Zoo gunt mij dat jck met u rij de,
Door koudt, door heet,
En voert mij bij 't rappier op zijde,
Waer dat ghij treedt .
AAN TESSELSCHADE .
Mejofre,
Als jck nae de prijs van de Academie 1) staen wilde, jck soude staende
houden, dat de beste tong 2) is die van Joffre . Tesselschaes pen . Want
haer ujtspraek heeft niet alleen my wel gevallen, maer mijne liefste Helionora zoo wel gesmaekt, datze door die lekkernye, tot haere eerste liefde
ter Poesie bekoort zijnde, ernstelijk op my versocht heeft, jck zoude dat
gedicht doch uj tschrij ven ; 't welk 't eerst is, dat zy my zulx in alle haer
leven geverght heeft . Zij verlangt zeer nae U E . jeghenwoordigheit ; ende alzoo
wy rekening maken in 't eerst van Junij, de vrienden van de Beverwijk 3)
to verzoeken, 4) zijn ook in meeninge van alsdan U E . met eenen by to
koomen : mits dat U E . gelieve ons de eere to belooven, van met ons nae
Muiden to trekken, ende to zien oft dat gewest stof tot festoenen zal ujtleveren . Mijn Huisvrouwe verzoekt hartelijk nevens my, dat ons deze bede
niet geweighert werde ; maer U E . gelieve haer zaeken daernae to schikken .
Het bygaende antwoort op de vraeghe, 5) kan U E ., zoo betuttelt 6) als
't nu is, in 't net stellen, ende beslooten aen de Academie overzenden, oft
aen U E . zuster, om aldaer ingelevert to werden . De roemer, verstae jck,
zal door haer handt gesneeden werden : ende misschien zucht tot de vrienden hebben, om niet uj t het geslaght van Roemer to gaen . Wy gebieden
ons bejde aen U E . ende mijn Heer U E . man, die God met alle de uwe
in eere ende voorspoet altijds bewaere, nae wensch,
Mejo fl're
van U E . Gansehdienstwen P . C . H66FT .
Ujt Amsterdam . 10 Apr . 1630.
Aen mejofrouw Tesselschae Roemer Visschers, hujsvrouwe
van Sr . Allart van Crombalgh, in de Langestraet tot 4lkmaer .
1) nam . voor het antwoord op de vragen door Vondel uit haar naam en onder hare zinspreuk (Yver) gedaan .
.2) toespeling op den eersten regel van het ingezonden dicht : De
4) bezoeken .
5) de bekende
beste tong, die stemmen smeedde .
3) de familie Baeck.
6) met tittels voorzien,
vraag der Academie : ,wat beste en slimste tongen zijn ? enz .
m e t t r e l e s points s u r l e s i : verbeterd en nagezien.
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AAN TESSELSCHADE .
Me Jofre,

De roe maekt goe kinderen, gelijk U E . ziet, wits jck my gae beteren
met schrijven, nae 't laeste kijven, dat jck van haer gehoort heb . Want
deze is alleenlijk om dat to bewijzen, ende niet om U E . van onze koomste
to waerschouwen . Wy hadden er wel onzen mondt op gemaekt, tegens deze
ingaende week . Maer wat daeghen hebben wy alle daeghs ? Sint Jan moet
zijn tijdt vergist hebben . Uit wat hoek dat de windt ook waejt, geen'
warmte komt er over. Ick erbarme my over ooze arme pruimen, die niet
een zonneschijn gebeuren magh . Wanneer zal 't eens zijn, dat wy die rijpe
geeltjes met haeren waes, onder de blaeuwe van Damasco zullen zien ujtsteken, als starren aen haeren hemel ? Ick waetertand'er nu meer nae, dan
als jck ze in 't oogh heb, en slaght Homerus in dit stuk, die 't levendighste gezicht hadt, doe by blindt was, ende, door 't verlangen nae de verwen
en maxels der dingen, d'innerlijke verbeelding der zelve schijnt gesterkt
to hebben . Ick hoorde wel eer, datj a kunsj ens kondt . Is 't waer, zoo spreekt
een hoogh tooverwoordt, ende, doende meer als Circe, steekt bet weder in
een ander bakhujs . Oft zoo U E . ooghen zonnen zijn, gelijk de vryers
plaghten to sweeren, zeint'er ons een over tot gel ej de derwaerts aen . Oft
plant'er een in de Beverwijk, om Joffre Tols ujt to lokken, die ook tegens
geen koude en m agh, al is ze beter gedost met vlees en vet, dan wy zijn,
Me Jo, 're,

u E.

Ter vlucht, ujt min
Toorentjen, 27
Junij, 1632 .

Verplichte dienstwe
P. C . H66FT en
H. HELLEMANS .

AEN JOFFRE TESSELSCHA,
OOP EEN KERSNACHJEN BIJ HAER GEZONGEN IN 'T JAER

1632 .

O lofrijk keeltjen ! nae dat ghij
Al' 's werelds stemmen waert verbij
Gestreeft, en zat der aerdsche dingen ;
Ontbrak 'er meer niet, dan parthij
Met 's hemels engelen to zingen .

AAN TESSELSCHADE .
Me Jofre,

U E. heeft hier haere muilen gelaeten . Dit 's een' leelijke vergetelheit .
Want het waere beter dat 'er U E . de voeten vergeten had, en 't geen daer
:aen vast is . De vloer (acht jk) heeft U E . willen houden, ende ghy zijt haer
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ontslipt, gelijk Corisca den Satyr, 1) daer de perrujk in den loop bleef . En
zeeker, steenen en planken leggen en treuren, om dat ze niet langer van
die zoete treedtj ens gestrookt worden . Niettemin deze achteloosheit Uwer
E . doet ons hoopen, dat wy noch eenigh ander overschot zullen vinden,
ende moghelijk U E . hart hier in eenighen kamerhoek zal vergeten zijn .
Maer wat wy zoeken, 't is 'er niet, oft het moet onzichbaer gaen . Als 't 'er
ook slechts vergeten waer, ende niet met opzet gelaeten, zoude de vondt van
kleener waerde wezen, Maer zoo 't met U E . op reize geslaeghen is, laet 'er
ons ten minsten somtij ds een sweemsel op papier of zien, gelij k men, by
hooghe zonneschijn, door een dubbelen trechter, in een duistere kaemer vertoont 't geen bujten op straet is . Brosjen en Burghjen 2) konden hier Diet
dujren, toen U E . wegh was . Wy gingen ze 's naemiddaghs quijt . 't Zoud'er
anders gegaen hebben, waeren de deuntjens niet ujt geweest . Ach, hoe binden die keelbanden ! My dunkt dat jk noch al een eindt lijns, oft liever lijms
van den zoeten zang naesleep . Franche 3) zy gegroet en U E, niet min, nevens LT EE . mannen, van
U E.
Ujt mbn Toorentjen,
Verplichte dienstwste
1 Aug. 1633 .
P . C . H66FT .
AAN TESSELSCHADE .

Mejo/re,
Tesseltj e, leefj e noch ? Ik en verneem nocht woordt noch windt van 't
behaeghen by LT E . in de dichten van Hujghens 4) geschept . Leggen poezy .
lust en vriendenliefd teffens achter de bank? Torni, ritorni alle doleezze
prime . 5) Maer meer jookt ons nae U E . wezentlijk dan schriftelijk aenschijn. Dies zouden niet gejrne tot den afgaenden zoomer verbejden, maer
wenschen, dat U E . met haer waerdste Crommetj en, 6) gelieve zich over
.acht oft tien daeghen aihier to laeten vinden, niet zoo zeer om ons de aardbezen, als om Marino 7) to helpen lezen . Want dit moet voorgaen : oft
anders heb jk 'er niet af. Als wy vijf oft zes daeghen daeraen besteedt
zullen hebben, zal 't ons lief zijn, dat den Heere D . Paeuw met zijn hujsvrouwe, ende Joffre Francisca met haeren genan 8) op een' letter nae, Believe to volghen : ende dat U E . hen daer toe verbidde, van onzentwege . Aen
de honigh dezer hoope zullen wy zoo lang likken, ende U E . met alle die zy
bezint 9) heeft, met naemen haere twee dochters, die wy wenschen mede
to komen, Gode bevolen laeten, nevens groetenis ujt heeler heeter harte,
11ejo fre .

Van den Hujze to Mujden,
28 Maj 1634 .

U E.

Verplichten dienstwsten
P . C . H66FT.

1) Zie Guarini's Pastor fido II, 6 of Vondels Leeuwendalers 111, 2.
2) Brosterhuysen en
Van der Burgh . 3) Francisca Duarte.
4) Uyt Engelsch dicht van Doctor John Donne .
5) keer, keer terug tot de eerste zoetheden .
6) haar echtgenoot Crombalgh .
7) beroemd
Italiaansch dichter, 1 1625 .
8) naamgenoot, Francisco .
9) lief.
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AAN DEN H . CONSTANTIN HUJGHENS .
Mijn Heere,
In al een' wijle niets vernomen hebbende van Joffre Crombalgh, zondt
ik op gister by mijn' Huisvrouwe, die t'Amsterdam etlijke boodschappen
had, zeker schrij ven 1) om voort op Alkmaer bestelt to werden, en to vereissen 2) hoe aldaer smaeken moght' het Engelsch ooft, by U Ed . Gestr .
gezult in Hollandtschen honigh . Maer mijn' Huj svrouwe braght den ontbdighen brief to rug ; en daer nevens deze tijding : dat Crombalghs oudste
dochtertjen, een voeghlijk 3) meisken, krank aen de poxkens op de moeder
verzocht hadt, de koeken, die, nae zijn overlijden en 't gebruik aldaer, den
bujrkinderen zouden verscheenen zijn, by zijn leven ujt to deilen . 't Welk
geschiedt zijnde, zejd' het, als thans meer niet to doen hebbende, gereedt
to zijn tot sterven, ende gaf vier uiren daernae zij nen geest . De vaeder had
het ujt der maete bezint, en betreurd' het nae gelange . De Arts Pauw, zoon
van den Leidschen Voorleezer 4) in die wetenschap, bestondt hem eenen
drank van moedtzalf in to geven, die hem opbrak met een weldighe zucht
en eenigh bloedt, daer voorts heele plassen op volghden en vloej den tot by
doodt was : zulks zy bej den op gistren zouden begraeven worden . Ende om
het treurspel to deerlijker to maeken, stort dus een' smak van ramp op 't
murwe hart van Tesseltj en . Zoo U. E. Gestr . zich verwaerdight de versleghene met een letterken van troost to bezoeken, j k verzeker my, ten aenzien van de hooghachtbaerheit waerin zy U Ed . Gestr . houdt, dat het geen
verlooren werk van barmhartigheit wezen zal, om deze droef heft yetwes of
to spoelen. Wy hebben lange gehoopt en gehaekt nae de eere van Uwer Ed .
Gestr. jeghenwoordigheit. Zoo de zelve, nevens haer liefste gezelschap, ons
alhier gebeuren moght, zouden trachten haer met luchtighe en lustighe redenen to onderhouden . Ende verlangt my met eenen to hooren, oft de Prinslijke genaede wel zoo overdaedigh zy, dat ze de misslaeghen mijner Historie
vergeven kan . 5) Ondertussen niet alleen, maer eeuwelij k daarenboven,
Mijn Heere, wil blijven
Van den Huj ze to Muj den,
li wer Ed Gestr .
den 30en van Bloej maent
Onderdaenste toegedaenste
des jaers 1634 .
P . C . H66FT .
AEN JOFFRE TESSELSCHADE .
Me Jofre,
Ik sloofde my af, met t'saemenschraepen van stoffe, ujt alle winkelen 6)
mij ner heughenisse, tot hart-zalf over U E . leedt, ende vondt den heelen
hoop to beroojt, om yetwes to baeten tot heelnis (zoo my docht) zulk eener
1) voorg. brief.
bl . 17 bovenaan .

2) vragen .
6) hoeken .

3) bevallig.

4) hoogleeraar .

5) Lie Levensschets,
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quetsujre : als U E . schrijven *) gezult in ongeloohijke manhaftigheit, my
komt onderwijzen, hoe de studien, besteedt aen 't kauwen en verduwen der
waere wijsheit, maghtigh zijn een murw vrouwengemoedt zulx to verstaelen met rede, dat de feiste schichten der Fortujne kinken, jae, daer in, maer
geen' wonden kunnen maeken . Hejl zy U E ., heldinne, daer de helden by
ter schoole behoorden to gaen . De traenen, die 't in 't geweldt des ramps
niet geweest is Uwer E . of to perssen, zij n tot mijn' ooghen uj tgewrongen, door innerlijke tederheit, gebooren ujt het betrachten des overheerlijken zips, van die leerlijke en stichtelijke regelen, meldende den hooghen
ende weledelen aert uwer inborst, die met liet slijk der gemeene geesten
niet gemeens heeft . Traenen derhalven, meer van genoeghen, dan van droefheit . De troostbehoefster komt troosten ; de benauwde verquikken ; de bedrukte ontlasten . Al wat jk zouw weten by to brengen, waer waeterdruppen gedraeghen in de zee uwer doorluchtighe weetenschap : ende zaegh jk
U E . nerghens beter dan derwaerts ende tot haer zelve to zejnden, daer
Seneca, Montagne, ende Plutarchus in gesmolten zijn . Mijnen dienst in andre zaeken, zoo by U E . by deze geleghenheit moght to staede komen, heb
jk haer voor dezen doen aenbieden ; ende hoope 't zelve noch mondelinx to
doen, eer acht daegheri omloopen ; als wanneer mijn voorneemen is, ooze
welwaerde dochter to koomen haelen . Ire rijke Godt, daerentussen, bereghene U E. voorts met de schatten zijner genaede, die by tot noch toe zoo
mildelijk op haeren wil, zoo gebooghzaem onder den zijnen, heeft ujtgestort
waer aen het minste deel niet en zal heb ben,
J1e Af re,
Uwer E .
Van den Hujze to Mujden,
Verplichte dienstwillighste
15 J unij 1634 .
P. C . H66FT .
*) 11ijna Heere,

Hoe het wrange noodlott door een dolle, herde slach - in teyken noyt
smart alleen komt over die, die God beproeven wit - mijn gedult op lijdens toetsteen op het uyterste getoetst heeft, sullen ervaeren gedachten leevendigher sich konnen indrucken als mijn pen uitdrucken kan .
Derhalve ick t'selfde, om soo naere beeltenis U E . geluckiglie vreughde
niet voor to schilderen, had voorghenomen die in mijn herte opghesloten
to draegen, maer door U E . aengenaeme dochter SUSANNA uytgeloct, en de
gelegentheit van neef SAMMERS vertreck sich voordoende, uyt dewelcke U E .
sult kunnen verstaen siecktens eyghenschap, stervens schielickheit, en andere omstandigheden, die ick met een wenende siel, benaudt hert, en treurende gheest, doch droghe ooghen hebbe verdraeghen, geen andere gedacht
de sin beslaende in soo droeve treurnacht, van mijn sielson berooft, als
herdencken aen mijn beminde en ach ! al to lief hebbende ADELAERT, diewelck als op wiecken van liefde sijn TADEA, ten hemel naergesteghen, t'onsterfelijck voor sterfelijck lott verkooren hebbende, mij laes ! bedruckt
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achter latende het geselschap van sijn beminde andere helft, 1) opdat ick
in dees, als in een spiegel, sij n lieve gedaente souw stadich bij mij hebben,
in 't oogh van mijn gemoedt, mij troostende in de opperwille, tegens welke
niet to willen is .
TESSFLSCHADE ROEMERS .

AAN TESSELSCHADE .
Me Joffrre,

De prujmen beginnen all' teffens, op een bodt, 2) to rijpen, en to roepen : Tesseltj e, Tesseltj es mondtj e . Etlij ke deuntj es van Belusar 3) en andre
roepen daer tegen aen : Tesseltje, Tesseltjes keeltje, daer zy geirne van gezongen waeren, ende wenschten wel, dat U E . Joffre Francisca to hulpe
meebraght. Wat j k haer zeg : Tesseltj a zuft : Tesseltj en heeft noch inkt,
om een brief ken to beantwoorden ; zy neemen 't niet aen, ende willen, dat
j k U E . uj t den droom wekke . Op, op, dan,
Rozemondt, boor je speelen nocht zingen ?

Wy verwachten U E . op 't spoedighste, met U E . dochter, ende Joffre
Duarte met haer' E . man : maer een brief ken voor ujt, om wat gissings
to moghen maeken. Ondertussen zullen wy in den windt zien, ende happen nae den geenen die van Alkmaer komt ; en snuffen oft by nae U E .
adem riekt . Godt behoede U E . op ' de rej ze, en eeuwlij k in genaede, met
alle die haer lief zijn, gelijk van heelen heeten harte wenscht,
Me Joffrre,

U E.

Verplichte dienstwste
P . C . HooFT .

Van den Huj ze to Muj den,
j Aug . 1636 .
AAN C . BARLAUS .
Mijn Heere,

't Is goedt to zien, dat het postpaerdt Pegasus Uwer E . ten dienste
staet : 't welk
Non auras tantum, verum et prwertitur horas . 4)

Want U E . brief, geschreeven op den 23en, dat is op morgen, heb ik heeden ontfangen. U E . dankzeggingen dunken my woorden van verwijt ; dewijl jk ongelijk dieper in U E . schuldt, dan U E . in de mijne staet . Zoo
lang als U E., met de zoete Meeremin 5) en den Heere Mostart, dit huffs
van vreugde deedt galmen, was ik in mijn kraft : nu,
Quantum mutatus ab illo Hectore ! 6)

Naerdien de Heer Coster eenen andren vondt heeft opgeworpen, om de
intree der Koninginne 7) to verheerlijken ; zoo moogen wy denken, dat
1) haar overgebleven dochtertje, Maria Tesselschade . 2) in een' aandrang, op eens.
3) Barlaeus . 4) niet enkel de lucht, doch ook de uren lilt hij voor . 5) Tesselschade . 6) hoezeer verschillend van then Hector .
7) de koningin-weduwe van Frankrijk, Maria de Medicis .
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wy ten minste de geneugt van 't naevorsen gehadt hebben, gelij k de wij zeman, die nae den wortel van den boom dolf, om to begronden hoe de
vijgen zoo uitneemende zoet waeren, tot dat zijn dienstmaeghdt hem quam
zeggen, dat ze in een pot geleegen hadden, daer hoonig in geweest was .
Waer mee zy kleenen dank behaelde by hem, then 't liever zouw geweest
zijn, onweetende to blijven, om de lust van 't jaegen nae weetenschap .
Evenwel ons ontworp behaegt my wel zoo zeer, als dat van Doctor Coster ;
ende to bet om de braeve 1) veirzen van U E . in 't Latijn, samt 2) om
de geene die Juffrouw Tesselscha daer op gerijmt heeft in Duitseh en Italiaensch . Doch U E . en de Heer Mostaert zullen verre best daer van
kunnen oordeelen, in 't genieten van den herfst haers gezelschaps, die met
die vruchten over komt . Zoo de Koningin, gelijk U E . vermaent, 3) door
die steeden en over den Haege gaet, wil 't nosh al een' wijle aenloopen,
eer men haere Majesteit tot Amsterdam zal zien . 't \' erdriet my, uit zucht
tot de eere der stadt, dat zy alle toerustingen zal moeten gering achten,
ten opmerke van 't geen zy in Italie en Vrankrijk, jae in Brabant, aenschouwt heeft. Eene der onthaelingen, die, mijns bedunckens, meest by liaer
zouden geacht worden, zoude een' treflijke muzijk zijn . Overzulks ('t zy do
Heeren zich der kosten ontzien) waer het wel raedzaem, eenige vermaerde
konstenaers ujt andre steeden t'ontbieden, ende daer in to volgen den raedt
van den Orgelist meester Dirk Sweeling, wiens gelijk ik meine dat zv
nooit gehoort heeft ; zulks by tot een fraei sieraedt der stadt zal dienen .
Konde men Joffrouwen Tesselscha en Francisca beweegen, ende teffens
die stijve stem van Rotterdam, om wat mildt met den rijkdoom haerder
gaeven to zijn, ende zich daer door een' groote stadt to verplichten ; haere
Majesteit zouw zich misschien verwonderen, dat Italie haer in Hollandt
bejeegende . Een schouwsel is 'er dat haeren oogen nergens gebeurt is,
oft zal moogen gebeuren : de meenigte van scheepen, die men haer behoort to vertoonen, ende 't spel to eindigen met geklap van 't baldrende
geschut . Welk gelujt uit haere ooren zouw kunnen spoelen de weersmaek,
die zy, zoo jk duchte, in onze muzijk zouw gevonden hebben . U E . gelieve
deeze mij ne bedenkingen voor to draegen aen de Heeren Mostart ende Coster ;
samt, oft het niet oorbaer waere twee verscheide vertooningen to doen ; to
weeten d'onze, en die van den Heere Doctoor . Ik *gebiede my aen hunne
E E . ende aen U E . uit mijn meeste vermoogen ; desgelijx mijn huisvrouw,
met dank voor de nieuwe tijdingen : ende blijf,
.Jiiju Heere,

Uwer E .
Onderdaenste toegedaenste
dienaer

Zeer haestig, uit mijn Toorentj en, den 22en van
Oestmaent 1638 .

1)

flink .

?) to gader, ais ook .

P . C . HOOFT .

3) bericht .
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AAN ZYN' HOOGHEIT . 1)

Doorluchlighste, hooghstgeboore 1lorst, genadighste Deere,
ALEXANDER DE GROOTE, die met het verpletten van de trotsste heerschappye des aartboodems en met andre ongelooflyke aanslaaghen, ooverstrengelyk volbraght, 2) dien tytel won ; bekoorde dervoeghe d'uitsteekende
verstanden tot roemen zynes naams, dat, om dien onsterflyk to maaken, zich
afsloofden (zoo men meent) oover de vijftigh pennen .
Geen minder getal misschien van schryvers, vrienden, vyanden, onpartydighe, Hoogh-ende Neederduitsche, Latynsche, Fransche, Engelsche, Italiaansche, Spaansche, heeft aan 't vertellen van 't geen sint den aanvang
der beroerten, waar uit dit jeeghenwoordigh oorlogh ontstond, in Neederlandt is omgegaan, een groot deel zyner daaghen en nachten besteedt .
Niet vreemt : zoo wy 't zeldzaam beloop van 't ryzen en daaren der dingen, in meenigherley manier, slechts ter vlucht eens bezinnen ; en hoe de
hulk der vereenighde gewesten, herwaarts en derwaarts geschupt van 3) de
worstelende winden, eindtlyk, uit zoo grouwzaam een' zee, in deeze haaven
van tydtlyke zaaligheit niet zoo zeer gevoert, als geworpen schynt : hoe de
hooghstgedachte Vorst, vader uwer Hoogheit, ten onwille eener mooghenheit, die de Persiaansche geenszins waande to wyken, niet alleenlyk den
eersten steep van deezen staat geleit heeft, maar dit zwaarlyvigh gebouw
ter tinne toe opgetooghen, laatende daarenbooven twee zoonen achter, om 't
zelve to dekken en de voorhooven met metaale muuren to bevesten : alles met
zoo gering een' hulpe van andren, en onder 't geduurigh rammeyen des
vyands op 't onbestorven metselwerk .
Men zal hier op bybrengen, dat dit werk gewracht is van de zienlyke
handt Goods die de bystere buyers en buldrende baaren breidelde in 't geweldighst haars woedens ; en haar' hollende heevigheit leerde luistren naa
den teughel, om to wenden en keeren, gelyk tot het uitrechten zynes raads
van tydt tot tydt vereischt werd : dat by den bootsluiden standvastigheit
instortte, om zonder wanhoop en onbeteutert, als 't schip geenen duim boords
booven waater had, op hunnen plicht to passen : dat by den peiloodten in
de donkre nachten des onweeders geen' voorzight 4) ontbreeken liet, om
het voor 't stranden, en stooten op klippen oft banken to hoeden : dat by
den nooit volpreezen Prinse W ilhem wysheit en wakkerheit verschafte,
om, als schipper en stuurman teffens, in d'uiterste noodt zoo wel heilzaame
orde to geeven, als geduurighlyk aan 't roer to staan : dat by den zelven den
arm boven 't hooft hield, tot scherm teeghens de geenen, die zich vermaaten
de treflyke timmeraadj a to steuren .
Gewislyk.
Maar dies to gedenkwaardigher is It : en wie twyfelt, oft de z elve G odt
1) opdracht der Ned. Historian aan Prins Frederik Hendrik ; zie Levensschets § 15 . 2) ten
krachtigste uitgevoerd .
3) geslingerd door .
4) voorzorg.
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de handt aan Alexanders toeleg gehouden hebbe, en hem als een gereedschap 1) gebeezight, om zyn verhoolen besluit, geleeken met reede 2) by
een' grondelooze diepte, to volvoeren ?
Het moghte niettemin wel zommighen vreemdt voorkomen, dat ik my
onderwind, zaaken, die, al oover een wyle, van etlyke schrandre oft arbeidzaame hersenen in onze taal gemeldt zyn, weeder in de zelfste to vertoonen .
Doch hun gelieve zich to erinneren, dat eenen yghelyke niet alles to voore
komt, en vaaken de tydt yet verborgens oopenbaart, 't welk, aanmerkelyk
van zelf, ook dikmaals tot ontfouwing van 't ouwde dient, en daaronder gemengt als nieuw, de zinnen aanlokt tot leezen er. herleezen van geschiedenissen, zonder 't onthouden der welke 's Lands behoudenis last ly dt .
Inzighten, wightigh (myns bedunkens) genoegh, om to verwerven, dat
my de opspraak in deezen verschoone .
Dan daar valt meer to zeggen, dat zoo licht niet to weerleggen waar .
Want uw' Hoogheit ziet hier wel een' bus van dierbaare diamanten ; maar
slechtelyk gesleepen en niet gekast naar de konst .
Waaroover ik schroomen zoude 't werk onder haar' ooghen to laaten verschynen ; waare een deel van dien, buiten min' kennis, zoo verre niet geraakt en zeer genaadelyk bejeeghent geweest : hebbende uw' Hoogheit zich
gewaardight, my met eighen monde to verklaaren, dat zy 't bondigh vond ;
neevens andre reedenen, hier voeghlyxt verzweeghen .
En zeeker, de bondigheit heb ik voorneemelyk betracht : indien ook getroffen, gelyk ik vertrouw, naardien ze my by oppervorstelyk vonnis is toegekent, zoo berouwt my deezes arbeids niet .
Want myn gewisse zal my then mildelyk loonen, met getuighenis, dat ik
my eenighszins j eeghens myne Landsluiden heb gequeeten, helpende hen
aan middel om een' ryken schat van ty dt to bespaaren : dewyl zy de stof en
omstandigheeden van een' zeer breeden handel kunnen plukken uit een beknopt bundel van blaaden .
Deze, uit zich zelve to laf van lucht, doch riekende naar 't lof 3) der Nassauwsche Lauweren, en doorstooft met geur van Oranje bloemen, koom ik,
aangetroost 4) door zoo eerlyk 5) een oordeel, in aller onderdaanighsten ootmoedt opdraaghen en toeeighenen aan uwe Hoogheit.
Niet om onder haare veilighe hoede to schuilen teeghens haat, verwekt
door de vryheit van mynen styl : dewyl ik in een Landt leef, daar, mits 6)
de orde, gehouden by uw' Hoogheit als 't Hooft, en de Rechtshooven,
samt 7) andre laagher vierschaaren, niemandt voor onwettigh geweldt heeft
to vreezen.
Noch min om in bescherming teeghens de smaalers genoomen to worden
zynde billyk, zoo zy my met reede berispen, dat ik het niet alleenlyk dulde,
maar ook voor onderwys met eenighe blydschap aanneeme ; indien zonder,
1) werktuig, middel .
2) terecht.
hoofde van .
7) zie bl . 173, aant . 2 .

3) loof .

4) bemoedigd .

5) vereerend.

6) uit-
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dat ik 's my weinigh kreune, verzeekert dat het Ryk der onreede niet lang
staan kan : behalven dat het naar byster onbescheidt smaaken zouw, uwer
Hoogheit, onder haare menighvuldighe zorghen, het intoomen der laakzieke
tongen to verghen .
Immers zoo luttel 1) tot bewys van dankbaarheit voor deughd, 2) my en
den mynen zoo in 't gemein als in 't bezonder gedaan van haar hooghloflyk
H uis : gemerkt 3) het ongerymt waare, ouwde weldaaden met verzoek om
nieuwe t'erkennen : en my meer aangroeyen dan afgaan zal, zoo uw' Hoogheit ('t welk ik eerbiedelyk bid) met haar' ingebooren' aanminnigheit, die,
gelyk haar Vorstelyke vuist maghtighe steeden, alle groote harten veroovert,
heze gaave ontfangt, zonder zich haarder geringheit to belghen .
Maar (gesprooken in Hollandsche rondigheit) eigentlyk om de blinkende
boekstaaven van den glooryryken naam uwer Hoogheit op het voorhooft deezer dochter van myn zwak vernuft to prenten ; op dat haar' ongedaane
troony, 4) bescheenen van zoo heldere straalen, ten minste zich als kaersschoon darre ontdekken ; 5) en voortkoome 6) met een' glans van geleent
licht op de lippen, die bestaan het blaakend bedryf der naamhaftighe
helden, braave blixemen van oorlogh, klaare leytsterren van raadt, to verhaalen .
Doch kruipt'er eenighe heimelyke h oope onder ; dat het graan van grootmoedigheit en andre Vorstelyke deughden, 't welk in den schoot deezer Historie steekt, indien uw' Hoogheit verstaan moghte het daaruit to doen raapen, om gezaait to worden in den begaafden geest van den Koninklyken
Bruidegom, haaren zoone, 7) misschien yetwes bybrengen zal tot den oovervloedt van den gelukkighen oest, then zich alle lief hebbers des vaaderlands,
zelfs in de lente zyner jeughd, belooven van eenen akker zoo wel geaardt
en gebouwt .
Voorwaar, de Poezy, wyd afweidende 8) dikwyls, niet alleenlyk van de
waarheit, maar ook van haaren schyn, vermeet zich de menschelyke gemoeden met lust tot lof t' ontfonken, en hunne gedachten uit het slyk ten
heemel to voeren .
Jaa, de slordigh (doorgaands) gedichte deunen, Romans geheeten, hebben (naar dat men leest) den Markgraaf van Pescara, Fernando d'Avolos, 9)
in zij n' j onkheit zoo dorstigh uaar de vermaartheit gemaakt, die by in 't
groenste zyner manlyke j aaren bej oegh .
Wat vuur, wat vlam van yver naa gloory gelooven wy dan, dat in een'
rechtschaape borst een' stemmighe History zal stooken ? booven al, zoo zy
de zaaken onzer eeuwe, de vroomheit 10) onzer eighene Landsluiden, meedeburgheren, bloedtverwanten ter baane brengt
4) leelijk gelaat.
5) zich
1) even zoo min .
2) gunstbewijs.
3) aangezien dat .
6) to voorschijn kome .
7) Prins
als schoon bij kaarslicht of kunstlicht durve bloot geven .
.
8)
afwijkende.
Willem, gehuwd in 1641 met Maria, oudste dochter van Koning Karel I
9) beroemd generaal van Karel V ; hij hielp dezen den slag van Pavia winnen (1525) .
10) dapperheid .
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Want de luister van de dappere daaden der geenen die eenen yghelyke
naast bestaan, ontsteekt een ziel, waarin slechts van eedelzinnigheit een
geinster 1) glimt, met een' gloedt van graatigheit, om hem in weldoen t'achterhaalen oft verby to streeven .
Op welke eighenschap van onzen aardt Virgilius ooglit, daar Andromache .2Eneas naa zynen Ascanius vraaght, oft hy, zich spieghelende aan
vaader en oom, tot de oude manhaftigheid zyner afkoomste yetwes wordt
opgewekt
equid in antiquam virtutem anivzosque virileis,
El eater zEneas et avunculus evcitat Hector?
Men hoore hierop 2) T . Manlius . Als een Waal, 3) ooverkloek van lyf
en leeden, met roepen uit al zyn' maght, op een' brug tussen de twee leeghers,
den vroomsten man, dien Rome hadde, voor de kling vorderde ; en de bloem
der Roomsclie jeughd lange stom stond, schroomende den strydt to weigheren, en ongezint tot verzoek van oorlof, 4) om een kans van 't hooghste gevaar to waaghen ; quam Manlius ' getreeden uit zyn standtplaats, den hooghgezaghebber . 5) T . Quintus Paenus dus aanspreeken : Veldtheer•e, ~aezzzrzernzieer zoud' ik, zonder uzv bevel, buiten de ordenen vechten : niet ett,:aagh' ik de
zeeghe zeekei •. Indies cghy bet toelaal, ik wil dien yl ooven beeste toonen, dewyl bet voor de krysteekens der vyanden zoo trotse spronn en doet, dat ik nit
den geslaghte gesprooten ben, 't welk den drom der lWaalen van de T(7)-lel •
klip heeft afgesnzeeten . Men ziet hem daarop . Hy velt den snorker ; strykt
hem een' bloedighe keeten van den pals, en met de zelve, gehangen om
den zynen, naa zyn' spitbroeders toe ; die hem met den bynaam Torquatus vereeren .
Wyders, gelyk wy tot de naawandel 6) van onzer maaghen achtbaare werken, door afmaaling der zelve, heftelyk worden aangedreeven, alzoo vlyen 7) wy ons gemaklyk tot het goedtkennen en inzuighen der deeghelyke
meiningen en hartstoghten, aan hen gespeurt .
My, die met de verheevene luiden nauwlyx op eenen dagh to noemen ben,
heught nosh, hoe ik, in myne kindsheit, mynen zaalighen vaader, keerende, van de 1)oorluchtigheit der Paltsgraavinne, 8) zuster uwer Hoogheit,
t'Amsterdam to bewelkoomen, toen zy naa Duitslandt reizde om haar huwlyk met dien Keurvorst to voltrekken, hoorde zeggen, dat by de naakoome .
lingen van zynen Heere den Prinsse Hoogloflyker Gedachtenisse, niet aanschouwen kon, zonder dat hem de vernieuwing 9) van 't geen wylen zijn'
Vorstelyke Doorluchtigheit voor deeze Landen gedaan en geleeden had, tot
weenen beweeghde .
Welke teedere woorden van dien ernstighen man my zyn gevoelen en geneeghenheit zoo diep inboezemden, dat z' 'er misschien niet veel onvaster zaa1) vonk . 2) in 't zevende boek van Titus Livius . 3) Gallier . 4) verlof. 5) Dictator .
8) Louise Juliana, gehuwd met Frederik IV, kenrvorst van
6) navolging .
7) voegen .
9) bet herdenken .
de Paltz, moeder van den ongelukkigen honing van Bohemen .
12
H. H .
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ten, toen ik ze enkelyk geloofde op reede gegrondt to weezen ; dan jeeghenwoordelyk, nu ik, door 't oordeel allengskens wat gerypt en de berichting
gehaalt uit meenigherley lesse, mijn waanen in weeten verwisselt vied : hoewel my nocht deeze nocht andre zucht 1) oft inzight heeft, weetends, teeghens de waarheit doen zondighen oft yets van belang in duister houden .
W y merken, ten teeghendeele, hoe de slimme 2) voorgang der ouwderen
met schier onweederstandelyke kracht de kindren ten dwaalweeghe verrukt . 3)
Sic Natura jubet : velocius et cilius nos
Corrumpunt vitiorum exempla domestica, magnis
Cum subeunt animos authoribus . 4)

Niet lichtelyk nochtans valt zulk een' eerloosheit op yemandt to vermoeden, dat hy, ziende eenigh zyner voorzaaten schelmstuk leelyk uitgeluidt
by de boeken, die (hoe slecht zy ook zyn) rechtspraak oover de faam der
uitmuntende persoonaadjen pleeghen, de vuile voetstappen zouw darren
denken to volghen .
'T welk verstaan warde, 5) als aangeroert ten opzien 6) van vreemden
zynde de stam Nassauw zoo zuiver van schandtvlekken, dat de spruiten in
onpartydighe Historian niet snoods van de haaren zouden kunnen ontmoeten, waaraan zy zich vergaapende, van 't pryslyk padt moghten afslaan ;
nochte derhalven eenighe lastertaal, 7) om haar tot waarschuwing en leere
teeghens dooling to dienen .
God, d'Allerbeste, d'Allergrootste geeve then heerlyk gekroonden boome ;
wiens dorren ons met gewisser angst benauwen zouw, dan 't versterven van
den Ruminalen 8) de Roomsche gemeente, die 't voor een voorspook van
den val des Rijx hield ; geduurighlyk to groeyen, en met zyn' bloeyende
telghen alle onderzaaten teeghens de Spaansche hitte en allerley onweeder
to beschaaduwen en to beschutten .
Met welke wensch, ontworpen in 't inwendighst zyns harten, in alle eerbiedenis de zeeghbaare handt uwer Hoogheit kust en zich op 't needrighste t'haarwaarts nyght,
Doorluchtighste, hooghstgeboore Vorst, genadighste Heere,

UW' HOOGHEITS
Getrouwste onderdaan en ootmoedigste dienaar,

1642.

P. C . HOOFT .

1) partijdigheid .
2) verkeerde.
3) verleidt .
4) aldus verordent het de natuur : speller en eerder bederven de to huis aanschouwde voorbeelden van ondeugden, daar de gedachte
er aan door gezaghebbenden wordt ingegeven .
5) worde . 6) ten opzichte .
7) taal van
afkeuring .
8) f i c u s R u ni i n a 1 i s, de vijgeboom, waaronder Romulus en Remus door
de wolvin gezoogd waren .
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VERGADERING DER STATEN VAN HOLLAND
TE DORDRECHT (1572) .

De Staaten van Hollandt, hebbende de voorgemelde letteren 1) van den
Landtvooghdt ontvangen, hielden zich wel aan den dagh hun daarby voorgeschreeven ; maar quaamen tot Dordrecht by een met ooghmerk dat verre
van 't zyne verscheelde . Naamelyk, men had nu andere harten, andere hoope, en
kleene smaak in een' rekkelykheit, die hem uitgepynight was . Op dusdaane
zaameningen plaghten, van ouds, alleenlyk de Eedelen met de zes groote steeden, Dordrecht, Haarlem, Leyde, Delft, Amsterdam, en Goude, geroepen,
en voor 't gansche lichaam van 't Graafschap erkent to worden . Maar, om
de gemeene lasten, door wakkering van goeden wille, to draghlyker to maaken, en de plaatsen, die noch voor den vyandt hielden, met de lekkerheit
der regeeringe aan to lokken, samt alle leeden des Lands eeven diep in
den ondank van Spanje to dompelen, vond men to deezer tydt dienstigh,
ook de geringste steeden der Nassausche parthye in maatschappy 2) van 't
bewindt aan to neemen . Zuix dat alhier de gemaghtighden van Gorkom,
Alkmaar, Ouwdewaater, Hoorn, Enkhuyzen, Medenblik, Edam, en Monnikkendam, zoo veel zeggens begosten to hebben, als Dordrecht, Haarlem,
Leyde, en Goude . Amsterdam, toen, volhardde in de gehoorzaamheidt van
Alva ; en Delft ontzagh zich noch uit den mondt 3) to spreeken . Seedert
werd neevens deeze twee, ook aan Rotterdam, Schiedam, Schoonhoove,
Briel, Purmerendt, Woerde, Naarde, Muyde, en Weesp, plaats ter daghvaart ingeruymt. Doch hebben deeze vier laaste, en Ouwdewaater, zich
naaderhandt daar van onthouden, en liever gehadt de kosten der bezendingen, 4) dan 't recht, haar gegunt aan dus een hoogheit, to spaaren . 5) Een'
armhartigheit, die hun, tot beeter staat en kennis koomende, meenighmaals
gerouwt heeft : hoewel zy, by wylen, op punten van ooverwight, 6) gelyk
dat van het twaalfjaarigh bestandt, zyn beschreeven geworden . Op deeze
vergaadering, voorts, verscheenen ook Jonker Arent van Duyvenvoorde uit
naame des Graaven van der Mark ; uit then van den Prinse, Philips van
Marnix, Heer van Sant Aldegonde, die, op den neeghentienden der gemelde
maant, naa 't ooverleeveren en leezen van zynen lastbrief, aldus aanhief.
De manlyke mondt, gegreepen by myn' heeren van Hollandt, om den Ilartogh
van Alva vyandt, den Prins mynen meester, hunnen wettigen Stadthozeder
van 's Koninx weeghe to verklaaren met besluit van goedt en bloedt, by hem,
tot ontlasting des bedrukten vaderlands, op to zetten, is zyner Porstelyke Doorluchtigheit een kraghtigh bewijs van uwe oovergeeve 7) geneeghentheit t'haarwaarts geweest . En zg weet den Eedelen en steeden grooten dank voor zoo eer1) ,dat zy een' vergadering hadden to leggen teeghens den vijftienden van Hooymaandt ."
5) behouden . 6) buiten3) onbewimpeld .
4) nam. to sparen .
2) deelgenootschap .
gewoon gewicht.
7) hartelijke .
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lyk 1) een oordeel van harem persoon ; die hem bidt, het zelfde hoe langer hoe
meer to bevestighen, met een vertrouwen, dal haar Wets zoo diep, als Nederlandt, zonderling 2) dit, en d'andere gewesten haarder stadthouderye, in 't harte leyt . En zeeker, Been' tong zoo wet ter taal, die zoude kunnen uitspreeken,
hoe bitter het den vroomen Vorst valt, dat ooghelyn van Europe zoo root van
bloediye traanen, dien bloem van alle landdouwen zoo smaadelyk vertreeden,
dat prieel des aardboodems zoo barbaarlyk verwoest, en tot een vat der uitheemsche vuylnisse gemaakt, to zien . Ach ! beleefd' by eens den dagh, dal de
luyster der vryheit weeder oplooke ; en my, dien zoo loflyk een lidtteeken van de
wonden onzer voorouwderen is aanyebooren, 't zelve onbekroozen 3) in 't voorhooft droeghen, char de Spanjaardt het nu met de schandtvlek der slaavernye
bekladt en verduystert houdt : dal de kuysheit onzer vrouwen, de eere onzer
dochteren, de staat onzer zoonen, de zielen alter Landtzaaten, eens verzeekert
wierden teeghens de geytheit, de yeldtzucht, den bloedtdorst, en yeweetensdwang van den tieran en zyn' trauwanten zoo strydiyh met ons in aardt, inborst en zeeden : nemmer met vroolyker zon moght' hem de heemel toelonken . Het
hoopen en haaken naa dit geluk deeden hem, van Alvaas intree en den aanvang
der yemeene jammeren af, alle middel en moeyte, alle kosten en arbeidt aanwenden, om, nu drie jaaren yeleeden, zoo schoon eenen hoop ruyteren en knech ten to velde to brengen . Maar (ach arme !) een stadt van belang niet, die haar
eyyhen hell zoo waardt had, dat het haar lustte, de vlyt zyner Doorluchtigheit
met eenigh betooyh van handtbieding 4) to beantwoorden . Oorzaak, dal, by
manyel van toevoer en veyliahe uitspanninyh 5) dal treflylce geweldt, eensdeels
door onweeder en ziekte gesleeten, eensdeels van den honyer verslonden ; endtlyk,
mits 6) wanbetaaliny, door tweedraght verscheurt is ; en in plants van vrucht
to doen, zynen veldtheer uitgeput, en om at 't ooverschot zyner haave yeholpen
heeft . Niet met een, 7) nochtans, heeft by daar den moedt ingebrokt, 8) oft
zyn hart van de Landtzaaten, verwydert ; maa7• dagh en nacht zyn' zinnen gescherpt op het hervatten van 't heerlyk werk hunner verlossinge . Daarnaa
zyn, door Gods genaade, de ooyhen veeler steeden yeoopent, die zich, teeghens
den tieran verklaart, en den Hooyhyemelden Prins vunriyhlyk t'haarder hulpe
hebben aangeroepen . Eenen deertyken stryd baard' hem dit in 't gemoedt ; mits
dat het bezeffen zyner onmaght hem t'elkenmaale deed afslaan, 't geen, daar
hy, van de kraft eener brandende meedooghenheit, zoo heftelyk toe yedreeven
werd. Dan, seedert dal men aanhoudend met bidden op bidden, zich hooren
"et, het zoude aan geen geldt ontbreeken, wanneer b y slechts met een' yoede
zeenuwe 9) krysvotx in aantoyht waar, zoo heeft d'erbarminy oovergewooyhen,
en by op nieuw vrienden en maayen aangemoeyt, 10) en eind(lyk weederom
gemaakt een deel dappere benden op de been to kryghen . Nu slant de monstering en betaaldagh voor de dear ; en hem een' eeuwighe schanae, den vaaderlande wee zonder eyndt beschooren, zoo de solely verwylt wordt, in voeghe,
1) vereerend .
2) in bet bijzonder .
3) onbesmet.
6) ter oorzake van .
7) terstond .
8) bi. ingeschoten .

4) hulpbetoon .
5) verblgf.
9) macht.
10) aangezocht .
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dal die he yr koore den vyandt toe, oft zyner Doorlvchtiyheit af, le vallen .
Dies bide zy u 't ooyh, op haar yebleeke trouwhartiyheid, en liefde t'uwaarts
to slaan, en nochte haar, nocht u zelve, in dus eene noodt, to verlaaten . Stookt
op, uwen eyyhen en sewer steeden yver, en vat de yeleeyhenheit by de lokken,
die zich nooit schoonder opdoen kon, oft yewisser hoope belooven, van haast tot
bloeyender welvaart dan ooit le raaken . En one u le zeyyen waar 't op draayt ;
zyn' Vorstlyke Doorluchtiyheit heeft den krpluyden drie maanden solds
op de hand toeyezeydt, eer zy van de monsterplaats scheyden : oft ten minste
eeize, en, voor d'andere twee, verzeekeriny op uitheemsche Vorsten, oft boryhtoyt van eeniyhe steeden in Nederlandt . Op 't cerste punt is niet to denken, yelyk y hy t'oover verstaan hebt : bet tweede al to bedenkelyk, one zoryhe voor
ooverheeriny van l uyten . JVant, bet zy Trraideryk, '1,-y Eizyelandt, zy zouden yeen
veldt schieten, zonder waste plaatseis le pandl le hebben . En daar de vreemdeliny den vinger inboort, kryyhl by dikwyls 't heele lyf. Altoos hart zoud' bet
houden, 1) eel men hem verhuyzen deede : yelyk d'ervaarenis, by nlee ;aigh exempel,
nilzvyst . Ook heeft zyn' Do,-luchliyheilproefs yenoeyh, dal nochte der eene, nochte der andere van deede levee kroonen, daar jeeyhenwoordelyk 't ho oft naa hang/.
'1' komt dan alleenlyk op hel derde aan, dal de steeden, zich r •e rbirzdende (caw
de ooversten era ritmeesters, voor drie maanden solds, daatelyk hondertdu yzeuzt
kroonen, tot vernal 2) der • eerste opl rezzyen . 'T welk zyne Door/uchligheit hoope,
dat yhy, (haaren ernstighen verzoeke, eenen Vorste u zoo harlyrondelyk toeyedaan, en sewer eyyhe behoudenis, die 't zelfste vereyscht, niet zzdt weyyheren .
U yelieve dan, myn' heeren, die sluk in beraadt le neemen, en my een heyl zaam antwoordt le laalen yebeuren . Een koeler vertoogh dan dit, van 's

Prinsen geneeghenheit, en den eyseh des gemeenen oorbaars, 3) moght bestaan, om den reeds heeten yver der Staaten voort gloeyende to maaken .
Zy besluyten, van kerken, kloosters, yilden en broederschappen le vorderen, 't
yeene die, nit hun inkoomen, in voorraadt hadden, mitsyaaders de kostelheeden 4) sneer tot staatsy dan sticking dienende : den rykdoom aan le spreekezz
om penninyen, youdt, zilver, en wes meer, by de spaarzaamheil der voorouwderen, met den naam van kleynoodje yeteelcent is : alles to leen noehtans, en
onder handlschrift van schuldtkennis . Voorls had men de yelden, berustende
onder tollenaars, schattiny- en beedeyaarders, 5) aan to taslen ; de loopende
middelen to doen yank houden, en scherpelyk le innen . De steeden aldaar verzaamt, zouden zich voor de yemelde soudye verbinden, mils dal men haar yelyke sons korten liete, aan de omslaayhen 6) naaderhandt le doen oover 't yeheele Landt, oft Hollandt alleen : 't welk yeenszins met hooyer (tandeel in de
yemeene lasten, dan van ouds, le bezwaaren slond . Maar de verpondinyen 7)
in 't zelve yewest moest men op eenpaarighen voet brengen . En dit, voor zoo

veel als de geldtzaaken aanging . Voorts opende Aldegonde hun zeeker be1) althans moeite zoude bet kosten . 2) betaling . 3) het algemeene welzijn . 4) kostbaarheden .
5) ontvangers van tolgelden, belastingen en heffingen . 6) proportioneele belasting.
7) belasting van onroerende goederen .
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richtschrift, hem gegeeven van zijn' Vorstelyke Doorluchtigheit, om 't goed .
dunken der Staaten daarop to verstaan . 'T welk ooverwooghen, hen noch
eenighe andere punten deed beraamen, waaronder deeze van 't meeste belangh waaren . -Dal zy, gelyk voorheen elk lid in 't bezonder, alzoo nu eenstemnaighlyk den Prins voor wettigh yestelden Stadthouder des Koninx erkenden ;
en dal hij nooit naa rechtmaatigh gebruyk des Lands was afyezet . Dal zy
zich met andre yewesten to vergelyken 1) hadden, om hem aan to zien en to
houden voor een uytmuntend lidt der Alyemeene Staaten, en dienvolghends
verplicht by eer en eedt, tot de bescherming van Neederlandt . Dal zyne
_Doorluchtigheit zouw mooghen kiezen een Admiraal, van mien alle Hopluyden
to waater hunne lastbrieven moesten on fanyen, by raadt en goeddunken der
waatersteeden : desgelyx gemayhtighden stellen, om kennis van zeezaaken to
neemen . De gemaghtighden van Dordrecht, Leyde, en Enkhuyzen, zouden met
den Graave van der Mark handelen, noopende de orde, to houden onder de
ooversten en 't krysvolk, tot de gevoeyhlykste verdaadiyhiny des Lands, en
minste bezwaarnis der inyezeetenen . Voorts had men de bescheyden 2) der
hoog- en yerechtiyheeden van Hollandt to oopenen, die tot lien tydt toe, in
duyster yehouden waaren en berustende op 't Slot ter Goude ; daar of een'
lyst en afschriflen to maaken, om aan de steeden yezonden to worden ; dock
alvooren hiertoe verlof van den Prinse to bekoomen . Stond ook den Graave van
der Mark ernstelyk aan to dienen, hem zoude gelieven zorgh to draaghen, dal
de boeken, yedenkenissen en andere stukken, bewaart in de kaamers der Staaten, in die van de verrekeninge, in de 3) schriftwaarande, en in 7 14) schrijfvertrek van 't Hof in den Haayhe, ongeschendt bleeven . lVijders beloofden
de gemaghtiyhden, by handttastiny, aan Aldegonde, Been verdragh met den
Koning, oft yemandt van zynent weeghe, aan to yaan, nochte gets to besluyten 't Been d'Algemeene Staaten raakte, zonder 's Prinsen raadt en bewilliginyh ; ook hem daar in to begrypen, zoo 't hem yoedt dochte : en verklaarden
dal zy hem, ten uiteynde toe, yetroacw, en met alle naooghelyke naiddelen behulpzaam zouden weezen . T'Vaarteeyhens Aldegonde zich, nit 's Prinsen naame
by eede, op yelyke wyze verplichtte : wel verstaan, dal de bewilyingh der Staaten aan de meeste stemmen der zelve to hangen hadde . Tot dit verbondt, naamen de gemaghtighden aan, to noodighen andere steeden, zoo binnen as buyten Hollandt . Die van Delft zou men met afsned van toevoer benauwen, tot
dal zy zich op de zyde der vryheit quaamen to vlyen . Belangende Amsterdam,
en om dat tot reede to brengen, werd verzocht, dal zyner Doorluchtigheit yeliefde to bevorderen, dal die van Denemark en Oostlandt de loop hunnes
koophandels wilden verleygen, en voortaan richten op Enkhuyzen, Hoorn, en
de steeden van lien oordt . Aangaande den Godsdienst verklaarde Aldegonde
's Prinsen meening to zyn, en vergeleeken zich de Staaten daarmeede, dat
zoo wel den Roomschgezinden, als den gezuyverden d'oopenbare oe fening vry
1) tot overeenstem ming (vergelijk) komen .
4) griffye .

2) akten, processtukken .

3) registeren .
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staan zoude, en (le geestelykheit in haaren staat ongenloeyt blyven ; zoo zy zich
rnaar in Been vyandtschap oft ongehoorzaamheit verliepen . En dit, tot dat
d'Algereene Staten andre orde hier op geraamt zouden hebben . Thans 1) liet

de Graaf van der Mark zich in persoon, ook zyn' volmaght en berichtspunten, die by van den Prinse ontfangen had, ter daghvaart zien ; en nam
aan, dezelve in alles naa to koomen . Toen beloofden de Staaten hem t'erkennen voor Algemeenen Steedehouder zyner Doorluchtigheit, oover Hollandt. Waarop by aan Aldegonde, en de gemaghtighden van Dordrecht ;
d'andere leeden der vergaaderinge altzaamen aan hem de handt quaamen
geeven .

BERGHENS ONTZET MISLUKT .

Maar terwyl zyn' Doorluchtigheit aldus in Brabant voortslaat, 2) werd zy,
op 't onverzienst, van den slagh eener doodtlyke tydinge getroffen . Naamelyk de zaaken van Vrankryk, daar de haare schier aallyk 3) op steunden, waaren, als in een ooghenblik, omgesmeeten, en den Spanjaardt toegevallen, door de geboorte van den grouwel, lang, by den Koning aldaar,
in 't hart gedraaghen ; oft, then hy, zoo andre meenen, ter aanhitsing zyner
moeder en der parthye van Guise, teffens gelaaden, en gelost heeft . Deez is
geweest de moordt, bedreeven tot Paris, op den vierentwintighsten van Oestmaendt, Sant Bartholomeus dagh, aan den persoon des Ammiraals, en
duyzenden van zyne gezintheit, hooghen en laaghen stands, tot een bloedigh voorspel van gelyke onmenschlykheit, naagepleeght aan verscheyden
oorden des selven Ryx, en breeder vermeldt in een boek bezonder, daar
wy 't leeven van Henrik de Groot beschreeven hebben . Doch kan ik to
deezer plaatse niet zwyghen, hoe gelooft werd een' van de grondoorzaaken
deezes quaads geweest to zyn, dat men den Koning beseffen deed, wat hem
beschooren scheen, indien des Ammiraals waapenen, vereenigt met die van
den Prinse, in Nederlandt booven stonden, en zyn' Majesteit wilden t'huys
zoeken . Voor de rest, al het vermooghen der parthye van den gezuyverden Godsdienst scheen hier door plotselyk gevelt, en de hoope van daar,
voor Nederlandt, t'eenemaal uitgebluscht . 'T welk, door Alva, met teekenen van blydschap, in zyn leegher, en by eenen ontslaakten gevangen aan
(-x'raave Lodewyk, die 't eerst slechts voor een' konstenaarye hield . verkundight werd . Een ramp, omn yder van minder styfmoedigheit, dan de
Prins, in d'uiterste vertwyfeltheit to werpen, en dus wydt gebraght een
werk, op genaa der woedende Fortuyne, to doers laaten dryven . Maar hy,
wien 't een' zyner puykgaaven was, de wisselvalligheit der wereldsche din1) kort daarna .

2) voorttrekt.

3) geheel .
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gen deur en weerdeur to kennen, en voor vasten reeghel to houden, dat een
yverigh v olharden doorgaands alle teeghenspoedt verduurt, en, door 't afmatten de dwersdrift 1) to booven staat, vorderde 2) echter den toght naa
Berghen : denkende, zoo 't hem gelukte, de stadt t'ontzetten, dat'er veel gebeuren kon, waar door 't verloop 3) gestuyt worden, en de kans eenen keer
neemen moght.
Ondertusschen werd by de zynen, Denremonde ooverrast ; desgelyx
Oudenaarde ; alwaar Hopman Bloemaart, by schooners daghe, de Baarpoort verkrachtte, 4) door stoutheit van drie soldaten, met korte roers onder den mantel : een derwelke, onder 't aanteekenen hunner naamen ten
wachthuyze, (gelyk men in bedenklyke tyden gewoon is) een scheut deed,
daar andere, heynde by 5) verborghen leggende, op uitsprongen, en toevielen .
Joost van Courteville Hoogbalj uw vlood op 't Slot ; maar 't zelve ook veroovert zynde, werd by door vele wonden afgemaakt, en ter venster uit in
de stroom gesmakt. De aanzienlykste kerkluyden, en andere, beruchtight 6)
van bitterheid teeghens d'Onroomschen, werden opgezocht ; en zestien der
zelve naamaals, als men de stadt verlaaten moeste, met gebonden handen en
voeten, in 't waater geplonst : daar zy alle verdronken, op eenen naa, die
raakte aan den wal to dryven. Nietteeghenstaande dit woeden, dat den
Prinse de harten onttrok, hadd' by, waar 't hem ernst geweest, verscheyden'
andre steeden kunnen inkryghen ; mits dat de haatlykheit van Alvaas bedryf noch al to wyd oover woegh . Maar 't was hem ongeraaden, zyn' troepen
door verspreyding to dunnen . Derhalven vervolgd by zyn' toght, tot dat by,
op den achtsten van Herfstmaandt, de veltontdekkers des vyands in 't oogh
kreegh. Die moghten maaken omtrent vyf hondert paarden : de welke zyn'
Doorluchtigheit, door haaren broeder Graaf Henrik, met vierhondert ruyters, onverziens deed bestooten, 7) en binnen hunne beschanssingen jaaghen : tot zulk een' verbaastheit 8) van 's Hartoogen heyr, dat het den
schyn had van ooverrompelt en opgeslaaghen 9) to kunnen worden ; indien
gelyk men daar waande, al de Nassausche maght by der handt geweest
waar, om op deezen indruk toe to zetten . Alsoo sloegh Oranje zyn leegher,
zonder eenighe verhindering, tussen Berghen en Valenchien, een half mylken van den Hartooghe . In der nacht schikte by eenighe drommen naa de
Spaansche besnydingen, 10) in meeninge hen t'ontrusten, en in waapen to
houden. Maar Alva had nu zoodaan een' orde gestelt, dat niemandt vernoomen werd zich t'ontstellen oft to roeren . In de morghenstondt, zone
zyne Doorluchtigheit weeder etlyke groover hoopen to paard' en to voet'
uit, om den vyandt in 't veldt to lokken . Zich zelf vertoonde zy, met de
rest van 't heyr, volschaart, op een' hooghte in 't gezicht der stadt en des
Hartooghen ; en hield aldaar standt vier uuren lang ; zonder dat zich
1) tegenkanting.
2) zette . . . voort.
3) tegenspoed .
4) overweldigde.
nabijheid.
6) door het gerucht beticht . 7) aantasten . 8) ontsteltenis.
gedreven.
10) versehansing .

5) in de
9) uiteen
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yemandt uit zyn voordeel gaf. Alleenlyk speelde 't geschut oover en weeder, met kleene verrichting . Naamelyk, by den Landtvooghdt, ook anders
ongewoon zich in kryszaaken to verreukeloozen, lagh 't hecht en vast, zich
teeghens geenen vyandt to waaghen, dien plaats en tydt, van dagh tot
dagh, verzwakte. De Prins daarenteeghens, kenner van eyghe gestalte, 1)
hield ongelyk raadzaamer 't gevaar van 't uytterste lot to staan, dan den
gewissen ondergank, door 't sleepen der oorloghe to verwachten . Derhalven,
vindende alle toegangen der stadt gestopt, besluyt by eenen torn 2) op
's vyands borstweeren, en proef to does, oft ze verkrachtbaar waaren ; al zoud'
bet hem 't beste deel van zynen volke kosten . Hebbende dan zyn gansche
heyr, niet verre van daar, in slagorde gestelt, gebood by zynen Veltmaarschalke Mandersloo, drieduyzent knechten, en eevenveel ruyteren, met gevelden hoofde, 3) aan to voeren . Die streeven vuurighlik toe, tot binnen
scheuts der Spaansche en Walsche mosketten . Toen gaan deze los, en klinken 'er onder met de groove looden, die, zoo luttel afstuytende op harnas
als op huyt, dikwyls in een' vlucht, twee lichaamen achter elkander doorjoeghen . Dit brak der Duytschen moedt, en ried den Maarschalke of to
trekken . De Prins, des niettemin, doet versche en sterker troepen voortstooten, onder 't beleydt des heeren van Drumen : die de wal genaakende, op
gelyke wyze gegroet, en tot aftoght gedwongen werden . Hy zelf bleef op de
plaats, met veele luyden van soorte, 4) en andere, zoo to voet' als to paarde .
En beyond de Prins aldus, hoe quaalyk de soldaat, in 't kaele veldt, gepartuurt 5) is teeghens den geenen, die, gedekt met graft, wal, en borstweer,
zynen vyandt, teffens van vooren en beyde de zyden, ten doele heeft .
Naa dit hooftstooten der Duytschen, kreegh Juliaan Romero, door veel
biddens en aanstaans, 6) verlof van den Hartooghe, om hen, dien zelven
nacht, to gaan vernestelen ; 7) zoo Roger Wiljams vermeldt . Dan, naar 't
zeggen der Spaanschen, werd Alva hiertoe beweeght, door verslagh hem
gedaan van Bernardin van Mendoza, noopende 's Prinsen leegherplaats, en
de gaalyke aankomst 8) ter zelve . Zeeker, Wiljams nyght tot lof van Remero, wiens soldaat by geweest is, en heusheit kept 9) geproeft 10) to hebben . Niettemin, dat Juliaan bet beleydt van den indrang had, wordt in
geen twyffel getrokken . Hy stak dan, ontrent middernacht, ter wall' uit,
by zich hebbende duyzent moskettiers, tweeduyzent geharnasden, meest met
spietsen . Etlyke benden paarden deed men ook buiten staan, om hem to
styven, en voorneemelyk om zyn hertredt goedt to maaken, zoo des noodt
viel . 'T voetvolk, hebbende witte hemden oover gewaadt en lyfwaapen,
werd van Romero in drien verdeelt . D'eerste troep, bestaande uit tweehondert ouwde moskettiers wel geslooten, had tot aanleyder Don Antonio
Moxica, eenen kloeken krysman . De tweede was van duyzent mannen, zoo
1) gesteltenis, toestand . 2) aanval . 3) stoutmoedig, a tete baissee, zie bl . 161, aant . 5 .
7) uit de legerplaats verjagen . 8) ge4) aanzien .
5) opgewassen .
6) aandringen .
makkelijke toegang .
9) erkent .
10) ondervonden .
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spietsen als schutten, aangevoert van Juliaan zelf . Oover de rest gebood
zyn steedehouder kornel en wachtmeester, then by belaste stal to houden, 1)
midweeghe van beyde de leeghers, om zyn' aftoght to veylighen ; en geen'
voet van daar to zetten, eer 't yemandt van geloove 2) hem, uit zynen naame,
quaam beveelen . Dit aldus bestelt ; hiet by Moxica toe to rukken ; die, met
groote forsheit, twee wachten, zynde ten minste een regement Hooghduytschen ooverrompelde . Daar op stort Juliaan zelf in, met geen' minder heftigheit ; en vellende al de wachten, die by in den weeghe vond, spat deur, 3)
tot op de waapenplaats, voor de tente des Prinsen : zoo gezwindelyk dat
de wachtdrom aldaar niet gewaarschuwt werd dan met den slagh, en als
hun yolk derwaarts gevloden quam, met den vyandt op de hielen . De Prins
bedankte zich, 4) meenighmaals hiernaa, der getrouwheit van eenen hondt,
die door 't gerucht aan 't huylen raakte, voorts op zyn aangezight sprong,
en hem met krabbelen wekte, eer yemandt van zyn gezin 5) uit de slaap
schoot. En hield by sedert, tot op zynen sterfdagh toe, altyds eenen wachter van die of koomst : gelyk'er ook verscheyde by zyn' Hofjonkers gevoedt
werden . Zonder de voorzorgh van dit Bier, by waar gevangen geweest .
Wyders bequam hem wel, zyn gevoelen van de duysternis, die by voor
een' moeder van onraadt, en uitbroedster van laaghen hield ; zynde gewoon
der nachtruste luttel toe to geeven, en liever eenigh deel van den dagh, tot
verquikking van lyf en geest, to baat to neemen . Want by lagh in zyn'
waapenen ; houdende een lakkaai staaghs een ros veyrdigh, gezaadelt en
getoomt . Vlieghende ter tent' uit, had by 't echter quaadt genoegh, om in
de zaadel to raaken eer hem de Spanjaardts by quaamen . Zyn stalmeester,
effen naa hem opgezeten, liet'er 't leeven : desgelyx twee zyne geheymschryvers . 6) Veelen van zyn' dienaars, niet konnende to paarde koomen, liepen
zich berghen onder de wachten van 't voetvolk . De Spanj aardt stoof ter
tenten in, en alle oorden deur ; stale, wat in zyn' handt viel, den halz af,
en 't vuur in de hutten . Doch dit laatste onheyl gedeegh den Nassauschen
tot behoudenis . Want de vlam lichtte hun toe, om 's vyands getal, ook elk
zynen standaart to kennen, en zich in eenigh verbandt to vlyen . De zelfste
klaarheit ontdekte 't bedrogh van Don Bernardin de M endoza, die met
etlyke lichte paarden, maar eenen hoope trompetten, aan d'eene zyde van
't leegher een veldtgeschraay deed opklinken, als waar by, met de gansche ruytery, ten aanval gereed geweest . 'T welk, in 't eerst, maghtigh
omzien, 7) en splitsing van krachten, gebaart had. Zynde nu yder wat tot
zich zelf, en 't meerdeel tot schaaring gekoomen ; werd de weer Juliaan to
zwaar, en beval by of to trekken . Dat geschiedde met goede orde, uitgezondert by Moxica ; die, to diep ingerukt, zich, aan een' anderen kant des
leeghers, poogde in 't veld to werpen ; hoewel elk last had to keeren, waar
3) dringt door .
1) zich to stellen .
2) een vertrouwd persoon .
dankbaarheid .
5) gevolg .
6) g . van hem.
7) bekommering .

4) herdacbt met
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lanx men gekoomen was . Dies liet by daar, met tsestigh van de zynen,
het leeven. De Prins verloor'er ontrent tienmaals zoo veel, die geslaaghen,
geschooten oft verbrand werden, oft vliedende, in een waterken, dat door
't dorp Armeny loopt, daar zy geleeghert waaren, verdronken : hebbende
dit getommel haast een' uure geduurt . 'T heyr vernachtte in waapenen .
Dan zyn' Doorluchtigheit zagh bet niet t'zaamen to houden . Want, voor
eerst, daar was geen ontzetten aan de stadt, noch geraklyk 1) verblyf to
velde, nocht veylighe uitspanning 2) voor handers . De Fransoyzen, daarnaa,
die zy t'haarder soldye had, waaren verbluft door de moordt van Paris, en
j ookten 3) naa hugs . Maar 't meeste bezwaar was van vreeze, dat de Hooghduytsehen, ziende de zaaken quaalyk geschooren, naa hun gebruyk, om
geldt zouden roepen, en, by kortheit van dien, aan 't muyten slaan . 'T welk
alle gevaar to booven ging, daar men onder 's vyands ooghen lagh . Derhalven deed de Prins, door zyn vertrouwste bevelhebbers, onder 't gemeene
yolk uitstrooyen, hoe zyn broeder Graaf Johan opkoomenden weeghe was,
met vyf hondert ruyters, en een' treffelyke som penningen, verstrekt t'hunner betaalinge, door de Koningin van Engelandt, den Koning van Denemark, en d'Onroomsche Vorsten van Duytslandt . Hebbende 't leegher vervult met dit gerucht, vond by geleeghenheit, om Graave Lodewyk boode
to schikken, en vied hem noch eenen storm oft twee to verwachten ; doch zoo
de Landtvooghdt volhardde, ten eerlykste, des by konde, t'ooverkoomen . 4)
'S anderen daaghs brak by op ; nam zyn' hertoght oover Mechele ; liet daar
eenighe ruyters ; kreegh d'Oostzyde der Maaze ; daarnaa van den Rijn, to
Orsoy. Hier bestond 5) by 't yolk of to danken, in grooten last zyns lyfs,
als zy gewaar werden, dat de soldy to zoeken was . Ende gingen'er heete
handelingen om, van zynen persoon aan to tasten, en in 's vyands geweldt to leeveren . Der voeghe, dat by benoodight was, zich uit hunn' ooghen
to houden, tot dat de Kornellen en Ritmeesters, die de Staaten van Hollandt
tot waarborghen hunnes achterweezens 6) hadden, bet grauw, by middel
van eenige daadinge, 7) stilden .
NAARDES STYFSTAAN, ZWICHTEN EN DEERLYK BEDERF .

In dus een' spoed 8) der Spaanschen, daar alles rondom hun aanhing,
oft toeneegh, en 't hooft in den schoot leydde, scheen 't wonder, dat zoo
krank 9) een' plaats als Naarde eeven onbeweeght bleef . Maar men had'er
onlanx de hekken der regeeringe verhangen ; etlyken uit bedieningen van
2) plaats van vertoef en verademing . 3) verlangden .
1) geriefelijk .
6) achterstallige betaling .
komst, verdrag to sluiten.
5) ondernam .
9) zwak .
overeenkomst .
8) voorspoed .

4) overee,,7) verdrag,
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gast- en Godshuyzen geschoffelt ; 1) om den standt der steede to vestigen,
oft uit baat en bewindtzucht, die zoo wel onder kleene als groote gemeenten
in zwank gaan . Welk bedryf, en zorghe voor weederwaaak, de partydigheit byster styven moesten. Ende lieten de jeeghenwoordighe wethouders
(gelyk elk graatigh zyner wensche gelooft) zich voorstaan, dat de vyandt
niet dieper ten lande inzakken zouw, zonder zich eerst meester van Buure
to maaken, 't welk den Ryn bynaa gestopt hield . Dan 't aanstaan 2) van
d'Amsterdammers, by den Hartogh, om 't nabuurigh vuur gebluscht to zien,
gold zoo veel, dat by beval Naarde en Haarlem, voor alle werk, of to veyrdighen . 3) Zy hadden slechts hondertentwintigh Duytsche knechten in, onder Jan Kruysberghen verloopen Paap : 4) en duchtende voor quaaden dienst
van zoo vuydigh 5) een gespuys als de verlaaters van Amersfoort, weygherden Bier meer dan dertigh ruyters t'ontfangen ; en lieten de rest, met hunne
Hopluyden Broekhuyzen en Pechman, oover de bevrooze Zuyderzee, naa
Noordthollandt trekken . Maar zy schikten gemaghtighden uit, om van Lazarus Muller, geleeghert tot Schellingwoude in Waaterlandt, hulp to verzoeken : schreeven ook, ten zelven eynde, aan Sonoy, die de Zuyderzee hield ;
en aan Bartoldt Entes, leggende in de Ronde Veenen. Midlertydt zond hun
Bossu, voor de poort, hondert ruyters ; die, de stadt opeyschende uit 's Koninx en zynen naame, t'antwoort kreegen, dat men ze dacht voor zyne Maj esteit, en den Prinse to houden . En wilde 't ongeluk, dat zeeker vrybuyter
samt 6) de steetimmerman, geheeten Krankhooft in de wandeling, zonder
last, een' halve slang teeghens die van buyten losten . Zynde de verbittering dus aangequikt ; 7) quaamen de gemaghtighden t'huys, zonder meer
mee to brengen dan vierdhalve ton bussekruyds, op eyghen geloove 8) gekocht ; en dat Mullers knechten, onwilligh ter zaake van hun groot achterweezen, 9) naa eene maandt solds, hun aangebooden door hen, half in gelde,
half in laaken, niet hadden willen luysteren . Al, dat van Sonoy ook, en
van Entes, vernoomen werd, waaren heerlyke beloften, van hen in tydt en
wyle niet verleeghen to laaten . De laatste had'er bygevoeght, aan den afweezighen Broekhuyzen, eenen brief ; die geoopent by Burghermeesteren,
bevonden werd heel anders to luyden, en dat, uit reede van wanbetaling,
geen staat op zyn' troepe to makers was . In deeze dierte van raadt zaaghen
de bezettelingen geenen beeter 10) voor hun, dan de stadt to verloopen ; 11)
maar werden gehouden door de regeerders en burghery, die voorts 12) de
poorten met mest vulden . Zommighe ruyters nochtans ontglipten, laatende
paarden en waapenen achter . Des naasten morghens, jonghsten van Slaghtmaandt, werden de wethouders verwittight, by schryven van eenighe
Amersfoortsche burghers, hoe 't geschut al gewendt stondt, om, met het heir
en Don Frederik zelf den wegh naa Goeylandt to neenien . Zulx het hoogh
1) geschoven, verwijderd .
2) aandringen .
3) ten einde, to onder to brengen . 4) afgevallen priester.
5) lafhartig.
6) gezamenlijk met .
8) krediet .
7) aangewakkerd .
9) achterstallige soldij .
10) niets beters .
11) to vluchten uit .
12) dadelijk .
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tydl voor hunne zwakheit Leas, hem ootmoedelyk aan le zoeken, eer de genaade
toelook. Dies maaken zy, eenen burghermeester genaamt meester Marten

Laurenszoon, met eenen scheepen Gerrit Pieter Aartszoon, uit, 1) om t'onderstaan, 2) oft'er noch plaats tot draaghlyke daadinge 3) zyn moghte .
Hun, t'Amersfoort gekoomen, werd toegank tot Don Frederik geweyghert ;
doch bevoolen, neevens 't heyr, dat nu aan 't trekken was, to rug to gaan,
om hem, voor Naarde, to vinden . In 't weederkeeren dan, en niet verre
buyten de poort van Amersfoort, quaamen etlyke burghers aan de sleede,
hen heftelyk vermaanen, dat zy de reyze wilden staaken, en 't lot eener
steede niet verzoeken, die men genoeghzaam speurde ten bederve verweezen to zyn . De burghermeester, hier door flaauwmoedigh wordende, trad
af. Gerrit Pieter Aartszoon, hardtvoghtigher, bleef onbeweeght in 't opzet
van den aangenomen last to volvoeren, en then aavond, geliefd'het Gode,
binnen Naarde to weezen ; wat here ook dieshalven moght' ooverkoomen .
De zelve weederstond, tot Eemenes, gelyke aanvechting van veelen zyner
maaghen aldaar woonende, met verklaaring, dat by, aan 't vertrouwen, gestelt van de burghery op hem, in zoo hoogh eene noodt, niet bezwyken kon :
nocht huy svrouw, kinderen, kintskinderen, vrienden en bloedverwanten,
van zyden bystandt ontbloot laaten . Ontrent den middagh was de voortoght in 't gezight der steede, die strax van alle zyden omringt en beslooten werd . Fredrik van Nieveldt, Jobszoon, vendrigh der bezettelingen,
stond dat pas op de veste . Een dronken soldaat rukte hem 't vendel uit der
handt ; gink'er mee staan slingeren op de borstweer, en vond 't geen by to
zoeken scheen, wordende daadlyk doorschooten . Voorts hield men schutgeveirt met den vyandt, tot spaade in den aavondt toe . Don Frederik, binnenwyle, nam zyn' leegherplaats tot Laaghebussem : en quam aldaar Gerrit Pieter Aartszoon, om 't uitgestelt bescheydt . Door toedoen van Paulus
van Loo Burghvooghdt van Muyde, en Balju van Goeylandt, kreegh by
't oor van Bossu ; die hem vraaghde, oft die van binnen zich der bezeltinge
quyl gemaakl hadden . Hy antwoordde meerwerfs, ook by eede, dad by 't daar
voor hield : zynde zulx al bestemt, 4) eer by nit der stad scheydde . Dan van
Loo zeyd' 'er t'elkenmaale neen toe . Waarover de Graaf vertrok, en den
Scheepen niet voorder to woorde staan wilde . Doch gund' by hem geleyde, tot onder de stadt, met aanzeggen, dat men, ter naaste morghenstond
bequaam getal van gemaghtighden in 't leegher schikken zoude om, pleghtigher wyze, genaade en lydelyke voorwaarden to verzoeken . D'ander dan, ingehaalt met ladders, oover de poorte, braght deze maare t'huys . Des volgenden
daaghs, heel tydelyk, werd by weederom uitgelaaten, verzelschapt met Lambertus Hortensius Priester en schoolregeerder, man befaamt van geleertheit
in de Grieksche en Latynsche taale ; Jakob Anthoniszoon ; Jan Pos Lubbertszoon ; Rykhout Adriaanszoon ; en Henrik Andrieszoon Wouw . Deez,
1) afvaardigen.

") polsen .

:,) verdrag .

4) bepaald .
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een Amsterdammer, zusters man van Hopman de Ryk, was onlangs to vooren tot Naarde met der woone gekoomen, en den anderen bygevoeght, als
hebbende goede kennis aan den Balj uw, ende eenen swaagher, by hem, in
't leegher : waar door men verhoopte 't werk gaalyker 1) to beleyden . Den
steehouder des Ritmeesters, onder wien de dertigh gemelde ruyters behoorden, liet men ook . neevens hen buyten gaan ; zoo t'zynen verzoeke,
als om dat by goedt Fransoys sprak . Een vierendeel uurs van der stadt,
ontrent halfweeghe Bussem, bejeeghend' hun de Cornel Juliaan Romero,
vraaghende : wie en waar heene ? 7 y verklaaren hunne boodschap ; en Romero weederom, dat Don Frederik de zaak en alles water aankleefde, aan
hem gesteld had . De goede luyden, zonder eenigh blyk daar of to eyschen
('t zy uit ontzich 2) oft onervaarenheit) vallen hem to voet, met aanbieding
van de sleutels der steede . Hy zeydt hun, zy hadden ze hem by de poorte
to leeveren, en aldaar to verstaan de genaade die hun gebeuren zouw . 's Ridtmeesters steedehouder, zich pynende de bezettelingen, ten beste des by kon,
t'ontschuldighen, kreegh, tot bescheydt, van het zelfste, en volght my naa de
poort. Hier dan geeft men de sleutels oover, en bidt om vergiffenis . Juliaan
in 't eerst, antwoordde wel zachtmoedelyk, maar duysterachtigh op 't verzoek. Doch, als de gemaghtighden niet aflieten van smeeken, gaf by ten
laatste 't woordt, en de handt daarop aan llortensius, dat men nocht burghers nocht bezettelingen aan lyf oft goedt zouw beschaadighen : j as verhaalde 3) deze beloften tot driemaals toe, aan de handt van Henrik Wouw .
De zelfste schreumte, oft eenvoudigheit, waar door zy gelaaten hadden bewys van zyndn last to vorderen, deed hen ook alhier met zyn naakte zeggen to vreede zyn, zonder om schriftelyk bescheydt aan to houden : in voeghe
dat hy, met achtentwintigh Spanj aarden, neevens hen, binnen de vesten ;
en voorts, by Gerrit Pieter Aartszoon, van stadsweeghe, ter maaltydt ontfangen werd . Eer lange volghden hem vierhondert soldaaten, die men desgelyx, met allerley siere 4) van spijs en drank, naa 't beste vermooghen
der gemeente, onthaalde . Terwyl deze vast moedt maaken, en met die
weldaadt, het lichaam tot bederf van de weldaaders sterken, en onder 't
slempen en vroolyk zyn, 't verstandt op d'allerbitterste schendigheit scherpen, wies hun getal anendan : 5) zynde de grachten bevroozen, de muuren
verlaaten, en 't ooverklimmen onbelet .
De Kornel, van taafel opstaande, deed, door den tromslaagher van 't
Duytsche vendel, daar leggende, omroepen, dat alle burghers en bezettelingen, ongewaapent, in de gasthuyskerke, dat pas 6) voor stadthuys gebruykt, hadden to verschynen, om den eedt aan zyn' Majesteit to vernieuwen . Het arm onweetend yolk (weenighen uitgezondert, die, ongerust in
de Spaansche trouw, zich hier en daar aan heymelyke oorden verstaaken)
vergaadert in 't Raadthuys ; de Spanjaarts daar voor : en zagh men zeeke1) gemakkelijker.
6) to then tijde .

2) ontzag .

3) herhaalde .

4) lekkernij.

5) onophoudelijk.
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Ten Paap, met zommighen van hun, al een' wyl, op en needer wandelen .
Deez' wen alles to hoop scheen, komt der weerlooze troepe verkundighen,
dat zy veygh 1) waren, en op hun gewisse to denken hadden . Maar 't
aanzeggen, bereyden, en sterven was een ding . Men rukt de groote poort
oopen ; leydt eenpaarlyk aan, en schiet af, plompverlooren in 't hondert 2)
met een gillen en schreeuwen, dat yder 't hart deed sluyten, en de hairen
to bergh staan . Dat wordt, by die van binnen, scliichtigh beantwoordt,
met een kryten en kermen, zuchten en janken, om steen en staal to vermurwen . 'T kouwde zweet breekt hun uit . Werwaarts ook zy zich keeren,
de wanten 3) staan pal, en de doodt in de deur. Voorts vlieghen de vyanden, tot het kerkjen in, als verwoede wolven, den tsaaghenden drom, met
deeghen en daggen, op 't lyf. Dat weemelen, onder elkandere, van een'
schaare, in zoo eng een' plaats gepakt, dat buytelen in hun eyghen, oft
hunner meedeburgheren en spitsbroederen bloedt, dat root en doodtverwen
van troonjen, breeken van gezight, krimpen van leeden, vlechten van vingeren, wringen van handen, was wel 't grouwzaamste weezen, dat ooit
oogh oft oore moght voorstaan . Maar niet den Spanjaardt heeft zoo deerlyk een' vertooning gejammert . Hy houdt'er eeven fel, met punt en sneede,
op aan, zonder yemandt to spaaren, uytgezeyt vier persoonen alleenlyk, die,
door beloften van zwaar ransoen, gevankenis verworven . Naa 't plonderen en uitscliudden der lichamen, steekt men 't vuur in 't gebouw, om de
geenen, die zieltyghende reeds onder de dooden gedolven laaghen, voorts
met vlam en smook to verdelghen . Ende werden alzoo ontrent vierhondert
burghers, booven een goedt getal soldaten, onder een dak, om teals geholpen .
Neevens anderen, ontfink daar Gerrit Pieter Aartszoon zoo wrang een
loon voor de heusheit, aan Romero en zyn gezelschap beweezen . 'T geheele
heyr der Spanjaarden, nu, had men binnen de muuren, den roover in de
huyzen, en het wee door al de stad ; gaande 't onderste booven, met rennen, rukken, breeken, scheuren, sleepen, weghtorsen, en ten heemel toe, 't
huylen van woven en kinderen, ondermengt met de naarheit van 't loeyen
en blaaten der beesten, van stal gedreeven oft daarop gelaaten in den brandt,
die, naa 't mannen 4) van den meesten buyt, haast aan alle gashoeken 5)
gesticht werd . De zelve stommelt de schuylers ten sluyphoolen uit, en leevert
der wreedtheit versche stof. D'ellendighen, tot ontrent vierhondert toe, to
voorschyn koomende, worden ten deel aan rappieren gereeghen, ten deel met
dolken doordrukt, ten deel van lidt tot lidt gemartelt, en aan stukken gekapt, met bylen, verschaft door de Spaansehe vleeshouwers . Zommighen, die,
fors van vertwyfeltheit, en trachtende hunne huydt ten dierste to verkoopen,
zich ter weere stelden, werden, wen zy meer niet moghten, als visschen
gekorven, en lankzaamelyk gewentelt in een' taaye 6) doodt . Etlyken, die
zonder bodt van weerstandt, in handen vielen, werden tot op het bloote
1) veeg, den dood nabij .
hoeken .
6) traag .

2) in 't wilde .

3) wander .

4) vermeesteren.

5) straat-
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vel ontkleedt, en alzoo voor de ooghen hunner huysvrouwen en kinderen,
doorsteeken . Anderen, omvangen op straat, van achter en voore, dienden
der moorddaadigheit tot spel : dewyl hen, de Spaanjaardts al lachende en
schettrende, 1) met de spitsen van 't geweer, d'een den andere toejoeghen,
en om hun kortswyl afmaakten . Nocht kerke, nocht klooster, nocht ander
Godshuys, oft eenighe gewyde oft ongewyde plaatse, die van schenden, van
schaaken, van plaaghen, van pynighen, moorden oft bernen, verschoont
bleef. Onder andere onmenschelykheeden, quetste men eenen burgher van
tseeventigh jaaren, in den hals ; ontfink 't bloedt met de handen : dronk
het op ; en gaf hem daarnaa de doodsteek. Drie kranken van gelyken ouderdoom, een vierde van vyftigh j aaren, werden in 't bedde vermoordt . Ende
was niet min noosselyk 2) het ombrengen van twee stommen, en eenen dwaazen bedelaar . Stokouwde luyden van tachentigh, van hondert jaaren, ter
gekochte kost gaande, de zieken, arnien, en afgeleefden, onderhouden in de
gasthuyzen, moesten gelyke grimmigheit uitstaan . Verscheyde burghers
werden in de groote kerk, zoo op het welfsel, 3) als op den tooren, en de
trappen, gepriemt, oft van booven needer geworpen . Anderen, gedwongen
den buyt naa 't leegher to helpen draaghen, betaalde men, met klieg oft
koeghel, hunnen arbeydt . Aan Hortensius, als by door orde des Graaven
van Bossu, ter naauwe noodt van d'uyterste 4) beschermt was, quam strax
een argher 5) oover, wordende, in zyn huys en aanzight, zynen zoone 't hart
uyt den lyve gelicht . 'T welk, oft het (gelyk men zeyde) thans 6) gekookt
en der Spanjaarden spyze geweest zy, laat ik op zyn beloop staan . Noch
vier andre persoonen maakten zy daar af, onder zyn' ooghen . Verscheyde
vrouwen werden by de voeten ; zommighe bevruchte by de borsten, opgehangen : en der maate gefoltert met knellen en wurghen, dat ze onder hunne
handen doodt bleeven . Dan de lyken in putten gesmakt, als hun de oeveldaadt verwytende . Onder andere kraamvrouwen deeden zy'er eene, barvoets, in een mouweloos onderroxken, met een wighjen van eenen dagh, het tweede van achtien maanden, oover de doode lichamen heene, ter poort uitgaan van waar
zy voorts, door de sneeuw treedende, in 't dorp Huyzen, een' uure van der
stadt, en seedert nochtans tot haar' voorighe gezontheit, quam . Eenen merkelyken hoope burgheren, achterhaalt ten platte lande, in 't vluchten, stroopte men zoo wollen als lyngewaadt af, en hing hen moedernaakt op : der
wyze dat'er, in alles, niet booven tsestigh to lyf bleeven ; van de welke veertigh ontquaarnen, de rest geransoent Overt .
Indien ik 't beloop eens geweldighen veltslaghs verreekende, 7) en 't loflyk
ooverlyden van helden, stortende hun bloedt, voor 't gemeene beste, in de
waapenen ; zoo veele, droeve nochtans, hoewel eerlyke neerlaaghen, achter
3) gewelf, dak .
1) schaterende.'
2) gruwelijk .
6) daarna .
7) verhaalde, zie bl .145, aant . 4 .

4) nam . nood .

5) iets ergers .
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elkandere, zouden my teeghens de borst geworden, en de lezer lang zat
zyn . Noch was het de Spanjaardt niet, van zyn' handers, snooder dan op
beulsche wyze, to schenden aan zulk een' menighte onnoozel volx, dat zich,
als schaapen, liet slaghten . Don Frederik daarenboven verbood, by oopenbaaren uitroep, aan al d'omleggende plaatsen, op lyfstraf, eenighen burgher to herberghen : en binnen der stadt yemandt ter aarde to brenghen,
eer by daar anders in voorzien hadde . Zulx de lyken langen tydt, tot aas
van honden, vooghelen, en allerley onreyn gedierte, bleeven leggen : en de
weeduwen benoodight 1) werden oover haare rottende manners, kinderen
oover ouwders, vrienden oover maaghen to stappen, waar zy voet uit
de huyzen zetten, die, om een deel van den buyt to berghen, teeghens
den brandt behoedt waaren. Henrik Lamfertszoon Burghermeester, zynde
met yslyk pyntuygh aangetast, en eyndtlyk zyn' zoolen teghens een vuur
verbraaden, had tweehondert kroonen ransoens belooft ; daarnaa zyn oopen 2)
gezien, en toevlucht naa 't klooster genoomen ; maar werd verspiet, den
Balj uw oovergeleevert en op 't huys to Muyde gebraght. Thans quamp'er
van Don Fredrik, een vonnis, luydende, dat men hem als eenen Maj esteytschender, en den Prinse gezwooren hebbende, in zyn eyghe deure zouw
hangen ; voorts vierendeelen, en de stukken ter poorten uitsteeken . 'T welk
by den geheymschryver der stadt afgeleezen wert, en alzoo uitgevoert, ten
ooverzitten van etlyke burghers, geen Scheepenen, maar hiertoe van Strut
opgenoomen. Naamlyk d'uitgeweekene en verbitterde steedelingen, die de
stem des Landtvooghds volghden, waaren nu weeder ingekoomen, en koelden hunnen moedt aan de parthy, die in 't onderspit lagh . My is, zeeker,
indachtigh, dat Dirk Heynrixzoon, my dienende voor Schout van Naarde,
aan deeze luyden de meeste schuld plagh to geeven van dit schriklyk onheyl, zynen vaader oovergekoomen . Naa 't vertrek der Spanjaarden, volghden de Waalen, naa de Waalen de Hooghduytschen, meesleepende 't geen
d'anderen niet hadden kunnen laaden . Dat meer is, die van d'omgeleeghe
plaatsen, in steede van deernis met hunne bedrukte gebuuren to hebben, quaamen, daarnaa, 't luttel dat'er ooverschoot van hooy, oft ongedorst kooren,
voort onbarmhartelyk opplonderen, en met waagenen weghvoeren : oft men
verkocht het ten dierste aan de arme weeduwen en weezen : die daarenboven gedwongen werden, hunne vaste goederen voor geringen prys of to staan,
om, t'alle tien daaghen, een' merkelyke som penningen to mooghen opbrenghen, tot beleening 3) der soldaaten van de naaste bezettingen . Noch vond
men menschen, voorwaar dies naams on waardigh, zoo veraart 4) en oovergeeven, 5) dat zy uit weeldrigheit van harte, met schampere gedichten,
en smaadighe liedekens, hun eyghe vuyligheit den onschuldighen door de
neuze wreeven ; en den ellendighen d'ellende eeven als een' lasterstuk verweeten . Als alles, wat eenig gevoelen had, aan 't eyndt geplaaght was,
1) genoodzaakt .
2) gelegenheid tot vlucht .
5) overgegeven (aan het kwade), baldadig .
H. H.

3) betaling met geleend geld . 4) ontaard .
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moest het ongevoelyke 1) voorhouden . 2) Poorten, muuren, toorens, werden in de graften geworpen, en tot beneden de straaten geslecht, door die
van de Goeische dorpen, daar toe gedreeven en opgeprest, by peene van
hen daatlyk aan koolen to leggen . En dit, in vold.oening van een vonnis,
dat, toenmaals ongeschaapen, 3) noch elf maanden daarnaa in de penne
bleef, en eerst den zesten van Slaghtmaandt des volgenden jaars, door den
Landtvooghdt gevelt werd . 'T zelve verklaarde ook alle handtvesten, vrydoomen, goederen en inkoomsten der steede, verbeurt to zyn .
Dus eer- en godtvergeetelyken sprong met Naarde de Spanj aardt om ;
viellicht 4) zich inbeeldende, der werelt to kunnen diets maaken, dat de
stadt zonder verding 5) oovergegaan was, om dat z'er geen schxiftelyk blyk
of had . Maar, gelyk zy den vyandt, alzoo heeft Hollandt, zonder brief
oft zeeghel to zien, dier burgherye by haar enkele woordt gelooft, en het
daar voor gehouden dat zy trouwloozelyk bedrooghen en bygebraght 6)
was . Der voeghe dat deze schrik, waanende een' algemeene versleeghenheit to baaren, recht anders uitviel, en, zoo in geestelyken ais weirlyken,
d'alderhooghste styfzinnigheit, tot teeghenstand, wracht : gemerkt beyde
Roomschen en Onroomschen, oover een' zelve kam geschooren, niet meer
veyligheits in 't daadinghen, dan in 't weerbieden, vonden .
KLOEK BELEID VAN CHRISTIAAN HUIGHENS .
'T vangen booven vermaant, der vrouwe van Auchy neevens haaren
man, 7) hoewel 't misschien den Prinse van Parma met afsnee van andere
beleidingen hinderde, slaaghd' hem niet quaalyk, om zeekren toeleg op
Ylissinge, die haar bewust, en geschaapen was d'uitvoerders in hun gewis
bederf to brengen, by tyds to doen staaken . Eevenwel, naardien de kennis
van de naakte uitkoomsten der geschiedenissen meer tot vulsel dan tot voedsel van 't verstandt des leezers dient, immers in nuttigheit nergens naa haalen magh by 't waarneemen der weeghen, waar door de dingen gekuyert worden, oft schoon 't bemikte ooghmerk ongetroffen blyft ; zoo zal ons niet
verdrieten, deezen handel, die met eevene 8) koenheit en eunjerheit 9)
gedreeven is, van stuk tot stuk to verreekenen . Don Bernardyn van Mendoza, Spaansch Ambassadeur in Engelandt, alzoo by de Neerlandsche oorloghscheepen by wylen daar zagh haavenen, deed eenighe Hopluiden aangaan, door zeekre Neerlanders zyn' dienaars, en eenen voorspraak 10) genaamt Bouchart, om t'ondertasten oft eer en eedt hun zoo hecht in 't hart
1) het gevoellooze.
2) het misgelden .
3) niet uitgesproken .
4) wellicht .
5) verdrag .
6) misleid .
7) de Heer van Auchy, broeder van Bossu, was in 1580 naar de '4 ereenigde Provincien gevlucht, doch op vermoeden van verraad in het jaar, waarin hetgeen volgt
voorvalt (1581), met zijne vrouw in hechtenis genomen.
8) gelijke .
9) schranderheid .
10) advocaat .
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zaaten, dat aanblik van baat Diet meer daarop vermoghte . Twee, met naamen Wilhem Janszoon van Hooren en Kornelis Leenhouder, gelaaten zich 1)
to luisteren ; en maaken hem dietsch, men sliep zoo vast op hunne trouw
tot Vlissinge, dat als zy quaamen voor in zeilen, naa een deel volghende scheepen die men met Koningsche soldaten laaden kon, Diet eens zouw worden
omgezien . Hiermee trompen z'hem, zoo nu zoo dan, eenigh geldt af, 2) by
voorweeten en orde des Prinsen van Oranje, dien zy hun weedervaaren al
vroegh hadden oovergebrieft . Thans verzocht Wilhem etlyke duizendt kroonen, qvansuis om aanhang to maaken . Hierop zeide Mendoza geenszins to
twyfelen aan zyne geneeghenheit ; maar hem waare Diet quaalyk of to neemen, dat by eenighe verzeekering vorderde voor zoo merkelyk een som,
waaraf by, als een dienaar des Boning, anderszins Diet to verantwoorden
moist . De Hopman, weeder, vraaghde, dewyl zyn goedt buiten Engelandt
lagh, en zyn T f by 't werk zyn moest, wat hem dan, om to verpanden,
ooverschoot . Toen verght hem d'Ambassadeur, zyn zoonken een jongen
van tiers oft elf jaaren, to leeveren : waartoe Wilhem verklaarde bereid to
zyn : maar to duchten dat de moeder, die 't zotlyk bezint had, 3) to byster
een wangelaat zouw toonen : niettemin, wilde naa N% lissinge gaan, om to
proeven oft by haar paayen konde . Zoo vertrekt by, en komt den Prinse
aandienen, dat zyn kindt in gyzeling to geeven hem to hardt, en derhalven
van der zaake Diet, vallen zouw . Dan de Prins verstond'er hierom Diet uit
to scheiden : maar moedighd' hem tot stellen zyns zoons in handen van Mendoza, onder schriftelyk verbandt van dien Diet to vervoeren uit Engelandt
op welken voet zyn' Doorluchtigheit zeide raadt to weeten, om den gyzelaar
door gunst der Koninginne, to vry en, wen schoon de vyandt tot Vlissinge
verschalkt waar . De Hopman overreedt, voight dit onderwys ; ontfangt, op
den tweeentwintighsten van Grasmaant, een bondtschrift in de gemelde form
van Mendoza, en staat, daarop, den jongen af . Naa 't bestemmen van den
dagh, ontwerpt men middel, teeghens dien, om de aanslaaghers, in gissing
op een' maklyke veroovering, met een' zuur en bloedighe neerlaagh t'onthaalen . Om 't kindt to redden, beval zyn' Doorluchtigheidt oover Zeelandt
naa Engelandt to gaan, den Heere C hristiaan Huighens, haaren dat pas, 4)
namaals geheimschryver van Staate der Vereenighde Nederlanden : wiens
zoon de Ridder Constantyn Huighens, Heer van Zuilichem, jeeghenwoordelyk 't zelve ampt by Prins Fredrik Henrik bekleedt ; inborst gezooght met
.den room der zinlykste 5) zeeden ; vernuft doorzult in 6) 't mergh der
heusche konsten en achtbaarste wetenschappen ; kerne der aardigheit, en
ooghelyn van dat hof . 'T begrip zy ner boodschap was onderschreeven by
den Prinse, tot Amsterdam, den tweeentwintighsten van Bloeimaant, ende
quam hierop uit. Den Heere van Hautain, den Onderamriraal, en Marlyn
Droo2he, can to zegyen, dal zy den Prins zonden verwittighen,

oft de

gezette

3) be1) nemen den schijn aan .
2) halen ze hem bedriegel~k (tromper) geld af .
6) doortrokken van .
minde, liefliad . 4) toenmaals .
5) keurig, fijn beschaafd .
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dagh verandert waar oft niet, en wat nieuwmaar de beleiders des aanslaghs,
seedert hun laaste gesprek met zyn' Doorluchtigheit, van den vyandt bekoomen hadden . Dal een van hun drien, tydt kaavelende 1) on ten geraamden
daaghe weeder in Walchere to mooghen weezen, zyne Doorluchtigheit wel
bescheidelyk 2) quaame berichten, hoe zy 't meinden aan to leggen, dal de
plaats ongewaaght ; bet werk, zoo 't door teeghenwindt belet oft uitgestelt
wierd, verhoolen bleeve ; en de Ylissingers buiten naadenken 3) van bezwaart
to worden met bezetting. De gemelde Brie, oft hunner een had de handelaars
van 't stuk to verstendighen, dal Huighens naa Engelandt ging, en waarona ;
ten einde zy weeten lieten, oft hy, by wisseling van weeder, vertoeven zouw,
oft eevenwel zyn' reize vorderen, on 's kinds verlossing to wisser to neemen .
Hoe zyn' Doorluchtigheit dienstigh vond, dal de vaader (mils houdende een
wellyk bekraftight dubbelt) Mendozaas bondtschrift aan IHuighens gaave ; en
eenen brief gedaghteekent den eersten van Zoomermaant, by den welken hy,
als verstaan hebbende dal d'Ambassadeur quaalijk met zynen noon leefde, en
Huighens in Engelandt was, zich geliete 4) 't bondtschrift oover to zeinden,
met verzoek dal by den jongen naa zich naame. Dal zy ook t'ooverpeinzen
hadden, hoe de Jmmiraal Treslong zich draaghen moest', on der weederparthye geen' lout to doen rieken, gelyk door 't herzeinden zyner oorloghscheepen
ter voorzeide tydt, oft door eeniyh ander bedryf, gebeuren konde . Dal Huighens vertrekkende naa Engelandt, dit berichtschrift onder den Heere van
Hautain zoude laaten, oft bet to rugge stuuren . Als Huighens zyn afscheit
van den Prinse nam, haaperd' hy, in 't uitgaan, aan de lyn van 't gewight,
dat tot het toehaalen der stoofdeure 5) diende . Ende zeid' hem, hierop, zyn'
Doorluchtigheit lachende, 't scheen een waarschuwend voorspook, dat by
zich, in dit werk, voor de koorde moest hoeden. Wyders, in Zeeland vond
by de zaaken zoo geleghen, oft klaarde ze zulx, dat by naa Londen ooverscheepte . Hier hield hy, om d'opzight to myden, zich meest in de herbergh,
by Fransch gezelschap, als een jongman van dien Landtaardt, en gekoomen uit zinlykheit 6) om dit Kooninkryk to bezightighen, samt hoe men
de gezanten eerde, die daar de zaaken des Hartoghen van Anjou bezorghden . Maar ter bequaamste stonde vervoeghd' by zich, met eenen brief van
Villers Hofpreeker des Prinsen, by La Fontaine Leeraar der Fransche
kerke ; dien by 't stuk ontdekte, verzoekende zynen raadt, om in Mendozaas wooning to doen verspieden, hoe 't kindt daar gehandelt, hoe kort oft
ruim het gehouden werd, wat men daarmeede voor hadde, en oft men 't
ook dacht uit Engelandt to vervoeren, hoe 't gekleed was, en diergelyke
waartoe, zyns bedunkens, grootlyx dienen konde zeeker koopman van Looven, genaamt Hans Hofstadt, bekent aan La Fontaine . Ook bad by dien
Preedikant, hem aan middel to helpers, om ter sluik met Walsyngham, vertrouwsten geheimschryver der Kooninginne, to woorde to koomen, op den eer1) de gelegenheid waarnemende.
schijn aannam van .
5) tochtdeur.

2) nauwkeurig.
6) begeerte .

3) achterdocht, vrees .

4) den
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step, oft uiterlyxt den tweeden van Zoomermaant, zonder eerder nochtans
then Heere des gewagh to maaken . Om alles t'ooverweeghen liet by tydt
aan La Fontaine ; waarnaa by weeder t'hemwaarts keeren zouw . Belangende Walsyngham had by de naavolghende orde . Hem, naa oopening der
zaake van begin af, to verbooden 's vaaders brief, en Mendozaas bondtschrift,
ende hoe 't maar aanquam op 't herhebben van den zoon . Te bidden, dat by
daarop peinzen wilde, en raadt geeven naar gelang van 't vertrouwen dal de
Prins op hem stelde ; aangezien zyn' Doorluchtigheit zich, by belofte, voor den
jongen verbonden had. Acht to slaan op 't Been by ten eerste, en op 't Been by
zich naader bedacht hebbende, zeggen zouw . Te hooren wat by antwoorden
moghte op verzoek om den bystandt van eenighen Serjant des Gerechts, 1) oft
anderen van 't hof der Kooninginne, om 't kindt a/zoo wit der Spanjaarden
handen le kryghen . By le brengen tot reedenen hiertoe, dat den Ambassadeur,
daar gekoomen om zyns meesters zaaken met haare Majesteit to verrichten,
ongeoorlooft was een vry lichaam en kindt tot onderpandt to houden ; ze fs
op eenen handel van verraadt : 'l welk buiten zynen last liep . Aan llralsynghana le behandigen 's Prinsen brief geschreeven aan den Graave van Leicester,
nael beetle dal by hem Binge spreeken, om zamentl lc t'ooverleggen, hoe tot de gemelde verlossing maklyxt to raaken waar . Indien Huighens Walsyngham
zaaghe schoorvoeten, oft de zaak le lange sleepen, zoo zond' by hem zeggen,
brieven to hebben, ten zelven einde, aan den Prinse Dauphin, den Maarschalke
van Cosse, en aan Marchemont . lhelke brieven by nochtans bestellen moesl
.alleenlyk aan zulken als Walsyngham goedt vonde ; en hun de stof ontfouwen,
met snaeeken, dal zy hunn' achtbaarheit by de Kooninginne, oft anders, besteeden wilden, om den jongen to doen ontslaan, dewyl zich de Prins daarvoor
verplicht had, en 't stuk den dienst des Hartoghen van Anjou betrof, in miens
eedt de Neerlanden stonden : ten minste bevorderen dal hij in onpartydighe
bewaarnis gestelt wierde : want alsm'er om to pleiten quaam, zoud' by buiten
gevaar zyn . Ook had zyn' Doorluchtigheid geraadspleeght met eenighe rechts-

geleerden ; welker verstandt gedroegh, 2) dat by mangel van yets to bedryven door andre weeghen Huighens, neevens een Serjant, zelf by Mendoza
verscheene, om, uit kracht van 's vaaders schryven, het kindt van hem to
vorderen, en zoo 't moghte verzonden zyn, den Ambassadeur als oovertreeder van 't bondtschrift, in recht to betrekken, met eisch dat by 't voor den
dagh braghte ; zonder to bestaan 3) met borghtoght. Ende zouw men tot
dit werk zeekren voorspraak, genaamt Norton, gebruiken . Maar men oordeelde dezen voorstel van luttel naadrux to zyn : gemerkt'er niet to klaaghen viel, zoo lang by den gyzelaar in Engelandt hield : en to dingen 4)
tot to voorschynbrenging, indien men hem vervoert vonde, dat moest tydt
kosten, waarentussen d'een of d'andre kundschap van den uitgang des aanslaghs zouw ooverwaayen . Wat nu aan Huighens, in zyn eerste spreeken
1) gerechtsdienaar, (sergeant) .
4) gerechtelyken eisch doen .

2) wier raad inhield .

3) genoegen to nemen .
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met Walsyngham, bejeeghent zy, is my niet gebleeken . Maar, naa gieten des
bestex in veelerley vormen, vond men deeze de bequaamste . Zynde de geleeghenheit van's Ambassadeurs huis genoegh doorkeeken, waartoe zeeker kerxken, daaromtrent, groot behulp gaf ; neemt Huighens, op eenen naamiddagh,
terwyl Mendoza reed wandelen, 1) zyne stonde waar, j uist ten zelven daaghe
als Vlissinge zouw geleevert worden ; en doet den gyzelaar, tussen de dienaars en kindren, daar hy, voor deur, mee speelde, opfakken 2) door de
stoutheit van eenen 's Prinsen helbardier genaamt Antonis Vermeeren, die
van verre noch eenighe rapsche gasten t'zynen toeverlaat had, zoo by wierd
aangeranst . Den krytenden j ongen stilt men met kleen geldt, ooft, oft andre
snuistering : en de schaaker vlieght, met den roof, door zeeker huis, dat, to
then einde, zoo voor als achter oopen stond ; voorts in het tweede, en van
daar naa het derde . De Spaansche knechts, niettemin, hadden hem zoo naa
achterhaalt, dat Huighens en by zich gedrongen zaaghen, t'schrap to staan met
den deeghen op zeekren wenteltrap, tot dat de gemeente 3) to hoop schoot,
en de vervolghers belemmerde. d'Ambassadeur, verstaande t'zyner t'huiskomst de geschiedenis, maakte machtigh misbaar met veinzen oft het zyn
eighe kindt geweest waar ; en schreeuwende oover straat, Mi hijo, mi hijo,,
niijja zoom, nija zoom, rende flux naa 't Hof toe, om recht van de Kooningin
to verzoeken . Men wendde voor, 't was to spaade, en haare Maj esteit in 't
gemak 4) vertooghen . Zoo keerd' by ongehoord . Walsyngham, hebbende,
noch voor middernacht, Huighens met den verlosten, in een gedekte roeibarze, by zich ontbooden, wenschte hem hartelyken geluk oover 't afloopen
des handels, en voorzagh hem met vryereizbrief, zonder vermaan 5) van
eenighe zyne bediening in Neerlandt . Al 't welk genoeghzaam meldt, dat,
de Kooningin, hierin, hem als een' doove vyl van 's j ongens boeyen bezighde . Don Bernardyn, midlerwyle, woedende van ongedult, dat men alzoa,
zulk eenen Spanj aart verkloekt en uitgestreeken 6) had, roerde hemel en
aard' om ; en speurde, zeeker, den j aagher zoo naa op de hielen, gewaapender hant, zelfs met eenighen schyn van toestandt 7) der Overheit, dat het
als niet scheelde, oft by waar, met vangst met al, betrapt geweest in zeekerscheepken, daar zy verzaakt 8) oft versteeken, oft behendelyk uitgeholpen
werden : want hieraf weet ik geen' klaarheit . Hoewel nu Parma zyn voorneemen teeghens Vlissinge aan d'een' zyde zette, zich naader bezinnende, ter
oorzaake voorzeit, zoo Meetren verhaalt : oft om dat Treslong zyne scheepen
quaalyk oover kon brengen, zonder schalk oogh 9) to geven, gelyk van Reid
meent . echter liet men niet de verrichting van Huighens op haare waare
waarde to schatten. !fan d'Engelschen loech ze wonderlyk toe : men steld'er
de geschiedenis ten toon in schildery, die noch heeden to zien zoude hangen
in de wooning des Graaven van Arondel . T'huis werd by danklyk bewel1) een' rit deed.
2) oppakken. 3) de niet-Spaanscbgezinde burgerij . 4) hare
kamer .
9) bedrie5) vermelding.
6) misleid .
7) toestemrning.
8) geloochend .
gelijken schijn, schijn van bedrog .
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koomt, en to zyner keure gestelt, wat kleinoodt, tot heughenis, hem geviele
to doen maaken . Zeldzaame zeedigheit, ook to hoov' onverbastert gebleeven, paste zyne begeerte naa de maat der soobre geleeghenheit zyns meesters . 'T loon was een goude penning, met de hoofden van Prins en Prinses,
neevens deeze woorden, wightigher dan 't metaal : Mandati strenue executi
naonuna : gedenkenis van bevel strengelyk 1) uitgevoert . Maar, naar dat ik
van zynen aardt verstendight ben, zoo moest zyn hart meer smaax in de
bewustenis der daadt, dan in deezen lof vinden . Mondigher 2) ook, en leevendigh getuigb enis strekte hem de geberghde gyzelaar ; die, genaamt
Niklaas Wilhemszoon, namaals meede Hopman to waater werd, en veeltyds
zyne behoudenis van Huighens t'erkennen plagh, als hebbende op den drempel van lyflyke en geestlyke slaavernye gestaan .
DEERLIJKE TOESTAND DER SPAANSCHE NEDERLANDEN (1587) .
De onderdaanen der Staaten, hoewel bezwaart met hooghe tollen, opstellingen, 3) en schattingen, van menigherley soorte, bleeven ongekneust,
j as groeyden teeghens den last aan, in welvaart en rykdoom, by 't genot
der zee, en des koophandels . 'T sluiten der Zont, door den Deen, gaf hun
wel een' gevoelyke peep, steurde de schipvaart grootelyx, en deed het koorn
zeer opslaan : maar meer uit vreeze dan uit gebrek, en voor een' korte wyl .
En men telde, in Grasmaant deezes jaars, luttel min dan zeshondert scheepen, die uit het Vlie, ruim tweehondert, die uit de Maaz en Zeelandt, Oostwaarts t'zeil gingen . Onder den Spanjaardt, daarenteeghens zaaten de burghers neeringloos, mits de belemmering hunner haavenen en stroomen : de
boeren op een' schup, mits de doortoghten en inlaaghen, 4) het ruiten en rooven der soldaaten en vrybuiteren, zoo van d'een als d'andre zyde . 'T welk,
neevens d'onvryheit van Godsdienst, die gewesten ontvolkte, jaaghende
honderden van huisgezinnen naa Hollandt eu Zeelandt toe : daar de berooyde de voorburghen dapper 5) deeden uitdyghen ; de welgestelde steeden zulx propten, dat men haare vesten moest uitleggen . Met het verloopen der luiden, bleeven de hoeven ongehaavent, 6) de landen ongebouwt .
Wooningen, schuuren, vervielen . 'T kruidt wies oover de puin heen, en
bedekte de daaken . Greppels en graften groeyden toe . De ruighte, distelen,
doornen, verduisterden weeghen en grenzen . De weelighe gronden gaaven
struweelen op : en de wildernis nam zulx de ooverhandt, dat, eindtlyk, bosschen, akkers, weiden, alle uit eenerley oogh ziende, niet to onderscheiden
waaren ; en nocht eighenaar nocht pachter de werf moist naa to speuren,
1) krachtig, moedig .
N) welgevalliger, (m o n d e n, smaken) . 3) v ertaling van het onnederlandsche impost, verbruiksbelasting . 4) inkwartieringen . 5) krachtig, Rink .
6) onverzorgd .
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waarop by gezeeten had . Heele dorpen werden verlaaten : ende, naar dat
de menschen minderden, fokte 't ongediert aan . In de huizen quaamen wolven nestelen, en men vernam 1) hunne jongen geworpen in de bedsteeden .
Jaa deeze gruwlyke beesten vermeenighvuldighden der wyze, in Brabant
en Vlaandre, dat zy, by schaarsheit van aas, niet alleenlyk het vee, maar
wyven en mannen aanranzden ; de kinderen uit de wiegh oft der ouderen
armen schaakten ; en, op een j aar (zoo bereekent werd) ontrent Gent, binnen twee mylen in 't ronde, wel hondert menschen verslonden . Groote reekels en doggen, dervende aanhoudt 2) en voedsel, veraarden tot wolven . En ik
heb uit eenen ooghgetuigh, dat zeekre vrouw, die men erghens geweighert
had by aavondt ter poort' in to laaten, ter naaste morghenstonde gevonden werd, verbeeten van de honden, en haar' borsten van 't lichaam gescheurt . Uit dus byster een' woestheid volghde dierte, grooter verre, dan
eenighe ooit hier geproeft buiten beleegherde vestingen . Ook voelden zich
die oorden als eensdeels geblokkeert : dewyl de Hollanders en Zeeuwen geen
derwaartsvoeren van graan gedooghden, houdende de Vlaamsche kust, en
zelfs de Elve, de Weezer, de Eems, met scheepen van oorlogh bezet : uit
zorghe voor eige behoefte, oft op hoope van 's vyands onderzaaten ghelyklyk, door d'uiterste benauwtheit, tot afval to brengen . Dan hierteegens,
voorzagh hy, stoffeerende zyn' grenzplaatsen, daar 't krysvolk lagh, met
genoeghzaame eetwaaren ; zoo dat de middellandsche steeden, ziende Been'
algemeine opstending 3) to bekuipen, en, zonder dat, geen' uitkoomst, haare
ellenden met opgedwongen geduld moesten draaghen . Zy kreeghen, nu en
dan, wel yet uit Duitslandt en Vrankryk : maar, 't kon zoo veel niet maaken, oft de rog quam ontrent achthondert gulden 't last to kosten ; de terwe
naar gelang. Dies biek men broodt van boonen, erweiten, haaver, boekweit : jaa vond der, die raapschellen, geleezen uit de vuilnishoopen, 't
binnenste van koolstruiken, en ander gewas, dat by lydelyke tyden verworpen wort, to lijf sloeghen, om'er de ziel in to houden . Tot Brug (zoo
Meeteren meldt) werd een doode hondt opgeraapt en gegeeten . Het snoode 4) not, 5) getooghen nit dit onguur 6) en heilloos tuigh, baarde bederf
van ingewant, rotting van bloedt, vreemde quaalen, zeldzaame ziekten
zoo dat vaake de luiden, naa lang quynen, niet min deerlyk een eindt
naamen, dan de geenen die van honger versmacht, oft van pest werden
weghgerukt. Want deeze was ook een' schaakel aan den ketting der plaaghen, then 's hemels tuchtende handt tot bedwang der aardsche zonden
gesmeedt had .
AAN TESSELSCHADE .
Me Joire,

Onder 't veel, dat jk U E, schuldigh ben, ist 't minste niet de eere, die
1) zag .
45, aant . 2 .

2) vaste woonplaats .
3) opstand.
4) gering, slecht.
6) onliefelijk, versmadelijk, schadelijk .

5) voedsel, zie bl .
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't U E . gelieft heeft my to bewij zen, door ontfangen mij ner geringe gifte, 1)
met zoo goedt een hart, als 't geen waarujt zy gezonden was . Ik bedank
u daarvoor ten hooghste, ende voor 't aanbieden van eenen Roemer to bemaalen met min Zinspreuk : Omnibus Idem, ende mijn blazoen : een' Zon .
Mijn verbejden met antwoordt is ujt oorzaak, dat wy niet wel fraaye glaazen hebben kunnen bekoomen . Nu zend jk der drie by deezen : niet om
alle beschreeven to worden by U E ., maar om dat'er somtijds een breekt in
't snijden . Ook wenschte jk wel dat, op een van drie, moghte gestelt worden, tot zinspreuk en blazoen mijner hujsvrouwe : een stuksken veldts,
met drie struj ken met witte leelyen, ende voorts : Par la grace de Diem,
gelijk jk bet hierby gekrabbelt heb . 't Welk to snijden jk achte dat Joffre
Anna, U E . zuster, my niet zal weigheren, indien het U E . eedele handt,
die jk bet quaalijk verghen dar, al to lastigh zoude vallen . 2) Ik merk
wel dat de leelyen met beeter val uj t een' bloempotteken zouden koomen
maar vind sulx niet zoo bequaam om den zin van Christus ujt to drukken,
die ons wil inprenten, dat de leelyen, zonder toedoen van menschen, puirlijk door Goods genaade zoo sierlijk gekleedt worden . 't Welk men zoo
wel niet zeggen kan van de leelyen in een pot, die, door 't verzorghen der
zelve met versch waater, door menschen handt, eenighszins gevoedt worden . Wijders, jk meen voortaan de leely meer to eeren dan de roze, dewijl
deeze U E . zoo zeer neemt to quellen . God verlosse U E . van die moejlijkheit, ende behoede haar van allerley leedt, gelijk hem van harte bidt,
Me Jofre,
U E.
T'Amsterdam, den 13 in
Toegedaanste, dienstwste
Loumaant, 1643 .
P. C . HooFT .
AAN DEN H . RIDDER HUIGHENS, HEER VAN
ZUILICHEM .
Mijn' Heere,
Terwijl U Eed . Gestr . daar dondert en blixemt teegens 't Sas, 3) met
groove stukken van metaal, dondren en blixemen wy hier, met fij ne stukken van kristaal, teegens U Eed . Gestr. achteloosheit in 't stuk van woordthouding aan dit huis, dien d'eere van een bezoek belooft was, by handteeken en zeegel . D'een vermeet zich to bewijzen, met den beeker in
de handt, dien by aanneemt daarop ujt to veeghen, dat de windt slechts
anderhalf aaz meer weeght dan U Eed. Gestr. D'ander wil staande houden
met bet zelfste geweer, dat U Eed. Gestr . wel drie aazen lichter is . De
derde drijft, tot naadeel van U Eed . Gestr ., dat bet noch veel meer scheelt ;
ende voeght 'er by, noj t tot noch toe gelooft to hebben, dat 'er ydel in de
natuur was ; dat by nu, oovertuight door ondervinding, het teeghendeel
1) waarschijnlijk zijne historian. 2) door de roos, zie verder . 3) Sas van Gent .
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bekennen moet, houdende U Eed . Gestr. voor 't ydel . Elk wat verzacht
door 't drinkers van den nectar, ons gescbonken in haare laatst ujtgekome
Gedichten, 1) bidt daarentusschen voor U Eed . Gestr . bekeering ; ende
maakt beurtelinx daar op, gelijk t'effens op haare behoudenis, en den ondergang van 't Sas, een versch vat van drie mutskens 2) leedigh . Ach
moghte dat leedighe wat helpers, om U Eed. Gestr. eens zoo leedigh to maaken, dat zy zich quaame to beleedighen 3) tot voldoen van haare beloften !
dat waare om op to vullen met vreughde,
Mijn' Heere,

Van den Huj ze to Muj de,
30 Aug. 1644 .

U Eed. Gestr.
dieners en dieneressen,

LEONORA HELLEMANS . TESSELSCHA ROEMERS . GRASWINKEL .
P . C . HOOFT . CASPAR BARLAEUS .

AAN JACOB PERGENS .

Mijn Heere en welwaarde zwaayher,

Dezen morgen komt my mien' Hujsvrouw, met een verbaast 4) en bestorven aanschijn, tot een bitter ontbijt brengen het deel, dat IT E . gelieft,
by schrijven van gister, ons aan U E . droefheit 5) to gunnen . Een' deerlijke gunst ; gunst nochtans, en die jk in hooger dank aanneem, dan oft U E .
my tot gemeenschap van eenighe vreughde noodighde : dewijl 't een krachtigher bewijs van vertrouwen op yemands vrundschap is, hem tot meededraagher van druk, dan tot meedegenieter van blijdschap to kiezen . Want
tot bedrijf van geneughte roepen wy lichtlijk den eenen oft den andren,
zonder ons juist van den grondt zijner goede geneeghenheit t'onswaarts
verzeekert to houden ; maar tot gezelschap in leedt alleenlijk de geenen,
dien wy vastelijk gelooven 't zelve ter harte to gaan . Dit dan is de eerste
troost in onz meedelij den : de tweede, dat UE in haar lij den zich weet to
troosten met Gods altijds heilighen wille, en dat U E . verlies den kinde
tot gewisse gehoudenis gedijdt . De doordeughdighe Hiob, zittende onder
getal van zoonen en dochteren, in zijn breedbloeyent hujs, werd, als op een
bot, 6) ujt al zijn' welvaaren geworpen . Hy verdroegh het met geduldt, en
zagh zich thans 7) met heerlijker voorspoedt gezeeghent dan to vooren . Ik ('t
zy gesprooken met schreumte, en zonder my eenighszins by zoo groot een'
man to willen gelijken ; maar om dat versche exempelen, en van bekende
lujden, doorgaands 't gemoedt meest raaken) verloor drie zoonen en een'
dochter, den oudsten van ontrent 12 jaaren, dien jk met eighen' handt geformt en afgerecht had ; 8) met den jongsten en laatsten ook teffens mijn'
1) de nieuwe uitgaaf zijner Ledige Uren, waarop in den volgenden zin woordspelingen gemaakt worden . 2) een mutsje - % deciliter.
3) tijd to vinden, zie bl . 145, aant. 3 .
4) ontsteld.
5) over den dood van zijn zoontje .
6) eensklaps. 7) weldra.
8) zie
Levensschets § 10.
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liefste en verliefste Huj svrouw, in den tij dt van 17 maanden ; en stond
zulx verbluft van zoo zwaare slaaghen, dat my de wereldt docht van onder
mijn' voeten ontzonken to zijn . Deeze schaade, die noch binnen den zelven
tijdt met berooving van een groot deel mijner middelen verzwaart werd,
is nochtans genaadelijk geboet 1) van Godes goedertierenheit, die ook de
uwe mildelijk verzetten 2) kan . En al waare 't ook, dat hem geliefde my
het nieuwlijx verleende weeder of to haalen, ende U E . geen' vergoeding
to doen : zoo moesten wy echter zijn believen voor lief neemen . Heidenen,
ende hooghstverheeve Vorsten daer onder, die ongemeeten heerschappy
oover koninkrijken hoopten naa to laaten aan hunne kinderen, hebben 't
verlies der zelve, ende 't ujtrooyen van den wortel hunner stamme wel
standtvastelijk oovergezet, 3) en de droef heit met eenen manlijken moedt
verstooten . Ons, die Christenen waanen to weezen, zoude zulx to doen ujt
sterker reede betaamen . Ons erbarmt der versleeghene moeder zeeker, aangezien de zwakhejt Bier sex in zoodaanigh ongeval : en zoo wel mijn' hujsvrouw
als j k, maakt staat van op de uure der begraffenisse teeghenwoordigh to
zijn, om 't weinigh vermoghens dat in ons is, aan 't verlichten oft verlejden
haarer treurighe gedachten to besteeden . Inmiddels moeten U E E . den
Allerhooghste bevoolen zijn, ende eerbiedelijk gegroet,
Mijn Heere ende welwaarde Zwaagher, van
Van den Hujze to 3fujde,
U E.
16 Sept. 1645 .
Onderdaansten, toegedaansten zwaagher en Dienaar,
P . C . HOOFT .
AAN ARNOUT H . HOOFT.
Wellieve Zoone,

Uw schrijven van eergister quam my eerst heeden ter handt . 1)e broeder van uwe Hospita braght het . Waar by zich voorts hier ter steede onthouden zal, is ons onbekent : ende wen wy 't al wisten, zoo waare 't ons
konst to raemen, hoeveel tijds by besteedt heeft met u, aan 't leezen van
Galatheus, jk denk in Fransois . Booven then kunnen wy de waarde van
zijnen tijdt niet schatten . Dies moet ghy verneemen wat by van andren voor
diergelijk onderwijs heeft genooten : ende daar ujt afmeeten, wat hem, reedelijker wijze, van u toekomt . Doch maakt het ter eere .
Gy zult, mij ns bedunkens, wel doen, leerende tej kenen met Monsr . Leeuwen to zaamen, om de minste kosten . Een gemeen 4) uur to vinden, zal,
mein jk, niet zwaar vallen : ende jk acht dat ghy, leerende gelijklijk, eerder meer dan min zult vorderen . Want, in gezelschap valt meer bedenkens
op de dingen, meer vraaghens naa reede en wederreede . De naaryver oft
cemulatie prikkelt ook tot vlijt .
1) hersteld .

2) veranderen .

3) verdragen .

4) gemeenschappelijk .
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De boeken, die de H . Professor oordeelt u nut oft noodig to weezen,
mooght ghy wel koopen .
Dat ghy de lessen van den H . Goolius gaat hooren, gevalt my wel : eude
zoo U, om dezelve to beeter in to neemen, eenighe boeken ontbreeken, ziet
ze to bekoomen .
't Geldt, dat ghy aan 't dansen en schermen hebt to besteeden, om volmaakor in die oeffeningen to worden, staa jk u geirne toe ; mits dat ghy
alle&aj nighej t behartight, zoo veel als de eere lij den kan .
Ghy doolt dikwijls in 't spellers van uw Nederduitsch . Let op het mijne ;
en volght het. 't Latijnsche Nunc, is in onze taale Nu, niet Nuy, gelijk ghy
spelt . Ik, daarby behoeft geen c, nochtans spelt gy Jck ; Esse schrijft ghy
in Duitsch sijn : 't moet zijn door z weezen .
Als gy onderteekent Nominativo, gelijk jk blijf U E noon, zoo moat het
zijn : Onderdaanighste zoon, niet Onderdaanighsten . Want men declineert
dus, als volgt : Nominativo, um onderdaanighste zoon : Genitivo, uws onderdaanighsten zoons : Dativo, uwen onderdcanighsten zoone : Accusativo, uwen
onderdaanighsten zoon : Ablativo, van uwen onderdaanighsten zoone .
Dit vermaan jk, op dat gby ook beneirstight uwe moederlijke taal wel
to schrijven en to spreeken : waertoe U dienstigh zijn zal, by wijlen wat in
mijne Historian to leezen .
Mijne voorighe gezondthejt heb jk noch niet weeder bekoomen, op veel
naa . Doch de koorts heeft my verlaaten . Maar ik looz veel graveels en
kleine steentjens ; heb geen' lust tot eeten, ende nuttigh niet, dan zoo veel
als noodigh is om 't lijf to behouden . Ghy mooght 1) denken, oft jk zwak
ben. God verleene my 't zaalighste : U meede : dat bidt hem, nevens hartlijke groetenis van my ende uwe moeder, die U op maandagh denkt to antwoorden, van gantschen gemoede,
T'Amsterdam, den 27en
Uw t'uwaarts zeer toein Wijnmaant, 1646 .
genejghde Vaader,
P . C . HOOFT .

Deeze is om morghen met d'eerste schujte to gaan .
Als ghy uwen naam in Dujtsch schrijft, zoo stelt niet Jrnoldus maar
Arnout.

1) kunt .

L E V E N S S C H E T S
VAN

CONSTANTIJN HUYGENS .
De Christiaan Huygens, wiens kloek beleid beantwoord§ 1.
de aan het vertrouwen, door Prins Willem in hem gesteld, 1) was
de vader van Constantijn . Zijne moeder heette Susanna Hoefnagel en was van Antwerpsche herkomst . Zij huwden to Amsterdam, den 26den Aug. 1592 en vestigden zich to 's-Gravenhage, waar
de voormalige Secretaris des Prinsen toen de betrekking van Secretaris van den Raad van State bekleedde
. Hier werd hun in 1595
.
een zoon, Maurits, geboren, wiens doopheffer Prins Maurits was ; in
het volgende jaar, den 4den Sept ., zag hun tweede zoon het levenslicht, die bb zijn' doop - met de stad Breda, uit welker omstreken het geslacht Huygens herkomstig was, tot getuige - naar den
wensch des vaders Constantijn genoemd werd wegens de > constantie," welke die stad steeds aan Oranje getoond had .
Begaafd met een uitstekenden aanleg voor allerlei uiteenloopende kunsten en wetenschappen, schonk hij voldoening aan de
zorgen, die zijn vader aan zone zedelijke en verstandelijke opleiding wijdde . Vele, zeer vele jaren later, zou hij - twee-en-tachtig
jaren oud, ter wille van kinderen en kindskinderen zijn werkzaam
leven overziende - die zorgvuldige opleiding dankbaar herdenken 2) en uitvoerig schetsen hoe achtereenvolgens het Fransch,
2) Constantini Hugenii De Vita Propria Sermonum inter Liberos libri
1) zie bl . 194.
duo, ed . Peerlkamp ; met Nederlandsche vertolking in versmaat door A . Loosjes . 1817 .
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het Latijn, de Rhetorica, de Logica, het Grieksch, de Poezie, de
wapenhandel, het paardrijden, de muziek, de schilderkunst en uit
eigen beweging buiten weten zbns vaders de wiskunde door hem
beoefend werden : eene harmonische ontwikkeling van lichaam en
geest, van hoofd en hart . Eene godvreezende moeder kweekte in
zijn gemoed de zaden van eene innige vroomheid, welke gegrond
was op bet Calvinistisch geloof, waarvoor haar geslacht had geleden en gestreden ; een kloek vader prentte hem grondbeginselen
in van eer en trouw en degelijkheid, die hij in zijn lang, welbesteed leven nooit zou verloochenen : van beiden leerde hij dat woord
en daad, geloof en leven een moeten zijn .
§ 2 . In 1616 togen Maurits en Constantbn Huygens naar
Leidens Hoogeschool ; de eerste promoveerde binnen bet jaar, omdat zijn vader hem tot bijstand noodig had, de tweede na vertoef
van een jaar. Die weinige maanden herdacht hij nog aan den
avond zbns levens als een hoogst aangenamen tijd ; vriendschapsbanden knoopte hij aan met ouderen en tijdgenooten, welke slechts
door den dood werden verbroken . In den Haag zou hij zich nu
aan de balie wijden, doch . . . .
Het zielsverlangen greep mijn jeugdig hart nu aan,
Om in een ruimer lucht mijn vleugels uit to slaan,
Om buiten 't vaderland, der vreemde volkren zeden
Te aanschouwen, en meteen hun landen en hun steden . 1)
Hb zag zijn' wensch vervuld ; in het gevolg van den Engelschen
,gezant Carleton vergunde hem zijn vader dat hij in Juni 1618
naar Engeland vertrok, waar hij door onzen gezant Noel de Caron,
Heer van Schoonewal, gastvrij werd ontvangen . Andere zeden,
andere toestanden verruimden zijn' blik ; hij vertoefde zoowel in
de stad als op bet land, bezocht Oxford, Woodstock, Cambridge,
Windsor, speelde op de luit voor Koning Jacobus en leerde tal
van aanzienlijken en geleerden kennen . Na een verblijf van ruim
vier maanden keerde hij in het laatst van October als reisgenoot
van de Engelsehe godgeleerden, die de Synode van Dordrecht zouden b wonen, naar bet vaderland en bet ouderlbke huis terug . In
bet eerste waren ondertusschen de godsdienstige en staatkundige
1) De Vita Propria, I ; 376-378, naar de vertaling van Loosjes .
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stormen losgebarsten, die in het laatste ongetwijfeld betreurd werden ; immers nog ruim 30 jaren later wil hij niets weten van Gomaristen en Arminianen, die de oude roof van het z e e r van achttien weer zouden willen openkrabben . 1)
In dozen tijd bb gelegenheid van het vieren eener bruiloft to
Amsterdam valt zijne eerste kennismaking met Hooft en waarschijnlijk met Anna en Maria Tesselschade Visscher ; althans bb
het overlijden (11 Febr . 1620) van

De V i s s c h e r diemen r o e m t, dat nemmer schier en miste,
Die uyt den Pop p e n-s i n de Sin n e-pop p e n viste,
schreef hij een aan Hooft en de >> wi se Anna" en de > Schoone
Tessel" gericht rouwbeklag in dicht .
3 . Zijne reislust zou weldra weder bevredigd worden . TusschenVenetie, de oudste en de Vereenigde Provincien, de jongste republiek van Europa, tusschen den Leeuw met het zwaard en den
Leeuw met het Book 2) was in het laatst van 1619 een verbond
gesloten en Francois van Aerssen, Heer van Sommelsdijk, word in
het voorjaar van 1620 met een gezantschap naar de stad der lagunen belast . Deze benoemde den j eugdigen Constantijn Huygens
tot zijn' secretaris en als zoodanig toog hij den 25sten April over
Duitschland naar Italie . 3) Den 13den Juni kwamen zij to Venetie . Zijne kennis van het Italiaansch kwam hem nu uitstekend
to pas ; gaarne zou hij ook Florence, Rome en Napels bezocht hebben, dock nauwelijks had Aerssen zijne taak volbracht, of hij spoedde den 4den Juli weder huiswaarts en met hem Constantijn, die
vruchteloos zijn' vader om verlof verzocht had van nog verder
in Italie door to dringen . Den 7den Aug . 1620 kon Christiaan
Huygens in zijn Dagboek schrijven : Constantin mon fill retourne
de Venise sain et sauf . Graces

a

Dieu ." Van deze reis heeft Con-

stantijn een journaal geschreven, dat verloren schijnt, evenwel le-

1) Korenbloemen, 1672, Hofwyck, bl . 353 . Men vergeli. ke ondertusschen M6moires de Constantin Huygens pubiies par Theod . Jorissen . Introduction, p . V-X .
2) Waer is paer van vernuft en van kraften zoo kloek,
Als de Leeuw met het swaert, en de Leeuw met het boek? (Hooft .)
3) 25 April 1620, Nae 2 uyren nae middagh vertrekt myn lieve soone Constantyn nae
Venetien met den Ambass : Aerssen . Godt wil hem overal syn Leytsman zyn . Amen . (Uit
het Dagboek van Christiaan Huygens) .
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zen we in zijne Vita Propria eenige herinneringen, waaruit zou kunnen schijnen, dat hij niet altijd even bedachtzaam geweest is, als
Hooft blbkens zijne » Reisheuchenis" was .
§ 4 . De vriendschappelijke betrekking met den Muiderkring
werd hervat, bet Muiderslot bezocht en toen hij in Jan . 1621 wederom naar Engeland vertrok, thans niet als privaat persoon, doch
als gezantschaps-secretaris, wisselden in een' wedstrijd van vernuft Hooft, Tesselschade, Anna Roomers en anderen met Huygens
sonnetten met dezelfde eindrijmen . In bet laatst van April kwam
bet gezantschap terug, zonder bet doel - bb Jacobus weerzin
tegen Spanje to verwekken en steun voor zijn' schoonzoon, den
verdreven Koning van Bohemen to verwerven - bereikt to hebben . In den zomer van hetzelfde jaar schreef Huygens bet eerste
van zijne meer uitgebreide gedichten, B a t a v a T e m p e, 't V o o rh o u t v a n 's-G r a v e n h a g e . Na zijne onderscheiden reizen had
hb steeds met toenemende liefde zijne geboorteplaats
Aller dorpen dorp, aller steden stad !
teruggezien ; niets haalde in zijn oog bb de liefelijkheid van de lindenlaan, waarin de mooning zijner ouders stond . Haar wil hij de
onsterfelijkheid doen deelachtig worden,
Isser leven in (z)ijn Dicht .
In achtregelige strofen geschreven is bet Voorhout een doorloopend loflied op de geliefde v linde-ly" van
(Z)ijn noyt volpresen, noyt half uytgepresen Haegh,
met afwisseling van diepen ernst en geestige scherts, gelijk in menig ander zijner gedichten . »Over bet Voorhout, zooals bet door
Constantins pen is afgebeeld, ligt een vriendelijk zacht licht . De
zon speelt door de takken en werpt hare heldere, vroolijke stralen . Deze weerkaatsing der natuur in Huygens' ziel en lied doet
weldadig aan, om de reine frischheid en de heldere effenheid,
die er uit spreken . De Muze van Constantin neemt geen stoute
vlucht, maar zb verkwikt door haar blb moedigen eenvoud en onopgesmukten ernst . De gebreken van Huygens' poezie in latere
jaren, geleerdheidsvertoon en gewrongenheid van uitdrukking,
waartoe hem zijn zwakheid van imaginatie en zijn of keer van
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het alledaagsche verleidden, verraden zich hier slechts in enkele
sporen ." 1)
§ 5 . In het laatst van Dec . 1621 stak Huygens ten derden
male de zee over naar Engeland, wederom als gezantschaps-secretaris . Aan het hoofd van het gezantschap stond Aerssen, die hem
thans koos niet, zooals bb de zending naar Venetie het geval was,
omdat hij den Secretaris van den Raad van State in het voorthelpen van zijn' zoon genoegen wilde doen, maar omdat hij dezen als
uiterst geschikt voor then post van vertrouwen had leeren kennen . Een geheel jaar vertoefde hij nu in het » witte Brittenland ;"
ruime gelegenheid had hij derhalve tot het bestudeeren van yolk
en zeden en van de letterkunde ; dit laatste evenwel niet geheel
in zijn voordeel . Hij raakte namelijk ingenomen met de gedichten
van Dr. John Donne, Deken der St .-Pauluskerk, die behoorde tot
de dichters, welke door Dr . S . Johnson om Inoeilijk to vatten
redenen metaphysische dichters genoemd zijn. Gekunsteld en gezocht is hunne uitdrukking en hunne gedachte ; in tegenstellingen
put zich hun vernuft uit ; vandaar eene gewrongenheid, welke tot
natuurli k gevolg duisterheid heeft en groote teleurstelling bi den
lezer, als hij, zoo het hem na veel inspanning gelukt is den zin to
vatten, zijne moeite niet beloond vindt . In het tweede van Huygens
grootere gedichten, 't C o s t e 1 i c k M a 1, dat hij to London voltooid heeft, is de invloed van Donne reeds merkbaar, hoewel niet
in die mate als in zijne in 1624 geschreven Z e d e-p r i n ten . Hot
Costelick Mal" is eene satire op de kleedij dier dagen, in den
vorm van een' dichterlijken brief gericht aan Jacob Cats, destijds
Pensionaris van Dordrecht . De overdreven pronk en praal in de
kleederdracht zoowel van mannen als van yrouwen, waardoor de
,oorspronkelijke bedoeling van de kleeding geheel uit het oog word
verloren, is het voorwerp van 's dichters spot en geeseling . Ten
slotte ziet hij wel in, dat de ideale toestand niet to bereiken is, en
roept daarom wat hem zelven betreft, die door zijn' stand genoodzaakt wordt zich naar het gebruik eenigszins to voegen, de deugd aan,
opdat doze hem behoede voor weelde en overdaad, en >> vreughdeloos" leere dragon,

1) Theod . Jorissen, Constantin Huygens, bl . 90 .
H. H.
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het opgedrongen pack
Van 't noodige soo veel als onnut ongemack .
Ook in dit gedicht boeit ons voornamelbk de voortreffelijkheid
der op zich zelve staande deelen, als bijv . het levendig gesprek
tusschen de mevrouw » de opgetooid wordende pop" en de kamenier, of het geestig tafereeltje, waarin vrouwen nit onderscheidene
standen achtereenvolgens de eene op de andere de schuld schuiven van den staag veranderenden opsehik .
§ 6 . In verzen gedacht hij ook den gevaarvollen toestand
van het Vaderland ; Spinola had het beleg geslagen voor Bergen-op-Zoom en, toen nu Prins Maurits hem tot aftocht had gedwongen, hief Huygens een juichtoon aan in D'uy t 1 a n d i g e
Herder :
Aen de blancke Britter stranden
Onder aen die krijtte rotsen
Die den heeten water-draff
Van de Noorder golven trotsen
En haer siltigh op en aff,
En haer lochte vochte sprongen,
En haer' kabbelend' geweld,
Lagh een Hollandsch Herder-jongen
Droeffelick ter neer gevelt .
't Jeuchden-pack van minne-perten
Hadd' syn' Ziele niet gelaen,
Onder dusend jonge herten
Hadd' by altyd vry gegaen,
En het oogh was noch onschapen
(Emmers noch to vinden was 't)
Daer hem 't sijn' aen sou vergapen
Eer 't den Hemel hadd' gepast .
Er was voor die droef heft » scherper oorzaeck dan genuchten, dan vermakelick verdriet ;" het erf der Vaderen beefde van
donder en weerlicht ; dat baarde zijne zorgen . Hb roept Gods mededoogen in voor hot benarde vaderland ; daar verneemt hij dat
Bergen-op-Zoom ontzet is en nu vraagt hij Daniel Heinsius, vroeger zijn leermeester to Leiden, thans zijn vriend, een danklied
aan to heffen
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Spreid noch eens die belle p1men
Over Sonn en onder Maen,
Achter uw' victori-Psalmen
Sullen wy ten autaer gaen .
Ook de Amsterdamsche en Muidervrienden vergat hij niet ; »van
over 't Noorder-nau" 1) zond hij een' dichterlijken groet A e n d e
Joffrouwen Anna ende Tesselschade Visschers,
mitsgaders den Heere P . C . Hooft, Drost van Muyd e n en vraagde of zij ook son's hem vergeten ware', daarbi hen
verzekerende van zone gezondheid naar lichaam en geest
Heeft noch vergetenheyt in geene van uw' borsten,
Het vriendelicke murw soo dick-diep doen vercorsten,
Off 't vragen naer uw Vrients Hoe, Wat, Waer, en Wanneer
Verstreckt u noch een vreucht ; by leeft, en vry noch meer,
Hy voert een rappe ziel, een onverlemde 2) reden
In 'tonverroest ghespan van lemteloose leden ;
Besitt sijn voile jeucht, en midden in 'tgedrangh
Van j eughts verdorventheyt .
7 . Tegen het einde van 1622 keerde Huygens terug, na
door Jacobus tot ridder to zijn geslagen . Naar Muiden trok hij
weldra, om Hooft to bezoeken, doch vond hem van huis ; daarop schreefhij zijn Op een mislukte Muydsche reize, vermits het afwesen van den Drost (1623), dat een Antw o o r d van Hooft en een W e d e r-A n t w o o r d van hem zelven
uit-lokte . Ook woonde hij het huwelijk van Tesselsehade bij, waarin
hij b1bkens zijn Aen Joffr . Tesselschade onder Trouw
(Oct . 1623), door ongesteldheid bijna verhinderd was
Tesselschade,
Die uw' (fade
Niet to spade
Niet to vroegh
Debt gevonden
En verbonden
Van de wooden
Die by droegh ;

1) het Kanaal .

Weest to vreden
Met de reden,
Die my heden
Seggen doet
,, Bruylofts lusten !
Laet my rusten,
Daer ick rust, en
Rusten moet •"

2) niet verlamd, onverzwakt .
14*
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Stuersche buyen,
Swacke leden
Die sich ruyen
Moe geleden,
Tegen 't Zuyen
Moe gestreden
Tegen 't West,
Tegen 'tmess
Hoor ick schreewen
En de slagen
Door het Sneewen
Van de plagen
„Sourer-spreewen
Doen my klagen .
Houdt uw nest!"
Na lange weifeling, welke aardig geteekend wordt, besluit hij
eindelijk to gaan
Gae ick ? stae ick ?
Neen ick, j a ick ;
Emmers gae ick;
Neen ick noch ;
Ja ick, meen ick ;
Weer versteen ick ;
Gae ick ? peen ick ;
Ja ick toch .
Op deze bruiloft leerde hij eene nicht van Tesselschade, Machteld
van Kampen, kennen . Aan doze kennismaking danken wij een geestig gedicht van hem zelven V i e r e n V 1 a m . A e n J o f f w. T e sselschade Visschers, nieuwgetrouwde met Sr . Alard
Crombalch, om voorspraek by Joffw . Machteld van
K a m p e n, en een niet minder geestig van Hooft, door dezen op
verzoek van Tesselsehade ten antwoord geschreven, doch nooit afgezonden : Koelte van Antwoord op Vier en Vlam van
denheere Constantin Huigens, vorderende van Joffrouw Tesselschae Visschers nieuwgetrouwde van
Sr . Alaerd van Crombalch, voorspraeck bb J offw .
Machtelt van Kamp en . 1)
§ 8 . Korten tijd na het overlbden zbns vaders, die zijn betrekking reeds eene maand to voren op zijn' oudsten zoon Maurits had
zien overgaan, vertrok Huygens (26 Febr . 1624) ten vierden male
naar Engeland, wederom als gezantschaps-secretaris van Aerssen .
Zbne moeder, wier Reveling hij was, berustte niet dan met moeite
in zijn afreizen ; trouwens het afzbn zou niet lang duren, al was
het Loch langer dan zij gedacht had . Den vijfden Juli was hij in
1) G edichten van P. Cz . Hooft. Uitg. Leendertsz . I, 22.2.
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de moederlbke woning terug en weldra zette hij zich nu aan het
bbeenzamelen van hetgeen hij in het Nederlandsch, Latbn,
Fransch en Italiaansch gedicht had. In Mei 1625 gaf hij dezen
eersten bundel zbner gezamenlijke dichtwerken onder den titel van
0 t i a of L e d i g h e U r e n in het licht . Daarin komen ook voor de
in 1624 geschreven Characteres ofte Printen (Zedeprinten) achttien in getal en de Stemmen eeniger Steden ende Dorpen van Holland (Stede-stemmen) . In deCharacteres vindt men enkele van die luimige schetsen, als de vrberij
in E e n B o e r, waarin Huygens reeds vroeger zijn meesterschap
getoond had ; ook bewonderen wij den scherpen blik, waarmede
hij de maatschappij in allerlei standen had gadegeslagen, doch betreuren het, dat hij to veel heeft toegegeven aan de zucht van
Donne na to volgen in diens gezochte tegenstellingen en vaak onbegrijpelijke vergelbkingen : >> een gezochtheid, die hem geen hoofdbrekens kostte, maar het zijne hoorders bb wijlen, maar het zijnen
lezers bij menigte deed ."
§ 9 . Bb den dood van Prins Maurits (23 April 162 5) stak
hij zijnen verslagen landgenooten een hart onder den riem in het
zangerige, krachtige, in den echten volkstoon geschreven lied
S c h e e p s-p r a e t ; wie zegt het Potgieter niet na >> dat wij geene
eigenaardiger Hollandsche voorstelling der staatshuishouding van
ons gemeenebest hebben, dan dit stukj e aanbiedt ; dat zestig regels zulk eenen zanger voldoende zijn, ter bezieling van zijn yolk
door eene voorstelling, uit zijn leven gegrepen ; door de belofte
eener toekomst, het verleden, waaraan hij regt doet, waardig ."
Weinige woken na den dood van Prins Maurits werd Huygens
ten gevolge eener vacature aangesteld tot Secretaris van Prins
Frederik Hendrik, welke betrekking hij bleef bekleeden bij Wiilem
II en Willem III . Weken van ziekte en Wen (k o o r t s i g h e
B e d d e-bed e, 19 Juni 1626) zouden nu weldra door een tiental
jaren van onvermengd huwelijksgeluk gevolgd worden . Hij ging niet
langer vrb van >>'t j euchden-pack van minne-perten ;" het oog was
gevonden, waaraan het zijne zich zou > vergapen ;" zijn sterrelicht
ging op in de flonkerende oogen van Suzanna van Baerle, dezelfde
Amsterdamsche schoone, wier hand eens in een curieuzen brief 1)
1) Jorissen, Constantin Huygens, bl . 129-135 .
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gevraagd was door den ouden Christiaan voor zijn zoon Maurits
en ook door den weduwnaar van het hooge slot to Muiden . 1) Het
huwelijk werd to Amsterdam den Eden April 1627 gesloten ; aan
huwelijksdichten ontbrak het niet ;

zelfs de teleurgestelde Hooft

zong mede ; wien Loch gunde hij meer de > Stichteres van blijde
branden," het- > Licht van edele verstanden," nu het zijn eenzaam
verbli f niet had verkozen to bestralen, dan z~nen vriend Constantijn, >> des Prinssen rechterhandt" ?
§ 10 .

In het nieuwe levenstijdperk, dat Huygens thans in-

trad, heeft hij niet veel geschreven ; onderscheidene malen was
hij een groot gedeelte van het jaar met den Prins to velde ; dan
bracht hij wel van tbd tot tbd eene invallende gedachte van het
oogenblik op het papier, die hem stof leverde voor de verzameling
zi ner S n e 1 d i c h ten (in de uitgaven van 1672 tot het eerbiedwaardig getal van 2868 aangegroeid), of schreef hij in het Latbn
en leverde aan Professor Van Baerle een > hujs voll ondujtsicheit," 2) doch gelegenheid tot gezetten letterkundigen arbeid
had hij in de legerplaats niet . Zijn tijd werd meerendeels door
ambtsbezigheden ingenomen, waaronder hij met onmiskenbaar genoegen de hem veelal gelukte ontcijfering van de opgevangen geheime brieven des vbands herdenkt . 3) Zijne vertalingen van Dr .
John Donne behooren tot dezen tijd ; hij zond ze ter keuring aan
de vrienden to Amsterdam en Muiden . Vondel was de eenige, die
rondweg verklaarde dat hij niet in den smaak van den Heer van
Zuilichem 4) deelde
Nu, mannen, eet u zelve moe,
Gebruickt 'er eeck en peper toe,
want wy dees leckernyen
U geensins en benyen . 5)
Ook Tesselschade schijnt over de onbegrbpelijkheid van

>> die

duistre zon" geklaagd to hebb en
0 lieve Nij mfj a Tesselschae,
Verstaej a 't niet, zoo slaet 'er nae .
§ 11 .

Inmiddels had Huygens zijn gezin langzamerhand zien

1) Zie Levenschets van Hooft § 11 .
2) Hoofts Brieven, III . 643 .
3) De Vita Propria,
11, 341, sqq,
4) Huygens had in 1630 de heerli. kheid Zuilicliem gekocht . 5) Keur uit
Vondel . bl. 101.
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toenemen ; in 1.628 werd zijn oudste zoon Constantijn geboren,
die mede in 1672 Secretaris van Prins Willern III werd, in
het volgende jaar Christiaan, de beroemde natuurkundige, in
1.631 Lodewi k, en in 1633 Philips . Een nieuw huis liet hij
voor zich bouwen ; zijne vrouw had gedurende zijne afwezigheid
het toezicht op den bouw gehad en in het voorjaar van 1637 zou
hij haar de geheel naar haar' zin ingerichte woning binnenleiden .
Dit geluk was hem evenwel niet beschoren . Nadat zij hem den
13den Maart eene dochter, Susanna, geschonken had, raakte
zij aan het sukkelen en den 1Oden Mei daarna overleed zij . >> Groote
smarten maken stom ." Evenmin als bij den dood zijner moeder in
1.633, ontvloeide thans eene klacht aan zijne pen . Zb weigerde zelf
haar' dienst tot voltooiing van zijn merkwaardigst gedicht uit (J*+
tijdperk, D a g h-w e r c k . Tesselschade troostte hem met een gedicht, waarvan wij slechts een' regel kennen, lien Huygens zel d"
in een' brief aan Hooft heeft aangehaald : 1)
Hy stell' sijn Teed to boeck, soo heeft by 't niet t'onthouden .
Ook Vondel vermaande den verpletterden echtgenoot tot hcrusting
Is Zuilichem een sterke zuil,
Hy wanckle niet, noch wroet' den kuil
Van 't graf, waarin zijn Ega left
En slaept, en wacht op d'eeuwigheit,
Met open, noch versteur Godts acker,
En roep' zijn' lijckrou telckens wacker .
Het treuren baat den doode niet,
En voedt des levenden verdriet .
Hi verwees den bedroefden vader ter vertroosting naar zijne
kinderen
Ghy kunt u met d'afzetsels troosten,
d'Afzetsels, daer haer ziel in leeft,
Haer geest en zedigheit in zweeft .
De mensch, die naer het oogh vergaet,
Herleeft, onsterhij ck in zijn zaet .
Al schijnt de zerck 't gezicht to hinderen,
Men ziet de moeder in haer kindren . 2)
Het D a g h-w e r c k, in 1639 uitgegeven, waarin hij voor zone
1) Hoofts Brieven, III, 674.

2) Keur uit Vondel, bl . 102 .
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>> Sterre"

to boek stelde, hoe hij zijne dagen met haar wilde besteden, is door gerekte uitweidingen en door duisterheid van voorstelling, waarvan hij zelf dermate overtuigd was, dat hij eene verklaring in ondicht daarbb voegde, niet een van zijne aantrekkelbkste gedichten . Voor de kennis van Huygens als mensch in het
huiselijk en ambtelbk leven is het niet zonder gewicht . Hoort bbv .
hoe hij de kronkelwegen van menig hoveling doorziet en zich daarvan
verwijderd hoopt to houden . Binnen, in het kabinet des Prinsen,,
sal men my de woorden,
Die men buyten van my hoorden,
Melden hooren, hem to baet
Die sich t'mijner trouw verlaet ;
Verre zy het listigh dencken,
Hoe behendelick to krencken,
Hoe bedecktelick to slaen
Met het averechts vermaen
Van een' omgewrongen reden,
Tegen toesegh en gebeden,
Tegen hoop, gegeven hoop,
Van een hopeloos beloop .
Die my trouw eischt, salse vinden,
En my aan mij n woord verbinden,
't Ja geseght, en 't peen gedaen
Sal maer aen 't vermogen staen .
En - hoe de blijmoedige levensbeschouwing zich uit, die hem
steeds bijbleef tot eene lengee van dagen, welke de spanne zijns
levens wijder maakte dan die der meesten onzer, en hem zeggendeed : » laet ons het leven met alle mogelicke welgesintheit ende
genoegen lengen ."
Uyt de wegh ontij digh pruylen
't Leven is soo korten span,
't Slaepen steelter soo veel van,
Kleeding, reeding alle morgen,
Straetsche, staetsche, steedsche sorgen,
Elck ontsnijdt het sulcken sne,
Dat sy 't van de vier op twee,
Van de twee op een verengen
Maer 't genoegen kan 't verlengen,
Tweemael is, die wel gesint
Aller zijds genoegen vindt .
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Mochten zij, zijne Sterre en hij, soms dreigen to bezwijken onder Teed, dan zal hij, zoo het »pack" maar eenigszins >> tilbaer" is,
haar wijzen op hetgeen de vaderen in benarde tijden doorstreden
hebben, en vragen : >> wy zijn kinderen van die ouders, souden wy
ons kleinmoedigh ende der Stammen onwaerdigh dragen?"
Sulcker Stammen zijn wy spruyten,
Sal ick seggen, en besluyten,
Sou soo welgeboren tack
Buyghen onder 't minste pack?
12 .

Aan de opvoeding zijner kinderen was thans naast het

stipt waarnemen zijner ambtsbezigheden al zijne zorg gewijd
Als ik mij t'huis beyond, dan was hun onderrigt
Mijne eerste en laatste zorg, mijn aangenaamste pligt,
Naar eene leerwijs, door mij zelven voorgeschreven,
Diet ik hun les op les door schrandre meesters geven .
Zoo stopte ik menig bron van kwelling en verdriet,
Daar 'k alien omweg, vol verveling liggen liet .
'k Zag ook mij n vaderzorg met rij ke vruchten kroonen .
Hunn' meesters dra vooruit, behoefde ik bij mij n zonen
't Gebruik der sporen nooit, des breidels menigmaal, 1)
Zijne letterkundige vrienden werden evenwel niet vergeten ; met
Hooft en Barlaeus bleef hij in aanhoudende briefwisseling ; enkele
malen bezocht hij den Drost, bb wien hij dan verscheidene van de,
oude vrienden aantrof, ook Tesselsehade . Ten opzichte van do
schoone Alkmaarsche weduwe, die zich meer en meer aan de Katholieke Kerk aansloot, toonde Huygens een' » bekeeringsij ver,"
enkel to vergoelijken met een' regel uit een' sonnet, door hem gericht tot Barlaeus, die de vrees had to kennen gegeven, dat H uygens' ij ver tot verwbdering zou leiden
Ick spaer de roede niet, ick heb het kind to lief . 2)
Die vrees was trouwens ongegrond ; Tesselschade, sterk in hare
overtuiging, bleek tegen hem opgewassen to zijn . Een enkel voorbeeld : Huygens had het volgende klinkdicht 3) geschreven, waarvan
Alberdingk Thym getuigt »Gold de spreuk niet -- » » het ware
alleen is schoon""

men

zou

dit vernuftig en aandoenli k

1) Vertaling van Loosjes van De Vita Propria II, 495-502 .
2) Korenbloemen, (1658)
IX, 106 .
3) De tweede Tessels-schade . Korenbloemen (1658) IX 91 .
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klinkdicht den naam van voortreflijk niet mogen onthouden ." 1)
Is Tessel op bet pad na Roomen van Geneven
Is d'afgelockte ziel in 't poppe-goet verwart ?
Heeft Menschen-mymeringh bekropen 't hooge hart
Heeft Papen duyster licht Gods lichter 2) uytgedreven
Is haer wel-wetenheit in 't donker uyt gewreven ?
Is in haer dampig 3) oogh de witte reden swart ?
Het rechte spoor to slecht, 4) bet sachte jock to hart ?
Is Roemers Roomens kint ? o Roemer, die dit leven,
Dit slijck gewisselt hebt voor 't eewighe besit
Van 't eewige besien, wat toenaem geeft ghy dit,
Dit Schip- en goetsverlies, 5) eer 't ancker' of ontlade ?
Sy soeckt u ; maer een mal, een stal-licht 6) leidt haer mis ;
Haer naeld is 't Noorden quyt ; sy zeilt maer by de gis .
0 min als Tesselscha, o meer als Tessels schade !
Haar antwoord, waarin met C . Constantbn en met T . Tesselschade bedoeld wordt, luidde aldus
Claes seyde tegen Trij n : wat doej e weer to mis
By dit brodroncken volck, de schatters van de visch ? 7)
Trijn zey : mijn lieve man, zij hebben 't rechte Noort
Van Sinte-Pieters schip ; daer raekt niet buyten boort.
Zy hebben 't roer en stuur ; u volck zeilt by de gis ;
Ick hoor de waerheyt, Claes ; en ghy hoort altijt mis .
13 . Huygens bleef steeds, wat hij zich eens genoemd had,
eewigh vriend van Ann' en Tesselscha ." 8) Toen deze, dood getreurd over het verlies van haar eenig overgebleven kind, in Juni
1649 ten grave daalde, bracht hij > eene schoone en diep gevoelde hulde aan hare nagedachtenis"
Dit 's Tesselschaedes Graf
Laet niemant sich vermeten
Haer onwaerdeerlickheit in woorden uyt to meten
Al watmen vande Son derft seggen gaet haer af . 9)
Hoe dats' om 't leven quam
Verhael ick even noode.
Wat dunckt u, Moeders? 't was haer Dochter, die haer doodde ;
En die sy 't leven gaf, was die haer 't leven nam .
1) Maria Tesselschade Roemers in ,Verspreide Verhalen in Proza," I, 248 . 2) fakkel,
3) beneveld.
4) effen.
5) zinspeling op de schade eertijds bi.
en ook : licht er (uit) .
Teasel geleden, waarnaar T . haar naam kreeg .
6) dwaallicht .
7) de Katholieke priesters .
8) Korenbloemen XVI, 37 .
9) wordt haar (T.) ontnomen, ontleend .
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Maer 't kint had weinigh schulds
De Moeder sagh het sterven,
En stierf -- om dat sy 't haer geliet 1) to konnen derven :
Soo berste Tesselscha van wat to veel gedulds . 2)
In 1647 was Hooft hem ook reeds ontvallen en een jaar later Van
Baerle . In hetzelfde jaar, nog voor Hooft overleed, had Prins Frederik Hendrik >>'s Landts zorgh en ziel en zegen" het moede hooft neergelegd . Sedert 1630 was Huygens ook lid van's Prinsen raad geweest
en steeds had hij het volste vertrouwen van den Prins genoten ; een
vertrouwen dat hij ten voile verdiende en dat door de Prinses Douairiere Amalia van Solms niet altijd naar waarde erkend en beloond is
geworden 3) Orn zijne gehechtheid aan het Huis van Oranje zag hij
zich gedurende het Stadhouderloos Bewind in de bevordering van
zijne zonen tegengewerkt door de aanhangers van den Raadpensionaris, die van meening waren > qu'il fallait Men se garder d'introduire
aux charges de la Justice des nourrissons de la Maison d' Orange,
gens disposez (s i b i s p l a c e t) a faire un jour les premiers le
proces a ceux gtli gouvernent 1'Estat aujourdhuy ." 4)
§ 14 .

Van de gedichten in die jaren is nog to vermelden het

in 1647 verschenen leerdicht E u p h r a s i a, 0 o g e n-t r o o s t, a e n
P a r t h e n i n e, B e j a e r d e M a e g h t . Parthenine (welk woord van
een Grieksch woord, dat maagd beteekent, is afgeleid) was eene
talentvolle j onkvrouw van Huygens' kennis, Lucretia van Trello
geheeten . H ij troost haar bij voorbaat in dit gedicht over de haar
dreigende blindheid met eene menschkundige afschildering van de
zedelijke blindheid, waaraan tal van menschen lijden . Schertsend
zegt hij van zich zelven
Ick spreeck my selven aen ; men moet het my vergeven,
Daer stont voor op myn hoofd, al in de wiegh, geschreven,
Ick soude speel-sieck zijn, keelblind en snaeren-blind, 5)
Men heeft my opgequeeckt tot hooger onderwint
Maer ingeboren aerd gaet alien dwangh to boven
Ick sie noch huys-bestier, noch Heeren-dienst, noch Roven,
Noch Nood, noch Oorboor 6) aen ; ick sie geen' tijd to kort,
Daer Veel, of Keel, of Luyt, of Fluyt versleten wordt .
1) den schijn aannam .
2) Korenbloemen (1658) X, 38 .
3) Memoires de Constantin
Huygens publies par Theod . Jorissen .
4) Ibid . p . 148 .
5) dolle liefhebber van gezang
en snarenspel .
6) voordeel .
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Ook nam hij deel aan den strijd over het al of niet gepaste van
hot orgelspel in den Protestantschen eeredienst . Hij koos voor het
eerste partb in zijn proza-geschrift G h e b r u y k e n o n g h ebruyk van 't orgel in de kercken der Vereenighde
N e d e r l a n d e n . In 1640 begon hij met den aanleg van zijn buitenverblijf Hofwbek onder Voorburg ; in 1642 was het voltooid
en tien jaren later gaf hij daarvan eene dichterlijk beschrijving,
welke van innige liefde getuigt voor huis en hof, waar hij
Het gemelick 1) verhael van Staetsche vodderyen,
Van werelds werringen
placht to ontwbken .
De door hem geplante boomen > saeghbaer hout" moeten ook
na zijn heengaan ontzien worden
Ick segg' het eew voor eew, Kinds kinderen laet staen,
En brandt of warmt u niet aen hout dat ick hiet waschen .
Slechts indien zij tot armoede > onschuldigh Brood-gebreck" vervielen, 2) of een oude boom een jongeren in den weg stond, mocht
de bbl worden opgeheven, en nog in een derde geval
'T lest (dat ick lijden moet) is 't al-gemeene lijden
Van 's Vaderlands verderf . Staen die bebloedde tijden
In 't eewige beschick van Gods voorsienigheit
Moet Holland eens niet zijn, of Niet 3) zijn ; is 't geseit
By, diens sien seggen is, en seggen doen, en heden
En morghen 't selfde punt dat Holland weer bestreden,
Weer overstreden zy, weer werdde soo het was,
Doe 't in sijn kolen smookt' en smoorden in sijn' as ;
Moet dat rad noch eens om ; broeyt Spagnen noch een' toelegh
Van Thiende-penningh-dwangh, en leght het maer de roe wegh
Tot dat het onvoorziens sijn' geesselingh hervatt',
En drij v' ons tot den keur van mutsaert en van Rad,
Of van versworen trouw en van versaeckt gevoelen ;
Sal sick dat heete bloed noch eens op 't onse koelen ;
(God zij genadigher en weer' den droeven dagh)
1) verdrietig.
2) Van myne Hofstede Hofwyck met alle het toehoorige Land, Bosch ende
dependentien van dien, verstae ick dat den eigendom onder myne voorn . dry Sonen sal blijven
gemeen ende t'allen tijden onverdeelt, suix dat het selve goed noyt antlers als by gemeene toestemminge en Sal molten gealinieert werden, ende sulx noch niet anders als uyt gebrek van levens middelen, daer voor, ick hope dat God haer alle genadighlyck sal beschermen . (Testament van Constantijn Huygens in Nadere Bijzonderheden betrekkelyk C . H . door A . D . Schinkel) .
3) niets .
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Dan is mijn wil geen wil ; en, als heel Holland lagh,
En waer 't niet redelick dat Hofwijck over end stond ;
Van nu of schrab ick uyt wat in mijn Testament stond
Als 't Vaderland vergaet, zijn mijn' voor-sorghen uyt
't Is reden dat de vracht versincke met de schuyt .
15 . In 1661 werd hem de eervolle last opgedragen, van Lodewijk XIV de teruggave van het Prinsdom Oranje to verkri gen ; Huygens, ervaren diplomaat en bekend met onderscheidene invloedrijke personen aan het Fransche hof, kweet zich met uitstekend
gevolg van deze moeilijke taak. Bijna vier jaren, welke hij zijne
ballingschap noemde, bracht hij in Frankrijk door ; gedurende dien
tijd stak hij twee malen naar Engeland over, om ook aan het hof
van Karel H, > den gerechten eisch van Oranje to bepleiten ." Reeds
in 1633 benoemd tot Ridder in de orde van St . Michiel, werd hij
in 1665, toen doze orde wegens de benoeming van vele onwaardige personen gereorganiseerd werd op bevel van Lodewijk, als de
derde in hot getal van honderd geplaatst, hooger dan hetwelk hot
getal ridders in het vervolg niet moest stijgen . Gedurende zijn
verblijf in Frankrijk werd een werk aan gevangen, waarop hij
reeds herhaalde malen aangedrongen en waarvan hij zelfs een uitgewerkt ontwerp op schrift gesteld had, het maken van een straatweg tusschen Den Haag en Scheveningen . Eene van zone meest
geliefde » stille wandelingen, gevoetrept of gereden" was later langs
zijn steenen straat, die hij als door hem zelven gelegd beschouwde
Mijn' straat ; gedenckt het Haeg, en wie daer over gaet,
Hoe'ck tegen wind en stroom dien toegang heb gedreven,
Die nu met reden heet de schoon ste van uw dreven,
Wat ik lang tegenspraecks en jock heb uitgestaen,
Eer men mijn seggen of mijn schrijven wouw verstaen . (Cluyswerck) .
Hoe zeer hij met het verwezenlbken van zijn plan
's Lands eere, 's Lands profijt, en alle mans gemack
ingenomen was, toont voorts zijn gedicht D e Z e e-s t r a e t (1666) .
Treffend zegt de zeventigj arige daarin van zich zel ven, als hij gewaagd heeft van zijn' jongsten aan het huis van Oranje volbrachten
dienst, > om 't Kind sijn eigendomm to brengen in sijn' macht ."
Sints ben ick moe gewerrt ; en 't voeght my wel geseght,
Haelt, Heer, in Rust en Vre uw' afgesloofden knecht ;
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Nu my de Wereld kan en ick de Wereld derven,
Weest met my op mijn End', en na my, met mijn Erven .
Ick hebber door uw' gunst, van Kindsbeen in geplantt
Wat deughd, wat wetenschapp de dienst van 't Vaderland
Van sulcken eischen magh : men achte wat sy weten,
Men acht' het niet ; mijn sorgh heeft sich in als gequeten,
En 't queecksel heeft sich selfs gequeten soo het most,
En manlick uytgevoert hetgeen ick wel begost .
16 .

In deze jaren (voor 1658) schreef hij bovendien zijne

klucht T r y n t j e C o r n e 1 i s ; voor het >> aen den dagh laten komen" van » deze vodderye" verontschuldigde hb zich > ernstlick
ende oprechtlick" met '> de menighvuldige aenporringen" van >> all
to goede vrienden ." Eindelijk gaf hij in 1672, als vermeerderde uitgave van 1658, zijne gezamenlbke Nederlandsche gedichten onder
den titel van K o r e n b 1 o e m e n in het licht . In de opdracht aan
zijne drie nog in leven zijnde zonen zegt hij : » Datter gestolen Uren
van wandelingh aen gehangen zijn, midden uyt den drangh van
swaere besigheden to dienste van de Gemeene saeck, ben ick soo
verre van t'ontkennen, dat ik het U-lieden voor een' Lesse derve
aanwijsen, hoe selfs de Snipperingdn van den dieren Tijd niet verwaarloost moeten werden ." Die >> swaere besigheden ten dienste
van de Gemeene saeck" dat was van zijn levensakker het Koren, to
midden waarvan de Bloem groeit, die wel >> noodeloos" is, doch > do
Tarw een glans" geeft . >> Is 't Onkruyd, 't is van 't best ;" hetgeen
hij » voor Land en Kerk STANDVASTELICK 1) gedaan" heeft, > wat
menigh man, niet alleman en weet ."
Dat beet (hij) Tarw geteelt, en van het beste Koren,
Ten beste van 't Gemeen, en daarvan niet verloren,
En daerom soo besteedt, als yeder Lands-genoot
Den Lande schuldigh is, in Voorspoed of in nood .
Aardig vertelt hij den lezer, hoe zijne sneldichten ontstaan zijn :
'k Boor 't all tuyten in mijn' ooren,
Siet wat all papiers verloren !
En gaarne wil hij dit toegeven :
Maer en seght niet wat all tijds !
Hebb ick wat papiers versleten,
1) woordspeling met zijn' naam Constantijn, Constanter.
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Tijd en hebb ick niet verzeten,
Dat's my veel to dieren waer!
Zou hij iets zoo kostbaars aan iets onnoodigs besteden? niemand geloove dat van hem :
Tijd verlegen, tijd verstaen,
Tijd vertreden, tijcl verreden
Is alleen hier aenge o-aen
.
11
17 .

Een' krachtvollen ouderdom genoot Huygens ; dat op

tachtigjarigen leefti d zijno loden nog >>Iemteloos" waren, blijkt
uit den bijna vijf uren langen tocht, then hij met langen mantel
om op den 18den Maart 1677 door de straten van Amsterdam
aflegde, toen hij bij de uitvaart van De Ruyter den Prins vertegenwoordigde, en waarbi naar liij zelf verhaalt, 1) de meesten,
die hem hunne deelneming over zijne inspanning kwamen betuigen, meer vermoeid schenon, dan hij ME En dat hij de >>rapheid
zjjner ziel" nog niet verloren had, blijkt uit de twee gedichten,
die hij op hoogen ouderdom schreef : Do Vita P r o p r i a S e rmonum inter Liberos libri duo (1678) 2) en Cluysw e r ck (1679) . Beide zijn eerst in deze eeuw in het licht gegeven . In het eerste, eigenli k enkel voor den familiekring bestemd,
gunt hij den lezer een' blik op zijn geheele leven ; in het tweede
schetst hij ons de wijze, waarop hij zijn' ouden dag sleet . )>Vertrouwelijk kout hij (daarin) als een man, die de bijzonderheden
zijns levens reeds vroeger heeft geboekt, en nu eenen laatsten en
langen blik op den avond van zi nen dag werpt, en zich onwillekeurig verheugt then dus to hebben doorgebragt en zich echter
verwijt hem nog niet beter to hebben besteed ." 3) Het laatste gedicht, dat wij van hem kennen, is een extempore van 7 Nov. 1684,
Aen Min kinder op mijn 89ste verjaering . 4)
Op twaalf na hondert jaer! 'ken kant my niet vergeven,
Ick laet de wereld staen, die my met dit taey leven,
All' overleven siet wat menigh jaer naer my
Aen 't leven is geraeckt . En, kindren, wat denckt ghy,
1) Jonckbloet, Gesch . der Nederl . Letterkunde IV, bl . 79, aant . 3 . 3) Naar de uitgave
van Peer1kamp door Loosjes vertaald onder den titel ,Het leven van Constantijn Huygens,
in gemeenzamen dichttrant voor zijne kinderen door hem zelven beschreven . In twee boe4) Theod . Jorissen, Constantin Huygens, 401 .
ken (1817) .
3) Potgieter.
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Die 'k in de kindsheit houw : daer ghy al selver oud'ren
En over-oudren zijt? Gaet alle an ish veroud'ren
ding

Op

naer ? Weest gerust, met nog een kort geduld,
ee
De dagh staet voor de deur, dat gh'u ontvadert zult
En vrije luyden sien : daer help ick u bij hopen
Dat uwe levens roll de mijne sal beloopen,
Soo dat ghy in witt haer, en witter dan ick droegh,
Moogt seggen, als ick segg, komt, Heere tis genoegh.
Ruim twee jaren daarna, 28 Maart 1687, overleed hij op zijn
geliefd Hofwi ck ; in de Groote of St .-Jacobskerk te. 's-Gravenhage werd hij bijgezet .
Naar de treffende teekening, die een onzer keurigste beoordeelaars en grondigste kenners van onze zeventiende-eeuwsche letterkunde 1) van hem geeft, was Constantijn Huygens een der beminnelijkste menschen, die ooit hebben geleefd, een der beste burgers van onzen staat, een der veelzijdigste letterkundigen zijns tijds,
bij wien ook onder die veelzijdigste beschaving de ware oorspronkelijkheid niet to loor ging ; hij noemt hem den geestigste onzer
sneldichters, schoon ook hij aan het valsch vernuft zijns tijds offerde ; hij acht hem den aardigste onzer zedengispers, al ergert bekr ompene kieschheid zich aan de waarheid zijner voorstelling.
Burger in de stad, hoveling in de vorstelbke zaal, buitenman
op het veld, schij nt hij o veral to huis ; in het heir, als op de beurs,
in de werkplaats, als op het tooneel - in het vooronder van een
beurtschip, als in het kabinet onzer Prinsen ; want de natuur, de
maatschappij, de wereld, om strbd zijn zij zijner studie waardig ;
de Voorzienigheid gaat over alles ; welke harer beschikkingen verdient niet, dat hij ze gadesla, verstandelbk vroom Christen als
hij is? Altijd Hollander, Hagenaar, Hervormde, drie voorregten,
voor welke hij God dankt, is zijn huiselbk leven in harmonij met
zijn maatschappelbk verkeer, met zijn burgerlijk gedrag : een d egelbk, een geheel, een waar man ."
1) Potgieter, Kritische Studien, II, 9 .

BATAVA TEMPE, 1)
DAT IS
IT

VOOR-HOUT VAN 'SGRAVEN-HALE.

't Sonnen-radt begint to stooten
Teghen 't Noorder Creeften-heck, 2)
En die cromme crauwel-pooten
Rucken 't naer den Leeuwen-neck 3)
Daer met gaen de daghjens crimpen
Die men laugher hoopt als heyt ;
Hey ! wat's al de weerelts glimpen 4)
Min als tegenwoordicheyt :? 5)
Daer met ydelen 6) uw schauwen
Haegs-Voorhoutsche Ioffrou-rack, 7)
Daer met gaet u groente grauwen,
Munnick-tuyntgie, 8) Blader-dack ;
Daer met naeckt u j arich 9) sterven
Linde-toppen, weeldrich hout,
En dat nootelick 10) verderven
Als ghy weder groenen zoudt .
Sterven ? neen : noch suit ghy levee
't Zy de Somer blaect off swicht ;
't Leven sal u niet begeven
Isser levee in myn Dicht

Coude mach ons oog berooven
Van uw soete lommer-looff,
Maer ons oore to verdooven
Sluyt ick buyten Iaren-roof .
Als uw tacken zullen duycken
Onder 't vlockich Winter-meel,
En uw bladerloose struycken
Proncken met den blooten steel,
Dan sal noch uw bloessem bloeyen,
(Lustich, Vrijsters 11) een en acht,
Helpt mijn stramme rijm aen 't vloeyen)
In den Hagenaers ghedacht . 12)
Dan sal noch een grijse Dutter 13)
Met de schenen voor de vlam,
Met de tanden in de butter,
In den beuling, in de ham,
In de Nieuwe-jaersche wegghen,
T'mijnder eeren spreken : Maer,
Maer, hoe kent die Vryer 14) segghen,
't Gaet al offet Seumer waer !

1) bet Bataafsche Tempe in tegenstelling met bet Thessalische Tempe, een dal tusschen den
Olympus en de Ossa bekend om zijne liefelijke natuur .
2) de zon in bet hemelteeken de Breeft .
(Juni) . 3) bet hemelteeken de Leeuw . (Juli) . 4) alhet schitteren der wereld, alle wereldsche glans .
5) bet tegenwoordige, het nu (P f e i l s c h n e l l i s t das J e t z t e n t f l o g e n, Schiller) . 6) dunnen .
7) rak == rechtuitloopende streek (van een' weg of eene vaart ; Joffrou-rack, „de pantoffelparade
der Haagsche schoonen ."
8) bet Voorhout oorspronkelijk eene wandelplaats voor de monniken .
9) jaarlijksch. 10) noodzakelijk . 11) maagden, de negen Muzen .
12) in de gedachte, bet ge14) kan bet
heugen des Hagenaars. 13) oude man, die bij den haard zit to dutten, to suffen .
die jonkman.
H . H.
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Vreemdelinghen, die de bochten
Van 't gebulte 1) Werelt-padt,
Onder allerhande lochten,
Over 't drooghe, door het natt,
Hebt begaen, berolt, 2) bevaren,
Hebt uw yver-vier 3) ghekoelt
Tot hier onder in de baren
Daer de Sonn' haer paerden spoelt : 4)

Comt, laet u ghedachten deysen 5)
Daer het lichaem eertijts was,
Laet uw sinnen over-reysen
Al des ronde bodems plas ;
Niet en haeck ick meer to hooren
Dan soo schooners Tempes naem,
Comt u ergens een 6) to vooren,
Dat mijn Linde-ly 7) beschaem .
Dunckt u dat het zy to vinden
In de groote Papen-stadt, 8)
Daer de Vageviers-ghesinden
Van een mensch een heylich Vat, 9)
Van een Visscher, knecht der knechten, 10)
Maecken Karen Ziel-tyran,
Die de Keyseren bevechten, 11)
En op Croonen treden can ?
Neen, och armen ! 12) woeste mueren,
Schaduw' van uw oude glans,
Eertijdts hooft van uw ghebueren,
Na nauw bloeme van haer crans ;
Gaet uw schoonheyt elders paren,
T'onsent -gelt sy weynich meer,

Al uw luyster zijn uw jaren,
En uw schimmel all uw eer .
Is het moghelick to soeken
In het prachtighe moras, 13)
Daer Antenor 14) quam besoecken 15)
Wat het balling-levee was?
Neen, bedompte water-dallen, 16)
Marmer-kaden, weeldrich slij ck,
'k Vind' in allen niet met allen
Dat mijn Linde-laen ghelijck' .
Sal ick dan to rugge ryen
Naer de Fransche Scepter-stadt,
Naer de trotsche Panneryen 17)
En soo menich spitse- 18) padt,
Eertijts moedich 19) op de schreden,
Grooten Henrick, van uw' voet,
Eer hem Clotho 20) dede treden
Daer het al in treden moet ?
Sal ick 't weder noordwaert wenden
Naer het witte 21) Britten-lant,
En mijn overdencking senden
Naer de rijcke Teemse-Strandt ;
Sal ick daer, als op-getoghen,
Staen aenschouwen 't lange rack
Van de vier en veerthien boghen
Met haer felle water-smack? 22)
Sal ick 't eyntelicke strijcken 23)
Schelde-diepten An u vverf, 24)
Die ick alien verghelijcken,
Iae voor allen stellen derff ? 25)

1) hobbelig.
2) bereden .
3) vurige ijver .
4) tot aan de andere elide van den Oceaan .
5) deinzen, teruggaan . 6) een Tempe . 7) ly (liden) = laan . 8) priestersstad = Rome . 9) schepsel . ,Wij zijn zwakke vaten ."
10) de Paus, s e r v u s s e r v o r u m D e i .
11) uitg . 1672 : Maecken
een almachtig man, die der Keyseren Recht rechten . 12) helaas! 13) Venetie met zijne Lagunen .
1.4) een Trojaan, die volgens sommigen na de verwoesting van Troje Venetie gesticht heeft . 15) ondervinden . 16) poelen (lagunen) . 17) Tuilerieen, zie bl . 145, aant . 8 . 18) hoovaardig. 19) tier .
20) bij de Grieken heetten de drie Parcen of Schikgodinnen C 1 o t h o, de spinster, zij die 's menschen
levensdraad spon, L a c h e s i s, de lotbedeelster, en A t r o p o s de onafwendbare of onverbiddelijke, zij
die den levensdraad afsneed . 21) waarschijnlijk dacht Huygens aan de afleiding van Albion van albus wit, welke afleiding evenwel onjuist is . 22) de felle strooming tusschen de bogen van de oude
London Bridge, eene steenen brug, welker bouw reeds in 1176 begonnen en in 1209 voltooid werd,
(Old and New London by W . Thornbury, 11, 10) . 23) het zeil strijken, aanlanden . 24) Antwerpen .
25) durf.
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Off en soudt ghy 't niet verdraghen
Averechte Masten-woudt, 1)
Wonder-weelde van ons' dagen,
Veen vol steenen, sack vol gout

Sal by 't j aer-gety 13) verwinnen
Van de sware Struyckel-sucht 14)
En gereeder baten vinnen
Dan de geesten van uw vrucht ? 15)

Wel ick lov' u alle t'samen,
Swijghe wat een yder feylt, 2)
Roem uw eere, vier uw namen,
Maer waerom soo wijt verseylt?
Moet ick wederom vervallen
Op mijn eerst bedorven 3) smaeck,
'Nosh en vind' ick niet in alien
Dat mijn Linde-laen ghenaeck .

Sulcker tacken, sulcker blaren,
Sulcker stammen, soo ghelaen
Vind' ick twee-mael twintich paren
Over eene lengde staen .
Knoopt nu all uw Marmer-bogen,
Roomen, in een Regel-ry,
Noch en sal ick niet ghedoogen 16)
Dat het suicken rye zy .

Linde-laen, mijn soet versinnen 4)
Waer ontginn' 5) ick uwen roem,
Aen uw schorsse taey om spinnen 6)
Aen uw stam, uw blat, uw bloem ?
Schors, en stam, en bloem, en bladren
Yder eyschte sijn verhael ;
Laet m y een uyt allen gadren,
Als u eyghen altemael .

Laet ick dan mijn ooghe weyden
Over d'een off d'ander cant,
'k Vinder altijt-groene weyden,
Met gestichten 17) om-geplant ;
Yemant zal my connen toonen
Off meer huysen, off meer houts,
Maer waer sach-men oyt bewoonen
Soo veel Stadts, in soo veel wouts

Sal de Vinder niet bekennen
Van de tweede Blixem-slach, 7)
Die Vulcaen van uyt sijn dennen, 8)
Maer benijdende, besach,
Dat sijn Geele Solffer-cruymen, 9)
Dat sijn snelle flicker-Sout, 10)
Selden loot off yser ruymen 11)
Sonder uw vercoolde bout?

Schoone spitsche gevel-toppen
Die uw flickerende ley, 18)
Die uw weder-wijse 19) knoppen,
Als een j onghe loffer-rey
Neffens eene 20) siet staen glimpen,
Laet my groeten in uw roy 21)
(Teghen 't boose laster-schimpen)
't Opper-puyck van all uw moy .

Sal de Cruyden-kieser segghen
Dat by oyt op rauwe wond'
Soeter Balsamen to legghen
Dan uw blader-knauwsel 12) vond

Welcom dan berstelde stijlen, 22)
En wel eer Miss-bruyckte vloer,
Tot het knarssen van de Vijlen
Op het grove Blixem-roer,

1) omgekeerd mastbosch Amsterdam . 2) faalt . 3) zeer vroeg verwenden . 4) voorwerp mijner
gedachten .
5) eig . aansnijden ; beginnen.
6) om to spinnen, om er touwwerk van to draaien .
7) het buskruit.
8) op den Etna.
9) zwavel .
10) salpeter. 11) voortstuwen . In de latere
.
12)
pap ; eigenlijk hetgeen vermalen is met de tanden .
uitgaven : loot oft yser niet doen ruymen
13) leeftijd . 14) vallende ziekte . 15) aftreksel van lindebloesem . 16) erkennen . 17) gebouw.
18) leiendaken.
19) weerkundige .
20) naast elkaar. 21) rechte lijn (r o i e, r a i e, streep ;
royeeren, doorstrepen) . 22) pilaren der in 1617 door de Contra-Remonstranten ingenomen Kloosterkerk, welke to dier tijde als geschutgieterij gebruikt werd . ,Al i s s-b r uy c k t doelt dus niet alieen
op het ontwijden der kerk als arsenaal, maar ook op het bedienen der it i s, in den tijd toen het eene
Katholieke kerk was ." (Verdam) .
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Op de felle Menschen-moorder,
Op de snelle Slinger-slang, 1)
Beenen-maeyer, Mueren-boorder,
Donder-doover, Duyvel-sang .
W elcom vry-ghesproken mueren
Van de swarte slaverny,
Even lange moet 2) ghy dueren
Als de Werelt Werelt zy ;
Lancksaem moet u wedervaren
't Slijtich knaghen van de Tijdt,
Lange blij ven u Pilaren
Vrede-stammen, Ketters 3)-nijdt .
Langhe moeten in u dondren
W etten, woorden, waerheyt, eer,
Straff, ghenade, werck' en wondren
Van den Eenen aller Heer ;
Langhe moeten u begeven
Schande, scheuring, hoon en spijt ;
Langhe moet ghy staen en leven,
Langhe wesen dat ghy zyt .
Maer mijn Peert ontloopt sij n toomen,
't Is to lang de straet bepraet,
Daer zoo dichten huys van boomen,
Daer zoo zoeten weyde staet ;
Nu wel aen ghevlochten spruyten 4)
Eer my weer mijn hant ontvaer', 5)
Laet ons uwen roem ontsluyten
En besluyten met het jaer .
LENTE .
Wat en comt my niet to voren
Int herdencken van de Tijdt,
Die ghy 6) even als herboren
In u kindtsche stonden zijt ;
In de dry-mael dertich daghen
Als des hemels Kandelaer

Over 't Bockgien 7) wordt gedraghen
Naer den Stier en 't Kinder-paer ; 8)
Als de Locht begint to lauwen,
D'aerde opent schreeff by schreeff,
't Weeldrigh Vee begint to kauwen
Daer het Schuytgien onlancx dreeff?
'k Sie u .w' bolle botgiens bersten,
'k Siese baren elck haer bladt,
Als een vruchtgien dat haer persten
Doe 't 9) in 's moeders darmen sat
'k Sie die onlangs doove 10) struycken
En soo menich schralen tack,
In een oogenblick ontluycken
Weynich min als onder dack
„Onbegrijpelick vermoghen,"
(Spreeck ick dan den Hemel aen)
,,Hoe veel meer besien de 11) oogen
Dan de herssenen verstaen !"
M aer oock dalen mijn gepeynsen
Somtij dts uyt de locht int slij ck
(Wie can heel den mensch ontveynsen 12)
Dat by nergens uyt en kijck' ?) 13)
,,.Nieuwe spruytgiens van der aerde,''
Hebb' ick menichmael gheseyt,
Hoe veel hooger is uw waerde
11
In uw j onge weynicheyt !"
,,Waerder 14) altijdt suicken dierte 15)
In de Haeghsche Vryer-schaer,
En 't geraeghe 16) Broeck-gedierte 17)
Niet soo dicht gesaeyt en waer ;
0, wat zoudter op een woelen
Om zoo menich Vryer gaen,
Die sijn waerde nu moet voelen
In de menichte vergaen !''
Somtijts hebb' ick weer gaen singhen,

1) veldslang (c o u 1 e v r i n e, serpentin) eene snort van geschut met lange loop of ziel . 2) moogt.
Remonstranten . 4) de spruiten of takken zijn van boven als in elkaar gevlochten of saamgegroeid .
5) ontloope (onder bet schrijven) .
6) schijnbare omzetting van betrekk . vnw. en antecedent . zie Van
Helten, Vondels taal, § 220 . 7) de Ram . 8) de Tweelingen . 9) toen bet . 10) verdoofd, verstijfd.
11) in de uitgave van 1672 : ons'
12) verloochenen.
13) voor den dag kome .
14) ware (d)er.
15) duurte, schaarschheid.
16) graag, begeerig . 17) broek == man, doek of bouwen = vrouw bi
toenmalige schrijvers.
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Zoo ick 'tnieuwe looff besach,
,, Ey ! hoe soet zij n 'swerelts dingen
,Op den eersten nieuwen dach !
Maer, o lichte schaduw-vreuchden
Hoe vervalt ghy int verslijtt,
Hoe can alle nieuw ontjeughden
Met het grijsen van de Tijt !'
,,Hebben niet de jonghe jaren,
Die ick van den hemel houw' 1)
Menich haestich paer sien paren
Met een 'sanderdaechs berouw ?
Waer uyt mocht de wortel spruyten
Die het mis-genoegen gaf ?
't Vonnis can sijn selven uytten,
't Ionghe, lieve, nieuw was aff ."
„Ionge, lieve, nieuwe blaerdtgiens,
Schepseltgiens van eenen nacht,
All uw aertgiens, all uw haertgiens
Zijn ons nu in eer en acht ; 2)
Maer hoe milder ghy uw tacken
Met uw breeder groente vult,
Hoe uw' eere meer sal sackers,
Hoe ghy minder gelden sult ."
SOMER .
Dan 3) de reden sal my leyden
Tegen stroom van 'swerelts-waen,
En uw waerde doen verbreyden
Beyd' in 'tgroeyen en 'tvergaen
Siet den Hemel is aen 'tbranden,
En sijn Lichter 4) op het hoogst ;
Spouwt de Landt-man in de handen
't Is op hope van den Oogst .
Dry-mael dry en seven uren
Sien ick Titan 5) op de jaght,

Qualick seven can by duren 6)
Tot bet nutters 7) van den Nacht ;
Minnen-yver doet hem loopen
Naer de Vrijster die by ziet,
(Blinde Minnaer! staeckt uw loopen,
Tis het Lauwer-meysken 8) niet :)
Wie wil nu bet Bedde ruymen
En het clamme peuluw-sweet,
Wie wil met my uyt de pluymen
Daer ick hem to leyden weet ?
Op, mijn Hagenaers, mijn Vrienden,
Dit's to langhen Somer-nacht ;
Beter buyten in de Linden
Naer den dagheraet ghewacht.
MORGEN-STOND .

Hier is alle Dier ontslapen 9)
Hier is 'tCrekeltgien aen 'tgaen,
Hier begint de Spreeuw to gapen,
Bier is 't Quackeltgien aen 'tslaen
Hier de Nachtegael aen 'tneuren,
Hier de Distelvinck in swang, 10)
Hier de Tortelduyff aen 'ttreuren,
Hier de Lijster aen den sang,
Hier is Kauw en Creaey aen 'treppen,
Hier de Reyger i n de lucht,
Hier den Oyevaer aen 'tcleppen,
Hier de Zwaluw' in de vlucht,
Hier de Coeckoeck aen bet stuyten 11)
Over 'sanders ongeval,
(Isser yemant die sijn fluyten
Leeren moet, off leenen zal ?)
Can u 'thooren niet betrecken 12)
Gunt het oogbe sijn vermaeck ;
Siet de Dach-bodinn' haar recken,

1) houd, heb, j e t i e n s .
2) achting.
3) maar .
4) luchter, fakkel, de zon .
5) Helios,
,de zonnegod is de zoon van den titan Hyperion (den hooggaande) en wordt ook zelf wel Hyperion
genoemd ; later werd hij vereenzelvigd met Apollo, die met zijne zuster Artemis (Diana) een koen
jager is.
6) het uithouden. Het overblijvende uur is voor de schemering gerekend .
7) zich ten
nutte maken .
8) aan Apollo was de laurier (Gr . d a p h n 6) gewijd ; vandaar de sage, dat A . de
nimf Daphne bemind heeft en dat zij op haar smeeken door Zeus in een' laurier veranderd is . 9) ge10) in beweging, vgl . 3 Machab II, 16 : hem
woonlijk ingeslapen ; hier : ontwaakt (vg . ontluiken) .
aan alle zijden swingende gelijck het riet van den windt .
11) pochen .
12) verlokken .
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Recht al 1) schoot sy uyt de vaeck
Cost haer grijse boel 2) verjongen,
'k Wedd' by hadse noch to bedt
Daer s'hem nu is lang ontspronghen,
Cap en tuytt en all gesett. 3)
Cap en tuytt als gulde stralen,
Ooghe-lichten als Robij n,
Wangh en lippen als Coralen
Is haer dagelicksche schijn : 4)
Vryers, al uw jonghe levee
Op het schoonste schoon verhitt,
Comt, en helpt het vonnis geven
Isser schoonder schoon als dit ?
Comt, en helpt my opwaerts kijcken
Langs der Linde-toppen Goudt,
Daer sy 'tnatt gaet overstrijcken
Dat haer Broeder 5) stracx ontdouwt,
Hy als Bruydegom behanghen 6)
Met cieraten over hoop, 7)
Hy als Prince vol verlanghen
Nae de voor-eer van de loop . 8)
Op, gesellen naer de Linden,
Op, mijn mackers, op, mijn mans,
Die hem reedtst 9) to veld' sal vinden
Spaer 10) ick noch een buyte-cans
Laet ons 'tooge zoo wat weyden,
Misselick waer 11) by de straet,
Deur, off Venster, off van beyden
Hier, off Binder open gaet .

Sulck een Venster mochter clappen,
Sulck een Deurtgie mocht het zij n, .
Sonder yemant to besnappen, 12)
't Waer een tweede Sonne-schijn
Hemel, laet u niet mishaghen,
Voert ghy schooner lichten twee 13)
Dieder duysent met An 14) draghen,
Hier beneden isser me .
Sulck een Venster mochter luycken, 15)
Sulck een Deurtgie gapen weer,
't Waer wel voor een baeck to bruyckeu
In het clippich minnen-meer
Costelicker minnen-balsem,
Quam daer nemmermeer in 't licht,
Dan getempert met den alssem
Van een nuchteren 16) gesicht .
's Morgens raect men aen de waerheyt,
Wat het Meysken voor gestell, 17)
Wat voor haer, en off sy haer heyt, 18)
Wat gedaente, vleesch off vel :
's Morgens eer de lippen eleven 19)
Eer de plaester 20) staet to pronck,
Eer de poeyer-doosen geven
Dat den Hemel noyt en schonck,
Eer
Eer
Eer
Eer
Eer

de Lobben, 21) eer den Bouwen, 22)
de Kragen, eer de Cant,
de Wiecken, 23) eer de Mouwen,
de Keting, eer de Want,
de Boorden, eer de Banden,

1) als pf. 2) de grijze minnaar van de dach-bodinn' of Aurora is Tithonus, wien op hare bede
door Zeus wel een eeuwig leven, doch niet eene eeuwige jeugd was geschonken, wat zij vergeten had
ook to vragen .
3) van al hare hoofdsieraden voorzien .
4) voorkomen .
5) Helios, de zoo, is
broeder van Aurora (Eos) . 6) Ps . XIX, vs . 6 : ,Ende die (sonne) is als een bruydegom, uytgaende
uyt sijne slaepkamer ; sy is vrolik als een held om't padt to loopen." 7) in menigte . 8) de eer
van den voorloop, van de voorste to zijn in den loop .
9) zich het eerst . 10) bewaar . 11) mogelijk dat ; bij Hooft (Leendertsz . 230) volgt na mislijk oft . 12) bepraten (wij zouden iemand
het zonneschijntje of mooi meisje - niet op de praat brengen) .
13) twee schoone lichten (zon ,
en maan) . 14) zich . 15) luiken is sluiten ; doch neemt men luik in de beteekenis van opening,
dan kan luiken ook o p e n e n, o p e n g a a n beteekenen, vgl . Hofwijck : En kruypen in uw luyck
(scheepsluik) ; ook kan H . aan het Eng . t o 1 o o k, kijken, gedacht hebben, (zie Eymael, Huygens-Studien, bl . 34) .
16) in den uchtend . 17) gestalte, figuur . 18) in uitg . van 1672 : wat voor haer,
en ofs' oock haer heft.
19) van de verf.
20) pleistd'rtje van zwarte taf, moesjes (m o u c h e s) ..
21) manchet ; ook wel halskraag .
22) wijd geplooide vrouwenrok .
23) loshangende mouwen .
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Eer de Reepen, 1) eer den Rock,
Eer de Moffel, 2) eer de Banden, 3)
Eer de Vlechten, eer de Lock,
Eer de Tippen, 4) eer de Knoppen, 5)
Eer de Steenen, eer de Veer,
Eer de Wrongen, 6) eer de Doppen, 7)
Eer de Peerel, eer de Speer, 8)
Eer de Tuyten, 9) eer de Quicken, 10)
Eer de Crullen, eer den bras 11)
Eer de Linten, eer de Stricken
Geven datter noyt en was .

Mette Verwen voor de Wanghen,
Mette Kleeren voor de Bruyt .
Hola Meysgiens, buy ten jocken,
Noode bouw' ick op 't ghevall, 21)
Decktmen zoo veel met de rocken ?
Beter buyten Hollandt mal ;
In de warme Zuyder landen,
Gaet bet vryen wel zoo vast, 22)
Op een anders oogh en handen,
Op een anders trouwen tast . 23)
MIDDAGH .

Cinder salder een' staen geeuwen,
Herwaert staeter een en niest,
Beyd' behanghen als de Leeuwen 12)
Die men voor de schoonste kiest,
Beyd' bedott 13) bedoeckt, befommelt, 14)
Beyd' de mutsen over 'toogh,
Beyd' besweet, begroeyt, begrommelt,
Beyde . Zedigh : niet to hoogh . 15)

Maer de Vroech-tijdt is verloopen
Naer ick 't aen mijn praten peyl,
En de Sonne schier vercropen
Op de cant van 't Zuyder-steyl,
Daer begint de straet to legen
Van haer morgestonts-gewoel,
Daer ont volckeren de wegen,
Daer is alle man in 't koel .

Siet mijn Vryers, siet mijn quanten,
Siet mijn hersseloose maets,
Dit zijn menichmael de Danten 16)
Die u costen zoo veel praets,
Zoo veel pronckens, zoo veel cierens,
Zoo veel vleyens, zoo veel doens .
Zoo veel eerens, zoo veel vierens,
Zoo veel strijckens, 17) zooveel schoens .

My en suit ghy niet verj aghen
Felle Straelder van om hoogh,
Snelle Meter van ons' daghen,
haren-passer, Rond-om-oogh,
Dampen-trecker, Somer-brenger,
Dach-verlenger, Vruchten-baet,
Beesten-bijter, Vel-versengher,
Blondt-bederver, Ioffer-haet,

Oh ! wat rij sen my de haren
In 'tbedencken van den dach,
Alsser twee to bedde garen
Daer noyt Hy de Zy 18) en sach ;
Daer een slechtaert 19) is bevanghen 20)
Mette Veren voor de Huyt,

Wolcken-drij ver, Nacht-verj ager,
Maen-verrasser, Sterren-dieff,
Schaduw-splijter, 24) Fackel-drager,
Dieff-beclapper, Brill gerieff 25)
Linnen-bleycker, Tuyten-croller,
A1-bekijcker, Nummer-blint,

1) omboordsels aan den rok .
2) kleine mof. 3) armbanden .
4) eene snort van hoofddeksel .
5) gouden of zilveren knoopen, die men in bet haar droeg . 6) eene soort van kapsel . 7) gouden
of zilveren sieraad van den borstlap . 8) haarspeld in den vorm van eene speer . 9) eene snort
van kapsel, bestaande uit eenige linten . 10) strikken . 11) de heele boel, ook wel bepaaldelijk al
de vrouwelijke benoodigdheden, als mesje, schaar, sleutelring enz . die aan den gordel of onderriem
hingen .
12) bet haar hangt nog los .
13) met dotten (haar) bedekt .
14) slordig (frommelen) .
15) ver . Zie Keur uit Vondel, bl . 285, aant. 7 . 16) lichtzinnig vrouwtje . 17) strijkages . 18) zonder pronk . 19) onnoozele bloed .
20) gevangen . 21) toeval. 22) veilig, zeker . 23) getrouwe
betasting, nauwkeurig onderzoek . 24) gij die de schaduwen doet afnemeii . 25) gij, die de menschen als een bril gerieft, doet zien .
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Stoff-beroerder, Hemel-roller,
Morge-wecker, Reyser-vrint
Laet uw' vlammen elders blaecken,
Over 'tonbeboomde vlack,
My en sullen sy niet naecken
Door 'tgesloten Linden-dack ;
Hier beroep 1) ick 'tbitste bijten
Van uw' meer als dollen Hondt, 2)
Maer by zouw' sijn tanden slijten
Eer by my to vatten vondt
lae vergadert all' de Dompen 3)
Daer het vochtich Veen aff sweet,
Laetse t'samen neder plompen
In een dichte droppel-speet, 4)
Noch en ben ick niet verlegen,
Noch en schrick ick niet voor 'tnatt,
Koel in hitte, droogh in reghen,
Sitmen onder 't Linden-bladt .
Wat en hadd' ick niet to spreken
Van de soete Zephyr-sucht,
Die door 't loome looff comt breken
Met een ruysschende gherucht ; 5)
Met een flauwe Somer-soelte !
Ah ! wat hebb' ick dick 6) gheseyt,
,, Sitt ick in een groene coelte,
Off een coele groenicheyt ?"
„Coele Cloris, wreede Marmer"
(Hoord' ick onlangs hier ontrent
Suchten een door-schoten karmer 7)
In sijn weelderigh ellent)
,,Coele Cloris, all mijn hopen,
Die my mijn ghetrouwicheyt
Soo veul hoogher doet becoopen
Als sy boven d'uwe leyt
Heeft u 't sweeterighe banghen 8)
Van de doffe Somer-brant,
11

Nu zoo dickmael doen verlanghen
Naer den dichten Linde-pant, 9)
Hebt ghy zijn gewenschte lommer
Nu soo menichmael ghebruyckt,
En de laffe middach-commer 10)
Hier zoo menich-mael ontduyckt,
„Sonder emmer 11) t'overweghen
In uw over-aerdts verstandt,
Hoe hem 't hartte-pack moet wegen
Die ghestadelicken brandt
Die de stralen niet moet draghen
Eener Sonne verr' om hoogh,
Maer van bijdts 12) de flicker-slaghen
Van uw' een en ander oog ?
,,Een en ander Oogh, de tortsen
Van mijn blint-gehockte 13) jeught ;
Vonck en voetsel van mijn Cortsen,
Mijn verschricken en mijn vreught,
Ooghen, die my doet beswijcken
Onder 'thitsich strael-fenijn, 14)
Sult ghy Cloris noyt doen kijcken
Hoe ick smeltende verdwij n ?
„Sal sy nemmermeer ontdecken
Door uw' gittige Crystall,
Dat my eenen sucht can trecken
Wt het bitter ongheval
Van mijn altijdt-versche wooden?
Cloris brant al wat sy siet,
(Ondoorgrondelicke gronden !)
Datse brant en siet sy niet ."
't Liep hoe langs hoe meer op 't mallen
Met de bloet sijn kinder-tael,
Dan den avondt is aen 'tvallen,
't W aer to langhen nae-verhael ;
Vryers, wilt ghy dieper delven
Daer ick willens blijve stow,

1) tart .
2) de Hondsdagen .
3) dampen .
4) speet is s p u i t.
5) in de tttitgave van 1672 :
g e nu c h t, geneugte .
6) dikwijls .
7) kermer, gewond door Amor's pijl .
8) benauwen . ' 9) p ant
is g a a n d e r y, z u i l e n g a n g .
10) de loom makende kwelling van den middag . 11) ooit .
12) van nabij .
13) voor g e b l i n d h o k t ; v e r b l i n d .
14) strael is p ij 1 : brandend venijn
wan Amor's pijl .

VAN 'SGRAVEN-HAGE .

Daelt een yeder in u selven,
Dat, en erger gaeter om .
AVOND-STOND .

Dauw en doncker zijn aen 'tsacken,
Sonn' en Hoenderen to koy,
Alle ghevels, alle tacken,
Alle Meysgiens even moy,
Alle caeckgiens even bloosigh,
Alle ooghj ens even gauw,
Alle lippgiens even roosigh,
Alle mondtgiens even nauw.
Achter 1) nu, verkeerde wijsers, 2)
Die de waerheyt lede-breekt,
Hart-gehoofde logen-prijsers,
Die voor reden noyt en weeckt ;
Die zoo werckelicke 3) stralen,
Als de keersen van de Nacht 4)
Over heel den mensch doen dalen,
Al gevoelende 5) veracht .
Comt de Minnen-moer 6) niet blincken
Even als 7) de Dach verspaeyt 8)
Even als de Wielen sincken,
Daer de Sonne-karr' op draeyt
Sij n ook niet de Avondt-stonden
Altijt soeter als hat licht,
Altijt handigher 9) bevonden
Tot de vrye Vryer-plicht ?
Menich Sletgien onghehavent 10)
Menich onbesneden 11) Sloor
Sal bekennen dat den Avendt
Decksel is van alle goor ; 12)
Datse met die slimme ghevel 13)
Met dat muffe snot-verlaet,
Met die spitsche sneppe-snevel
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'sAvondts op haer schoonste staet .
Maer om lack 14) by lack to stellen,
Menich Calver-j onge maet,
Menich knechgien zoud' ick tellers
Dat den Avondt niet en haet ;
Dat de duysterheyt doet breken
Door bet bloode schaem-verschiet 15)
Dat den doncker 16) meer doet spreken,
Dan bet licht hem denken liet .
0 ! de malle mi meryen 17)
Die een Minnen-alver 18) stort,
Moeten veel geladder glyen,
Daer by niet ghesien en wordt
Maer ook in een jonghe schroomer
Heeft bet reden en bediet 19)
Emmers is by altijdt vromer 20)
Die sijn vyant niet en siet .
Hier uyt groeyt bet jeughdich krielen 21)
.Nae de Linden-duysterheyt,
Bier uyt kittelen de hielen
Met als 't Clockgie, Negen, zeydt ;
Hier uyt is bet niet to houwen
Al wat op bet vryen staet,
Hier uyt moeten Broeck en Bouwen 22)
Met de Vleer-muys op de straet .
Linde-blaetgiens, luyster-vincken
Van zoo menigh apen-clucht,
Van zoo menich traen-verdrincken, 23)
Van zoo menich sotten sucht,
Helpt my tuyghen wat een karmen,
Wat een stommelend ghelaet, 24)
Wat een blindelingh om-armen
Onder u niet om en gaet.
,, Trij ntgie, "seydt daer somtij dts 25) eenen,

1) terug, van bier. 2) gij, die verkeert wijst .
3) werkzaam, veel vermogend . 4) de Sterren .
5) terwijl gij voortdurend den invloed gevoelt, zie het Woordenboek op Al . bl. 73. 6) Venus, de
avondster .
7) juist als, zoodra. 8) spade, laat wordt .
9) geschikter . 10) vuil, niet schoongemaakt, zie bi. 67, aant. 3 . 11) ruw, slordig .
12) slijk, vuil .
13) scheeve neus . 14) smet,
gebrek. 15) verschiet is verschot, afschot, beschot : de scheidsmuur der bloode schaamte . 16) het
donker .
17) zotheden .
18) alf of elf is een kwelgeest ; iemand die door de Min gekweld wordt,
een minnegek .
19) beduidenis . 20) dapperder .
21) het krielen, bet wemelen der jeugd .
22) zie bl. 228, aant . 17 .
23) in tranen verdrinken .
2-1) gedrag, houding . 25) uitg. van 1672 :
sey daer lestmael eenen .
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'T

VOOR-HOUT .

„By men eer, ick hebbj e lieff,
Van de cruyn aff tot de teenen
Staen ick onder you belieff ; 1)
Laet me draven, doet me loopen,
Heet 2) me stappen as een Tel, 3)
Doet me schencken, hiet me coopers,
Siet wat ickj e weyghre sel ."
,,Dirckgien" (hoor 4) ick strack een ander)
,,Sel't dan nummer wese, kindt?
Smackje 5) staech een oogh op Sander,
En mijn woortgies in de windt ?
Staet sijn mutsgie zoo veul trotser,
Zoo veul vlugger as het miju,
Hangt mijn rockje zoo veul schotser, 6)
Soo veul loomer 7) as het sij n ?"
Weer een ander van ter zyen
,,Nouw, men Troosgie, stoor je niet,
Liever as ick Griet souw vryen,
Liever as ick you verliett,
Lach ick levendich bedolven
Daer ick j egenwoordich tree,
Liever in de groene golven
Van de Schevelingher zee ."
Weer een ander : ,Wel Agnietgie,
Wel men hartgie, wel men long,
Hoe beviel je 't leste liedtgie
Dat ick gister avendt song?
Heer ! wat stood ick nat bedropen
Voor je deurtgien in dat weer,
Daer jy dichgies laeght ecropen
In de lodderlicke 8) Veer ."
Noch een ander, op een banckgie
„Wel eseyt, mijn soete Moer,
Iouwenthalven ick bedanckj e, 9)
Maer hoe ist met Vaer en moer ?

Wat ! se mochte zoo lang grollen, 10)
'k Sou ons raeye met ons tween
Op en wagentgie t'ontrollen
Al dit moeyelicke, Neen ."
Weer een ander aen een Boompgie
„Dat's nouw all men Moertgies goet,
Maer dan hebb' ick noch en Oompgie,
0 wat ist en rijcken bloet !
Met sen bogert, met sen weuningh,
Met sen Coren, met sen Ooft ;
Claer, je Vryer is en Keuningh,
Al dit hangt hem boven 't hooft ."
Noch een ander van 't gebroetsel
Dat off Penn', off Degen voert
,,Mijn soulas, 11) mijn vreuchden-voetsel,
Ah ! quitteert V .E . la Court ?
Sult ghy eenwich absenteren ?"
('k Schatt de Meyt naer Leyden voer)
,,Wilt mijn flames obligeren
,,Met een expedit retour ."
En noch een van sulcke Veeren
,,Wel bizearre 12) van humeur,
Sult ghy my sans fin traineren, 13)
Met ideen van faveur :?
Neen reuesche, 14) peen volage 15)
Dus en macht niet langer zijn .
Mespriseert ghy mijn servage 16)
Aussi fayje ton desdain ." 17)
Dese zijn de soete vruchten
Van de vrye Vrydoms 18) vreucht,
Dese zijn de puyck-genuchten
Van een onghebonden 19) jeucht
All dit wonderlick vertellen
Volgh ick met een vrolick oor ;
En wie souder derven stellen

3) telganger, damespaard .
1) believen.
2) beveel .
4) uitg. van 1672 : hoord'.
5) sla .
6) schuiner.
7) minder vlug .
8) aanlokkelijke, zie 1 o d d e r o o g h, 1 o d d e r a i t j e, in Keur
uit Vondel, bl . 50 en 51 .
9) wat je zelve aangaat, ik ben je dankbaar . 10) knorren, boos zijn .
11) hetzelfde als „Troosgie" .
12) grillig.
13) eindeloos aan het lijntje houden .
14) weerbarstig, preutsch.
15) wispelturig .
16) slavernij, dienstbetoon, liefde ; vgl . bl. 165 . ,Voert, in
triomf, mijn slavernij ."
17) evenzeer doe ik uwe versmading .
18) ongehuwde staat.
19) Diet
gebonden (door den echt) ; Bilderdijk : c u r i s e x p e d i t u s, vrij van zorgen .

VAN 'SGRAVEN-HAGE .

'tSelver seggen voor 't gehoor ?
0 ! daer gaen ick vleugel-spreyen
Als een henne-loosen haen,
Lachen in eens anders schreyen,
Baden in eens anders traen
Niet dat ick my soeck to blijden
In mij n even-broers verdriet,
Maer noch 1) vindt by vreucht int lijden
Die bet son der lijden ziet .
Hoogher, hoogher mij n gedichte,
Wt de laechten op 'tgebercht,
Ghinder crijgh ick int gesichte
Dat u all' uw crachten verght ;
Ghinder is een wolck aen 'tdrij ven
Van een over-volckigh V olck ; 2)
Maer wie sal u Volck beschrijven
Volle Voleken-rijcke 3) Wolck
Pronckt op 't schoonste Linde-toppen,
Reckt zoo verr' uw' groente reckt
Zoo veel zoo-veel-waerde coppen
Hebt ghy nemmermeer bedeckt .
Sien ick niet voor henen 4) stappen
Bhemer-vorst 5) u eyghen 6) Voet,
Die noch Arenden betrappen,
Noch vertrappen zal en moet ?
Sien ick niet u hant geleyden
't Waerde Britten-lants Iuweel, 7)
Dat de Hope noch doet beyden
Naer een dubbel Scepter-deel 8)
Door-en-door gesifte 9) Zielen,
Die, in weynich jaren-tall,
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Teenen hebt gesien en hielen
Van bet slibberigh ghevall 10) ;
Moete 11) noch de spruyt herbloeyen
Van uw vroech-besnoeyt ghebiedt,
Zoo 12) ghy 't Linden-looff hergroeyen
Nae sij n j arigh 13) snoeyen ziet
Weere noch des hemels seghen
Swaerder onweer van uw' bloedt,
Zoo by van u Son en reghen
Onder dese bladers doet .
Maer, Getrouwe Leeuwen-hoeders,
Spaengiens uytterste gevaer,
Oud' en longer Nassau-broeders, 14)
Onverwinnelicke Paer,
• twee van de wonderheden
Die de werelt in haer ziet,
Geeft my toe een vrye reden, 15)
Dese gang en past u niet .
Soecken wy u dan t'ontrecken
't Somer-nutten van dit Padt? 16)
Neen ; maer wenschen u to decken
Onder een verdiender bladt
Emmers waer u niet to toonen
Halven Hollandts yver 17) schier
Waer al 18) yeder tack een croon, en
Yeder Linden een Laurier .

• alleen ontbonden 19) Schapen
Ioffer-volgers, Haeghsche jeught,
Minne-kinders, u to rapen
• verman' ick dese vreught . 20)
Vatt de daghen by haer veeren,

1) nochtans .
2) menschen boven (over) het (gewone) yolk geplaatst . 3) samengesteld uit onderscheidene natien .
4) vooruit ; zie bl . 99, aant . 3 .
5) Bohemer Vorst . Frederik V, Keurvorst
van De Paltz, Koning van Bohemen (1619-1620), vluchtte na den slag op den Witten Berg bij Praag
(8 Nov . 1620) naar zijne bloedverwanten in Den Haag ; zie bl . 177, aant 8. 6) dezelfde : uw voet, dezelfde die nog op arenden (den dubbelen adelaar des Keizers) zal en moet trappen . 7) de gemalin
van Frederik V was Elisabeth, dochter van Jacobus I van Engeland, zie Levensschets van Huygens
§ 4 . 8) den scepter van Bohemen en van De Paltz . 9) door eene zeef geschud : gelouterd . 10) het
geval (de Fortuin) van voren en van achteren hebt gezien . 11) moge . 12) gelijk . 13) zie bl . 225,
aant. 9 . 114) Maurits en Frederik Hendrik .
15) vergun mij een vrijmoedig woord . 16) uitg . 1672 :
't Nutten van dit Somer-padt. Nutten is genieten . 17) genegenheid ; ook wel bet tegenovergestelde, als Hooft, Tacitus' Jaarboeken III, 13 ; vreezende den y v e r van 't yolk en der Raadsheoren
(studia populi et patrum metuens) .
18) al ware .
19) van banden vrij .
20) u vermaan ik deze
vreugde to rapen (te scheppen) .
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'T VOOR-HOUT

In haer bloeyen, op haer puyck,
Eerder noch vier vijftien keeren, 1)
Naeckt haer droevigh onghebruyck .
HERFST.
Dan sal Back en tack staen schreyen
Met een vochten Herfsten-traen,
Dan sal stoff in slij ck vercleyen,
Dan sal dauw in mist vergaen,
Dan sal yeder blaetgien spreken
Dat het Linden-rijs ontswaeyt,
Meyskens leert den hoochmoet breken
Alle schoon-int-oogh verwaeyt .

Van den eertijts Tanden-trap
't Bleeke lippen-hol doers quijien
Op de kinderlicke pap .
Waer op suit ghy schae-verhalen
Nae zoo grondeloosen val,
Waer ist naer zoo diepen dalen
Dat u aengenaemen 12) sal
Zijn 't de silver-hare vlechten
Daer ghy eyntelick 13) op swilt 14)
Neen, sy sullen u verslechten 15)
Daer ghy noch op stoffen wildt .
WINTER .

Waer is 'tgroen dat noyt en dordde
Onder 'tnijpen van de Tijdt ?
Zoo ick ben staet ghy to wordden,
Onlangs was ick dat ghy zijt ;
Hier in zijn wy t'onghelijcken, 2)
Dat ick hadde wacht ick weer,
Maer uw' luyster-schoon 3) gaet wijcken
Buyten hoop van weder-keer .

Maer laet maendt en jaer verouwen
Laet verdorren al dat groeyt,
Laet het lochten-vack 16) vercouwen
Laet vercorsten al dat vloeyt,
Noch al pleyt ick voor mijn Linden,
En haer winter-grauwe rijs, 17)
Sonder oyt ververwt to vinden
Schoon der groen in schoonder grij s .

Schoonheyt, plaester 4) van ghebreken,
Oogh-verleydtster, schaduw' schim, 5)
Wort ghy Boomen 6) vergeleken
Oordeelt niet het oordeel slim ; 7)
Soo mach 8) uwe glans beswijcken
Met der jaren Winter-keer 9)
Linde-tacken to verlycken
VVaer u t'onverdienden eer .

Lust en hoop van zien en leeren
Hebben my wel eer gheruct
Daer 18) men boven alle leeren 19)
Naer de hoochste hoochten 20) butt ; 21)
Daer den onervaren reyser 22)
Berghen ziet en wolcken zeyt ;
Daer u, Roomen, van uw' Keyser
7sWerelts maecksel selver scheyt .

Laet eens ouderdom begroeven
Dat geladde velle-velt,
Dat geen spiegel laet behoeven
Die 10) sijn rimpels geeren 11) telt ;
Laet eens dry verbleven stijlen

'k Hebb' die eeuwich witte steylen 23)
Beyd' bekeken en beschrijdt,
(Feyl ick, Liefde help' my deylen 24)
Onwaerachticheyts verwijtt)
Maer, besneeuwde Linde-cruynen,

1) eer der (van de dagen) nog 4 maal 15 (twee maanden) voorbijgaan (dau is het Herfst) . 2) het
tegenovergestelde van to gelijken. 3) het schoone van uwen luister . 4) pleister. 5) schim eener
schaduw. 6) bij boomers vergeleken. 7) scheef, verkeerd. 8) moet . 9) keer (wending) der jaren
tot den winter : den winter des levens. 10) noodig maakt voor hem die . 11) de rimpelplooien,
kreuken (Bild .) ; sinus v e s t i s (Kil .) ; hij kan ze op den tast tellen . 12) aangenaam maken (in de
16) de ruimte
14) zwelt, roemt. 15) slechter maken .
oogen van anderen) .
13) ten laatste .
19) ladders . 20) de Alpen ; op zijne reis naar
der lucht . 17) takken .
18) daar heen, waar .
23) steilten : de Zwit21) al bukkende bestijgt.
22) reiziger .
Venetie, zie Levensschets § 3 .
24) deelen, mede dragen ;_ vgl . •e ene meening deelen .
sersche sneeuwbergen .

VAN 'SGRAVEN-RAGE .

Noch verwacht ick to verstaen
Waer in die bevrosen duynen
Boven uwe waerde staen
Spitsen sy haer Hemel-hooghte
Op uw' neder- dalicheyt,
Duystert weer haer altijt-drooghte
Met uw' nemmer-schralicheyt
't Schoon van 't Alle staet int schelen, 1)
Nerghens woont het heel in een,
Die het maecte wilde 't deelen
Veel in alien, 2) all in geen .
W at 3) gewenschter erve-looten 4)
Heeft Sijn pant u toe-gesomt,
Haiff-ghepresen Linde-pooten 5)
Daermen t'eynde prijsens comt,
't Zy ick op 'sjaers kinder-daghen,
't Zy ick op sijn jeughet-cracht, 6)
't .Zy ick op sijn vochte-vlaghen .
't Zy ick op sijn sterven acht !
0 ! die eeuwich buyten commer
Van ontijdelick verlett 7)
Under 'tspelen van uw' lommer
Aff to levee waer ghesett !
0 die eeuwich ais gevangen
Binnen dese palen laegh !
Wat veranderlick verlangen
Voerden hem uyt uwen Haeyh ?
Maer, o W ieghe van mij n levee,
Voester, Minn', en Baecker-moer, 8)
Wilt my, Vader-landt, vergheven
Wensch ick buyten 'treden-snoer ;
Noch en legh ick zoo begraven
In mijn lecker lusten niet,
Ick en wistse wel t'ontdraven
Daer 't my uw' begheerte riedt .
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Emmers dat ick adem-suyghe,
Dat ick vocht en voetsel treck,
Dat ick tongh en leden buyghe,
Dat ick lij ff en levee streck,
Emmers hoort u 't halff bedingen
Deser gaven vruchten 9) toe,
Emmers hebt ghy halff to dwinghen 10)
Wat ick ben, en can, en doe.
Isser dan off doen, off cunnen,
Off bedencken binnen my,
Houd' ick van des Hemels gunnen
Dat uw' gunste waerdich zy,
Heet my uyt uw' boesem scheyen,
Heet my vluchten met een wenck,
Moet ick strack in Sout verkeyen 11)
Daer ick maer to rugghe denck .
Hebb' ick eens de krij to Stranden
Westewaart voor u beseylt,
Hebb' ick eens der Zuyder-landen
Steylste spitsen aff-ghepeylt ;
Noch 12) die handt om eer to winnen,
Noch die voet om verder gaen,
Noch dat hertte, noch die sinnen
Bieden u haer plichten aen .
't Waer to Wij velicken sorgher 13)
Die niet alle Werelt-grondt,
Aller menschen medeborgher,
Vaderlandts ghelijck en vondt,
Die niet even 14) achten conde
Off hem Noord' off Zuyden sach,
Off hem 't Bedde-gaen besonde, 15)
Off het rijsen vanden dach .
Is doch 't Vaderlandt to minnen
Boven all dat min-verleydt, 16)
Stijght dan hemelwaert mijn Sinnen

1) het schoone van het Heelal ligt in het verschil . 2) alle dingen . 3) met den 2en n v. mv .
5) linden-plantsoen ; met linden bepote straat . 6) in de uitg.
zie bl. 49, aant. 7 .
4) erfdeel .
7) beletsel, verhindering, to ontijde komende . 8) minnemoeder en
van 1672 : jeughde kracht.
bakermoeder zijn de oorspronkelijke vormen van min en baker . 9) eisch op de heift van de vruchten deter gaven .
10) kunt gij eischen .
11) moge ik versteenen tot zout (als Lots huisvrouw),
zoo ik ook maar terugdenk aan u, o vaderland, indien gij elders mime diensten noodig hebt . 12) nog,
13) een onmannelijke sukkel .
14) gelijk, onverschillig (om 't even) . 15) bescheen
wederom .
16) verleiding der min, der voorkeur .
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'T VOOIt-ROUT VAN 'SGRAVEN-HAGE .

Daer uw Vader-erve 1) leyt
Ziele, streckt uw' traghe vlercken
Daer ghy her-gesonden 2) zij t,
Leert op 'tsonder-ende mercken
Eer uw' endelijck verslijt
Leert het stoff uw' stoff bevelen 3)

Leert ontstrammen 4) eer ghy loopt,
Leert u van uw selven stelen, 5)
Leert ghenaecken dat ghy hoopt
Maer oock, Heer, om Dijner eeren,
Eeuwigh Een, en eenigh Goedt,
Leert haer uyt dij n Leere leeren
Wat sy leeren leeren moet . 6)
CONSTANTER .

1) bet hemelsch Vaderland . 2) naar hier gezonden, (vgl . herwaarts, enz .) . 3) aanbevelen,
overlaten ; leer uw stof overlaten aan bet stof . 4) de stramheid afleggen . 5) u onttrekken aan ;
-de ziel onttrekken aan het lichaam . 6) vg. hij leert lezen, nood leert bidden, zoo ook hij leert leeren .

KEPK)- PAIA MAXTIE,1)
SATYHA .
PAT IS

'TCOSTELICK MAL.
AEN DE HEERE

I A C 0 B C A T S,
Pensionaris der Stadt

DORDRECHT .2)
Nadat de dichter eene beschrijving heeft gegeven van de kleederdracht der mannen uit den deftigen stand,
meer hinderlick dan nut,
Meer vlagghe dan verdeck, meer ballast dan beschut,
richt hij het woord tot Cats
Ghy lacht, geleerde Cats ; ick gunn' u dat vermaken,
Die milte-kittelingh, die oeffening van caecken ;
Maer siet wat achter om, deynst eens tot op den dach
Die ons ghemeene Vaer, ons besj en eerst besach : 3)
0 ! die dien nieuweling, dien onbedreven spitter
Dat maecksel had getoont ; hoe dwars, hoe wrangh, 4) hoe bitter
En hadd' by 't niet beloert ; hoe hadd' hem 'tnieuwe hooft
Ghedraeyt int overslaen 5) wat beter waer' ghelooft, 6)
Off dat het sijns ghelij(,-k den zesten 7) was gheboren,
Off met het zee-ghediert een sonne-reys to voren !
Waer hadd' by 'twoort ghesocht (hy these al cost vinden
1) Corcyreische geeselroede ; het eiland Corcyra stond daarvoor goed aangescbreven . 2) zie
3) die Adam en Eva het eerst bescheen ; in de uitg . van 1625 staat geen
Levensschets § 5 .
comma achter Vaer ; die moet dan genomen worden voor ons dat, dus „den dag, dat of
waarop onze gemeenschappelijke voorvader ooze grootmoeder voor het eerst bezag . 4) met
5) overwegen . 6) to gelooven, vgl . het is beter hard geblazen clan
verwrongen gelaat .
7) den zesden dag .
den mond gebrand .
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' TCOSTELICK

MAL.

Om al dat voor hem stoat aen tong en tael to binden)
Waer hadd' by 't achter-haelt, 1) en in wat herssen-hoeck,
Om dit herschapen dier int alley dinghen boeck 2)
Te plaetsen op syn ry ?
Evenmin zou gewis de kleeding der dames in de oogen van Eva,
onz' aller grootmoeder, genade gevonden hebben . Maar, zegt H .
tot haar, indien het ons, het verre nageslacht, vrijstond met u,
to redetwisten
My dunckt ick u voor al in rechtelick beclach
De cladd' van onse schult licht op to pleyten sach .
Hij vraagt of zi > verleyde schaep" door het dragen van het .
vijgeblad Diet den eersten stoot tot het dragen van kleederen
heeft gegeven
Wie toond' u 't Vijgen-blat? de schaemte . Wie het schamen ?
Ervarentheit 3) van 't quaet . Wie leerd' u 't quaet beramen ?
Een soet-getongde beest . Wie bond u aen haer 4) woort ?
Mijn onghebonden keur . 5)
Op die bekentenis barst de dichter uit in de klacht
0 smettelicke moort ! 6)
0 struyckel, 7) die met dy 8) soo menich eeuwen-erven 9)
Gheruckt hebst int verdriet van Worden, Zyn, en Sterven,
Wt d'aller heylen hooghd in 't aller qualen dal,
Daer galle groeyt int hert, en 't herte broeyt in gal !
Vervloeckte snoepery, naer dijn verboden beten
Besueren wy de doot van't gulsich Willen-weten, 10)
Die wortel heeft in ons by tacken voort-gebracht
Couw, Schaemte, Kleederen, Begeerlicheyt, en Pracht .
Doch het jammeren baat niet, dus wil hb liever om dat alles
lachen en het betreuren
Die 't lecke schip beschreyt, zeylt daerom niet to dichter ; 11)
Die onder 't pack versucht, draegt daerom niet to lichter
Leent schouders al dat leeft, elck lijde voor sijn deel,
Noyt sach ick zeer in sucht, noyt wood in tranen heel . 12)
Mijns deels, 13) vernaemde 14) Cats, is swicht en duyck en draeg het
1) opgespoord .
2) het boek der natuur,
3) ondervinding, bewustheid . 4) beest
8) verb .
was toenmaals vrouwelijk . 5) vrije wil .
6) besmettelijke wandaad. 7) val .
10) dorst naar kennis.
nv . van d u.
9) erfgenaam der eeuwigheid, der onsterfelijkheid .
11) met een minder lek schip .
12) genezen .
13) voor mijn deel .
14) vermaarde .
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Soo veel een ander draegt, ick sie, belach, beclaeg het
't Beclagh is broederlick ; en 't waer to herden hert 1)
Dat geen gevoel en trock van sijns gelijcken smert
't Belachen lichtelick sal yemandt min genoegen 2) ;
Verdriet en vreugde voegen immers niet bij elkaar . Tot zi ne
verschooning voert de dichter aan, dat wij 3) ook lachen om
krankzinnigen en - is de dolle modezucht niet met krankzinnigheid gelijk to stellen ?
Van duysent ongevallen
Die ick door-delven sie gesontheyts teere wallen,
Comt myder een to voor, dat beyd' Stadt en Casteel
Der Cleyne-weerelt 4) treft, beyd' veer en opper-deel :
De Sieckte die 't gedruys van haer versufte 5) toonen
Can opwaert stijgen doen, tot daer de sinnen woonen ;
W at 6) apelicker part, wat spottiger gelaet
Sien wy niet dagelicx aen dit gemeene 7) quaet
(Gemeen ? meer als gemeen : alst allesins 8) geweten
En niet vermomt en wierd' by die het heeft beseten)
Sulck 9) stelt sick boven reyck van aller staten top,
Spreect hooge, treet niet laeg, spant borst en buyk en crop,
Is dunckend'-Heer van al, maect van 't Oost sijnen setel,
Sijn voet-banck van het West, noemt de Zee sijnen ketel,
Het Sonne-licht sijn vier, 't Gevogelt sijn gebraet,
Het Mane-ront sijn toorts, den Sterren-pat sijn straet,
Den Donder-draff sijn woort, de Winden sijn versuchten,
Den Regen sijn gequijl, den Blixem sijn verluchten, 10)
Wijst Princen uyt haer goet, praet Vorsten van de banck,
Velt Keysers met een wenck, brengt Coningen in dwanck .
Wat is by in der daet? vraegt die hem sien en hooren,
Een broodeloose bloet, een bedelaer gheboren .
Sulck schept sich eenen schrick van alle 11) dat hem naect,
Wat let hem? 't is gelas 12) al watmen aen hem raeckt ;
De stoelen zijn sijn doot, het bedde doet hem beven,
IDaer vreest by voor den bil, hier sal hem 't hooft begeven ;
Daer grouwt hem voor een' soen, daer trilt by voor een' knip,
Als een verlegen 13) schip voor 't stooten van de klip .
1) to hard een hart, zie bl . 227 ,dat het s u 1 c k e n rye zy" ; bl . 237 „'t Waer to wij v e
3) immers in Huygens' tijd, toen de ,dolhuizen"
1 i c k e n sorgher." 2) aangenaam zijn .
als openbare vermakelijkheid voor iedereen open stonden . 4) beneden- en bovendeel
(romp en hoofd) van den Microcosmus (den mensch) . 5) waanzinnig . 6) gevoigd door
8) overal .
9) sulck . . . . sulck . . . den Zen nv . zie bl . 49, aant . 7 . 7) algemeen.
sulck = _ = deze, die, gene . 10) opluchting . 11) alles . 12) uitg . van 1672 : 't is van glas .
13) schip in zeer boos weer (zeeterm), zie Van Dale .
H . H.
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En, nosh meer, (8 die 't saeg aen 't meerendeel der menschen !)
In die doorluchticheyt 1) sal sijn wil, sal sijn wenschen,
Wat by hoopt, wat by haet, wat by mint, wat hem quelt,
Voor al dat oogen heeft, ten toone zijn gestelt .
Suick laedt sijn aengesicht met een versierde snevel, 2)
Daer hem nocli boom, noch staeck, noch mast, noch spriet, noch gevel
By to verlij cken dunct . Een ander, die ick gis
Van alien menichmael minst buyten gissing 3) is,
Buct waer by staet off sit, vreest Kercken-stijlen leegde ; 4)
Want off 5) sijn hoornen-cruyn 6) de welfselen beweegde, 7)
't Gebouw mocht struyckelen . 8) Een leste (mogelijck
Niet altijt buyten twist van recht off ongelijck)
Liep liever eeuwich bloot, dan nae den hoet to hooren
Hoe soo ? bedeckt 9) by 't hooft, wat raet met d'Esels ooren ?
't Ziju droeve teeckenen van een gequetste geest,
Toe-gangen, 10) soo het schijnt, des menschen tot de beest .
Verdrieten sonder paer ; 11) dat opper-stuck der leden,
Dat edel reden-huys zoo leeg to sien van reden .
Wie isser evenwel zoo kittel-dooff, 12) zoo steegh, 13)
Die al dit mymeren niet eens aen 't lachen creegh ?
Die, kijcker van dit spel, sich niet en liet ontvallen,
Wat drolligher 14) verdriet, wat droeffelicker mallen !
Hier leyt de reden, Cats, waerom my dunckt ick mach
Noch altijts zijn verknocht aan d'eene Wijsens lach,
Noch aen des anders traen, 15) int aensien oft vertalen, 16)
Van 's Werelts siecke vreuchts belachelicke qualen .
Hoe menigh lippen-beet 17) en heeft my niet ghecost
't Ontmoeten - van een Dier, 18) dat ick ontmoeten most
Met een gebogen hooft, om dat het corts sijn leden
Met dier-ghedoopte 19) Woll, met versche Linnen-sneden, 20)
Met nieuwe W ormen-web b 21) versierlij ck 22) hadd' bevracht !
Menigmaal sprak hij dan overluid
0 mensch-gelijcke list, o dicht-doortrapte trecken 23)
Hoe verr-voorsichtelijck gaeft ghy den raet van decken
Dat mogelijck ondeckt 1) noch oor, noch hant, noch mondt,
1) doorschijnendheid (hij meent van glas to zijn) .
2) valschen neus .
3) van hetgeen
hij werkelijk is, nam . krankzinnig .
4) laagte . 5) indien.
6) met „hoornen" gekroonde kruin, als bedrogen echtgenoot . 7) bewoog, in beweging bracht. 8) vallen, zie bl. 227,
aant . 14 . 9) men zegt : het hoofd d e kk en ; b e versterkt dus hier de beteekenis . 10) toenadering. 11) weerga, gelijke. 12) dof, ongevoelig voor het kittelen . 13) stug. 14) koddig.
15) Democritus en Heraclitus .
16) vertellen, verhalen .
17) om niet in lachen
uit to barsten, moest de dichter zich op de lippen bijten .
18) meisje .
19) kostbaar geverfd . 20) nieuwe linnen kleederen . 21) zijde. 22) tot sieraad. 23) treek. 24) ongedekt.
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Noch oogh, noch neus belust om to ghenaecken vont,
En nu, als ongesien, by 't meerendeel gepresen,
By velen wort geacht een heylichdom to wesen !
Zich tegen de guurheid van het klimaat to beschermen is noodzakelijk
't Nootsakelick verdeck waer noch verschoonens waert ;
De Winter leert 1) soo wel de Cleeren als den haert ;
Bloot Indien den buyck, wie sal het Hollant vergen ?
Dat ginder oorboor 2) heet waer hier de sieckte tergen : 3)
Doch in Hollant > oude roem van slechte 4) defticheyt" haalt
men tegenwoordig uit Oost en West stof voor kleedij
Hoe maeckent onse tij den ?
Gebreeckt ons decksel-stoff, daer moet de Turck voor lijden,
De Persch, den lndiaen, en al dat spinnen can ;
Heel Vlack-Italien 5) beslommert 6) vrouw en man,
Ontlommert 7) Wijn en Terw, ontbladert struyc en boomen
Om 't ydel altijt-nieuw van ons' versierde zoomen
(Verfoeyich cleedt nochtans, sints eene 8) die het sleet
Naer 9) d'hoogste levens-vreucht het leechste 10) sterven leet)
't Ontschuldich wolle-vee van 't machtich Engel-Eylant
Besuert ons hoovaerdy ; daer groeyt ghebreck van weylant
In ons begeerlicheyt . Nu spreeck ick in min geest
„Hoe dickmael raect de woll van 'teen op 'tander beest !"
Niet enkel wol, zijde en lijnwaad worden geverfd - ook de
huid
Siet suerer die my leest ; 't zij n grouwelicker sweeren
Die ick ontplaestren 11) gae : De Schilders van de cleeren
Verstouten op het werck ; men valter aen de huyt,
Die drinct verve en vernis m eer dan een nieuwe Luyt .
,,Die wangen zijn to doots, sy moesten anders leven,
„En wat raet Pieternel ?" „Me-vrouw, 't pinceel sal geven,
„Dat de natuer vergat ; weest meester van uw vel,
„Wat soud' u hinderen ? die, die, die doet het wel ."
„Die tanden zijn to geel, wie sou het deksel soenen
5) Lombardije .
2) nuttig .
3) tarten .
4) eenvoudig .
1) leert het gebruik van .
7) berooft wijngaard en tarweveld van den (in het beete Italie noodigen)
6) houdt bezig .
lommer (ter wille van de cultuur van den zijdeworm, wiens voedsel bestaat uit de bladeren van de moerbezieboomen) . 8) iemand (bedoeld is de rijke in het Evangelie, die (Luc .
XVI) „gekleet was met purper ende seer fijn lijnwaet, levende alle dage vrolick ende prach11) ontpleisteren.
10) laagste, ellendigste .
tigh .")
9) na .

16*
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„Van sulcker peerlen-doos ? Wat raet ?" ,Men moetse boenen ."
Dat waer den moor gezeept, 't is aen-geboren vuyl,
,,De verw is door-geweyct ." 1) „Rucks' uyt de wortel-cuyl ."
„Rout, 2) beter geel als geen ." ,Hoort, sonder my to melden,
„Een nieuw Yvoor-gebit sal d'oude schae vergelden ."
By Venus, Bats een coast die Venus weerdich is ."
,,Maer wat raet met dit hayr, die sweeterighe klis ?
,,Hoe raeck 3) aen 't lieve bloat, dat mijn misdeelde tuyten 4)
„Van boven is benij dt ?" 5) „De drooge Koeyen-cluyten
,,Daer Cypers loosen Boer sijn weyden van ontmest,
„Verstuyven in een stoff, 6) daer van de fijnste rest
„De trouwe toe-vlucht is van wan-geschapen vlechten,
„Door-saytse met dat meel, men sal hem noch bevechten,
„Dies' anders keurt als bloat ." ,, Ob ! 'tis to laet gesaeyt
„Daer 'tlange jaren-mes soo vinnich heeft gemaeyt .
„Ben ick niet voor-hooft schier van d'oogen tot den nee toe
„Verwt eens dat niet en is ." ,Swijgt, daer's een nieuwen tree toe
,,Daer groeyt niet 7) to vergeefs ; dat's wijsheyts eerste les ;
„En daer uyt dit besluyt : Behelpt u met de bles
„Van u Nicht, van u Snaer, 8) van u Meyt, van u Kennis,
,,Die 'tdoncker-droeve padt van d'algemeene schennis
Te vroech betreden heeft, en met die blondte kuyff
,,De weerelt is ontruckt, gelijck een suere druyff ;
„Ist waer dat d'eene mensch, tot voordeel van den and'ren,
„Het levee is gegunt, hoe souden sy malcand'ren
„Een gifte weygeren, die d'eene naer sijn doot
„Can missen sonder schae, de locken van sijn hoot? 9)
„0 wettelicke const, die met der dochtren sterven
,,De moeders menichmael haer naeste goet 10) doet erven,
„Const, aller consten bluff, die d'Eeuwicheyt beduyt,
„En eeuwich levee doet een sterffelicke tuyt !"
Die Pop is opgetoyt ; wie salse nu geleyen ?
Vier hengsten na de kerck . Wat salse daer doen ? Schreyen .
Wat let haer? 't Sonden-pack. 0 ! Schepper, die dijn kerck
Vervuylt 11) ziest met den hoon van dijn verfoeyde werck! 12)
Straelt 13) het genadich oog van dijn bermherticheden
Door dese grouwelen ? slaest du acht op de reden
Van dijn verachteren ? becommert dij de traen
1

7

2) houd op ; nu zegt men h a 1 t . 3) raak ik . 4) haar1) geheel en al er ingetrokken .
vlecht, zie bl . 137, aant. 9.
5) door den Hemel niet is gegund .
6) H. zelf teekent hierbij aan P o u d r e d e C y p r e s .
7) niets.
8) schoondochter, zie bl . 126, aant . 1 .
9) hoofd, vgl . malloot
mal hoofd .
10) het naaste van het goed der dochters : heur
haar . 11) bezoedeld . 12) Gods werk wordt door den opschik gehoond.
13) boort, dringt .
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Van een verbastaert oog ? gaen dij de clachten aen
Van een geverwde lip ? bewegen dij de slagen,
Die een verhoerde borst berouwich schijnt to dragen
Van soo vervloeckten hant, 1) die dagelicx dijn macht,
Dijn onbegrepen 2) werck begrijpende 3) veracht
Hoe kunt gij, modepop, nog >> Geef ons heden ons dagelijksch
brood" bidden, zoo gij ook maar even neerzaagt op den bedelaar aan
uwe deur, die met het aan overdadige kleedij verspilde geld jaren
lang met ziju gezin gebaat zou zijn
Verworpens-waerde kint, eyst ghy broot van u vader,
En smart zijn heylich oog met uw' vermetelheyt
Behangen met den roof van die daer leyt en schreyt
Voor u verstocte deur ; en over 't j aer soud' teeren
Op 't Costelicke mal van uw Lint en uw Veeren ;
Die uyt uw Lobben-crul 4) twee hembden recken sou,
Vier mantels uyt uw rock, dry broecken uyt u mouw ;
Die uyt het Oorgewicht van uw gereckte lellen,
Dry Renten, eenen Coop, vier Hueren sagh to tellen ;
Die met het ring-geraes dat uwe pant begraeft,
Sijn uyt-gequijlt 5) gesin van spinnen sagh ontslaeft ? 6)
Ey ! can't geen schaemte meer, laet reden u verstommen ;
Hier sit ghy voor 't gerecht, daer dicht-bedochte mommen 7)
Doorluchte glasen zijn, daer een Alwetenheyt
Siet datmen niet en hoort, hoort datmen niet en zeyt
Daer ghy die clachten sent, staet voor de School 8) geschreven,
,,Leent daer de nootdruft macnt, hout nimmer op van gheven,
,,Soo langder eyschers 9) zijn ; 10) ontgrendelt pant en hert ; 11)
,,My stict der armen dorst, my steect haer honger-smert,
„Ick sitter' van haer koud', my doen haer wonders bloeyen,
„Ick ben de vreemdeling, ick hincke naer haer boeyen, 12)
„Ick druyp van haeren traen, my maeckt haer stenen mat, 13)
,,Die hun de deure wijst, keert my het schouder-blat ;
,,Die hun het oore stopt, beeft soo van my to wachten ; 14)
,,Leent, laeft, salft, huyst, verlost, breeckt suchten, hindert 15)
clachten, 16)
„Ick spreke 17) voor de schult, ick borge voor 't gelach,
2) onberispelijk. 3) berispende .
1) van zulk eene vervloekte hand, zie bl . 241, aant . 1 .
6) bevrijd .
7) maskers.
8) de Bijbel .
4) zie bi. 230, aant. 21.
5) uitgemergeld.
11) neuter .
9) wagers .
10) de bijbelplaatsen heeft H . zeif aangeteekend : Matth . V, 42 .
XV, 7 .
12) door hunne boeien.
13) Matth . XXV, 35, 36 .
14) Spreuk . XXI, 19. (?)
17) spreek good voor,
15) in de uitg . van 1672 : lindert d . i . lenigt .
16) Luc . VI, 38 .
blijf borg voor .
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,,Voor 'tdubbel woecker-loon op weynich jaren dach ." 1)
Wel op berouwen 2) ziel, laet dat berouw eens blaecken,
Gaet, jaegt een milde scheer door al 't verschimmelt laecken
Daer uwe kist aff berst, outlast u vant verrott,
Versorgt geen tafels meer voor de muys en de mott ; 3)
Vw' broeder vaster nae : 4) hebt ghy vier nieuwe rocken,
Het paer behoort hem toe : beswaren u de brocken
Van lecker overvloet, verschoont u swacke maegh ;
Een uyt-gehongerde, die mogelick van daegh
Van uw' gehantgift wort, sal 't overschot vertieren 5)
En leven van uw cruym .
Over hebzuchtige erfgenamen behoeft ge niet bekommerd to zijn,
>> de gieren die om uw koortsig bed uw laatsten ademtocht heden avond"
Verlangen wel zoo lieff als uyt-gestelt tot mergen,
En achter u gordijn een vrolick oog verbergen,
Daer 'tander over u weemoedich hangt en druypt,
En met een scheeven swier 6) uw kisten overluypt ; 7)
gunt hoeffelicker 8) erven
Den onbespieden buyt van uw geruster sterven
Schudt pack en ballast uyt, ghy die op 't vliegen staet,
Geeft dat onhoubaer is, gaert schatten daer ghy gaet, 9)
En spreeckt dan opwaert aen 10) met ongeveynsde voncken : 11)
„Croon, Heer, Dijn eyghen werck ; schenck, Heer, ick hebb' ge(schoncken .''
Hoe hebb' ick't, weerde Cats, hoe raeck ick hier om hoog ?
Wat heeft my dus vervoert uyt aller oogen oog,
Daer d'oogen schemeren, daer was en wiecken smelten ?
Off loert 12) my weer ter hant, off cort m y dese stelten ;
Ick struyckel op het lant, wat maeck ick in de lucht
Het cruypen is my const, 13) wat maeck ick in de vlucht ?
Doch een nieuw gezichtspunt doet zich op ; van daar zal hb
de verklaring vinden van den opschik, >> van 's werelts ydelheden ;" tevens > het redelicxt Waerom van ongeveynsden lach," de
natuurlijkste reden van een hartelijken lach, nam . 's menschen
zucht naar iets anders, iets nieuws .
1) termijn ; Spreuk. XIX, 17 . (?)
2) berouwvol .
3) uitg . 1672 : het zy voor muys of
mot.
4) heeft er gebrek aan.
5) verteren .
6) schuinen rondgaanden blik .
7) gluurt
over . 8) behoeftiger. 9) daar, waar gij heengaat, d . i . in den hemel . 10) tot God. 11) met
ongeveinsd vuur, met innigheid .
12) lokken (valkeniersterm) .
13) is mij reeds eene kunst .
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Waer noch de Broecken-vorm, de Rocken-maet gevonden,
Daer oud' en j onger eeuw, voor eeuwich aen gebonden,
Voor eeuwich onder troop ; stond noch de Capp, de Craeg
Off nu als gisteren, off mergen als van daeg ;
Cost noch de nieuw April sijn buer-maent Mey bewegen,
,,De Hoeden die ick vorm staen ymmers soo ter degen,
„De Mutsen die ik ploy soo onbecommert 1) net,
,,Mijn Mantels so besnoeyt, 2) mijn Schoenen so beset ; 3)
„Aenveert eens goet voor goet, weest eens met, wel, to vreden .
„Fens reden 4) ist altijt, eens goet is altijt reden
,,Staet twaelef broederen 5) van een gelijcke staet
„Yet loffelicker toe 6) dan een gelijck gewaetP"
Noch waer't dan lij delick, 't zy men de Poolsche Lutsen, 7)
't Zij men den Franschen Pot, 8) 't zy men de Sweedsche Mutsen,
't Zy men off 't Engels geel, off 't Hollants blauw verkoos,
't Waer maer half sotticheyt, die 't eens waer voor altoos .
Maer verr' van dese Strand verseylen onse lusten ;
Dat Geest heet in den mensch vint ongemack int rusten,
Rust int veranderen, lust in de nieuwicheyt ;
Dry dagen zij n de maet van ons ghestadicheyt
'tSchijnt ons de maen-loop leyt, of (sal ick 't naerder raken)
'tSchijnt ons het maen-licht tergt, en ons versnippert laken
Met sijn verscheppinghen gelijck verscheppen doet . 9)
Nu prijst sy Cap en Rock, nu looft by Broeck en Hoet
Besoect eens beyde weer, eer thien-mael hoet off rocken,
Eer thien-mael cap off broeck des avonts uyt-getrocken,
Des morgens aen-gepast, sijn meester hebb' gedeckt,
Begect my eeuwelick soo hyse niet begeckt ;
Soo syse niet verfoeyt, en beyd' u liegen heeten,
Dat emmer haer vernuft die lengde met die breedten,
Die ploy, die pluys, 10) die plank, 11) dat snoer, die sne, die snebb', 12)
Dien tuyt, dien tip, 13) dien top 14) voor fray vercoren hebb' .
Dus, hadden wy 15) to deel dien onverdienden segen
Des wreveligen volcx, 16) dien broot en quackel-regen
De lasterige 17) lip tot swijghen brengen most,
Waer 't 18) onse wollen-draet het slijten niet en cost,
1) onbezwaard, (onbekommerde goederen), dus vri.j, los, hier losjes, keurig . 2) met zulke
openingen of banen voorzien, dat een andere onderstof er doorsteekt . 3) met linten en strikken . 4) wat eens reden (redelijk) was . 5) de 12 maanden . 6) staat . . . . toe, betaamt.
10) p 1 u ch e, p e l u c h e,
8) hoed met lagen bol . 9) dus om de 8 dagen .
7) lus, Hs.
wollen of zijden stof, waarvan de draden aan eenen kant zeer lang zijn . 11) het stijve keurs13) zie bl . 231, aant . 4.
14) Kil . haerentop ;
12) het spitse uiteinde daarvan .
lijf.
t o u p et . 15) indien wij enz . 16) Israel in de woestijn . 17) Godlasterend. 18) ware
bet dat = indien.
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Waer 't onse webben oock in dry-mael vijfthien jaren
Altijt nieuw, altijt oudt, en beyde noyt en waren, 1)
Wy smoorden onder 't pack van stadicheyts 2) ellend,
Wy stickten int verlang van veertich jaren end, 3)
Den Hemel liep gevaer van averechts beclaghen,
Dat daer genade was, waer hier den hals vol plagen ;
Dan, danck hebb' Scheer en Verw ; verslijtens tayen stont
Vergolden 4) wy to minst met menich schoonen vont
Van Schilderyen-vreucht, 5) van snipperen, van kerven,
Tot op den laetsten draet : want decksel-loos to sterven,
Is op geen tiende mijl genaeckelick verlet 6)
By 'tlecker kittelen van nieuwicheyts verset .
Dat haken en hunkeren naar verandering, dat vermaak der nieuwigheid is dan wel in strijd met Seneca's gezegde, dat de wijsheid
bestaat in steeds hetzelfde to willen en hetzelfde niet to willen
Staet dan uw regel vast, getrouwe Princen-hoeder,
Mis-loonde Keyser-voogt, 7) die met u meesters moeder,
Onnoosel, 8) onbehaelt, 9) getuyge zijt gheweest,
Wat een onmenschlijck mensch gemeens heeft mette beest,
Heeft dan u leere grout, dat wij sheyts eyghen wesen
In d'altijt eene wil, en weer-wil 10) staet to lesen,
Wat roey verdienden wy in uwe scholen niet,
Die voor- en achter-noen deselve 11) selden siet ?
Hoe buyten ongelijck 12) hadt ghy van ons besloten :
Wat gaet het rader-werck van binnen uyt de koten, 13)
Daer buyten op 14) de hant 15) soo wispel-uerich 16) wijst !
Wat poelen moetent zijn, daer sulcken schuym aff rijst .
Onwijs door ijdelheid en wispelturigheid is dus de mensch volgens de uitspraak van den wbze ; van het uiterlijk besluit hij tot hot
innerlijk ; doch tegen dit vonnis wil men het een en ander inbrengen : handhaving van verschil in stand drbft tot verschil in kleedb
Dan luystert, groote man, noch wilmen met u dingen,
Noch vint het zeer sijn salff . ,Wat reden sal my dwingen,
(Dus praet eens Coninckx Wijff, dus pleyt een Vorsten-Vrouw)
,,Wat wettelijcke wett sal my mijn muts, mijn mouw,
1) Deut. XXIX, 5 : uwe kleederen en zijn aen u niet veroudert .
2) onveranderlijkheid .
3) bet verlangen naar het einde der 40 jaren . 4) zouden wij vergoeden.
5) vreugde
over bonte kleeren .
6) verdriet .
7) Seneca, de leermeester, en Agrippina de moeder van
Nero, vielen beiden als slachtoffers van zijne onmenschelijkheid .
8) onschuldig .
9) onberispt, onbeschuldigbaar.
10) tegenwil, wil om iets niet to doen .
11) in dezelfde
kleeding . 12) zonder ongelijk : rechtmatig.
13) been, gewricht .
14) van buiten, op de
wijzerplaat . 15) de uurwijzer .
16) veranderlijk van uur tot uur, met klankspeling op
wispelturig .
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„Mijn harnas, 1) mijnen hoep, 2) mijn tuyten croll 3) beletten,
,,Leeg, 4) los, langs, overdweers, Noord-oost, Zuyd-west to settee,
,,En anders alle daeg ? De minsten vanden hoop,
,,Daer ick by 'tjaren-tal 5) den Ioffer-dienst of coop,
,,Stroopt my de hielen schier, treedt soo naer op mijn treden,
„Dat licht een vreemdeling sijn opgepronckte reden
,,Onrecht besteden zou, en buyten onderscheyt,
„Bestuypen 6) voor mijn hooft 7) het backhays van mijn meyt :
,,Besnoeyt my nu de macht van nieuwicheyts verkuypen, 8)
,,Waer vied' is noch een padt om desen hoon t'ontsluypen ?
De Vrouw heeft schier ghelijck : Maer leent eens 'tander oor
Aen 't meyskens 9) wederclacht. „De slechtste 10) Ioffer-sloor 11)
„Die over straet-steen treedt, pronckt met mijn nieuwe vonden,
„Verbijstert 12) mijn gewaet, behanghen en bebonden
„gl 13) waer sy mijner waerd, die met mijn ed'len bill
,,Een Princelijcke Coets dus dagelicx bedrill ." 14)
Wel, soete Ioffer-sloor, waer haelt ghy uw' verschoonen
„De lompste Borger-deer 15) die oyt van melck en boonen
,,Te gader wierd' gepapt, siet Sondaechs als een Ick,
„Die aen Patrijsen-bout, die aen Faisanten stick,
„Die walge vande Snep en haer bedreckte soppen, 16)
,,Die selden anders swelg als Spaensche druyven droppen ;
,,En sal my yemandt noch onstadicheyt verwijten,
„En costelicker boort 17) verbieden to verslijten,
,,Dan hier een schele Truy, dan doer een leepe 18) Trijn,
„Die soo verr' vanden trap van mijn 11eriten zijn ?"
Waer 'tVleesch de wortels waert, noch luste my 'tverweeren
Van die Trij n, van die Truy gheduldich to vereeren
Met een vernedert oor : Maer Wij ven-pleytery
Loopt op to langhen roll ; en ongheluckich by
Die tusschen hangens-keur off Vrouwen-rechter wesen
Vertwijffelt staet en beeft, en dry-mael valt aen 'tlesen, 19)
En dry-mael 'tworghen kiest, en drymael 'tRechter-ampt,
En dry-mael op de strop, en weer op 'tleven vlamt .
Soo diep doorgrond' ick 'tpit van all die holle reden,
Dat die den Dageraet van gisteren en heden
Te samen had' geknoopt, en al den middel-tij t
4) laag .
1) baleinen rijglijf .
2) hoepelrok.
3) krul der tuyten of haarvlechten .
5) voor een of meer jaren. 6) met eene buiging begroeten . 7) in plaats van mijn hoofd .
8) anders kuipen dan vroeger voor de nieuwigheid . 9) eene kamenier der vorstin . 10) geringste .
11) sloor, zie bl . 233 aant . 11 ; eels lagere dienstbare aan het hof. 12) overtreft ; eig . maakt het bijster, d .i . verwilderd, woest, in slechten staat, armoedig, zie Mnl . V4 db .
14) dril of tril in ; vgl. begaan
gaan op ; beweenen ---- weenen over ; be13) alsof .
16) ook de ingew anden der snip spelen
wonen -- wonen in ; enz . 15) burgerdeerne .
eene rol in het bereiden der jus .
17) omboordsel.
18) leepoogig .
19) kiezen .
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Aen dit gekraey besteedt ('tgenuchelijck 1) verwijt
Van eertijts bout noch ste ; Dat naer den Spraecken-toren 2)
Noyt tongeloose Vrouw van Vrouw en wiert geboren)
Noch stood' by halver wech, en buyten alien schijn
Van noch de naeste weeck ten eynden pijns to zijn.
Wat middel middel-tijts ? waer salmen 'tvonnis strijcken
Vant overdadich nieu ? elck weet den slagh t'ontwij cken,
Elck deckt sich met de huyck van min en minders dwang ;
(bat's 'toude vijgen-bladt van man, en vrouvv, en slang)
Daer dan een voile vloet van op-gej aeghde baren
Den acker overstelpt, en schielick 'tschip doet varen
Daer noch de versche clauw van 'tgreppel-yser 3) staet,
Wat golve, seggen wy, doet hier bet meeste quaet ?
Off die de voorste loopt, off die de voorste voor-douwt, 4)
Off die de tweede stoot, off die de derde door-stouwt ?
Hadd' ick stem int gerecht, dus trail ick tusschen tween
De schuld hoort alien toe, en t'ongelijck aan geen .
Maer, jocken buyten boort : om 'twijse woort to spreken,
De Reden comt to laet om 'tongelijck to wreken
Dat haer gewoonte doet, en eertijts yd'len toy,
En eertijts overdaet is nu gedwongen moy .
Is doch het ydel oog met ydelheyt to locken,
Ri st doch de menschen-merct na 'tprijsen van de rocken,
Wort doch 'tschip na de vlag, 'tpit na de schell gelooft,
Wie sal een Volcker-vorst, soo veler hoofden hooft,
Off 'tcrakende geblick van door-gegoude zbden,
Off 'tflickerend' behang van steenen-schat besnijden ? 5)
Wie can hem op de leest van alle man beslaen ?
Hoe past een Reusen-voet int schoentj en van een Naen ? 6)
Wie sal een Pleyter-vos sijn hooch-geleerde Mouwen,
Wie sal een. Rechter-heer sijn Tabbaert-eer onthouwen,
Een spijtich 7) Spies-gesel sijn schrickelicke Veer,
Sijn wreede Sluyer-lap, 8) sijn leeuwelick geweer 9)
Do mensch is derhalve (ook in kleedij) de slaaf van tijdelijke
en plaatselijke omstandigheden en van steeds wisselende beweegredenen ; hij, die bij zijne beoordeeling der menschen dit niet uit
het oog verliest, is boven het gros der menschen verheven ; hij
weet onderscheid to maken tusschen de deftig-riike kleeding, die
de stand- en de pronkerig-rijke kleeding, die de modezucht oplegt ; hij laat zich niet leiden door zijnen lust voor opschik,
1) vermakelijk .
2) Babelsche spraakverwarring .
3) bet ijzer, dat greppels of voren
6) dwerg.
maakt : bet ploegijzer of kouter.
4) voortduwt .
5) besnoeien, misgunnen .
9) wapen, zwaard .
7) overmoedig . fier.
8) sjerp .
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doch door eene gelijkmatig wisselende gestadigheid in kleeding .

• uyr, plaets, en waerom, omstanders aller saken,
Die steets sijn gissingen op uw gety' can makers,
Wat leeft by boven't peyl van 'tmenschelick gemeen !
Wat scheelt hem luyster-eer 1) en hoovaerdy van een, 2)
Hoe scheyt by wijsselick met verr' verscheyden namen
t'Lichtveerdich poppen-fray van 'tstatelick betamen,
Hoe stelt by over 'tstier 3) van sijn genegentheyt
Een altijt even-streecx 4) bewogen stadicheyt !
• welcom waerde deugt, 5) helpt my de streng 6) bedwingen
Van j onckheyts weder-wil ; 7) laet my noyt my ontspringen ;
Blindt my 'tbegeerich oog in 'swerelts vodden-kas ;
Geleyt my drooge-voets door prachten modder-plas
Daer d'eeuw aff over-loopt : En, sullen oyt mijn dagen
'tWtmuntende gewaet nootsakelick verdragen,
Stremt altijt mijnen lust ; laet nimmer mijn gemoet
Becladden met de gist die 'tlichaem swellen doet
Laet selver 8) dese huyt vermarmren onder 'tstreelen
Van 'tlecker zijden-sacht van vleyende fluweelen,
En dragen vreuchdeloos het op-ghedronghen pack
Vant noodige soo veel als onnut ongemack .
Dat soo mijn vrye ziel van slijckerich beslommer
Haer selven in haer self om haer alleen becommer,
Besorg' haer eygen proncx behoeffelick gewaet, 9)
Hoop-wiecken, scheydens-lust, sond-grouwel, weerelt-haet ;
En altijt even graeg om 'twitte cleet to gorden,
Om tsamen desen romp vereeuwicht to sien worden
Met haer vereeuwigen, 10) den lesten dieven-nacht 11)
Bestendelick bedenck', verlangende verwacht' .
• tang misbruyckte 12) Cats, vvacht naer Been voorder 13) Ende ;
Al duerden u ghedult, mijn vvijsheyt is ten ende
• ist schier niet ghenouch van 'svveerelts Broom verhaelt
• die selfs 14) noch soo diep int droom-bedd' left en maelt ?
CONSTANTER .
LONDINI . MARTIO . CID ID CXXII .

1) luisterrijke eer, eervolle lnister . 2) (van elkaar) verschillen . 3) sturen . 4) gelijkmatig.
5) zie Levensschets § 5 .
6) toom .
7) verzet . 8) zelfs .
9) moge zij zorgen
voor bet noodzakelijk gewaad van eigen pronk of lnister, eam . wieken der hoop, enz .
10) vereeuwiging .
11) de dag des doods . De dichter zeif verwijst aan den rand naar Openb .
III, 3 : Indien gy dan niet en waket, soo sat ick over u komen als een dief, ende gy en suit
niet weten, op wat ure ick over u komen sat . 12) van miens geduld misbruik is gemaakt .
13) verder .
14) door hem die zeif .

GEDWONGEN ONSCHULD .1)
MYNEN

VYAND

VREDE .

Die t' uwen ondienst noch sijn' tonge noyt en repte,
Die met gedachten u noch d' uwe noyt belepte, 2)
Die u voor onbekent tot noch toe aengeschouwt
En daerom alle deughd onwetens heeft betrouwt, 3)
Die sich noyt toe en schrev' den roem van uwe kenniss,
Veel min de vreese van uw' onverdiende schenniss, 4)
Groet u met desen int ; die dicker loopen souw
Hadd' by de tranen niet to hulpe van den rouw
Die uw' misgunsticheid uyt mijn' onnoosel' oogen
Met golpen heeft geperst, met bobbelen gesogen .
Vriend (soo u dese naem het herte niet en breeckt)
Waer bouwt ghy 't seggen op daer soo veel gals in steeckt,
Waer op de lasteringh die ghy mijn' groene dagen
Gelijck een Somer-vyer getracht hebt op to jagen ?
Heeft u des Werelds guest op harer eeren steil
Soo sachten stoel gestelt, soo verre boven 'tpeil
Van mijn' onwaerdicheid, en kont ghy noch de stralen
Van uw verb even spijt op mij ne hutt doen dalen ?
En gaet het u noch aen, hoe mijne voet 5) het pad,
Het lage pad betreedt dat ghy wel eer betradt,
En treckt ghy noch ter hert wat in mijn' armoed omgaet
Die na 6) den geldsack hinckt en na de weelde kromm gaet ?
Die ick soo weinich gund' (ick gunn het niemand niet)
Die wild' ick van mijn oogh het uyterlick geniet
Soo wel als van mijn' hert het innerli(,-k besnijden, 7)
Mijn' kennis en mijn' gunst gelijckelick benijden .
Maer seggens siecke sucht vervoert u buyten 't pad
Van redens middelmaet. Of hebt ghy mis-gevatt,
En anderen haer schorft mijn' lenden overspogen ?
0, emmers 'thooge hert 8) wordt my of opgelogen,
Of onvoorsichtelick mismeenens toegedacht
Mijn eigen onverdienst en machteloose macht
Beschuldight mijn gemoed van al to laegen waerde
Om hooger op to sien dan 't water-vlack der aerde,
Om yemand smadelick to hoonen onder my,
1) verontschuldiging .
2) (met de lippen aanraakte) die zelfs aan u, noch de uwen ooit
dacht.
4) tot schande maken, lastering .
5) uitg. 1672 : hoe
3) in staat geacht tot .
nu mijn voet .
7) gedaante, gestalte, g e s t e i d h e i d .
8) hoog6) ten gevolge van .
hartigheid .
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Die velen achter loop, 1) en weinige voorby .
Maer druyven overdaed, en, die malkander volgen,
Spel, twisters, en gevecht, naer datmen, voll geswolgen,
Tong, voet en vingeren beroerende nae giss,
Het halve herssen-huys geen meester meer en is,
En heb ick noyt gevolght : de vuyle Vrouwen kennis
Die velen deser eew een onversust 2) gewenn is,
Een kondigh 3) ti d-verdrij f, een' openbare vreughd,
Heb ick afgrijselick in 't heetste van mijn' Jeughd
Gevloden en verdoemt ; en altijd ruyme wegen
Gepresen voor 't gesluip van achterweeghsche stegen,
En altij d overend getreden voor bet oogh
Der deughdelicken hier, des Heeren van om hoogh .
Dus by die heil'ge hand van midden uyt bet perssen
Des Werelds drangh geruckt, en stond my 't spijtigh knerssen
Van menigh' nij ders tand niet lichtelick t' ontgaen
De boose meestendeel en die haer' wegen gaen
Verdoemen alle die haer toomeloose wetten
In 't averechtsche blad van 's levens eere settee ;
't Is quaet bet quaed to doen, en prijsen die bet schouwt, 4)
Gods huys t' ontimmeren, 5) en eeren die bet bouwt .
Dit heeft my vyanden berockent daer ick vrinden
Te hulpe hebb gehaeckt, to loon gehoopt to vinden,
Hier hebb ick menighmael 't verwijten om gehoort
Van trots, van eigensinn, en menigh spitscher 6) woord .
Dan dat u evenwel, then rijpicheid van jaren
Gestijft 7) heeft en geciert met reden en ervaren,
Dat u de blinde stroom ter dwalingh hebb' vervoert
En valt my niet in 't hert : 8) Daer wort wat meer geroert
Dat my van hovaerdy tot uwent doet betichten
't Schijnt of ick onverhoeds op 't leste Sonne-lichten,
Op 't grauwen van den dagh uw' defticheid ontmoett,
Of niet, of wat to laet de kruyne van mijn' hoet
Ter aerden hebb geswiert, en, buyten alle reden,
Gedeckt en sprakeloos voorby u been getreden :
Och, vriend, hoe past ghy dit op 't andere verwijt
Van mijn gelasen oogh, daer ghy soo bits in bijtt,
Daer med' ick yeder eens geheimen, naer uw schampen,
Sijn gaen, sijn doen, sijn' mond, sijn' letselen, sijn' rampen

1) bij velen achterblijf in het loopen .
2) onbedekt, niet verborgen gehouden . 3) algemeen bekend.
4) die het schuwt is to prijzen . 5) 't is kwaad Gods huis (lichaam en
ziel) of to breken .
6) scherper .
7) gesterkt .
8) komt mij niet in de gedachte .
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Door heen to booren tracht, veel minder dan 't behoort
Te vreden met bet geen een yeder siet en hoort?
Oh ! die my bier beklapt, leent liever uw medoogen
En broederlick beklagh : twee groote flickeroogen,
Die in mijn aengesicht to wachte staen geplant,
Voldoen haer' plichten niet : een ingesoncken sand
Bekommert 1) my de strael die 't uyterlicke blincken
Der dingen van hun ruckt, en met een schielijck wincken 2)
Den Sinnen thuys bestelt, soo dat ick of van bijds 3)
't Gesicht beklemmen moet, of met een' wijle tijds . 4)
Kan yemands reden nu gerechtelick 5) begrijsen 6)
Soo ick somwijl een' vriend gebreke to bewijsen
't Geen ick hem schuldigh ben, soo ick somwijlen oock
Met een' geleende hulp 7) strael door den dicken roock
Die my allow ontmoet, en, om den haet 8) to schouwen,
Mijn oogh verbonden hebb mijn' handen 9) to betrouwen
Van lesens gulsicheid en menigh middernacht
In 't Boeck en uyt het bedd hardneckigh toegebracht,
Van menigh' smallen stipp, van dusend smalle streken
Getogen en besternt, beerv' ick des' gebreken,
En draeghse met geduld, dewijl ick seker ben
't Is Godes geesselingh, die ick my waerdigh kenn.
Hy heeft mijn oogh verlicht, Hy salt my niet bedecken
Kan 't eenichsins ter eer van Sijne grootheid strecken
Wordt Hy mijn langer sien of oock mijn levee moe,
Wat will ik worstelen? Sijn Schepsel hoort Hem toe .
Maer o ghy, wie ghy zijt, soo moet 10) ghy noyt gevoelen
Hoe hard de slagen sij n in 't allerteerst gevoelen !
Bespott geen' kreupelen, soo emmermeer sijn voet
Hier komt to struyckelen of daer een' mistre doet
Benij dt hem noch veel min 'tellendige besteigren
Van een' gedwongen' krick 11) daer hem sijn' beenen weigren ;
't Zijn Gods bestellingen, en suicke spott'er met,
Hem wacht de selve plaegh of arger in sijn bedd .
Noch schiet ghy feller schicht en wilt my heeten vreesen
Noyt Vaderlands bewint to sullen deeligh wesen,
Noyt op den eeren trapp verhooght : to sullen staen
Daer mijn' hoogherticheid schijnt keen to willen gaen :
Des ben ick met u eens, wanneer ghy alle menschen
3) van nabij .
1) belemmert .
2) knipoogen.
4) uitg . 1558 en 1672 : in een' wijle
tijds .
5) met recht . 6) schimpen .
7) een' bril .
8) wegens de onbeleefdheid van
niet to groeten .
9) waarin een wandelstok .
10) moogt.
11) kruk .
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Aen u verbonden hadt tot eenen will en wenschen,
Maer, lieve, leeft gerust, noch mogelick in langh
Siet ghy mijn' schouders niet in Staten-volgers drangh ;
Ick kense veel to teer, en 't koppstuk dat sy dragen
Te groen, to licht, to holl, om Land-sorgh op to wagen.
Hebb' ick de slechte 1) gift van mijn' genegentheid,
Mijn Vaderland nu eens, nu drymael voorgeleidt,
't Is buyten 's huys geweest, en onder 'twijs beleiden
Van sulcken als ick wensch noyt van to mogen scheiden
Die hebben met geduld mijn' rouwe trouw omhelst,
Mijn' swacke groenicheid gebogen als een Elst, 2)
En op de baen gestelt, daer van ick, met het roeren,
Gelijck de Sneeuwen-kluyt ervaringhs schatt vervoeren
En Werelds wetenschapp in Holland brengen mocht .
Hebb' icker in uw oogh soo weinigh afgebrocht,
Als u soo hopeloos van my kan heeten hopen ;
Bruyckt lijdsaemheid en wacht, mijn lang en langer loopen
Belooft noch beteringh : Dat d'eene mensch bespringht
Bekruypt de andere : 3) De hand die alles dwinght
Vertiert 4) verscheidelick haer' afgesonden' giften ;
Giets' hier met tobben uyt, verstuyftse daer met sifters
Waer' d' eenes onverstand den anderen een' pijn,
Geen' armer Schepselen dan die minst beesten zijn .
Soo dock in 't lange lest mijn' opgeploeghde jaren
Noch pluckens waerde vrucht, noch bloessembloem en baren
Noch sal ick eene deughd betrachten aller macht,
Noyt meer mijn' zenuwen to vergen dan haer' kracht,
En eigen baets gewinn veel liever sien versincken
Dan Land en Luyden eer naer 5) mijnen dienst to hincken .
Gewinn ick oock 't gerucht van nutt of aengenaem,
En 't allerliefste lof van Waerde Burgers naem,
Dewijl 't der kinderen ter scholen eerste leer is
Dat wel-doens eigen loon, alleen, en all de Eer is,
Wat reden kan my noch doen spenen 6) van de hoop
Die allen eigen is, een' kroone voor den loop,
Een' spade toebetrouwt om binnen Hollands hecken 7)
Een' struyck to wortelen, 8) een ongewas to trecken ?
Die my ter Wereld heeft gevordert 9) en geteelt
Heeft aen de selve Ploegh sijn' vingeren vereelt,
En menigh' hagel-stoot en menigh' middagh-kommer 10)
1) gering .
ander daer .
lands tuin .

2) els .
3) uitg . 1658 en 1679 : dat 66n mensch hier bespringht bekruipt eer .
4) verteert, verspreidt .
5) ten gevolge van.
6) onthouden .
7) Hol .
8) wortel to doen schieten .
9) geroepen .
10) middagwerk.
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Beslapen buyten dack, bearbeidt buyten lommer ;
Waer dit het vreemst gevall daer Hollandt oyt of sprack,
Van een goetaerdigh' Boom een sijns gelijcke tack?
Verdien ick oock mijn loon, en word het my onthouwen,
Ontloopen of ontnijdt ; noch sal 't my niet berouwen
Mij n' Manne-j aeren kracht, mijn' Kindertij d, mijn' Jeughd,
Te hebben afgerent in d' oorlogh van de Deughd .
Die 't ende van sijn' reis, verbijstert in het gissen,
Ten ende van sijn' reis verdrietich komt to missen,
Heeft emmers by den wegh de reisens-vreughd gehadt,
En loopt de rest to niet, het onderwegh' is wat .
(Oh, then met dat bespreck 1) uw' burige landouwen, 2)
Verschimmelt Roomens puyn, gebeuren mocht t'aenschouwen,
En van den valschen Baes van heil'ge Pieters School? 3)
Noyt Kroon, noyt Kruck to sien, noyt Visschers ringh, noyt Sool !)
M y salmen mede soo vergist sien en to vreden,
Verstooten en getroost ; Noyt spijtige gebeden
Noyt wraecke- Vloecken doers op 's Vaderlands bestier
Daer ick misdeelt in ben : noyt een suer ooge schier
Besteden op den rugg van die ick sal bekennen
Voor kruyschers van mijn' wegh, voor stuyters van mijn rennen
Neen, selver 4) niet op U, die my, dus jongh gedreight,
Een hert ontsloten hebt misgunstigh toegeneight .
Neemt tot versekeringh van mijns gemoeds bedaertheid
Des' onberoerde 5) Penn, die uwen naem gespaert heit,
En willens overslaet dat yemand min geterght
(Daelt in uw selfs en swicht) beswaerlick hadd geberght .
Een' deughdelicke wraeck sult ghy alleen besuren,
Mijn lijf, mijn leven my to moeten soo sien sturen,
Dat uw beschuldigen van Zijn en Schijn berooft
By yeder een verdacht, by niemandt werd' gelooft .
CIOIOCXXIII .

Ad calumnies tacendum non est ; non ut contradicendo
nos ulciscamur, sed ne mendacio inoJensum progressum permittamus . 6) Basil .

1) voorwaarden .
2) Venetie.
3) uitg . 1658 en 1672 : En van den Meester-knecht en
heil'ge Pieters School . Wat zijne teleurstelling betreft, zie Levensschets § 3 . 4) zelfs .
5) onbewogen, niet vertoornd .
6) Bq laster moeten wij niet zwijgen ; Diet opdat wij ons door
tegenspraak wreken, maar opdat wij de leugen geen ongehinderden voortgang verleenen .

UIT DE ,CHARACTERES ." 1)
EEN KONING .

Hy is een Menighte besloten in een' Kroon ;
Een yeders Opper-knecht ; een slave sonder loon ;
Het hooge dack van 't Rijck dat all den hagel uyt staet ;
Het groote Reken-boeck van all dat in en uyt gaet ;
Een Penningh van 't metael daer wy of zij n gemaeckt ;
Maer op de reken-ry der dusenden geraeckt ;
Een Vry-heer in de boey ; een eewige gevangen ;
Een bidder met gebied ; een slot-rij m van gesangen ;
Een Blixem die door 't stael van allen weer-stand breeckt,
En al dat toegeeft, spaert ; een' wolck die Donder spreeckt ;
Een' Sonn die noch gelijck, noch duysteringh kan lijden,
Of onweer volchter op en warrelwind van tijden ;
Een noodigh onder-God ; een stadigh mann to roer ;
Een doel van ondanx pijl, en achterklappers roer ; 2)
Een aller voorspoeds eer en schades schande draeger ;
Een uytgemaeckte 3) Mann ; een schepsel van sijn laeger .
's Volx will is dat sijn will voor aller willen will ;
Sijn will is yeders wett, sijn' wett is yeders will ;
Sijn adem stickt in 't nauw van lieffelicke liegers,
Van treffelick geboeft, en heer-lijcke bedriegers ;
Die waeyen waerheids locht sorghvuldich van sijn oor
Is 't dat Sy onversiens door haer' besettingh boor',
Sy scheppen 4) haer geweld, 5) en door de kromme fluyten 6)
Van hunn' vercieringen ontwringen hem haer stuyten . 7)
De vriendschapp kent by niet ; dat 's wedergaden vreugd;
1) zie Levensschets § 8.
2) het mikpunt (doel) van het schietroer des achterklappers .
3) (door eer en aanzien) omgekochte .
4) onderscheppen ; in de Korenbloemen (1658 en
1672) : breecken . 5) kracht.
6) het blaasinstrument en bedriegerij . 7) het blijven der
waarheid bij den Koning .
H. H.
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Dier heeft by binnen geen, en buyten is 't geen' deugd,
Maer eigen baets bej agh ; de Vorsten zijn geen' vrinden
Dan om versekertheid in veel verbonds to vinden ;
Soo is de vreese meest de Kopp'lers van sijn' trouw, Y_)
En, schrickt by voor den Oom, by maeckt de Nicht sijn' Vrouw
Dan is sijn voordeel min dan van de minste slapen,
Hy haelt de Meer op stall en heeftse niet sien draven .
Sijn'vrienden zijn hem vreemd tot in den hooghsten nood,
Dan raeckt hun 's Vaderlands bederven in sijn' dood'
Soo laugh hem langh geluck de deughd doet wareloosen
Vermengen sy haer Eer niet gaeren met de boosen
Veel liever storten sy haer' tranen in den stroom
Daer tegen all haer kracht onkrachtigh is en loom .
Sijn' dagen zijn niet sijn' ; de daghraed en de sorgen
Bekruypen hem gelijck ; 2) van Avond of tot Morgen
Geniet by nauw de rust die vaeck ontstelen kan ;
Soo lang by niet en leeft, 3) leeft by sijn eigen mane ;
Sijn' sieckten seggen hem dat groote bloemen weicken ;
Dat doet hem zitteren voor 't schuymen van de kelcken,
Voor 't dagelix gerecht, al diende't hem sijn Soon,
Die mog'lick staende-voets kan reicken in de Kroon .
Vergulde distelen, wie kanmen uw verblij den
Door soo veel Aloes 4) bedachtelick 5) benijden?
Wie wensche na de hooghd daer't soo gestadigh waevt,
Daer 't soo dier slapen is en 't hoofd soo goe'koop draeyt
E EN DW ERGH.
Hy is een Reus van verr ; een Reusen duym van byds ; 6)
Een poppen Oliphant ; een schier-heel-hooft voll spijts ;
Een vierendeel persoons ; in 't venster yet van aensien ;
Een Duyvels-brood 7) in 't veld, dat yeder een moet aensien 8)
En niemand mijnen derft ; een' ronde middagh-scha'uw ;
Een' Zieldoos, voile kort, doch daerom niet to nauw ;
Sulck een mann by een mane
Als een' pint by een' kann,
Als een' sweep by een' vlegel,
Als een kloot by een' kegel,
Als dit vaers
By een' kaers .
1) de koppelaarster van zijn huwelijk . 2) to gelijk . 3) zoolang hij slaapt . 4) het sap
der aloe is zeer bitter ; 2e nv . n a veel.
5) zoo men nadenkt . 6) van nabij zie bl . 254.
cant . 3 .
7) paddenstoel .
8) rijmende homoniemen gelijk in het vorige gedicht roar
.
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EEN

BOER .

Hy is een Edelmann, soo wel als d' aller eerste,
Die in geen' Stadt en woond', en, of 1) hy't all beheerste,
Beploeghde's 2) maer een deel ; een Hovenier in't wild ;
Een soon die om den kost sijn Groote-Moeder 3) vilt ;
Een mensch die niet en is dan om een mensch to wesen,
En helpen't andre zijn : een voile mann in't wesen,
In't spreken maer een hale, 'ten zy by ongevall,
Soo braeckt by wel een woord dat wijsen wel gevall' .
Hy leeft gelij ckmen leeft daer 't Leven leven is,
Daer voor noch achterdenck, daer geen gebeef en is,
Tot dat de Trommel komt, en Lonten die hem tergen
Tot dat by Daelders sweet', oft wreken't op sijn' bergen, 4)
Oft scheeren't van sijn Vee, oft braken't uit sijn vlass,
Oft malen't uyt sijn' Terw, of maeyen't van sijn gras.
Die stormen duyckt by door soo laugh sy hem vermannen ;
Maer schept by uyt den nood bet hert van wederspannen
Door Boeren-buren hulp, Soldaten kiest de wijck,
Elck vlegel wordt een Roer, en elcke pols een Pij ck ;
De wraeck sitt in sijn hert, de wanhoop in sijn' handen,
En elck' in yeder oogh ; by wenschten in sijn' tanden
Noch Room, nosh Schapenkaes voor Menschen vleisch en bloed ;
Soo wreed is die bet is om dat hy't wesen moet .
Kipt Trommel-tijden uyt, 5) geen sijns geli cke Koning ;
Zijn't and're van een Rijck, by is bet van een Wooning,
Maer Vryheid sluyt haer heck, en Vrede woonter in,
En 'tkostelick Genoegh ; dat hebben andre min .
Den sess-dagh 6) sweet by uyt, van dat de Sonn to karr klimt
Tot dat de Nacht-bodinn, de Minne-Moeder-Sterr, 7) glimt ;
Soo voedt by met sijn' hand sijn lustig lijf in't groen,
Trots 8) die bet binnens muers en met de herssens doen .
De seven-daegsche 9) Rust en wenscht by niet verschenen
Om werckens vry to zijn (gewoonte doet hem meenen
Dat sweeten Mensch zijn is, en arbeidt Levens lot)
Maer om des yvers will ter kenniss van sijn' God,
Den God der kinderen en kinderlijcke Zielen,
Die op de rouwe hant en ongekussent knielen 10)
des, daarvan . 3) de aarde . 4) hooibergen . 5) zonder . . . . uit .
1) ofschoon. 2) 's
8) zoo goed als
6) de zes dagen der week .
7) Venus, de Avondster . zie bl . 233, aant . 6 .
10) op de ruwe, vereelte
de beste .
9) voor : zevendendaagsehe (vgl . derdendaagsch) .
hand in gebede opgeheven en het op den harden grond knielen .
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Sijn' All-medoogentheid bewegelicker 1) slaet,
Dan daer't geleerd Gebed door Amber-wanten 2) gaet .
Verlenght de Somer-Sonn sijn achter-Middagh-urea,
Hy schenckt het overschott den naestgelegen' buren,
En hangter 'tKroontgien 3) uyt, den Avont blijfter by ;
Daer vindt by mogelick sijn' gadingh aen de Ry,
En, wringhter sich ontrent, en seght haer met een douw : „Trijn,
,,Trijn'kweet gien langher raed, me denckt je moet men Vrouw zijn,
„Me denckt je selt se sijn, en in den Hemel benje't,
,,We staender langh to boock ; 4) en, Troosje, 5) noch onken je't,
„Noch blij v j'en stickgien Ys, soo klaer, soo hard, soo koel,
,,Daer ick men aers noch aers van binnen en bevoel
,,As waer men hart en haert, en Ambeeld of en Ove,
,,En slijpstien of en Pott ; men suchjes doen him stove,
,,Men traentgjes lengen 'tsopp ; en, offer 6) vier ombrack,
„Iou vierige versier 7) ontsteeckt de kole strack ;
„Die kole zijn men Longh, men Lever en men Niertjes,
,,Soo veulderhangde vonck, soo veulderhangde viertjes ;
,,En ick wel eer de knecht 8) groen licken, as en gras, 9)
,,Ga dorre lick en hoy, ga stuyve lick en ass ;
,,Wie wenst hem by en aer sen Weuning to verwarme ?
,,En benje'n Meysgie, Trijn, en doe je't by men darme ? 10)
,,Wat lettmen an men Teen ? ke dare, 11) dat's en tre,
,, Wat denck j e, kreuckte't gras wel minder van men tee
,,All 12) vloogh ick by de grongd ? nouw weer en aere slipger,
,,Mick, mick, 13) men hieltje drilt all 14) waer't de Speulmans vinger :
,,Hoe slofter Teunis by, hoe staetet Kees ter hangd,
,,Hoe sleeptet logge goet de biendere door't sangd !
„De waerheid wilder uyt, all stinckt den aem van 't prijse,
,,All dangst' ick in de klei, 'ken mocht niet taeyer 15) rijse .
,,Wat schort men an men goed ? All ben ick ien van tien,
,,De negen benne voort, 16) ick stae, God danck, allien ;
,,Van ginte Molen of tot achter om 't kadijckgie
,,Verby de Waetering is all men eige slijckje,
,,Klinck klaere kleever, Kind : Ick weet van huer noch pacht,
,,Men erven hoore mij n, gelicken ick 't geslacht
„Lett op men Len ereys, hoe roytse 17) na men hecke ;
,,O minnelick geboomt ! Ik sie 't sen armpgies strecke
1) lichter to bewegen .
2) met amber geparfumeerde handschoenen .
3) een krans
waaronder men danste .
4) to boek.
5) zie bl. 234 .
6) indien er.
7) gelaat.
8) een gezel .
9) gelijk gras .
10) uitroep - bij mtjn ziel . 11) kijk daar, ziedaar.
12) indien .
13) kijk, kijk.
14) alsof.
15) trager, minder vlug, zie bl . 191, aant . 6.
16) weg, dood .
17) regelrecht loopt ze, zie bl . 227, aant . 21 .
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,,Gelick sen Miester doet, om you, om you, om you,
„Om you, men Hartegin, to vatte voor sen Vrouw ."
Een soen, een lonck, een snick, een kneep, een tre, een suchtgien
Besluyten sijn gespreck : Trijn gloeyt gelijck een Luchtgien
Dat 'sanderdaeghs moy weer, of water dreight of wind
„En jong, en welbekleid, 1) en goelick, 2) ienigh kind?
,,Wat lett him?" seght haer hart, en 'tspringht gelijck haer' kuyten .
,,Hoe stae je mit je Vaer?" begint s'hem op to fluyten ;
,,Die pankoeck schuyft," denckt by, ,of 'tsell him Lest gedij'n
,,Men Vaer en ick sijn ien, lick Druyve-sopp en wijn,
„Wilt slegh, 3) we selle you bet klavre vrouwtgie waken
,,Bin icker 't Heertgien of" : sy antwoord met de kaken .
Met glijdt een silvre Trouw van sijn' aen Karen duym ;
Sy voelt en voelt bet niet ; als waer' de Ringh to ruym,
Of sy melaets van hand . 'tHuys derfts' hem sien en thoonen ;
De Vaertgiens raken t'saem, de buren aen de kroonen .
Nu is by dobbeld Mann ; en 't leven van to voren
Gelij ckt by by een' dood ; soo kan hem Trij n bekoren,
Soo reddert sy sijn' stall, soo serpt 4) sy vloer en Tinn,
Soo klaert sy Mouw 5) en Tonn, soo draeft sy naer sijn' sinn
Te knie toe door den dauw ; soo past sy op de kaeren,
Soo op het strecnmeless ; 6) soo suynigh int bewaren,
Soo vlijtigh in't gewinn . Nu rijdt by t'Stewaert aen,
En heeft sijn liefste schatt van achteren gelaen
Den Kaes, de Melck, en't Ey beveelt by haar vertieren, 7)
Het Vcelen met het Kalf sijn mannelick bestieren ;
Elck maeyt soo veel by saeyt, elck voordert sijn bedrijff,
Des Avonds munt by munt, en bey de borsen stijf .

UIT „DE STEMMEN EENIGER STEDEN ENDE DORPEN
VAN HOLLAND ."

AMSTELDAM .

Gemeen' verwonderingh betaemt mijn' wondren niet,
De Vreem delingh behoort to swij men 8) die my siet .
Swijmt, Vreemdelingh, en segt, hoe komen all' de machten
Van all dat niachtigh is besloten in uw' grachten ?
2) knap, zie bl . 83, aant. 11.
3) slechts, maar .
1) gegoed, die er warmpjes inzit.
4) door het een of ander bijtend (s a rp) middel schoon maken . 5) melkbak. 6) stremsel .
8) duizelen .
7) verkoopen, slijten, vgl . v ertier .
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SCHEEPS-PRAET .

Hoe komt ghy, guide Veen, aen 's Hemels overdaedt ?
Packhuys van Oost en West, heel Water en heel Straet,
Tweemael-Venetien, waer's 'tende van uw' wallen ?
Segt meer, segt, Vreemdelingh . Segt liever niet met alien
Roemt Roomen, prijst Parijs, kraeyt Cairos heerlickheid :
Die schricklixt 1) van my swijght heeft aller best geseit .
'SGRAVENHAGE .

Het heele Land in 't klein, de Wage van den Staet,
De Schave van de Ieught, de Schole van de Daed,
Het Dorp, der Dorpen geen, daer yeder Steegh een pad is,
Maer Dorp, der Steden een, daer yeder Straet een Stadt is,
De rondom groene Buert, het rondom steenen Hout,
De Boers verwonderingh, al komt by uyt het woud,
De Stemans steedsch vermaeck, al komt by uyt de muren,
Der Vyanden ontsagh, de Vrijster van de Buren,
De Werelds leckerny, des Hemels welgevall ;
Is 't daer met all geseght, soo ben ick meer dan all .

SCHEEPS-PRAET, TEN OVERLIJDEN VAN PRINS MAURITS
VAN ORANGE . 2)
Onvoltrocken .

Mouring, die de vrye schepen
Van de seven-landtsche buert
Veertigh jaren, onbegrepen, 3)
Onbekropen 4) heeft gestuert ;
Mouring, die se door de baeren
Van soo menigh tegen-ty
Voor de wint heeft leeren varen,
Al en was 't maer 5) wint op zy ;

Mouring was to koy ekropen,
En den endeloose slaep
Had sijn wacker oogh beslopen
En hem Leeuw gemaeckt tot Schavp:
Reeers en Matroosen riepen,
Och 1 de groote Schipper, och !
Wat sou 't schaen, of wy al sliepen r
Waeckte schipper Mouring noch !

Mouring, Schipper sonder weer-gae,
Die sijn onverwinlickheit
Waer de Son op, waer sy neer gae,
't Aller ooren heeft geprei t ; 6)
Mouring, die de Zee to nauw hiel
Voor sijn zeilen en sijn want,
Die de vogelen to gau viel
Al beseilden by maer 't sant . 7)

Schipper Mouring, maer j e leghter,
Maer j e leghter plat evelt,
Stout verweerer, trots bevechter,
Bey to Zeewort 8) en to velt.
Kijck, de takels en de touwen,
En de vlaggen en het schut
Staen en pruylen in den rouw, en
Altemalen in den dut .

1) met de grootste ontzetting, atom van schrik . 2) zie Levensschets § 9. 3) onberispt,
onberispelijk, zie bl. 245, aant. 2. 4) onverrast, steeds wakker. 5) en . . . . maer= slechts .
6) toegeroepen .
7) de zeilwagen van Stevin .
8) ter zee .
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LIEDT .

Dutten ? sprack moy Heintgje, dutten?
Stille, Maets, een toontj a min
D utters ? wacht, dat most ick schutten,
Bin ick angders dien ick bin
'k Heb to lang om Noord en Zuyen
By den Baes to roer estaen,
'k Heb to vuyl 1) gesnor van buyen
Over deuse muts sien gaen.
'k Selt hun lichtelick soo klaeren
Dat ick vlaggen, schut en touw,
En de maets die met me vaeren,
Vryen sel van dut en rouw .

Ree6rs, (j ouwerliefde 2) mien ick
Die van vers 3) op 't kusse vicht)
Wiljer an? kedaer 4) you dien ick,
You allienich by dit licht .
Weeran, 5) riepen de Matroosen,
't Is een man oft Mouring waer,
En de Ree6rs die hem koosen,
Weeran, 't is de jonge vaer.
Heintgje peurde strack an 't stuer, en
Haelde 't ancker uyt de grout,
't Scheepj e ginck door 't Zee-sop schueren,
Offer Mouring nosh an stont .

L I E D T . 6)
Wijse : le remontray l'autre jour .
't Kan mijn Schip niet qualick gaen,
't Kan mijn Schip &c .
'k Sie mijn Sterr in 't Oosten staen,
Mij n' Morgen-sterre ;
Stierman, hout vry Oostwaert aen,
Het landt en is niet verre .
't Oosten daer de Son ontslaept, 7)
't Oosten daer &c.
Daer Aurora haer perlen raept,
Het fielder Oosten,
Hebb' ick 't lang vergeefs begaept,
Belooft my eens to troosten .
Trotser Toortse van den dagh
Trotser Toortse &c .
Dan 't u blicken haelen magh 8)
By Sterres oogen,
Spaert de moeyt van uw bej agh, 9)
Sy sal den dauw wel droogen .
All myn aensicht was een Alas,
All myn aensicht &c .
Nu is 't drogher dan 't oyt was,

Met hey syn kraenen
Wat zij n droppelen van gras
By sulcken Zee van traenen
Sulcken Zee heeft Sterr gedrooght,
Snlcken Zee &c .
En my maer van verr beooght,
Verr uvt den Oosten :
Komt sy eens ter middagh-hooght,
Denckt hoese my sal roosten.
u

Stercke Sterr, slaet verder af,
Stercke Sterr &c .
U w' mededoogen valt to straf ;
't Is niet to lij den,
Dat die my het leven gaf,
Het levee sou besnyden . 10)
Maer besnijt my 't levee vry ;
Maer besnijt &c.
Stercke Sterr, staet neven my,
Verlies ick 't leven,
Sulcken levered licht als ghy
Sal licht nieuw leven geven .

1) uitg . 1672 : veul .
2) jelieden .
3) vgl . van byds, bl . 258, aant . 6 .
4) zie bl . 260, aant . 11 .
5) goed zoo, toe maar . 6) zie Levensschets § 9. 7) wakker wordt, zie bl . 229, aant . 9 . 8) trotsche
Toorts van den dag (giq zi. t wel trotsch), maar (dan dat) uw flikkeren kan niet halen, enz . 9) streven .
10) besnoeien, verkorten.
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OP DE DOOT VAN STERRE .

Vier en meer als menschen pij n
Vier en meer &c.
Sullen al mijn wenschen zij n
In uwe handers
Sterre, brenght uw vier by 't mijn,
Het sal to heeter branden .

Hoe ick heet en haester brand,
Hoe ick beet &c .
Hoe ick min u plaester-hand 1)
Sal moeten derven .
Doot, uw' vreezen zijn vermant,
Mijn leven is mijn sterven .
CONSTANTER .

Jan . 1627 .

HAG .

OP DE DOOT VAN STERRE . 2)
Of droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdwenen?
Ick waeck en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet .
0 Hemelen, die my haer aengesicht verbiedt,
Spreeckt menschen-tael, en seght waer is mijn Sterre henen
Den Hemel slaet geluyt, ik hoor hem door mijn' stenen,
En seght, mijn' Sterre staet in 't heilige gebiet
Daer sy de Godheit, daer de Godheit haer besiet,
En, voeght het lacchen daer, belacht mijn ydel weenen .
Nu, Doot, nu snick, met een verschenen en verby,
Nu doorgangh van een' steen, van een gesteen ten levee,
Dun schutsel, staet naer by ; 'k sal 't u to danck vergeven ;
Komt, Doot, en maeckt my korts 3) van deze Cortsen vry
'k Verlangh in 't eewigh licht to samen to sien sweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn lijf, mijn' God, mijn' Sterr, en my .
AEN EENEN VRIENT OP 'T AFSTERVEN VAN SIJN' VROU W.
Sy was een Diamant van suyverheit en Trouw,
Gekast in uw j ong hert : daer is sy uyt gestolen
Nu weten Ghy en Ick hoe 't siet in sulcke holen,
En oft' se noodigh zijn behangen in den rouw .
VERBINTENISSE AEN DEN HEERE HOOFT . 1642.
Belove ick ongeschreven, 4)
0 buyen, waer j'er aen ! 6)
0 vier van Krijgh en Somer,
Nits 't onverlemde 5) leven
Ten leger-einde my
Waerj a al vier Maenden loomer, 7)
Te deel beschoren zy,
En mijn' beminde schult,
Dat Been geweld van buyen
Op 't scheiden naer, vervult !
My 't hooge Huys to Muyen
Hoe soet is 't om betaelen
Voorby sal heeten slaen .
Daer 't schencken is maer haelen,
1) zie bl . 236, aant . 4 . 2) zie Levensschets § 11 . 3) binnen kort. 4) zeker eene
drukfout voor ,onderschreven", zooals ook staat in de uitg . van 1672 . 5) onverzwakt .
6) waart ge er maar slecht aan toe (zoodat ge uw geweld niet kondt uitoefenen) zie het
- Woordenboek, bl . 39 en 43.
7) winder vlug, winder krachtig .

VERBINTENISSE

AAN DEN

HOOFT .
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Vlieght alle Ty verby .
Geschreven in den Hage,
Ten j are, maent en dage
Als Henriette quam 2)
Voll ciers van Amsterdam .

En uytgeef maer ontfangh !
Nu, lij mige verl angh, 1)
Weest viermael dertigh nachten
Uyt alle mijn' gedachten .
Het onverwacht verbly
ANDERE AEN

HEERE

DEN

Wy Mannen en wy Wij ven
Beloven met ons vij ven
Het naeste Jaer met lief 4)
(Mits het den Drost believ'
En de waerde Waerdinne
Sijn' aerdige Drostinne)
Op Muydens hooge Slot
Te wreecken 't fell gebot
Des Prinsen van Orangnen ;
Eer dat by tegens Spagnen
In 't Somer-Leger treck' ;
Met Rijnsche Wijn en Seek,
Met singers en met rij men,
Met sommen en met lijmen, 5)
Met sitten en met gaen
In Sonne-schijn en Maen ;
Met kuyeren en praeten
Laughs dijcken en laughs straeten ;
Tot dat de Waert, versaet,
Sal seggen, Gasten gaet,
En de, Waerdinne, Vrinden,
Wy willen u niet binden,
't Is moy weer naer den Haegh,
'k Wild' ick u 't schepe saegh .

SELVEN .

1643 . 3)

Wy sullen hier wat poosen,
En tegens dat de Roosen
Ontluycken als Treslon, 6)
Die Tessels hertje won,
De weer-wraeck komen soecken
By rockers en by broecken,
Met man en vrouw to paerd,
Op Hofwijck aen de vaert,
Op Pas-gelt aender weide ; 7)
Tot dat ons 't Leger scheide,
En Frederick sijn' knecht
Outbiede - naer 't gevecht .
Geschreven in den Rage
In 't afgaen van de Wage,
Die ons van Muyden bracht,
Den seventhienden nacht
Aprilis, als drie j area
Op veertigh gaende waren,
En sesthien hondert meer .
Aldus op trouw en eer
Besworen en besegelt,
Beteeckent en besegelt
Met mond en hert en hand
Voor listeloosen Band .

29 April 1643 .
A . D. H . G. T . (reslong) .
L . V . T . (rello) .
1 . D . V . (vickefort) .
M . D . (orp) .
C . H . (uygens) .
1) taai verlangen, Bild . ; of is bet „verlangen naar het lumen?" zie bet volgende gedichtje .
2) Koningin van Engeland . Zij had met den Prins Amsterdam bezocht en kwam den 23en
4) met genoegen, gaarne . 5) met vrooMei in Den Haag terug .
3) zie Brief op bl . 201 .
6) Treslong?
7) een
lijk en geestig gesprek ; zie Bild . V, 386 en Eymael, 3 en 104 .
buitenverbluf bu Delft, hoogstwaarschunluk van de familie Van Trello .

EUPHRASIA . 1)
00 GEN-T ROOST
AEN

PARTHENINE,
Bejaerde Maeght ; over de verduysteringh van haer een ooghe . 2)

De dichter herinnert Parthenine aan de scherts van vroegere
dagen, doch de morgen des levees is voorbi ; >> d'ellendigh' avonduere" de ouderdom met zijn gebreken nadert ; hj vermaant haar
tot gelatenheid ; het schepsel voegt onderwerping aan zijnen
Schepper
Als 't kint geslagen werdt betaemt hem eens to suchten
Maer knorr en kijven zijn ontijdige 3) geruchten,
Die noch een' nieuwe roey verdienen van de hand
Die d' eerste geessel gaf aen sijn geliefde pand .
De Pottebackers will is meester van sijn' aerde ;
Misbruyckt by 't aerden vat tot diensten van onwaerde, 4)
Wat reden heeft het vat to seggen, waerom dus,
Waerom en ben ick niet soo kostelick als flus ? 5)
Verstaet my, aerdigh 6) vat, voll allerhande deughden
God heeft u van een' kley die oor en oogh verheughden
Voordachtelick gedraeyt : Nu lust hem van die kley
Wat aerdighs of to doen : Denckt of de Schepper sey,
Schoon' aerde, wordt tot aerd : wat staet u toe 7) to seggen ?
Waer mede meent het Kint de macht to weder-leggen
Van 's Vaders wijs bestier ? wat reden heeft een Worm
1) opgeruimdheid . 2) zie Levensschets § 14.
3) ten ontijde komende, onvoegzame .
4) onwaardige, lage ; Rom, IX, 21 : of heeft de pottebakker geene macht over het leem, om
uit denzelfden klomp to waken het eene vat ter eere, en het andere vat ter oneere (kantteekening des dichters) .
5) straks, vroeger .
6) schoon, zie bl . 165, aant . 4; tevens woordspeling met a a r d e n .
7) betaamt u .
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Te klagen, Ben ick oock gegoten in Gods vorm ;
Waerom vertreedt by my? Leert suchtende belij den
Dat hem de roey toe komt, en u de schult 1) van 't iijden
En, of 't u erger ging, 't vat heeft geen woord in 't vat, 2)
Om seggen, waerom doet de Pottebacker dat ?
De dichter behoort evenwel niet tot die predikers, welke, zelve
gezond, toch de wonden van anderen weten to heelen of tot de
Stuerluyden op het strand, die Vrienden, in den hoot,
Gerust en sorgeloos vermaenen tot de Doot .
Van dese ben ick geen : uw lijden is mijn' pijne,
Behalven het medoogh is uw verdriet het mijne ;
En, spreeck ick uyt medoogh, ick schrijf met een mat 3) oogh,
Dat God weet of het meer of min dan 't uwe doogh : 4)
En ghy weet of 't my raeckt, mijn uyt-sicht to sien mind'ren,
Daer langs het Broot in moet voor Vader en voor Kind'ren ;
En ghy weet of ick 't voel, mijn' macht verkort to sien,
Om mijner dagen tijd to dienen Dien 5) ick dien .
Maer God, God, Parthenin, die dese lichten stichte,
En altoos stoppen magh, God vlieght ons in 't gesiclite ;
Of seght maer, mogelick, Komt, Kinderen, to bedd,
Ick treck een' venster toe : En wy, als recht, 6) die 't lett, 7)
Wy houden ons misnoeght, en stellen ons in 't klagen,
Om dat wy niet en sien, al wat wy geerne saghen .
En wie en sou die klacht niet lusten, waer 's hem putt
Maer wie heeft oyt daer met des Hemels loop gestutt ? 8)
En indien de Hemel eens lette op ons klagen en ons nieuwe
oogen schonk, zouden w J de wereld beter vinden, dan ze in onze
jeugd was ?
En of den Hemel hoorde, en schonck ons nieuwe glasen
In de bouwvalligheit van ons getimmer ; Dwaesen,
Wat meenen wy to sien ? Deught en Gerechticheit?
Trouw, Liefde, Vrede-vreugt, meer dan wy door 't beleit
Van twee j ongh' ooghen oyt bej oeghen ? Amy, 9) neen :
Veel' oogen van de snelste, en die getwernt 10) in een,
En vonden voor 11) den drangh van vuyle menschlickheden
Die schoone tronj en 12) niet ; en 't schij nt de stam is heden
1) verplichtheid . 2) de vaas met de stembriefjes ; „geen stem in het Kapittel ." 3) dof,
zie bl . 254 : Oh! die my enz .
4) deuge .
5) Prins Fredrik Hendrik .
6) rechtmatig,
bijwoord quasi a e q u e .
7) hindert.
8) staande gehouden, gestuit . 9) ach muj 1
10) gedraaid.
11) uitg . van 1672 : door.
helaas!
12) tronien, gezichten .
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In meeste Hoven uyt ; der 1) vruchten is niet meer
Als Abricosen hier en Persiken wel eer . 2)
Wb zijn bejaard geworden ; wij hebben het boek der wereld uitgelezen ; het wordt tijd dat boek toe to slaan en de oogen binnenwaarts to richten en aan de eeuwigheid to denken .
Nu hebben Ghy en Ick de Wereld uytgelesen
\Vat dunckt u, soud 't voor ons al heel ontijdigh wesen,
Het Boeck eens toe to slaen, en maecken op den Text,
„Op 's menschen allerwijst, dat is op 't aller ghext," 3)
Ons blindelingh Sermoen, ons oogheloos bedencken ?
Sou niet des Hemels guest ons hebben willen krencken, 4)
Om binnewaerts to sien, en met de raemen toe,
Der stormen en 's geruchts der straeten even moe ;
Ons goedjen t' overslaen, en onse drooghe Lampen
Van olie to versien, om of de Bruigom quamp, 5) en
De middernachtsche dief 6) ons' grendelen ontsloot,
En stal ons uyt ons, 7) door de reten van de Doot ? 8)
Twee oogen van gelas, van zenuwen en water
En dienen daer niet toe : die zijn ons met den Kater
En met de Kat gemeen ; en alle beesten sien
Maer God heeft onse Ziel met beter licht versien
Daer slaet een' ander' strael naer binnen, op wat rijckers ; 9)
De Wijse Luyden zijn haer' eigen' verre-kijckers ;
En die sich wel gebruyckt en hoeft geen' Brillen meer,
En die sich soo gebruyckt mach suchten, en niet meer,
Om een verlooren oogh : maer laet hem met sijn' Reden
Den overigen dagh aen God en hem besteden,
Hy heeft de Ziel vol wercks, en, in die besigheit,
En sal here niet een uer, niet een', voor d'ydelheit
Der eeuwen over zijn : door d'eeuwen van daer boven
Sal sijn gedachte gaen, by sal God moeten loven
Voor d' ongemeene gunst, die hem den hellen dagh,
Die hem het eeuwigh licht, dat ooge noyt en sagh,
Noyt menschen hert begreep, met sijnes herten oogen
By voor-raet open doet en voor de hand 10) beoogen .
Er zijn wbsgeeren onder de heidenen geweest, die de bdelheden der wereld moede zich van het gezicht beroofden, om > in die
donck're school Natuers geheimenis" to doorgronden
3) de hoogste
1) dezer .
2) dan vroeger hier to lande van abrikozen en perziken .
4) verzwakken (aan de oogen).
wijsheid der menschen, vaak de grootste dwaasheid.
5) voor bet geval dat ; Matth. XXV. 6) de dood, zie bl . 251, aant . 11 .
7) de ziel uit het
9) kostbaarder .
lichaam, zie bl . 238, aant . 5 .
8) de openingen gemaakt door den dood .
10) van to voren .
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Sy dochten, 't mael was op ; men most het mes nu slijpen
Tot voedsamiger spij s : sij dochten, 't spel was uyt ;
Al wierd 'er weer op nieuws getrommelt en gefluytt,
't Son 't selve speeltje zijn ; daer werdt niet nieuws ghebooren ;
En, soo der noch yet nieuws ontstond voor oogh of ooren,
Sy lieten 't voor de feught, die haer 1) verdrietigh pad
Door doorn en distelen noch uae to treden had .
Sy waren moe gegaen, gelegen en geseten,
Gewoelt, gewrocht, gesocht, geseit, gesien, geweten ;
Sy wilden uyt den Tijd . 2) Noch was haer 't pad ontkent : 3)
Het naest van haer begrip was daer of daer ontrent ;
Sy hadden yet gesien, maer schemerings gewijse,
Veel meer als niet met al, veel min als 't rechte wijse
En, als 't op scheiden quam, op 't scheiden uyt dit lijf, 4)
Dan karmden sy om hulp (blind bedelaers bedrij f)
En wisten niet tot wien .
Wi wel ; ziedaar het onderseheid tusschen den blinder Heiden
en den blinden Christen ; gene geraakt van de duisternis in schemering en nevel, deze daarentegen rijst uit de aardsche schemering van licht tot licht, tot hij in het licht der Engelen wandelt
en God van aangezicht tot aangezicht ziet .
Wy weten ons waer-henen,
Ons toe-pad, en ons recht, dat overlangh 5) verschenen,
G ereet staet to voldoen ; 6) ons recht ter heerlickheit
Van 's Vaders erffeniss, en eewigh' eewigheit .
Soo veel v erschillen hier blint Heiden en blint Christen
Die sonck van duysternis in donckerheit, en misten
Dees rijst van licht tot licht, in 't doncker, en voortaen, 7)
Tot inder Eng'len licht, daer sulcke blinden gaen .
De wereld is bevolkt met blinden, zoo zegt hij verder tot Parthenine, die nog ongeneesli ker blind zijn dan wij ; schier blindelings zullen wij ze bb den weg vinden .
M y maelt een lange lij st van blinden in het hooft
Sy moeten 'er eens uyt ; en, soo ghy my gelooft,
WY sullen Valcken zijn, en hebben Arends oogen,
En seggen, God zij danck, die ons in sijn medoogen,
Maer een oogh en ontnam, en beide nemen moght.
1) hun .
2) het tijdelike .
3) onbekend .
6) voldaan to worden .
dood van Christus .

4) leven .
5) lang geleden ; door den
7) verder voort.
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De lange rij der blinden wordt geopend met de »gesonde Wen ;"
zij zijn blind, want in de volheid hunner gezondheid meenen zij
nooit ziek to kunnen worden
Het stadige geblick van haeren Sonne-schijn
Verblindt haer' oogen soo, dat wat sy niet en zijn
Haer dunckt onmogelick, als andere, to werden .
Soo sietmense door weeld' in weeld' op weeld' volherden ;
Soo leggens' alle daegh 't haer van den hoot 1) daer op ;
Soo vierense staegh schoot, en voeren It 2) in den top ;
totdat het schip ten langen leste door eene bui wordt overvallen,
waarbij de stuurman overboord slaat .
Dat heet voor uyt to sien
Ter langhde van sijn neus : soo sien gesonde Li'en .
Met de zieken evenwel is het nog erger gesteld
Wat haer to voren komt, haer' pijnen verwen 't al ;
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 doot in 't vat
Dat haer genesen moet .
Zi zijn zelfs zoo blind, dat zb niet opmerken hoe de hand, die
hen treft, hen ook gemakkelijk weer oprichten kan .
Sy sien de geessel wel daer me sy zij n geslagen ;
Maer Gods hand, these voert, en siense door de plaegen,
Verdiende plaegen, niet ; (mijn' lieve PARTHENIN,
Slaet dese blindheit gae, daer steeckt voor ons wat in)
Sy bijten in den steen, en sien niet dat de Werper
De Pottebacker is : sy sien niet dat hermaecken
Veel min 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 4) sien en voelen en besinnen . 5)
Geruste li'en sijn blint," want al wat hen storen kan in hunne
rust, beschouwen zij als onnoodige kwelling ; van al wat zorg baart,
willen zij niets weten
sy sien den dagh van morgen
Niet eer dan 't morgen is : sy willen geerne borgen
1) 't baer van den ouden hont -__ oud en sterk bier ; zoo ook oude Rhijnwijn kelderwachter
oude kelderhond ; het haar van den ouden hond er op leggen
voort
gaan in het kwade.
2) het zeil .
3) eenvoudig, onbeduidend .
4) teffens .
o) beseffen .
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Kond 't sorgeloos geschien : sy wisten geern hoe 't gaet
In 's Vaderlands bestier, hoe 't met den Oorlogh staet,
Wat Munster 1) broeyen sal ; waer 't kommerloos 2) to lesen .
Zoo doende verzaken zij telkens en telkens hunnen plicht
sy sorgen als de Kat ;
Sy sagen geern' een' vriend geholpen uyt het nat,
Kond 't maer droogh-poots geschien . 3) Sy wilden geerne stelpen
Des naesten woedigh vier ; waer 't met een' wensch to helpen
Sy gingen geern in 't huys van jammer en verdriet,
Verstoorde maer 't gekarm haer' soete weelde niet .
Sy keeren selfs haer dencken
Van den ellendigen ; sy wenden 't van de ree
Daer 's naesten schip op stuyt, en kiesen voile zee,
Zee van gerustigheit ; daer hoeft noch touw noch loot uyt ;
Haer Broeder mocht vergaen, sy setten niet een Boot uyt
Sy sien niet dat sij n leet magh morgen zijn haer wee
Sy sien niet hoe 't haer gingh 4) als God met haer soo dee
Sy sien haer niet vergaen, sy voelen haer niet slijten,
Sy haeten 't Spiegel-glas, om dat het kan verwijten
Hoe verr' haer aensicht van der groene jaeren kust
In rimp'len is verzeilt, hoe naer sy zijn de rust,
Die haer' rust stooren sal . Nochtans de j aeren loopen ;
D'onrustig' uere komt, die 't schoon gebouw sal sloopen ;
En wee dan d' ongereed', en wel den dienaar dan
Die God soo doende vindt als geen gerust' en kan,
Nog blinder zijn de onrustigen ; zij zien slechts door het weefsel van onrustbarende gedachten,
Van sorgen sonder vrucht, 5) van kommer sonder leet,
Van traenen voor den tijd : de Winter valt haer heet,
De Somer dunckt haer suer . Dit zijn neus-wijse blinden ;
Sy sien dat noyt en was, sy konnen knoopen vinden
In 't gladste van de bies. Uyt wat hoek dat het waeyt ;
Sy zeilen by den wind : sy wieden eermen saeyt .
Sy zijn altoos beroyt : haer mangelt altoos wat ;
Haer leste droppel leckt uyt 't nieuw ontsteken vat ;
Sy trouwen spij noch slot : sy hooren allom dieven .
1) de onderhandelingen, die leidden tot den vrede van Munster .
2) zonder bekommering.
3) „letting I d are not wait upon I would, like the poor cat in the adage . (Macbeth 1, 7) .
Catus amat pisces, sed non vult tingere plantas . De kat houdt van visch, maar wil de voetzolen niet nat makers.
4) hun zelven gaan zou.
5) vrees, oorzaak tot vrees .
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De som van alles is, God kanse niet believen
Sijn sonne-schijn is storm, sijn' weldaed is elend,
Sijn gunst is tegenspoet : de Logenaer ontkent
Al wat hem tegen gaet, d' ondanckbaere derft heelen
Al wat hem mede loopt ; de wel- vaert mach hem streelen,
Hy maeckter hel-vaert of : waerom ? daer is geen' staet
Te maecken op den duer : soo keuren sij den Staet
In 't uyterste gevaer, in 't beste van sijn bloeijen
Soo noemen sy Gods gunst ' sijn' boeij en en sijn' roeij en,
Soo doemen sy de vreught voor ondeught, soo de rust
Voor onlust : soo is heil haer hel, en last haer lust .
De Gierige zijn blint : sy sien maer door haer beurs,
Die dick en duyster is ; en geeft haer eens wat keurs
Van wijs en ongeleert, sy weten 't niet to scheiden ;
Van vroom en deughdeloos, de rijckste wint van beiden ;
Van schoon en van mismaeckt, de rijckste weeght haer meest ;
Van bot en van beleeft, sy zijn voor 't rijckste beest,
Van nut en van onnut, van on-e'el en van adel,
Sy keuren 't beste peert naer de verguldste zadel :
Sy kennen vrient noch maegh door 't blicken 1) van de winst ;
Haer' brill en zijn van tien ten honderden ; 2) voor 't minst
Sy leenen niet ; dat 's scha' : sy handelen ; dat 's eerlick : 3)
Sy stelen niet ; dat 's schand : sy woeckeren, dat 's heerlick : 4)
Sy liegen niet ; dat 's sond : sy seggen rond en klaer,
Daer moet gewonnen zijn, God gev' op wie of waer .
De Quistige zijn blint : sy sien maer door het puylen
Van oogen rood en leep ; en meenen wel to schuylen,
Waer ? onder 't schoone dack van openhertigheit,
En meenen, wie daer meest kan spillen, met bescheit, 5)
Of onbescheit, is mild ; en meenen, 't grove teeren,
Is een' gewisse kunst, die knechten maeckt tot Heeren,
En sien niet, dat het kleet des Heeren op den knecht
Iuyst als 't Goud-laken op den houten Leeman hecht ;
En sien niet : ja sy sien 't, maer door den lesten helder, 6)
(Want deser blinden oogh werdt op den avont helder)
Dat die de maeltijt geeft, de geck is van de feest,
En by de Wyze heet een op-gegeten beest .
De Prachtige zijn blint : sy sien maer door fluweelen,
Die dick en duyster 7) zijn ; sy kunnen 't lyf niet deelen 8)

1) flikkeren .
2) zij zien nit naar eene winst van 10 percent .
3) eer, voordeel aanbrengend .
4) fatsoenlijk, geen schande .
6) overleg.
6) heller, penning .
7) uitg .
1672 : ondoorsichtbaer.
8) scheiden.
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Van 't uyterlick gewaet, sy keuren haer en ons
Naer zij d' en wollen web : de tij ck, en niet de dons,
Maeckt haer het bedde waert ; de lijst en niet de doecken,
De schoone schildery ; de band, en niet de boecken,
Maeckt haer den schrij ver goet ; het huys, en niet de man ;
De kap, en niet het hoofd, is dat haer ket'len 1) kan .
Ook zij, die de macht in handen hebben, zijn blind, indien zij
ze enkel aanwenden ter betooning van hun gezag en in het kwellen van ondergeschikten
: sy sien maer door haer' krachten,
De Machtige zijn bunt
Die lomp en moedigh zijn ; sy pletten en verachten
Al wat liner onder light : sy trappen op de deught
De klem, 2) den ondergang der slechten 3) is haer' vreught
Sy knellen 't arme recht van Weduwen en Weesen
Is reden voor haer, 4) sy verduyv'lense met vreesen ;
Is d' onschult aen haer zy ; sy tredens' in de schult ;
Waer 't korte Recht haer' baet, sy tergen d' ongedult ;
En wringense soo Lang, soo langsaem, dat sy splijten,
En, moede pleitens, in den sueren appel bijten
Is ootmoet haer verset, 5) sy loopens over 't pert,
En noemen haer geluck 't ontgaen van meerder smert .
d' Eersuchtige sij a blint : sy sien maer door de duygen
Van haer' bekuypingen, onachtbaere getuygen 6)
Van wel-geworven eer ; sy draven vroegh en spae,
En geen straet valt haer suer, mits dat sy opwaerts gae .
Sy hebben geen gesicht naer onderen ; sy sterren 7)
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 laugh 't de Sonne wint in hooghde, glans en hitten
Waer Gods gestoelte leegh, sy sochten't to besitten .
Sy sien de mis-maet niet van haer to kleinen lijf,
Om 't kleet to vullen van het wichtige bedrijf
Dat d' Eer kan geven, die sy blindeling bej aegen ;
Sy wegen niet hoe swaer de Kroonen zijn om draegen,
Haer luyster, meenen sy, past yeder even nett,
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 light bequaeme Heeren .
4) de weduwen en de weezen .
3) verdrukking,
3) geringen .
1) kittelen, streelen .
5) verzetten, verweren zij zich Diet uit ootmoed . 6) zij die de gering geaclite getuigen
7) staren .
zljn .
18
H. H.
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't Gae met het Staets bewint soo 't God en Lot belieft,
Mits haer' al.waerdigheit 1) ten hooghsten zij gerieft .
In 't ende draeyt haer 't hooft op die verheven klippen ;
En dan voelt Phaeton den toom syn' hand ontslippen,
Dan komt hy, als gewipt, weer blindeling ter veer,
En 't kost hem blindeling syn levee en syn eer.
Verliefde Li'en zijn blint : sy sien maer door haer' lusten,
Dat vuyle brillen zijn : al dat sy geerne kusten
Dunckt haer 't bekoorelixt van al dat Son beschijnt ;
't Vel-diepe root en wit, 2) dat met den dagh verdwijnt,
Eerbieden sy niet min dan boter tot den bo'em toe ;
Daer gaen haer' tochten heen ; sy hebbender geen toom toe,
Sy sien geen' kreup'le knie, sy sien geen scheeve borst,
Mits 3) haer het hooft-stuck met syn' aanhangh en svn' korst, 4)
Mits haer een toover -wont, 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 ;
Een Vryer staet en ki ckt of 't spoockte : . 0 beelt van was,
0, seght hy, warm Yvoor, murw Silver, vochte Kraelen
En die daer neffens staen en na de waerheit taelen, 5)
En vinden noch Coral, noch Silver, noch Yvoor ;
Maer vleesch als 't haere, met bruyn ganse-vel daer voor .
Gelukkig, dat deze blindheid »men soud 't haer schier benjden" slechts van zeer korten duur is .
D e Nij dighe zijn blint : sy sien m aer door de hoecken
Van 't een en 't ander oogh, die beide staen en soecken
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,
Sy lesen uyt haer Boeck de minste sijner feilen,
(Want sy en hebben geen') en roepen, 't kan niet staen,
De wint moet keeren, daer, daer is by schuldigh aen ;
En vindens' yemand wel gestegen langs de trappen
Van vrome moeylickheit, 6) sy trachten met beklappen
De lagers van 't gebouw to sloopen tot den grond,
Tot dat s'hem wederom gevelt sien, daer by stond
Eer God den arm uytstack en hielp hem boven water
1) woordspeling met alwaardig
alles waardig, en aelwaerdig (aalwarig)
- dwaas .
2) de blozende en blanke kleur, niet dieper gaande dan het vel (gelijk een vat dat slechts
aan de oppervlakte met boter gevuld is .
3) vermits.
4) haar en vel .
5) onderzoeken,
vragen .
6) kloeke moeite .
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En gaet haer gevel op een' halven somer laeter
Dan die van 's buermans huys, sijn hard-steen en sijn' kalck
Sij n sand light in haer' wegh, sijn' splinter is een balck,
Een balck in haer quaed oogh ; en, konnen sy wat werren, 1)
Sy weten op een' drop 2) sijn arbeit to versperren ;
En, wascht sijn Coren dichtst, en draegt sijn Wijngaert best,
Sy schreeuwen, by en quam niet eerlick aen de mest .
Sy tasten blindeling in Gods geheimenissen,
En leeren, spoedigh rijck is ondeught, sonder missen .
In 't ende sietse God, en slaetse voor de kunst,
Met haer', met sijne, met een yeders weder-gunst . 3)
De Toornige zijn blint, daer hoev' ick geen bewijs toe ;
De Wijnige 4) zijn blint, daer zijn wy bey to wijs toe ;
De kinderen verstaen 't en thoonter my een' vol,
Die door de druyven kijckt, ick thooner u een' dol .
De Vrolicke zijn blint : sy sien maer door het blincken
Van tegenwoordigheit, als Wen die overdrincken,
En springen met den wijn die in haer' glasen leeft,
En sien niet dat de ghist, die aen den bodem kleeft,
De leste toogh sal zijn, en mogelick den naesten : 5)
Sy sien niet hoe dat vreught en rouw den and'ren naesten, 6)
En vallen ongereet en blindeling, als 't komt
Dat de bedrieglickheit der dingen sich ontmomt .
De Treurige sijn blint : sij sien maer door haer' traenen .
't Is soo, het vol gemoet ontlast sich door die kraenen ;
Maer door die bobbelen swelt aller dingen schij n,
En 't werden wijde, dat maer enge wonden zijn .
En, slaender winden toe, sy suchtense tot baeren
Soo datse door den storm wel, waer sy geerne waeren,
Maer niet en sien, waer langs : haer predick' Maegt of Man,
Sy sien niet hoe het weer klaer weder werden kan .
De Besige zijn blint : sy sien maer door de scheuren
Van haer' al-doenlickheit : sy sien geen' tijd van treuren,
Sy hebben 's geen 7) voor vreught : haer doel-wit is Profijt
En eer, soo verr 't de loop van 't soete voordeel lij dt .
Sy j agen dat profij t met blip delingen ,y ver ;
En vraeghtm' haer na vermaeck ; dat 's dat de borse styver,
De Casse 8) nauwer werdt, de Schuere vol gewasch,
De Korven to benauwt 9) voor Honigh en voor Wasch,
1) warren . 2) om eene kleinigheid, lett . het recht van dakdrup . 3) tegengunst, afkeer .
6) elkanders nabuur zijn (in een Sneldicht : Gaet
4) dronkaards . 5) de eerstvolgende .
wat voorsichtig aen, die u to seer verheught! De rouw sitt veeltijds op de slippen van de
9) nauw, eng .
7) des geen, geen tijd .
8) de ruimte in de kas .
vreught) .
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De Kelder voor view nat ; maer Bors en Cas zijn blinden
Die nimmer dagh en sien ; j ae konnen 't licht niet vinden,
Al klopt de hoot aen 't slot . 't Is wonder, altijt gelt
Te schrapen, nemmermeer to proeven wat het geldt. 1)
De Luye Li'en zijn blint : sy sien door taeye 2) lichten,
Die opgaen even als Blaes-balcken met gewichten
Die 't Orgel spreken doen . Haer' keers staet ongesnutt ; 3)
Haer sinners wentelen in 't bedd' of in den dut
In 't bedde gins en weer als deuren op haer' duymen
Sy lacchen met het volck dat hoet of helm met pluymen
Haen-steertelick verciert : doo' veeren liggen best,
En zijn der lenders over-over- lieve nest
Soo denckens' in haer hert : 't is wonder dat sy 't dencken ;
En niet en vreesen sick al denckende to krencken ;
Want dencken is een last van sinners, en haer grouwt
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-meters,
Een' Ploeghers slaverny : maer, Coetsen, lieve vont,
Ghy zij t een soet verset : daer gaen de wielen root,
Daer sit mijn luye blind' ; en siet niet dat sijn' leden
De leden niet en zijn die dat behulp met reden
En sonder schaemte voegh', en datter neffens gaen,
Die 't beterpassen sou to sitten als to staen .
Dat kan luy-leckerny ; Sy blindt verstant en oogen,
En maeckt sich meester bey van reden en medoogen
't En is de slechtste 4) slagh van alle blindheit niet,
Daer yemant wat by siet moet-willens niet en siet .
De Schilders (dit gaet hoog), de Schilders, PARTHENINE,
(Noch 5) zijnse van 't geslacht dat ick eerbiedigh diene)
De Schilders heet ick blint, en soo m'er wel op lett,
't Zijn Scheppers meestendeel ; sy sien maer door 't palet,
En bouwen een' Natuer, die vriendelick is van wesen,
En soet en aengenaem : maer meent ghy daer to lesen
Hoe Groote-Moer Natuer haer eigen wesen staet ?
Zou de mensch in zijn laatdunkendheid willen doen, waartoe de Schepper niet kunstenaar genoeg wilde zijn ? twee droppelen zijn immers niet gelijk ; blbkt Zijn alvermogen niet in
het eeuwig onderscheid van al dat was en is en na dezen z n
zal ?
1) waard is .

2) trage.

3) ongesnoten .

4) geringste, minste.

5) en toch .
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Siet hoe verr 't soete volck in dese blindheit dwaelen
Gaet met haer wandelen door boom en berg en daelen,
Dat 's, seggens', een gesicht dat Schilderachtigh staet .
'k Kan 't niet onschuldigen, 't is derteltjes gepraet :
My dunkt sy seggen, God maeckt kunstige Copben
Van ons oorspronckelick, en mach sich wel verblijen
In 't meesterlick patroon, al waer 't van onse hand,
't En kon niet schooner zijn, in Zee en Locht en Land .
Gaet met die Scheppers t'huys, en leent se 't strackste wesen,
't Langhmoedigste gedult, om door en door to lesen
Hoe God uw aensicht schiep : Als 't laugh gemartelt is,
Daer staet ghy in 't paneel : maer, in een woort, 't is mis
Sy Scheppen u een Yet, een' Bloet-verwant, een' Broeder
Maer ghy en staet 'er niet, de Dochter is maer Moeder,
De Vader is maer Soon . En, soeckt ghy meer bewijs,
Komt tot de tweede proef : daer 's 't weer een' ander' wijz,
Een ander Bloet-verwant, een nieuwe Nicht geboren,
En ghy in twijffelingh wie wijsselixt verkoren .
Siet nu de Menschen in haer' oogeloosheit aen,
Of 't volck is oln Gods doen of misdoen aen to slaen . 1)
De Moedige zijn blint : sy sien maer door het blaecken
Van haer ontsteken hert : De slagen die haer raecken ;
Het sterven dat haer dreight, de leemt, 2) die arger is,
En voor lang sterven streckt, sien beid' haer oogen mis .
't Zijn blinden diemen hoeft, en niet en kan ontbeeren,
Vijf-stuyvers-blinders 3) 's daeghs, om vyand of to weeren,
Om vrienden voor to staen, en sy gaen op het merck
Van Eer en Onderhout stantvastelick to werck
Dat 's redelick gesien : maer kanmen moedigh noemen
Dat voort moet ?
Neen, zij worden gedreven door Honger en Eer, en deze laatste is eigenlijk Vrees van Oneer . Enkelen slechts worden gedreven van over voor Gods zaak en wagen daarvoor kloek lid en
leven . En wat is nu het loon zoowel van hen die verwoed, als
van hen die kalm hun moed getoond hebben ?
Nu, 't strij den heeft een end ; daer is veel eers bevochten
Maet en Toorn heeft verricht al wat sy beide moghten :
De Peck-ton gaet aen brant, de Vier-pijl en de Klock : 4)
2) verminking . 3) de Soldaat in de Sueldichten zegt : Om
1) schatten, beoordeelen .
een vi. f stuyvers 's daeghs ben ick gereet to sterven . 4) gaet aen, d . i . raakt in bewe-ging, aan het kleppen .
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De Dichters mengen lof en eer met ernst en jock
Eer is de beste buyt ; dat geef ick bey gewonnen ;
Wie deelt then besten buyt ? Sy die de Webbe sponnen,
En komen kreupel t'huys, of krijgen voor haer' serck 1)
Het bloedigh aerdrij ck ? Neen, de Reeders van het werck,
De Hoofden van de saeck, de Leids-luy van de schaeren
Gaen met de Croonen door ; wie meent ghy dat sy waren
Die Alexanders deught verhieven tot den throon,
Die Cesars boosen wil volvoerden ? blinde doon,
Bunt voor vijf stuyvers 's daegs ; hoe hieten die Soldaten ?
Geen' schrijvers hebben 't oyt, mijns wetens, nae gelaten
Wat dunckt u, PARTHENIN, is yemand dichter blint,
Dan die sich selfs verliest en voor een ander wint ?
Hoe is 't ? 4n 't bloode dan, zijn 't bloode Wen die wel sien,
Die daar voorsichtelick na 't bergen van haer vel sien ?
Noch blinder ; bloode Wen zijn blinde Wen voor al,
Sy sien maer door een oogh dat midden door den bal
Het vreese-vlies bedwelmt : sy sien geen blat bewegen,
Sy meenen, 't is een loot : sy sien geen' blooten degen,
Sy'n 2) voelen hem in 't hert ; sy sien geen kruit aen gaen,
Sy'n dencken, 't yser komt recht op haer leven aen ;
Sy bucken voor een' vliegh, sy schricken voor een' vogel,
En, of het duycken waer een' borstweer voor een kogel,
Sy struyck'len 3) ongequetst in 't vlacke velt ; in 't end,
Sy deinsen blindeling, en die 't dan tijdighst wendt,
En met de hielen schermt, en op den rugg laet waeyen,
Siet scherper in den wint 4) dan die het voor-hooft draeyen
Van daer de blixem komt, en sien niet dat de man
Die naer sijn' vyant siet, kan dat sijn vyant kan,
Kan winnen en verslaen, en dat begin van loopen
(Sett Schand en Eer op zy) het end is van haer hopen,
En dat een man die wijckt sijn lijf ten besten geeft,
En 't levee, soo by 't berght, verblindt van schaemte leeft .
De Ionge Li'en zijn blint, ('k wil van geen' Liefde spreken
Wy waren oock eens j oogh : maer onder die gebreken
En lagen wy noyt sieck) de Ionge Li'en zijn blint
Van eigen waen in 't geen een yeder 't soetste vindt .
't Licht van de nieuwe Wer'ld slaet flick'righ in haer oogen ;
Sy vrij en 't als de mugg ; het redelick medoogen
Der ouden, die se sien verzengen aen d e vlam,
1) graf.
2) sy en
of zij ; zie het Woordenboek op Of, bl . 77 .
beter acht (zoo meenen zij) op den vijand .

3) vallen. 4) geeft
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En komt haer niet to baet ; haer onderwijs is lam,
Haer' reden is bequijlt, sy hebbense vergeten,
De rechte levees konst, (die dese beter weten)
Haer woord is tandeloos, sy suffen onder 't pack
Van grijse jaeren, sy zijn lusteloos en swack,
Sy mogen in de jeught, die lustigh is van krachten,
Geen vroolick wesen sien, sy straffen en verachten
Al wat haer niet en smaeckt : de minste vreught is sond
Sy dencken niet hoe groen wel eer haer herte stond ;
Haer' oogen zijn soo swack, sy sien door lange dagen
Het groene wambas 1) niet, dat Groote-vaer gedragen
En lang verseten heeft : maer j onge Li'en zijn kloeck ;
Sy kijcken sonder bril in 's Werelds groote boeck,
En lesen 't lustigh door : en vinden sy daer bladen
Met inckt van swaerigheit en kommer overladen,
Sy gaen niet door de sloot, sy springens' over heen,
En maecken wit van swart, en smelten Iae tot Neen
Tot dats' eens inde keers haer' wiecken voelen schrempen ; 2)
Dan gaen haer' oogen op, dan siense dat haer slempen,
Haer hollen, haer getuysch 3) 't pad naer beneden is,
En dat de rechte baen verr mis getreden is .
Dan d'oude zijn oock blint : (ick wil haer niet verwijten
De quelling die haer slijtt en ons begint to slijten)
'k Heb 't op haer oogen niet ; maer oude Li'en ziju blint,
En werden kinderen in meest haer onderwind
Sy schem'ren van verr-sien, sy struyckelen van vreesen,
(Daer 's een voorsichtigheit die 't al to seer kan wesen,
En die 't Crystallen vat to kommerlick 4) versett
Ontvalt het, want daer was all bevend' op gelett)
Sy hoopen over een al wat sy sien en saghen,
En om een uer beraeds besteden all' haer dagen ;
Sy weten al wat was en al wat wesen kan,
En sien op 't Mogelick als gingh 't al aen den man .
Soo valt haer j a-woort stram, en schiet haer vander tongen
Als aengebacken struyf : noch duncken haer haer' longen
Te schielick van geblaes, en, op het lest besluyt
Van 't lietj en, zijn sy maer ter halver wegen uyt .
Haer' Kinders minnen sy soo 5) haer haer' Ouders minden
Maer in het tweede lit zijn sy de soetste blinden
Van al dat niet en siet : By een misboren kint
Van Dochter of van Soon ? geen Minnaer is soo blint
1) wambuis.

2) krimpen, verschrompelen .

3) dobbelen .

4) bezorgd .

5) zoo als .
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Sy sien niet dat bet hinckt, sy sien niet dat het scheel siet,
Sy sien sijn' bulten van de billen tot de keel niet,
Sy sien bet onkruyt niet to wieden, dat in 't vet
Der nieuwe gronden sijn' vergiften wortel set
Kints Kintje magh geen quaet : al wil 't de Moer verhind'ren
Kints Kint staet alles vry : sy werden selfs Kints Kind'ren,
En broeyen K ints Kint mal, en geven 't sulcken ploy
Van luy, van onbeleeft, van kostelick, van moy,
Van vuyl, van onbesuyst, van snoeperigh, van vraetigh,
Van vreck, van stuer, van steegh, 1) van dertel, van wanwaetigh 2)
Dat Vader qualick weet, dat Moeder qualick siet
Waer me den rechten bocht to krijgen in het riet .
Swijght van den ouden tijd : ghy hoeft bet niet to spreken,
Sy spreken 't sonder end : men kend'er de gebreken
Van dese eewen niet ; Gerechtigheit en Deught,
En Liefd' en Zedigheit was 't quaedste van haer' jeught
Men schold sijn' Broeder niet, men wist van geen bedriegen,
Men haette Vleyery, en Achter-klap en Liegen,
Men gingh den rechten wegh ; daer was geen' O verdaet,
Geen Gulsigheit in buys, geen Hoovaerdy op straet ;
't Was in de gulden Eeuw, de Werld was onversleten,
't Schijnt Grootvaer hadd noch in den appel niet gebeten
En 't scheelt maer vijftigh jaer van haer tot onsen tijd .
Siet hoe bet klaer gesicht in 't grijse haer verslijt .
De tijd liep als by loopt ; de boosheit ging haer' gangen,
Daer was soo veel to doers met pijnigen en hangen
Als Banck en Beul vermoght, en, ben ick niet heel blint,
De Soon gelijckt sijn Vaer, de Moeder was als 't Kint .
De Ioffrouwen zij n blint (hoe sal ick hierdoor raecken,
Wat aensicht heb ick nu, wat bloedeloose kaecken,
Die u met desen troost to velde komen derv ?
Maer u en teeckenden ick noyt op desen kerf ;
Of soo gh'er oyt op stoat, het m erck is uyt-gesleten
Of immers ghy en hebt u noyt ontsien to weten
Dat uw' Vrouw Groote-moer Heer Adams Huysvrouw was)
De Ioffrouwen zijn blint : sy sien maer door bet glas
Van spiegels die de damp van eigen waen besoetelt,
En vragen aen dat Glas, als 13) langh genoegh gehoetelt, 4) .
Gehult 5) is en getoyt, hoe ben ick, schoon of niet ?
't Glas antwoort wat het siet, maer sy en vatten 't niet .
1) stug . V a n Beers, In Verlof : Maar, van kindsbeen af, was hij norsch en steeg . 2) onwetend . Kil. waetigh a c u to s ; wanwetigh, i g n a r u s . 3) er . 4) gebrod deld, gebeuzeld.
5) gekapt.
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Noch eens, wat ben ick, blanck van huyt, en blont van haeren ?
't Was sou wel antwoorden, maer weet het niet to klaeren
't Vraeght selver, Ioffertj e, wat zij t ghy, dat of dit ?
Daer sitt een smeerigh root, daer sitt een konstigh wit
En maeckt my twijffel-blont : het stuyft 'er stof van boomen 1)
In die gekrulde lock : heel Cypers en heel Roomen 2)
Staen tusschen u en my ; waer zijt ghy? Wel gevraeght
Maer elders werdt haer' kunst geluckiger gewaeght
Een Lager van sulck Wilt ontmoetse by der straeten,
En roept, o blanck en bloat ten hemel afgelaeten,
Wie kan u wederstaen ? en sy en siet 3) het niet,
Onnoosel' oogeloos', dat hyse niet en siet
Sy siet het snel en wel, dan 't lust haer niet to weten .
Dit mach de soete, dit de sotte blintheit heeten
Maer geen' en streckt soo wijt . Van aller eewen herr
Was liegen Vrouwen voer : 4) Ick raeckte noyt soo verr, 5)
Of Vrouwen-lof was lief. En, soo Bedrogh en Liegen
Van 't naeste Maeghschap ziju, noodsakelick ; 6) Bedriegen
Hoort Liegen met vermaeck ; en Poeyer en Pinceel
En Vliege-plaesters, 7) Hul en Krul, Kant en Fluweel,
Is een verbintenis van hoffelicke logen
Wie daer min aen besteedt dan 't uyterste vermogen
Van liegen heeft het Hof maer blindeling doortast
De vrouw die schoon wil zijn, wil 't hooren, dat gaet vast .
Ook de > kaeckelaers" zijn blind, en niet minder de > swijgers" ;
de eersten zien enkel door den gaim hunner woorden en letten
noch op de plaats waar, noch op de zaak waarover, noch op den
persoon, tot wien zij spreken ; mits dat haer seggen klinck', soo
houden sy 't gewonnen
slaet wijsheit voor, of jock, 8)
Sy luyden d'er op in : wel-spreken en veel spreken
Is haer de selfde konst . veel' woorden, veel' gebreken,
Sprack een wel-sprekend man : maer sy en hebben dat
In langen niet gesien, of nimmermeer gevat .
En de zwijgers ?
sy sien maer door haer ooren ;
Sy hooren en sy sien, maer sien 9) niet wat sy hooren
Sy proncken met haer' stilt', en die se swijgen siet,
1) poeiers van geurige bloemen .
2) parfumerieen en blanketsels, zie bl . 244, aant. 6 .
3) beseft. 4) voeder, verloksel .
5) waar ik ook kwam .
6) onvermijdelijk.
7) mouches,
.
20
.
8)
scherts,
dwaasheid
.
zie bl . 230, aant
9) beseffen.
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Schrickt voor haer stom gesicht ; want stilt' heeft haer bediet
En maeckt Matroosen bangh en dreight haer met tempeesten
Maer stomte, PARTHENIN, is eigenschap van beesten,
En spreken heeft sijn' uer ; en swijgen buytens tijds
Beduydt veel droomens, veel onwetens, of veel spijts .
Daer gaense veel of groot, 1) die geen' bequame reden
Haer weer-woort waerdigh sien .
De Singers zijn soo blint als vincken die 't soo 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 zeil, sy willen van de kust
Geprest, gepijnight zijn : maer voerens' eens haer winders
Van Land to Zeewaert in, sy konnen 't huys niet vinden ;
Sy krijgen lust in 't spel, als Kinderen op straet ;
Sy sien niet wat de wet van 't singers is ; de maet
Sy sien niet wie daer geewt, en wenschtse met haer' gorgel
Te bedd' of aen een' galgh : een loot light op haer Orgel, 2)
Het huylt onendelick, en diese swijgen doet
Heeft meer gewelts van doers, dan diese bidden moet .
Van deze blindheid erkent de dichter zelf niet vrij to zijn . 3)
De Springers zijn soo blint als Clavecingel •p ennen ;
Sy hipp'len then ten spot die haer den hals of mennen
De Speelman drijfts' om hoogh, en geesseltse weer veer,
Constantinopolen, nocli Roovers van Algeer
En quam 't noyt inden sin haer' afgetouwde 4) slaeven
Soo vruchteloosen sweet ten hals uyt to doers draeven
't Is Christ'nen slaverny ; sy sien niet dat de man
Die haer in 't ronde ruckt niet anders leven kan ;
Sy zijn genoeghlick 5) blint ; sy sien niet dat by heden
De gangen tegen spreeckt, die 't gisteren to treden
De schoonste mode was ; sy sien niet dat by staegh
Op niewigheden droomt, en yet dat weer behaegh'
Om dat het noyt en was .
Steeds moet er iets nieuws uitgebroed worden > om man en
vrouw heel av'rechts to vermoeyen," en weet men het niet hier to
lande, dan Loch wel to Parijs ; de heele Fransche hel braakt onophoudelijk nieuwe ijdelheden, waaraan onze blinden zich bevallig
vergapen ; wat to Parijs versleten is, geldt als van het nieuwste hier .
1) manger.
2) op de windlade van hun orgel, nl . de keel (ten gevolge waarvan de iucht3) zie Levensschets § 14 . 4) afgeroste . 5) op vrooltjke wi. ze.
aanvoer niet gestaakt wordt) .
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Soo blind en ben ick niet in menschelicke dingen ;
Ick sie wel dat de vreught door singers, of door springen
De jeught ten hals uyt wil, en, als men springen moet,
Is mog'lick by minst blind die 't minst onmaetigh doet ;
Maer 't moeyelicke mal, en altij ds nieuwe vodden
Gaen boven mijn gedult : men kan papier verbrodden
(Mij dunckt ick 't red'lick kan) met al to dert'len int ;
De school-strick, 1) voor goet schrift, maeckt schrift en schrijver blint .
De wijste Coningh danst', (hoort, vrouwen, en hoort, Heeren)
Maer op sijn' eigen snaer, en deed het God ter eeren,
En mat sij n' treden niet op uytheemsch onderwij s ;
Sijn heiligh herte was sijn' voet-maet en sijn' wijs .
Ialourse li'en zijn blint : sy sien maer door haer' droomen
Sy sien dat niet en is ; sy soecken dat sy schroomen ;
Sy tasten naer haer seer en vinden 't, als een dief
Die een 2) in 't doncker grijpt, al waer 't hem wel soo lief
Daer waer Been vatten aen ; haer' Liefd' is over-liefde
Sy lijden, billick, niet dat yemant sich geriefde
Van 't geen haer eigen is : haer Liefd' en is maer Haet
Die van 't geliefde niet vermoeden kan als quaet .
Wantrouwigh' achterdocht is een' mismaeckte schaduw
Van Liefdes eigenschap . lalouse man, beraedt u,
Ialouse Vrouw, siet om ; uw' swackheit werdt bewaeckt ;
Daer staet 'er een en loert, soo ghy 't ten bontsten maeckt,
Die uw' verzieringen 3) met waerheit wil bekrachten .
'k Heb vrouwen licht gesien, om datmense soo achten ;
'k Heb manners buyten 't spoor gevonden, als uyt spijt ;
Om d' ongerechticheit van grondeloos verwijt
Te wreken met der daed : Dief heeten, en dief wesen
Waer d'onderscheiding waert, stood 't op der menschen wesen,
Wie 't is en niet en is, maer, meenden sy, die 't hiet
En niet en liet, waer wijs, by die het hiet en liet ;
't Was redelick de naem to passers op de wercken
't En is geen' nieuwe huyck, 4) ick gaed' er met ter Kercken . 5)
Dat is het rechte paer daer van de Waerheit sprack,
Twee blinde leiden d' een den and'ren in de wrack . 6)
De Lagers in haer velt, de Tuyschers op haer' schijven
Zij n blinder dan de snep die m' in een net kan drij ven
1) grillige krullen en versieringen, waarin de toenmalige Schoolmeesters uitmuntten .
2) dien iemand .
3) verdichtsels .
4) een kleedingstuk, bier zooveel als naam .
5) ik
ben bij dat kleed (dien naam) bekend . 6) volgens kantteekening van den dichter, zie Matth .
XV, 14 : Indien nu de blinde den blinde leidt, zoo zullen zij beiden in de gracht vallen .
Wrack
wak, volgens Holtrop .
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De Lagers sien geen' storm, geen' bagel, in haer' loop .
De Tuyschers kennen munt, noch klein' uyt grooten hoop ; 1)
Soo lang haer kleine Hoop 2) van winners houdt by d' ooren
Haer' halsen zijn verstijft, sy sien maer recht naer vooren,
Niet eens meer achterwaerts, daer byster' Armoe staet
En drij ft haer' kind'ren met den bedelsack laughs straet .
De Pleiters 3) zijn soo blint (ick derf geen' Rechters raecken)
Als droncken Schippers zijn, die malle gissing 4) maecken,
En zeilen tegens tij, met weinigh wints in 't Schip,
En drijven achter uyt, en meenen dat de klip
Daer 't Schip voor over 5) moet, van uer tot uere nadert
Tot datse, moe gestreeft, geschreven en vergadert,
Met open' ooghen sien haer' lang misleide hoop
Verdwijnen in een' web van sackers over hoop .
Het heele Hof is blint : (hier moet ghy my gelooven ;
Men magh den ambachts-man sijn' eere niet ontrooven ;
Getuigen gelden wat, maer sijn' verklaering meest
Ick sweer bet op mijn boeck : 6) 't is laugh mijn stijl 7) geweest,
En, naer ick hoop, of vrees', by sal 't noch lange blb ven)
Den Hoveling is blint : het schoonst van sij n bedrij ven 8)
Betrouwt by op sijn oogh, dat door de mode siet .
Den nevel die daer staegh van uyt den Zuyden 9) vliet
En ons gesicht bedwelmt gelijck de mist van 't Noorden .
't Onredelixt gestel 10) daer menschen oyt van hoorden
Werdt een bevalligheit door desen waessem been,
En soo oneindelick zijn de bekoorlickhe'en,
Dat my de there tij d in kruym'len soud' ontvallen,
Eer ick 'er 't end of sagh ; 'k most noch eens KOST'LICK MALLEN,
Als ick 't uytvoeren sou, maer 'k heb mijn een oogh blint
Gekeken aen de vlagh van desen warrel-wint ;
My lust bet tweede niet daer over uyt to schrijven .
Daer is een' ander schel, van geen gesicht to wrijven,
Dat in den Hoofschen roock sijn' luyster hebb' bemorst
Den Hoveling en siet geen onderscheit in korst
En kruymen van oneer, in doyeren en schaelen .
Verwijt hem onverstant : by sal u niet behaelen ; 11)
Verwijt hem meer gebrecks dan in een aerdigh beest
Te lijden soude staen van 't minste tot het meest,
Hy houdt het u to goed ; verwijt hem eene logen,
1) zien geen onderscheid van munt, of van een' grooten en kleinen stapel .
2) hope.
3) pleitzuchtigen . 4) verkeerde berekening . 5) voorbij. 6) gildeboek ; schertsend brengt
8) opschik.
9) Parijs .
hij de hovelingen tot een gild ; dus ook 7) stijl = ambacht, vak .
10) de dwaaste dracht.
11) betrekken, halen in moeite.
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Ghy moet 'er me to veld ; de degen werdt getogen
Om waer to maecken dat by Mensch geen Mensch en is,
Geen Logenaer in 't minst : al weet het sijn Gewis,
Dat Menschen Menschen zijn, dat 's Logenaers geboren : 1)
Hy wil, by kan, by magh sijn' Menschelickheit niet hooren
Van eenigh even Mensch ; de Lemmer moet sijn recht
Verweeren in een wilt en twij ffeligh gevecht .
Hoe vaert de Logenaer ? soo God wil, kan by schermen,
Hy wint het mogelick, en siet sijn 's Broeders dermen
Ten buyck uyt met een' vreught die geen' gelijck en heeft .
Nu is 't een Moordenaer ; maer siet, die langhste leeft
En is geen Logenaer . Hoe is 't proces gewonnen !
Maer soo de konste lieght (daer zijnder these konnen
Met poppen voor 't geweer, 2) en met de punten niet)
En soo de Doot verschijnt, daer bloet of voet ontschiet,
Ea vindt by geenen tijd om seggen, God der waerheit,
Vergeeft my Logenaer, die nu voor 't eerste waer seit .
Nu is 't een Moordenaer die hem waer dencken de,
En met een' lompen steeck de waerheit over stre . 3)
Hoe vaert de Moordenaer ? soo lam, hem God doet levee
Betreurt by sijn geluck, en voelt sijn' ziele beven
Voor 't uiterste Gerecht, maer beurt hem merghen weer
Te hooren dat by lieght : aen 't daghen, aen 't geweer,
Aen 't schermen, aen de Moord : Want, hoe wy 't ons ontgeven, 4)
't Is beter, Duyvels zijn, dan Logenaer to leven .
Dat 's uyt sijn oogh gesien ! maer God, die alles siet,
Vindt sulcke sienders t'huys, wanneer, en segh ick niet .
My walght van bloet en moort : Ick gae tot and're blinders,
Tot blind' onnoosele ; door 't heele land to vinden,
Die 't meenen al to sien : De Letter-Li'en zijn blint ;
En sien maer door haer boeck : sy struyck'len als een kint,
En meenen vast to gaen in al haer doen en seggen
Vijf roepen, dat 's de wegh, tiers konnen 't wederleggen
En Waerheit is maer een' . Hier loopt de Son in 't ront,
Daer is 't de Werelts werck by nieuwer fixer vont ;
En waerheit is maer een' : Hier zijn ons' oogen boogen,
En schieten straelen uyt : daer is 't een' grove logen,
Daer is 't maer spiegel-glas, en neemt de dingen in,
En sendtse met bescheit 5) naer d'algemeenen sin
1) Ps . CYVI, 11 : ik zeide in mijn haasten : Alle menschen zijn leugenaars . Rom . 111, 4 :
doch God zij waarachtig, alle mensch leugenachtig, gelijk geschreven is . 2) proppen aan
het uiteinde van den schermdegen . 3) deed bekennen.
4) hoezeer wij het ons uit de
gedachte zetten (dat het verkeerd is zoo to spreken) .
5) oordeel.
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En Waerheit is maer een' . Hier drincktmen Gout 1) met stoopen ;
Daer is 't een valsehe toogh : hier hoeftmen 't niet to koopen,
Men spilt 'er niet soo veel als Yser aen of Stael
Men maeckt bet van klaer Loot . Hier kanmen 't al to mael ;
Daer weetmen niet als Niet . 2) Hier kanmen 't Vier-karat ronden,
En 't Rond vierkanten ; daer zij n 't gron deloose vonden
Hier heeft men 't Eewige bewegen, daer is t mal
Hier loopt het Bloet rondom, daer doet het niet met al
Hier is de Timmerkonst 3) een' wetenschap met reden ;
Daer kanse, die'r maer gelt en sin wil aen besteden
Hier weetmen 't Lang en 't Breet, daer weetmen 't Breet alleen,
En lacht de Lang-konst uyt : en Waerheit is maer een' .
Hier zijn de dingen stof van Bollekens, 4) die werren,
En maecken vocht en droogh, en scheppen Son en Sterren ;
Daer is 't een wack're droom, en soo, genoegh geseit,
Dat yeder schepsel 5) werckt naer sijn' verborgentheit : 6)
Hier kan bet pit alleen van kruyt en blom genesen ;
Daer moetens' heel in 't lijf, of 't beste werdt verwesen : 7)
Hier weetmen, maer ick voel mijn' pen noch soo vol ints,
Soo vol vertwijfelings, soo vol strijts, soo vol blints,
Dat, soud' ick hooger gaen, en al den oorlogh melden
Van blinders over hoop, sy vielen wel aen 't schelden ;
De blinde wierden 's 8) eens, en scheidden van 't gekijf,
En tegen 9) my alleen met kruck 10) en pen to lijf .
Noch even wel een gangh . De Letter-Li'en zijn blinden ;
Ick ken 'er noch een snort die ghy van jongs beminden
De Dichters zij n dich t blint : sy sien maer door het Rij m,
En geven 't op voor konst : of 11) Kiste-makers lijm,
Lij m, die maer kleven kan, voor steken 12) en voor schaven,
Voor maet en regelen, 13) den lof aen 't Ambacht gaven . 14) .
Sy tasten blindeling de swaerste saecken aen,
En hopen, wil bet Rijm maer volgen, 't sal wel gaen
En, wil bet Rijm niet voort, sy wenden 't van die wal af,
Weer op een nieuwen boegh, en raeckender soo mal af,
En weer soo lam daer aen (en lam is av'rechts mal)
Dat Reden endelick in 't rij mende geval,
Als inden lij m, verstickt, en siets eens waers' u slepen,
Sy selver wegh gesleept ; en let eens waer sy schepen,
1) o r pot a b 1 e, een heelmiddel, naar men meende, o . a. tegen de jicht, waaraan Prins
Frederik Hendrik in 1647 reeds een paar jaren leed . 2) behalve dat men niets weet .
3) architectuur . 4) atomen . 5) al het geschapene . 6) verborgen kracht.
7) veroordeeld, verworpen .
8) des
daarover.
9) togen, trokken .
10) stok, blindemansstok .
11) alsof. 12) beitelen (steekbeitel) . 13) voorschriften .
14) zou kunnen geven .
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En waer haer ancker valt : sy munten 't op Iapan,
En drijven duysend mijl van daer in Astracan ;
Dat zija Piloten, dat zijn verre-siende luyden !
,,
Kan ick 't u krachtiger als met mijn selfs beduyden?
('t Was tijd ick my beklapt', en by de blinden bracht',
Ghv hadt het al begost, ick voelden uw gedacht)
Gedenckt waer ick begon, waer ick mijn schaetsen aenbond
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 laugh uyt-geseit .
Noch ben ick soo soet blint als een der mede-blinden,
En beeld mijn' sotheit in, ghy suit mijn onder-winden,
Mijn' aller winden loop voor lijdelick aen sien .
Wat seght ghy ? ben ick nu soo blint niet als ick dien ?
Maer 't is Poeten slagh ; sy konnen 't niet ontleggen, 2)
Sy sien geen schooner ey dan dat sy selver leggen
En dreight se met de pley, ghy pijnight 'er niet uyt
Dat eenigh Dichter oyt haer Luyt hebb' over-luydt .
Daer zijn noch blinden meer ; meer blinden ? jae, meer blinden :
Gelooft my, PARTHENIN, ick wist'er meer to vinden
Dan ick 'er heb ontdeckt : 3) en hoe ick verder kom,
Hoe ick meer blinden vind, voor, achter, en road om
Maer klein' en acht ick niet, daer is mijn pen to fier toe
De lompe walgh ick van ; daer is mijn inct to dier toe
De wij se schrick ick voor, de Groote sien ick aen
Gelijck de kinderen het aensicht van de Maen ; 4)
Sy staen my wat to hoogh ; en dan, sy hebben straelen, 5)
Daer geen verset op is, ick heb'er wel sien haelen,
Dien 't luste veel behaels : 6) sy schieten diep, van verr,
Gelijck de Sonne doet en d' allerminste Sterr .
Ick staeck het bij die Spel . 7) Hoe raeck ick nu ten ende ?
0 ! die my dwaelen siet, wij st waer ick wel belende
Doet hier een' minne-proef 8) aen een' arm' blinden man
Die op den dool-Rijm is, en 't huys niet vinden kan .
My dunckt ick had het ooah (het is soo laugh geleden
Dat ick 9) het qualick heugh) op 't eene vande leden
Die onse toortsen zijn, en daermen door het glas
Yet vuyls, yets onganschs, 10) yet bekommerlix in las .
Is dit nu 't heele pack, zijn wy tot daer toe effen,
1) keuvelen, zie bl . 265, aant . 5 .
2) ontkennen, loochenen .
3) aan het licht gebracht.
4) d . i. vol ontzag .
5) pijlen, die men niet afweren (verzet) kan .
6) zie bl .
7) Kil, spelle, s p i n u 1 a, e s p l i n g e (epingle), dus woordspeling met
284, aant . 11 .
ik steek er een speldje bij .
8) blijk van vriendschap, liefde .
9) mij . . heugt ; zie van
Helten, Vondels Taal, 4 167 .
10) orgezonds .
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En voelden wy ons noyt een ander' lemte 1) treffen ?
Wel seven . Maer een Oogh, een oogh is sulcken schat
't Is wel,,waerachtigh : maer waer laet ghy 't Kelen •gat,
En ander' Enckele, 2) voorsichtelijk to melden,
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 sterft daer kan een tweelingh troosten ;
't Is altijd Oogh om Oogh, al stood de Son in 't Oosten, 3)
Die t'onsen West-waert hanght, een oogh waer ruymt van licht .
N u leeft by noch, die sprack, soo 't rechter u ontsticht,
Verwerpt het : 4) en by leeft, die 't een en 't ander bouwde
't Waer wel wat ongerijmts, dien ick een' Keel betrouwde .
Een' Mond, een' Longh, een' Maegh, een' Lever en een Hert,
(Elck is my 't leven waert) 5) dat ick mis-trouwigh werd
Om sorgeloos een oogh op sijn' sorgh to beleven . 6)
W at lightm'er op en dinght ? Wy hebben maer een levee,
Wy hebben maer een' Ziel, die God behouden moet : 7)
Onthaelt by s' ons, 't is wel al wat de Schepper doet,
't Goet gaet van waer het quam ! mits 't eene van twee oogen
Ten Hemel binnen raeck', soo blijftmen onbedrogen .
Maer daer en komt geen licht van oogen toe to baet ;
Veel sien en geldt hier niet : men siet meest allom quaet,
Ten minsten ydelheit ; dat is bet rechte teer-gelt
Tot d' Hemels reise niet, men eischt ons wat, dat meer geldt
Men seght ons niet, Siet uyt ; maer siet 'er uyt ; 8) en hoe?
Als Ick geduldige ter doot des Cruyces toe
Men seght ons, Laet u sien, en laat uw weldoen blincken,
Soo dat Gods heerlickheit en uw' eer t'samen klincken.
Dus, PARTHENINE, (want wy zljn malkand'ren moe
Geprevelt) weder nae den Pottebacker toe
Hem volgen voeght de kley, 9) en breeckt by ons tot scherven,
Ons hopen staet in hem, al soud' by ons doers 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 mis ;
Ick spreeck een heiligh woort : laet ons op 't hooghste Lot sien,
Blint en onblint is een ; De vrome sullen God sien . 10)
1) gebrek.
3) al waren wij in den mor2) andere lichaamsdeelen, die enkel zijn .
gen des levees.
4) kantteekening der dichters : Matth . V ., 29. Indien dan uw rechteroog
u ergert, trekt het uit en werpt het van u .
5) voor het leven van waarde.
6) dat ik
niet een oog hem (dien ik enz .) toevertrouwde en niet zonder zorg, vertrouwende op zijn zorg,
voortleefde . 7) moge . 8) toont u, vg1- gij ziet er netjes uit ; dus geduldig, lijdzaam als Jezus . 9) kantteekening des dichters, Ephes . V, 1 : zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen . 10) k . d . d. Matth . V, 8 : zalig zijn de reinen van harte ; want zij zullen God zien .

UI T „H OF WYCK ."

OOK IN 'T BERAAD HOUDT MAAT STAAT .

Soo verr gaet menschen macht in allerley belang ; 1)
Beraeden, overslaen 2) sijn' voile stade 3) lang ;
Meer eischt men hem vergeefs, maer 't lang heeft ook sijn maeten
Die lang doen kan en magh, moet ook eens konnen laeten
Is 't overdencken goet, het over 4) dencken niet
Hy siet sijn selven uyt, die al to lang doorsiet
Ons oogh verdrinckt in 't werck daer 't moed in is geswommen,
En ons vernuft beswij mt, gelijck die, hoogh geklommen,
Met schrick to rugge sien, en weten niet waer heen,
Om hals en been geheel to brengen naer bene'en .
Soo raeckt men bijster 's weeghs in 't soecken van veel' weghen,
En daer en komt geen end van stadigh overwegen
Die altijd willen doers en hebben noyt gedaen ;
'T schael-tongesken moet eens in 't huysken blijven staen .

AAN MIJNE ELZEN .

Heilsaemen Elsen rack, 5) wie soud u konnen derven ?
Ghy doet ons vreught en baet in levee en in sterven ;
Uw leven streckt voor muer, met een, en voor tapijt
Uw leven geeft ons warmt, en koelte, naer den tijt,
En altijt louwe warmt en altijt stil verkoelen ;
Uw' doode beenderen verquicken ons gevoelen,
Als 't Ys en Sneew verdooft, het is een meerder goet,
Gestorven, goet to doen, dan meenigh mensche doet.
Maer branden is to wreet voor sulcken dienst van levee
2) overpeinzen ; denk bij ,gaet ."
1) belangrijke zaken .
5) reeks, zie bl. 225, aant . 7 .
4) to veel .
H. H.

3) gelegen tijd ; zie Kil .

19

290

UIT

,HOFWYCK ."

Daer is een' minder' pijn, die u niew leven geven
Of 't oude lengen kan : ghy leent uw' lieven romp,
Daer Schip en goet aen hanght, tot booren van een' pomp,
Van kokers onder aerd, daer wateren door sluysen, 1)
Spijt Roomens Metsel-werck, en Brussels loode buysen,
Daer Klinckaert, en Arduyn en Coper moet vergaen,
Daer stadigh lappen is en view verboeten 2) aen,
Daer overleeft uw lijf, en daer ontsterft 3) uw sterven,
En daer gerieft ghy kint, kints-kinderen en erven ;
In 't water stond uw' wiegh, uw' doot-kist light in 't vocht ;
Daer duyckt ghy, en ontgaet de schennis van de locht
Onsterffelicker lof verdienen noch uw' stoven ;
Onsterffelicker pen dan dese maghse lovers ;
Myn' uytspraeck schiet to kort, wanneer ick overslae,
Wat winst is door verlies, wat voordeel is door scha .
D'ondanckbaer Eicken stam en laet zich maer eens houwen
U kan ick hondert mael behouwen en behouwen : 4)
Behouwen ? dat 's niet al, ghy levert goet voor quaet,
Ghy voedt die u verd oet, ghy segent die u slaet,
En, die de vreught wil sien van dickwils niewe telgen,
En neem' niet als de moeyt van wreet zijn en verdelgen ;
'T onthoofden geeft de winst : waer is dat noch gehoort ?
Meer kinders dienen my, hoe ick meer ouders moord .

STAATSCHE EN STEEDSCHE ZORGEN, HOF- EN KERKKRAKEELEN
IN DEN BAN OP HOFWYCK .

Het gemelick 5) verhael van Staetsche vodderijen,
Van Werelts werringen 6) en meen ick niet to lijen
(Die wetten schrijv' ick voor) ick ban den heelen Haegh,
Met al sijn achter-klap, ick ban de vuyle plaegh
Van loose pleitery, ick ban d' omstuymigheden
Van over-heerigh 7) volck in ongeruste Steden,
Den niewen overgangh. 8) Ick ban het bits vermaen
Van Kercken-spertelingh : Staet uyt 9) Arminiaen,
Die op den Gomarist uw' tanden meent to slijpen ;
En staet uyt, Gomarist, die desen meent to grijpen
En krabben d' oude roov' van 't seer van Achtien op
1) door eene sluis, een' duiker loopen .
2) verbeteren .
3) houdt op to sterven, zie
bl . 229, aant. 9 .
4) afkappen en behouden .
5) verdrietig.
6) H . brengt bier en elders de beteekenis van wereld in verband met werren, warren .
7) dat zich boven zijne
heeren wil stellen.
8) aanstekelijke ziekte, pest ; zie Kil:
9) buiten.
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All' die u sulcken gal voelt steken in den krop,
Ick bid u staet van verr, en laet de vuyle luchten
Van sulcke poelen hier d' onnoosele geruchten
Van beter onderhout niet smetten met verdriet
Vergal ons' eenigheit met sulcken Alssem niet .
In 't drucke vanden Hugh verdraeghen wy 't by tijden,
En draeghen met gedult al dat men daer moet lijden,
En staen ons' poos to roer, en vinden in 't krackeel,
Wel tegens heugh en meugh, ons ongesochte deel,
En sien ons niewen haet voor ouden dienst bestellen,
En met gerockten vloeck 1) voor vrome meening quellen
Hier zijn w' op Hofwijck, schouw 2) van al dat Hooft en Haeght,
En al dien d' onvre lust, en dien de vre mishaeght,
Mishaeght ons' broederschap, die sonder Eeck en Alssem
Naer Waerheit en niet meer, der Zielen eighen Balssem,
Door soete wegen spoort, en houdt geen onderzoeck
Haer' moeyte waerder dan Gods een en ander Boeck. 3)

HOE HUYGENS PRAET UYT HET BOECK DAT GOD HEEFT WILLEN SPAEREN
TOT ONSER ZIEL EN LTCHT, VAN DOE WY NIET EN WAREN .

In 't een en 't ander Boeck zijn een en ander' Bladen
Voor onser ooghen mist met duysterheit geladen
De Waerheit isser in, dat 's klaerheit sonder vleck ;
D'onklaerheit is alleen der Leseren gebreck ;
Die dat den Schrgver wijt, doet even als de blinden,
Die midden op den dagh den middagh niet en vinden,
En keuren hem voor nacht, om dat haer alles swert
In haer onkunde dunckt, en 't wit onthouden werdt.
Al 't noodighe nochtans is klaer voor alle Vromen,
Als middagh : uytgeseght, de moedwil onser droomen ;
Den Leser die sich minst in sulcke droomen voedt,
Gedijdt ontwijffelick bet noodighe tot goet .
Maer deser redens toom en zijn wy soo niet machtigh,
Of by ontslipt ons wel : soo dat ons klaer kaerachtigh, 4)
En waer waerachtigh werdt : en dan volght meer en min,
Naer meer en min verlaets op 't soet van eigen sin
Soo komen wy somtijts van sinnen wat to schillen,
Soo dat'er twee Zuyd-west, twee and're West aen willen ;
1) vloek eens gerokten .
2) schuw. 3) de Bijbel en bet boek der natuur (bet wonderlicke Boek van SUn' (Gods) ses wereke-daghen) .
4) den schijn hebbende van klaar,
jets minder dan klaar.
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Maer 't scheel 1) en maeckt geen' - twist ; ick haet mijn broeder niet,
Om dat ick liever groen, by liever purper siet ;
'T en is geen Menschen werck ; 't zijn stege 2) beest'lickheden,
Eens anders met gewelt to binden aen mijn' reden,
En maecken plotselick een vyant van een' vrint,
Om dat by sijn Geloof in 't mijne niet en vindt,
Om dat by niet en voelt dat ick meen wel to voelen .
Laegh dat vuyl over boort, wat waerd'er min to woelen,
Wat waerd'er min gespoocks, wat waerd'er min gedruys,
Wat waerd'er koele kalmt' in Kerck, in Huys en kluys !
Om alles in een woord van kort beslagh 3) to knoopen,
Vind ick mijn' even-mensch het toe-pad mis to loopen,
Den Bywegh in to slaen ; of sien ick hem verlockt
Van spijse daer de doot een' tand heeft in gebrockt
Wat maeck ick voor gebaer ? ontstel ick my van buyten,
Ontsteeck ick mijn gemoet ; werp ick then Man met kluyten,
Schend ick hem met verwijt, wensch ick hem erger quaet
Dan dat 4) by eten wil, dan daer by henen gaet ;
Haet ick hem om sijn doen, vloeck ick hem om sijn dwaelen ?
Dat ly den Hemel niet : Ick tracht hem of to haelen,
Ick thoon hem sijn gevaer, ick wijs' hem 't beter pad
Met all' mijn' Redens macht : soo hyse niet en vat,
Ick sucht hem droevich naer, ick wensch hem beter' ooghen,
Ick straf hem met niet meer als broederlick medooghen,
Ick doe hem wat ick wouw dat my gebeuren kond',
W anneer een Broeder my een stal-licht 5) volghen vond ;
God roep ick tot sijn' hulp ; God, die my heeft bevolen
Mijn' vyant wel to doen : want selver soud' ick dolen
En inden doncker gaen, gund' ick mijn' naesten quaet,
En sultte sijn' ellend met Christeloosen haet .

HUYGENS IN EEN DER

2 HOUTEN SOMERHUYSKENS" AAN DEN
GROOTEN WEG .

In 't einde deel ick 't scheel 6) en vraeghe Son en Wint,
Waer ick best sitten sal gedoken en geblindt, 7)
Geblindt en ongesien : meest winnen 't twee van vieren,
Die neffens 't groote spoor mijn Hofwijckjen vercieren,
En doers den Vreemdeling in 't rijden en in 't gaen
1) geschil, verschil . 2) stug, koppig .
3) dat des lezers tijd slechts kort in beslag
neemt .
4) uitg . 1672 : 't geen.
5) dwaallicht .
6) beslis ik het geschil der vier tuinbuisjes, die om strijd mij uitnoodigen binnen to komen .
7) in den donker .
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Uytroepen, 'T is daer moy, en 't staet'er my wel aen.
Daer schuyl ick in de Klim en in de Memme-bloemen : 1)
Daer hoor ick my met lust dan prijsen, dan verdoemen ;
Daer duyck ick achter my, gelij ck de Schilder sat,
Die achter 't Tafereel der Kijckers dit en dat
Beluy sterd' en beloegh ; daer ligh ick, als gestorven,
En hoor, als naer mij n doot : , Wat is daer gronds bedorven,
,,En klare kley gespilt om overdaet van lust!"
Daer hoor ick tegen aen. ,Wel zij hem, waer by rust,
,,Den Planter, die den poel van eertijds wilde weyen,
,,Vercierde met de pluym van altijds groene meyen,
,,En dorst een hoeckjen erfs besteden aen sijn' vreught,
,,En keurde matelick verquisten voor een' deught,
,,En docht, bet gout en was in 't water niet geworpen,
„Dat streckte voor vermaeck van hem en Stadt en Dorpeu ."
Daer hoor ick, wat noch meer ? of wat en hoor ick niet ?
Den Kermis-boer sijn gelt, den Vryer sijn verdriet
Beweenen aen de Meit, die niet eu schij nt to hooren .
Moy Meisjen ; siet rondom, de Boomen hebben ooren
Ick heb bet Voorburghs-bier sien sieden in uw' borst,
En over 't Minne-vier een' and'ren niewen dorst
Onsteken in uw hert, ick heb u Kees sien douwen,
Sien foolen 2) mont aen moat, ick heb den besten Bouwen, 3)
Den niewen Schorteldoeck sien wringers tot een slet, 4)
En hebje 't Claes verboon, Kees hebje 't niet belet .
„Trijn, seid' by, trouwe Trijn, wat heft bet to beduyen ?
„De kolen aenden haert, de M iddagh-Son in 't Zuyen
,,Zijn koeler dan de Sneew, by 't vier daer ick in brand
„Kom, soetert ! eens voor al, waer is j e rechter hand?
,,Kom, nobele kersow, 5) 't is by men ziel ter eeren,
,,En om de werld in echt met suck goed 6) to vermeeren
,,As jouw moy backes is : Wat duyvel schort'er an ?
,,Men Vaertj e sagh'et gaern, j e Mortj a weeter van ;
, Je noom, Claes Gerritse, seit meenighmael, wel, Keesje,
„Hoe maeckj'et mit men Nicht ? gaet an ; het wildste beesj e
,,Wordt mettertijd etemt ; de Knijne worde mack,
,,Het Nachtegaeltje neemt sen koytje voor een tack
,, Houdt j y maer voet by steck ; de Meisj es moete suer sien ;
,,Dat sel wel overgaen ; je selt noch sulcken tuer 7) sien ;
,,Trijn sel iens mit en wip ontdoyen ; dat gaet vast
2) drukken.
3) rok ; zie bl. 230, aant . 22 . 4) slet of sleter : oorsp .
1) kamperfoelie .
hetgeen gesleten of gescheurd, daarna hetgeen beklad of bemorst is .
5) ma :leliefje (Taalen Letterbode I, 265) .
6) uitg . 1672 : slagh .
7) tier, groei, vreugde .
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,,Soo voer ick mit men Pleun : wat had ick s' op epast,
,,Eer't ja-woord schuyven wouw ! dan wouwse, maer sen sou niet ;
,,Die molen liep rondom ; dan souse, maer sen wouw niet ;
„In 't ende quamt'er toe, als ick'er 't minst om docht ;
,,Soo benne w' entelick as lijm an ien erocht : 1)
„Maer, as je weet, het lock 2) en heit niet wille diene,
Oat vleis van ongse vleis en bien van ongse biene
,,Liep speule by de weght ; en 't is met Pleun edaen,
,,Wangt die niet meer en magh 3) die moet wel stille staen .
,,Dan dat waeyt jou in 't zeil ; nouw heb ick wol noch webbe,
,,Noch langd, noch weuninge, Trijn moet al 't hoopjen hebbe,
,,En 't wordt je saem egunt ; gaet an slechts watje meught,
„Je vrijt niet min als 't puyck van Delfland en sen jeught .
,,Nouw mochje miene, kint, nou mochje grouwen, 4) hartje,
Oat ick j e goetj a vry, wangt dat is 't ouwe partj e
,,Van 't volck to langdwort, 5) jae wel degelick in ste ;
,,Maer by kris en by kras (en daer 's gien jocke me)
,,lie deed me gien spuls recht, 6) wouw j y me dat op tij ghe :
,,By gurcke, 7) 't moet'er uyt, al mocht ick 't beter swijge,
,,'k Heb me kley an me gat ; dat weetme t' Hongslaerdijck,
„Te 's Graevesae in 't sangt, to Wateringh in 't slijck ;
,,En offer wat an schortt,' ongs' Anne Jans, me Meutje,
,,En doeter me niet toe ; en Gerrit Oom, 't out reutje,
,,Heit maer ien speul-kint t'huys, soo komt het al op mijn
,,'t Is soet to deelen, daer twie hangden meester zijn ;
,,Neen, lieste, 't aerdsche goet en hoef ick niet to soken ;
„You Hemelse Parsoon, jouw monkje soet besproken ;
„You kaeckjes as en roos, jouw ooghjes as en get, 8)
,,You borsj es, met verlof ; daer ick men pinck op set,
,,(Stil, seyse, schaemje niet, Kees, houdtje hangde voorje,
,,Nouw, Kees, hoe staej a soo ?) wel no a dan, Troosj e, hoorj e,
,,Die hebbe mijn j ong hart ontsteken en beklemt :
,,Jae 't sou niet overgaen, al stondje naeckt in 't hemt .
,,En benje 't boeren moe, en staetje 't melcke tegen,
„Ick weet raet tot en pluym, en mantel en en degen ;
„En voor jouw weet ick raet tot en geporste 9) huyck,
,,Of tot, hoe hiet ick 't oock ? laet sien : eu Haeghse pruyck,
,,En swarte lap voor 't hooft, voor 't steke van de vliege,
,,En bouwe met en hoep, om vroemoers to bedriegen,
,,En schoentjes as me duym, soo kort niet, maer soo smal,
1) geraakt. 2) luk, geluk. 3) kan .
4) gruwen, of keerig z~ n en dit in woorden
uiten, grouwen en snauwen .
5) op het land, zie bi . 262, aant . 8 .
6) valsch spelen,
verongelijken .
7) verbasterde vloek .
8) git .
9) geperste, glanzig .
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„En al 't goet dat de Vent van 't Kostelicke Mal
„Dens heit eretorijckt (ick gis je kent wel lese,
,,Of spelle 0 . N . on) 1) en datter by moet wese ;
„Ick weet raet tot en Krots, 2) met spickers deur'et leer,
,,Als Gertt van Velsens Ton, 3) gehackelt, 4) min noch meer
,,Stae by, de bruyne Meer met ronde witte kolle ;
„Twie meugewer wel voen. Gut, Trijn, hoe souw'we rolle,
„'t Schavot om, langs de Plaets, de Vijver en 't Voorhout,
„Deur al dat luye volck beslagen in fijn gout?
„'k Heb menigh Maenendagh men selver dood ekeke
,,An dat besuckt 5) gesleep : wel, seid ick, selleweke, 6)
„Is dat het ploeghen hier, geeft dat den Haegh de kost ?
„Dan, docht ick, meugelick daer hebbent'er begost,
,,Die 't niet to mackelick en wete to volende
,,Nou benneser aen vast, nou meugense niet wende .
,,Al gaet het by de wint . 'k sagh 't sommigh' an her neus ;
,,En, docht ick, Joffer, of men Vrouw, of enter deus, 7)
,,Rijdt daerje rijdt, men gelt rijdt metje langhs de straete
,,Men haver was to goet om onbetaelt to laete
„Voldoet men ceeltjes 8) eerst, en rijdt dan je naers moe .
„Gut, trock ick na de Hal, en na den Backer toe,
N n na den Brouwer me, en veul meer fijne Borgers,
„(Ja borgers 9) neffens mijn) jouw' schamele versorgers,
,,En sonder die je sturft van honger en van kouw,
„'k Mien da'kker op mijn voys en klachliet hoore souw .
,, W at duycker, dat 's gien kunst, sen hartj e to verblyen,
,,En, aster niet en is, en Boer sen beurs to snye .
,,('t Woort wasser qualick uyt, ick tasters in men sack,
„Ick vongd men Beurs elight : dan 't was klein ongemack,
,,En Ducketon 10) dry vier : al ken 't emens niet deere,
,,De Duyvel hael den Haegh, men wilt niet gaern onbeere)
„Neen, sei'ck soo by men selfs, in 't lock 11) wil dat men Trijn
„Men echte wijfje word, en ick'er man magh zijn,
,,We hanghe me wel wat an sulver goet en kraelen
„Maer, lust ongs pracht of prael, we willen 't braef betaelen
„En gingen w'iens to Bier, to kermis of to mart,
„De witte 12) mosten uyt, of 't gingh noyt van men hart .
„Dat heb je wel, sey Trijn, aers moste we niet leve,
1) de eerste lettergreep van het Onze Vader, dat men de kinderen het eerst leerde lezen .
2) boersche uitspraak van carrosse, karos .
3) si deden een vat vol spikers slaen, enz .
(volkslied op Geraert van Velzen en Graef Floris) .
4) aan stukken gehakt.
5) verwenscht ;
.
besiect,
inatsch,
zie
het
Mnl
.
Woordenboek
6) zie bl. 104, aant. 10 . 7) entre
eig
.
deux, tusschen Joffer en Mevrouw .
8) rekeningetjes .
9) burger en hij die borgt .
10) dukaton, f 3,15 .
11) indien 't lnk .
12) zilvergeld .
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,,Dat ben ick niet ewent, wangt die wat heft to geve,
,,Die macher wat op doen : Maer liever niet ehult, 1)
,,Dan dat ick op men kop sou dragen kap en schult."
Kees voelde dat de Boom to met 2) begon to kraecken ;
Met noch een houw twee dry kond by ter aerde raecken.
Daer hackten by op aen, of 't inden snoeytij d waer ;
En, naer ick mercken kon, daer wierd van twee een paer
D'een rechter hand quam voor, en d'ander liet haer vangen,
En, als een' Lyster-bey, soo sagh Trijn om haer wangen
Al gaende, sagh ick wel, soo wielder veel to doen,
En, naer 't van verre klonck, soo was 't een vrouwen Soen .
Nu, Huyskens, soet vertrek, ghy zijt niet komen drbven
Daer ghy soo vierkant staet ; 't heeft al van swaere schijven
Mb n' lichte Bors outlast, to werden soo ghy zij t :
Maer voor een' sulcken deun 3) schel ik u alles quij t .
My docht Kees Adam was, en Trijn mocht Eva wesen,
En 't Paradijs, hier naest. soo vrijdense voor desen,
De goe'luy van then tijt, doe Waerheit onbevleckt
Met rock, noch onderkeurs, noch hemd en was gedeckt,
Maer ging in Stadt gekleedt gelijck nu by de Boeren .
En, als ick 't overweegh, sy wetens' uyt to voeren,
De soete vryery, met aerdiger bestier,
Dan wy met al ons Hoofsch gelarm en gesoupir ;
Wy schaemen ons Moers tael, als't gelden sal met minnen ;
Verlieft werdt amoureux, en van gevallen sinnen
Niet min als, sens ravis, bekoorlickhe'en, attraits,
Gewonnen guest, faveur, en nemmermeer,jamais,
Bruyn' oogen, beaux esclairs, beaux soleils, en beaux astres,
Misnoeghen, desespoir, blauw schenen-zeer, desastres,
Als of het vryspel self niet kaps 4) genoegh en waer,
Wy doender bellen toe, en haelen, 'k weet niet waer,
Waer me de sottigheit ter degen uyt magh klincken .
Als ick een' Vrij ster waer, de Vrij er sou my stincken
Die uyt den Lande liep om tolcken van sijn hert.

HUYGENS IN ZIJN ,UYTSITT INDE VLIET ."

Wie oyt op Hofwyck was, en vraegh' niet wat ick doe
Ick ben to landewaert, en 't kan my niet verdrieten,
Maer oock to waterwaert, en aende Vliet der Vlieten,
1) getooid met de hul (eene soort van muts) .
kiank, geluid .
4) zotskap, dwaasheid .

2) to mate, langzamerhand .

3) toon,
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De levenste .Rivier, de doorgeploeghste Vaert
Van all' die Holland kent en binnen 's lands bevaert .
'k Geeft voor de waerheit uyt al heeft het schijn van liegen ;
(De tuygen zijn to veel, al socht ick to bedriegen .)
Twee hondert kielen zijn voor Hofwyck been getelt,
Die dagelix door Zeil, of Mensch, of Peerts gewelt
Voor Hofwyck henen gaen . Nu tert ick Rhij n en Maze,
En Dort en Loevestein ; nu lijd ick dat men blaese 1)
Van Sparen en van Y, j ae vande Noorder Zond,
Daer niemant meer gevaers en wedervaerens 2) vond,
Als in mijn' volle Vliet ; die niet en is to naecken,
Men 3) siet'er Schip of Schuyt d'een d'andere geraecken,
Men siet'er Lijn door Lijn gheweven, Peert aen Peert,
Zeil achter Zeil ghereckt, Roer tegens Roer gekeert ;
Men hoort'er van, houw vol, 4) houw binnen, en houw buyten,
Men hoort den Lager-boef 5) sij n ongemack verfluyten,
Of koelen met een liet de bleinen 6) die by rij dt,
Niet nu eens, en eens flus, maer stadigh en altijd,
By doncker en by daegh . Hier hoef ick niet to vraegen,
Wat tij is 't van den dagh ? de Beurt-schuyt kan 't gewagen
En die ten sevenen ten Haegh uyt werdt gebelt,
Die weet ick dat met my de klock van achten telt ;
Die vijf to Leyden hoort telt recht voor Hofwyck seven ;
Dat 's 't uerwerck vande Plaets, dat sonder veer gedreven
En sonder weer-wicht gaet, en daerom noyt en wraeckt, 7)
En daerom vaster gaet dan all' diem' elders maeckt,
En windt sich selven op en drijft sijn' eigen' raden .
Hier treed ick 't soetste pad van all' mb n' soetste paden
Hier treed ick weder zijds op 't kantjen van een' Alas,
Die d'een den anderen verpocchen 8) met haer glas . 9)
Ten Noorden is 't mijn diep, 10) ten Zuyden is mijn Schuyt-nat,
Daer ick dan d'eenen Boer, dan d'and'ren Schipper uyt vat,
En vraege : „waer wilt 't heen, Goe manners, waer van daen ?
„Hoe gaet ghy soo ondiep, hoe zij t ghy soo gelaen ?
,, Maer, 11) Heerschop, seghter een, wy hebben 't ruym vol plancke
„En geeft het goed wat winst ? wy hebbe God to dancke,
„We laden 't to Sardam en komme langs de Meer,
„Deur d'ouwe Wetering, en soo den Rhijn om Peer,
„En soo deur Leidsendam, om to Schiedam to lossen
2) heen en weer varen .
3) men en --_ of men ; zie bl . 278,
1) wind make, poche .
aant . 2 . 4) vol en bij, niet to scherp aan den wind . 5) jongen, het jagertje . 6) blaren.
7) van streek gaat .
8) overpochen, oversnoeven .
9) spiegelblank water.
10) de vijver
van Hofwyck.
11) wel .
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,,Daer krijge we licht vracht van Varckens of van Ossen,
,,Of wat de Koopman wil ; want, kijck, 't is en moy Schip,
,,En 't voert wel licht en swaer ; en krijge we dan slip, 1)
„En moete leeg naer hugs, dat moete we verdrege
„Scha-baet, daer valt to met 2) een kangsjen onder wege,
,,Daer 't treck-gelt op magh staen ; aers moetenw' in de lijn,
,,En halen 't met den hals ; maer dat 's en' korte pijn
,,Aen geun sy vanden Dam 3) en vinde we gien breggens, 4)
,,Dan mach'er 't Zeiltje by ." Hierop volght veel meer seggens,
Naer 't volckje spraeckelick en lichter aen de praet
Als of to helpen is : Maer 't Schip, dat niet en staet,
Ontvoert my 't leste woort of, liever, leste woorden,
Daer ick den sin of gis al stond ick s'aen en hoorden : 5)
,,Claes, roept by tot sijn knecht, die op 't voor-onder staet,
„Hoe lust het Steetse volck een praetje by de straet,
,,Daer 't luys leegs 6) staet en kijckt in 't midde van sijn lussjes,
,,Hoe kooselde 7) die Vent, hoe stil en hoe gerusjes ;
,,Hoe taeld' 8) by na bescheit van den bekenden wegh ?
„'k Namt voor en Hagenaer ; en by men Ziel, ik segh,
„Dat Haeghje weeter of : me speult'er vreemde streke
„Se raken aen groot goet, to met in minder weke
„Dan wy der jaeren an verslooven nat en kout
„Dan wetense gien raet met koffertj es vol gout,
„Dan gaet'et goet soo 't quam, dan tijense na buyte ;
„En 't Roosenobeltje 9) moet springe voor de kluyte,
,,Voor Weuning en voor Wey, voor Kroft 10) en Klaver-kley ;
„Lien goet en valt to dier, het macher of ; wich hey : 11)
,,En dan 't Treweel 12) in 't werck, en dan beget Casteele
„As Torens, elck om 't moyst . Y gut Claes, hiet dat deele ;
„Heit ongse lieven Heer ongs allegaer emaeckt
„TJyt iene slagh van Kley, en worde wy ewraeckt, 13)
„En erve wy in 't goet as Basterde ? wat Duyvel,
„'k Wouw dat men aessem me iens gaen mocht over 't suyvel,
„'k Mien dat icker men spul son speulen as en helt
„Ick sie wel, dieder maer sen lijf wat naer en 14) stelt,
„Eer j'om siet benje rijck, en kusse mit en wape
„Maeckt alle kunste goet ; daer meughj' op sitte schrape,
„Tot datj e Troortj a 15) barst en wordt en Ys're kist
1) slib krijgen of vangen : to leer gesteid worden.
2) somtijds .
3) leidscknndam .
4) bruggen.
5) alsof ik ze stond aan to hooren . 6) met de bijw. s : lui en ledig.
7) 3 ooede, koutte . 8) vragen, verlangen .
9) eene oude Eng . gouden munt ter waarde
van f 4. 10) zandgrond. 11) uitroep . 12) truweel, troffel. 13) verworpen . 14) maer
. . . . en = slechts.
15) tresoortje : geldkistje ; staand-tresoor (Bred . Moortje IV, 4) : buffet .
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„Met seuve grendele, en wordje na gevist, 1)
,,Die 't laecke, doen 't soo wel, as die je 't stick verwijte ;
,,Soo wordt'er niet eklapt. Claes, moetet me niet spijte
,,Dat ongse bestemoer, doe 'k Vaer en Moer verloor,
„Soo lydighe 2) versuft' en dwaelde van het spoor,
,,En hielmen uytet School : Gut had ick leere schrij ve
,,En lesen, as dat volck, wat wouw ick niet bedrijve !
„'k Had lang een mantel aen, een Tabbert of suck goet,
„Voor een bepeecte broeck, die'ck nouw verslijten moet ;
„Een handje vol Latijn, heb ick me late segge,
,,Daer komt het miest op an, en dat's goet op to legge,
,,We hebbe me verstanght, we bennen al ien slagh,
,,En dat 's wel haest eklaert, die maer wat suffe magh ." 3)
Meer had by op de tongh, meer meenden by to preken ;
Maer 't Schip was voor den Dam, daer most by 't laeten steken
En 't zeil most over end. Wie wenschte niet de vracht
Van sulcken Schip to zijn? nu heb ick 't maer gedacht .
En, als ick 't overslae, 4) de Boeren weten wonder
Maer weten min dan al : de waerheit loopt'er onder ;
Maer meer waerschijnlickheits . 0, Schippertje, goet knecht,
Waert ghy tot inden gront van alles onderrecht,
Saeght ghy tot in de Milt van die ghy wilt benijden ;
Verstondt ghy neffens my 't gepeperde verblij den,
Het gallighe vermaeck van die daer staet en siet,
En hoort u sorgeloos staen fluyten langs de Vliet,
En wist ghy hoe dat hert, in 't midden van sijn' Roosen,
Sin' kommeren veeltij ds niet weet waer langs to loosen ;
En moist ghy hoe hem 't haer to bergen komt to staen,
Die wel op Hofwijck is, en naer den Haegh moet gaen,
Den Haegh, die doornen Haegh, daer Eer en Deught en Reden
Veel tij den wert 5) betaelt met vuyl' ondanckbaerheden ;
Daer weldoen Overt beloont met laster of gewelt ;
Daer 't uyterste gepoog der Vromen wert gestelt
Den boosen tot een' schimp ; daer 't niet en is to passen,
Men sie sick laughs of dwers 6) door spij t of nij t bebassen
Daer selfs de Vrede-min misduydt wert voor misdaet
Ick meen ghy soudt sijn lot verfoeyen voor uw' staet
En kruypen in uw luyck, 7) en leeren beter wenschen,
En oordeelen 't geluck van uws gelijcke menschen
Benijdelicker veel dan dat to Stewaert blinckt,
1) nagespoord, doorgrond .
2) deerlijk.
3) denken kan .
4) overdenk .
6) of men ziet zich aan den een' of anderen kant .
7) scheepsluik .

5) wordt .

300

UIT

,HOFWYCK ."

En achter de gordij n van 't aensien hinckt of stinckt .
Is "t Schippertje voorby, de Visscher uyt de Veenen,
De Meisjens uyt de Wey, met koele bloote beenen,
Met Emmertjens vol Melck en vol gerustigheit,
Verstercken wat ick peins, en wat ick heb geseit .

HUYGENS ACHTER HET GROEN DER DYPEN MANTELINC H" .

1)

En, scheid ick uyt den praet, en, treed' ick uyt mij n hecken, 2 )
En, lust my achter 't groen der haghen die my decken
De vrye vonnissen to hooren van mij n werck,
Als laegh ick verr van daer begraven in een' Kerck,
Daer gaet het speeltjen aen, daer hoor ick soet en bitter,
En al wat yeder denckt van huys en van besitter ;
Daer hoor ick vogelen van allerhanden beck,
My roemen voor een Man en doemen voor een' geck .
De Veerschuyt voert van als : daer sittend'er vol reden,
Daer sittend'er vol spijt, die mijne sinlickheden
Of prijsen uyt haer guest of laecken uyt haer' gal .
Daer seggend'er : „'t is wel, Het Gelt is niet-met-al,
„'T gebruyck is 't altemael ; de Man die Hofwyck stichten
,,Heeft wijsselick gedaen ; by most sijn hert verlichten
„Van lange slaverny ; by heeft'er voor geploeght,
„En, als by ploegende sijn' Vorsten had vernoeght,
„En 't Vaderland voldaen ; en niemant uytgesopen, 3)
„En niemants voordeelen met listen onderkropen,
„Den vromen voorgestaen, beschoncken en gevoedt,
„Den boosen 't hooft gebo'en, een Christelick gemoet
„In 't Christeloos gewoel van Haegh en Hof behouden ;
„Wat lighter yemant aen, of by een Hofje bouden,
,,En besighden een deel van onbesproken winst
„Tot onverboden vreught ; om nu en dan voor't minst
,,Een haventjen vertrecks 4) uyt Hoofs gewoel en winders
„Voor heul en adem-tocht van ziel en lbf to vinden,
„En smaecken 't onderscheit van ruymt en van gedrangh ?
„Verquisten is geen' eer ; m aer altoos deun en bangh
„Sijn self to pijnigen, om kinderen en erven
„Te laeten, wat sy wel en weeld'righ 5) konnen derven,
„En prees noyt wijse man : Wel hem die wel vergaert,
1) windbeschutting van boomen, vgl . de Domburgsche Manteling .
2) ,uytsitt in de
Vliet ." 3) door geldafpersing .
4) van, tot wijkplaats .
6) ons „goed en wel :" heel
goed .
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,,En maetelick verspilt 't ghen' by wel heeft gespaert.
,,De Man op Hofwyck heeft, in 't sorgen voor sijn selven,
,,Sijn' kinderen bevrijdt van spitten en van delven,
„En van wat overschots sijn keurlickheit geboet, 1)
,,De rest is voor de rest, die 't hebben sal en moet .
,, Maer beter' Tonnen schats heeft by se leeren v ullen
,,Dan die haer mogelick ten deele vallen sullen,
„Vol smeltelick Metael, vol schij ven die bet Vier,
„Het Water en de Tijd kan brenghen tot Papier,
„Tot flenteren, tot n iet . by laetse selfs vol schatten,
,, Daer Water, Vier of Tij d niet aen en heeft to vatten,
„Van Deught en Wetenschap, en al dat Mannen maeckt,
,,En al slat eens vergaert sijn' Meester noyt versaeckt .
,,God, die hem segende met kinderen die weten, 2)
,,En weten, moghelick, waermede dack en eten,
„Het Vaderland ten dienst, to moghen waerdigh zijn, 3)
„Beveelt by haer beleit, 4) naer dat by door de pijn
„Die 't lichaem dragen moet om vande Ziel to scheiden,
„Ter eewigheit sal gaen ." Die man ging breeder weiden ;
Maer't Schuytje was verby, de Schipper riep, stap wegh,
En 't peert ontvoerde my 't besluyt van sijn gesegh .
De Delfsche Veerman volgt, (dat gaet voor Hofwyck seker)
Strax op den Hagenaer ; en weer een niewe spreker,
Een niewe kakelaer, gelijck bet wesen wil,
Dat een de vracht verbeent, 5) daer vijftigh and're stil
Den mondigsten 6) ontsien, en 't hooge woort vergunnen .
Die klapper tast my aen . (van dusend een zijn 't funnen, 7)
Van schaemte noyt geroert, van reden onversien,
Van Eer en Liefde meer. 8) Ten eersten is 't : ,Laet sien,
„Wel hey, wat 's hier weer views, sal 't noyt geen einde wesen,
„Alweer een view Casteel in eenen nacht geresen !
„'k Schick 9) endelick de Vliet sal worden tot een' straet ;
„Den Haegh sal wetter tij d niet weten waer by staet,
„Te Voorburgh of aen Duyn : siet de verweende 10) gecken,
„Sy walghen vande Stadt ; den Haegh en kan niet strecken, 11)
„De straeten zijn to nauw, de wandelingh to kort ;
1) zijn' lust geboet, zijn' wensch voldaan . 2) kunde hebben . 3) en die mogelijk (mis.
schien) iets weten, waarmede to mogen (macht to hebben) zij dak en eten waard zijn ten
4) besturing.
5) de passagiers versuft of bedwelmt (door
dienste van het Vaderland .
zijn gekakel), zie Taalgids III, 276 .
6) den bespraaktste. 7) guit, schelm ; Cats, Houwelick, Bruyt : Al is by fun, of schelm, schorluyn, oft opperdieff, Al haetje zijn gebreck, by
blijft u weerde lieff . 8) nog meer onvoorzien .
9) onderstel, reken, denk .
10) rijk,
11) hun voldoen .
prachtlievend ; zie Taalgids I, 128-141 .
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„De Coets moet ruymer gaen : wat Duyvel of haer schort ?
„Is 't niet genoegh, Voorhout en -N'yverberg to schenden,
„Is 't niet genoegh, den Haegh t'ontstraeten aller enden ?
„Moet Voorburgh me in 't spel ? 'k magh heugen dat die Wey
„Vol klaere Klaver stond, vol vette beesten ley ;
„Nu is 't een Hof, quansuys, een Hofwyck : wel, waerachtigh,
„Wy moeten inden grond, het volckje wordt to prachtigh ;
„Sy schraepen 't goet by een, slinx of rechts, 't scheelt haer niet
,,En vallen dan aen 't werck van pijpjens in het riet. 1)
,, Bedenckt eens wat'er gelds aen sulcke raesery gaet,
„En of men op het end met eens betaelen vry gaet
„Die Moot en light niet stil ; 2) die dusenden verbouwt,
„En magh geen' honderden ontsien voor 't onderhout ;
„Die hooge thuynen derft uyt leeghe 3) gronden haelen,
„Moet alle j aer sijn werck weer en weerom betaelen ;
„Die Vent en houd ick met geen hondert Croonen 4) vry
,,Soo moet daer alles staen in 't loot en op de ry,
,,Soo puntigh is m', als tracks : 5) men waer schier ongeboren
„Veel liever dan een Haegh to lijden ongeschoren ;
„0f 't God belieft of niet, de paden moeten bruyn
,,En kaeler zijn van gras als 't hooghste van een duyn ;
„De Schoffel heeft geen' rust ; daer is een eewigh leven
„Van wiejen datmen b erst. de Thuynman magh wel beven,
,,Soo 't onkruyt meester werdt door weelde van nat weer,
,,Door overval van werck, 6) en door versuym noch meer .
,, De Joffers in den Haegh, met all' haer' malle krullen,
„En hebben niet meer spels ; 7) men soud'er dry vier hullen, 8)
„Al noemden ick'er meer, ('k wouw dat ick 't had gewedt,)
, ; Eer hier een Boogaert-pad geklouwt 9) is en geredt ; 10)
„En, OM Gods lijdsaemheit met alle macbt to tergen,
„Als of'er werck gebrack, van vlackte maecktmen bergen,
„'t Land wordt tot Vijvertjens versnippert en gekerft,
„En 't is de braefste 11) man die 't konstelixt bederft ;
„'t Huys moet in 't water staen, en Slots-gewijs staen proncken,
„Gelijck een' steenen flesch in 't koel-vat werdt gesoncken ; 12)
,, Het riet-dack was wel eer de Weuninghs besten hoet ;
„Doe mosten 't pannen zijn ; dat 's nu de kleine voet ; 13)
1) spreekw. : die in het riet zit, heeft goed p~ pen (fluiten) maken .
2) de kloot ligt niet
4) een zilveren muntstuk ter
stil of rolt nog - de zaak is nog niet afgedaan .
3) lage.
waarde van f 2.
6) onverwachte drukte .
5) voor de lens, quansuis ; zie bl . 95 . aant . 8 .
7) hebben niet meer noten op haar zang .
8) eig . kappen, voorts opschikken. 9) geharkt .
10) in orde gebracht (beredderd) .
11) flinkste.
12) zinken, overg. gebruikt, zie Huyd .
Proeve, III, 56 enz . en Van Helten, Vondels Taal § 164, d .
13) vgl . op een grooten voet
leven.
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,,Het Leitje moet'er op, dat staet beknopt 1) en abel, 2)
,, Waerom ? de Land-peer deckt sij n luysen met een' Sabel ; 3)
„'t Huys komt niet minder toe ; 't magh kosten wat het kan,
,, Het decksel naer den Pot, de kleeren naer den man .
,,En, als ghy binnen gaet, wat meent ghy daer to vinden ?
,,Een opper-Camertjen 4) tot onderhout van vrinden,
,,Als inden gulden tijd van 't Hollands slecht en recht?
„Neen seker, Cameren op 't cierlixt afgerecht, 5)
,, Als stondt ghy binnen Delft ; 6) gemarmerde Saletten,
,,En van then niewen snof, hoe noemt men 't? Camenetten, 7)
„Pronck-cellen voor een' Prins, met borders 8) en met leer, 9)
„Op 't Haegelixt versien ; (j a wel toch, lieven Heer,
,,Waer wil dit heen in 't end!) en, seghtmend'er wat teghen,
,,'t Heet maer een Weuninckj e, een huysj en uyt den reghen
,,'k Wouw dat by met sijn' poort 10) in sneew en hagel sat,
„Die Land-heer heeten wil en woonen als in Stadt ;
„'k Wouw dat by . . . . Weer-aen, 11) riep de Schipper, is dat ryen ?
,,Stap wegh, jou lompen uyl ." soo raeckt' ick uyt het lyen ;
Ja, lyen, ick bekent 't ; want waerheit, al to fel
Gepepert en gesult, gaet door en door het vel .
GELUCK, AENDE EE . HEEREN REGIERDERS VAN AMSTERDAM, IN HAER NIEUWE RAEDHUYS .12)
Doorluchte Stichteren van 's Werelts Achtste wonder,
Van soo veel Steens om hoogh, op soo veel Routs van onder,
Van soo veel kostelicks soo konstelick verwrocht,
Van soo veel heerlickheits, tot soo veel nuts gebrocht ;
God, die u Macht en Pracht met Reden gaf to voegen,
God ghev' u in 't Gebouw met Reden en Genoegen
Te thoonen wie ghy zij t, en, daer ick 't al in sluyt,
Heil zy daer eewigh in en onheil eewigh uyt .
Is 't oock soo voorgeschickt, dat dese Marmer-muren
Des Aerdrijcks uyterste niet hebben to verduren,
En werdt het noodigh, dat het Negende verschijn'
Om 't Achtste Wonderwercks nakomelingh to zijn ;
God, uwer Vad'ren God, God, uwer kind'ren Vader,
God, soo nae by u, zij die kind'ren soo veel reader,
Dat hare welvaert noch een Huys bouw' en besitt',
Daer by dit 1NTiewe stae, als 't Oude stood by dit .
1) dicht ineen .
2) geschikt, netjes ; het tegenovergestelde is onhebbelijk (lomp) .
3) muts van sabelbont : het sabel zwart .
4) eetzaaltje.
5) ingericht.
6) in 't
Prinselijk Hof.
7) kabinetten .
8) planken, beschot, lambriseering .
9) goudleeren
behangsel .
10) derriere .
11) zie bl . 263, aant . 4 .
12) 1655 .
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's Werelds gewarrel kan do Dichter evenmin ontwarren, als
dat der voornaamste sterren, als dat der zon en maan ; ondertusschen geniet hij haar licht en zoo zeilt hij op 's werelds schip
voort, evenzeer zich niet bekommerende over de wijze, waarop
de Rede het wargaren van het Wereldsche beleid (bestuur) van
Landen en van Steden verwart en ontwart
Het Schip zeilt, en ick me : maer 't Zee-volck kent Getyen,
En Wind en Weer ; ick niet : veel min verstaen ick 't glyen
Van min en meerder Wand 2) door Block en door Catroll :
Is 't slechte 3) Zee, ick smaeck 't als and're ; gaetse holl,
Ick draegh 't als andere, geduldigh still ; in 't midden
Van 't stormige gerucht, 4) help ick de Maets met bidden
Dat God haer helper zij, en, uyt mijn' arme kist,
Met wat ick beter soo bestede dan verquist.
Doe 't mijn' beurt is geweest den Mann to roer 5) mijn' handen
Te leenen, daer by quam to schepen of to landen,
Ded' ick het yverigh, en met de selve trouw
Die'ick noch het Vaderland, als 't zijn most, leesten 6) souw .
Sijn Kind hebb ick gedient soo laugh het God liet leven,
Set Kinds-Kind blijv ick by, soo laugh het God will geven,
En 't Kind gedoogen sal : de Peerel van sijn' Erf, 7)
Staet, seght men, eenighsins op mijner diensten kerf
En staet my niet goed koop ; vier mijner laetste Jaeren,
Door Hoven voll gewoel, door Bergen en door Baeren,
Door stormen en soet weer, zijn even toegebracht, 8)
Om 't Kind sijn eigendomm to brengen in sijn' macht .
2) want, het opgaand touwwerk ; dus kleinere en grootere
1) zie Levensschets § 15 .
6) Kil, p r a e5) Fred. Hendrik.
4) gerucht van den storm.
touwen.
8) effen .
8) juist doorgebracht .
7) het Prinsdom Oranje, zie Levensschets § 15 .
s t a r e, verleenen .
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Sinds is de Dichter > moe gewerrt" ; zijn scheidensure zal wel,dra slaan ; deze gedachte alsmede de bezorgdheid voor het lot
zijner kinderen stemt hem weemoedig ; 1) doch ook nu wil hij niet
ontbdigh pruylen" ; die treurige gedachten wil hij onderdrukken
en zich onledig houden met blijde > wel gesinde" overpeinzingen ;
en waarin vindt hij daartoe beter s tof dan in
(s)yn uyterste behaegh,
(S)yn nooit volpresen, noyt half uytgepresen Haegh ?
Want, tegens all' de Wetten,
Natuer, van uw gesagh, die lust en liefde pletten
Als 't op de hoofden sneewt, schijnt, 2) dese liefde groeyt,
Hoe mijn verloopen dagh meer na den avond spoeyt .
'k Hebb Jongh en achteloos, nu menigh Jaer geleden,
Soo 't Kalf treedt in de Wey, all daer ick tre getreden,
Maer sonder gae to slaen in wat een Paradijs
Mijn snoer 3) gevallen was . Nu werd ick het soo wijs,
vat, waer my lust of last gevoert heeft, op mijn' dagen,
(Vraeght jonge Lieden niet) my geenerlei behagen
In 't kostelickste mall, in 't wijste moy, 't gemoed
In 't minst en heeft beroert als mijn' Geboort-stadt doet .
Een jongh hert, wel geraeckt van 't schoon van sijn' beminde,
En keurt niet 4) schoon by 5) haer, in wat gewest by 't vinde
Mijn oud hert, even soo, en werdt niet schoons verthoont,
Dat schoon to noemen zij, by waer het wierd en woont ;
Ick kom van over Zee, 6) van uyt de warme Landen, 7)
Die over-bueren zijn van d'Africaensche stranden,
En hebbe daer doorsocht, doorkropen en doortre'en,
Wat heerlick, aengenaem en lieflick was, of scheen ;
Maer, Oost, West, t'huys was 't best . 0 t'huys van hooger waerde,
Kost ick uw' wedergae niet vinden op der A erde
Doen ick u laest verliet, Waer mede derv ik flu
Uw' onlanghs niewen glans verg'lijcken als met u ?
Een' Land-stadt liet ick u, gedolven in uw' Duynen,
Gedoken in uw Sand : Waer zijn die witte kruynen,
Waer is die dorre Klift, 8) waer is dat steile droogh,
Daer geen oogh over moght, m'en 9) stonde Toren-hoogh ?
Kan ick door Bergen sien, en sonder sand in d'oogen ?
En sien ick Scheveningh, en -ben ick niet bedrogen,
1) zie Levensschets § 15 aan het einde ; evenzoo § 13 . 2) schijnt het dat. 3) eig. meet4) niets .
5) vergeleken bij .
6) Engeland, zie § 15 .
snoer der landmeters ; hier : erfdeel .
7) het zuiden van Frankrijk.
8) klif, steile zandheuvel bij zee .
9) men en =of men,
tenzij men ; zie bl. 278, aant . 2.
H. H.
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En sien ick door een' Laen ten einde van sijn' Straet ?
0 edel onderwind, o eer van Stadt en Staet,
Waer vind ick woorden uyt om u voll uyt to prijsen ?
'k Heb eertijdts wat bestaen voor Sotten, 1) wat voor Wijsen, 2)
En wat voor een Voorhout, een Hofwijck, of een leur, 3)
Hier weet ick wat, noch hoe, hier dwael ick in de keur ;
Der dingen is soo veel, die 'k vinde to beschrij ven,
Dat, hoe 'k meer onderneem, hoe 'k min sie to bedrij ven .
Mijn' hand jookt niettemin, mijn' herssenen, mijn hert,
En all wat met de hand in 't werck bewogen werdt .
Maer hert en herssenen zijn mijn' twee scherpste sporen,
Die thoonen my mijn Haer, 4) die brengen my to voren 5)
Hoe kort het overschot van mijne loop-baen is,
Hoe naer 6) die uer kan zijn, die altoos soo gewiss,
En soo onseker is, hoe'ck stadigh hebb to vreesen
Dat my de laetste Sonn then morgen is geresen .
Den Hemel doe daer van wat des geschreven stae,
Dit Haspeltje moet of 7) eer ick ontleven 8) gae,
Reeds lang had men ingezien, dat een gemakkelijke weg van Den
Haag naar Scheveningen een hoogst verdienstelbk werk zou zijn,
doch ook bier oordeelde men, dat bet kwalijk zou > vergaen" 9) en
daarnaar werd het » overleg der saken" gekeurd
't En is van gist'ren of van heden niet begrepen,
Dat die den taeyen 10) tre van door den Duyn to slepen
Soo verr verlichten kost, dat Haeghsche Burgery
Voll adems, koel en droogh geraeckten op de Zy, 11)
Een eewigh Mann sou zijn, diens salige gedencken
Den Haegh en Scheveningh met Roosen sou beschencken ;
Maer 't hiet onmogelick als all dat, onbeproeft,
Oneindelicken dwang van redenen behoeft .
Noch houdt geen' reden steeck ; men will 't view sien en voelen
Voor dat men 't voelt en siet, sietm' alle sinnen woelen
Om 't voor sott en verwaent to doemen, en 't Papier
Daer 't in beworpen 12) staet verdoemen tot schoon 13) Vier .
Men moet evenwel de proef nemen ; de proef moet rechter zijn ;
zoo heeft men immers gedacht en gedaan bij de uitvinding van
bet kompas, van het buskruit, van de boekdrukkunst, van den
1) in 't Costelick Mal .
2) in ,Oogentroost."
3) lor, kleinigheid in ,Sneldicht ."
4) vergrijsd haar.
5) voor oogen.
6) nabli .
7) afgewonden worden : dit werk moet af.
8) ophouden to leven, zie bl . 229, aant. 9.
9) afloopen .
10) traag, zie bl . 260, aant . 15 .
11) strand.
12) ontworpen .
13) schitterend, opflikkerend .
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telescoop en van het slingeruurwerk ; (van doze toepassing des
slingers, zegt de Dichter, dat hi zich Grootvaer mag doopen ; zijn
zoon, Christiaan, immers bedacht ze ; >> by these heeft versint is mijn
afsetteling ; soo is sy mijn Kinds kind)
't Hiet 1) all onvindelick wat ick dus laugh verhale,
En, wat ick preken mocht, men hiel geen' ander tale
Van Haegh en Zee aen een to knoopen met een' Wegh ;
De weerklanck van mijn Wegh en was niet als, wegh, wegh ;
En op, Aen een, sloegh Neen ; en 't waren siecke droomen :
Wat mocht ick mij meren, daer kost geen deegh 2) of komen .
Het sand vermeesteren met een' gebacken baea,
Waer, om begaen, niet vreemd, maer ydel, om bestaen ; 3)
Was ick een Hagenaer, en kenden ick ons sand niet,
En hadd ick noyt gelett hoe 't even over 't Land schiet
Als Atna met sijn' Asch, van onderen geterght
Door d' ingeslopen Zee, of 't Napelsche geberght
Hadd ick geen' heugeniss van onse Winter slagen ?
'k Hadd heden wat gewrocht ; men souw my mergen vragen,
Waer is die harde Wegh, die klare klinckaert heen ?
Met sulcken lossen sand, en well soo lossen re'en,
Viel m' oud en jongh op 't Lijf. Ick pooghde my to weeren ;
Ick pleitte, Sand was Sand, Sand quam, en Sand kost keeren,
't En was noch Steen, noch Stael, en soo 't, als Stael of Steen,
Daer 't eens gedreven was, gepackt waer over een,
Dat Haegh en Scheveningh van over lange j aeren
Onwedernakelick van een gescheiden waeren,
Met spijtiger 4) Geberght en naerder aen de Locht
Dan daer den Africaen 5) sijn' Leger over brocht :
Dat onse heuvelen best schenen to gelijcken
Het dagelicksche lot van Armen en van Rijcken,
Altoos in 't ongewiss, na 't stormen van den tijd,
Dan weeldrigh en voll op, dan kael en alles quijt .
Maer pleiten gingh niet aen : men leende my geen' Ooren,
Daer 't sinnelickst geweld van Reden 6) in kon booren ;
Onreden stont 'er voor, en onmacht, mogelijck,
Van mijn' to weke tongh, of des' en die gelijck . 7)
Soo maeckten ick meer Zeils, en paste schoot to vieren,
Om, in 8) Ty, maer voor wind, mijn' haven to bestieren . 9)
3) ondernemen, zie bl . 78, aant . 7 . 4) hatelijker,
1) beette .
2) niets degelijks .
5) Hannibal over de Alpen . 6) kracht (geweld) der verstandigste (sinnehinderlijker .
lickst) redeneeringen . 7) deze (onmacht) en die (onv erstand) to gelijk . 8) tegen . 9) binnen to sturen.
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Ick kende mijn' onkund' en mijn' onmondigheit ; 1)
En hoopte dat mijn' hand wat bondiger 2) bescheid 3)
En meerder nadruck soud' en meerder indruk geven,
Ten minsten het Geschrift den schrijver over levee,
En, als ick wegh sou zijn, een vroom 4) mann mogelij ck
Van herten seggen sou, Die brodder hadd gelijck .
De Dichter moet hier zijn hart lucht geven uit dankbaarheid
voor 't genot hem geschonken door boeken en schrijvers
0, dooden - die noch zijt, o Boecken die ick eere,
En soo gemackelick [en] soo geerne me verkeere, 5)
Hoe komt ghy my to stae, dien 't ydele gerucht
Van dagelicks geklapp noch vreughd en geeft noch vrucht
Waer ick my henen wend', ick vind mijn' arme ooren
Soo veel onlijdelicks gedwongen aen to hooren,
Dat ick het schouw 6) en vlucht, en bergh my onder u .
Is 't vreemd dat my doo Li'en haer blad'ren best behagen
't Zijn bladeren voll fruyt : en doo Li'en derv' ick vragen,
En vragen vraegh op vraegh, wie, wat, waerom en hoe,
En, wat ick vraegh en vraegh, sy werden quaed noch moe .
Hb vermoedt evenwel, dat de lezer bet beide is, doch met een
beroep op >> waar bet hart vol van is, loopt de mond van over," verzoekt hij dat deze uitweiding hem to goede worde gebouden en
komt dan tot de beknopte mededeeling van den inhoud zijns geschrifts : 7)
'k Sei, Scheveninger Straet was een bestaan 8) volt eeren,
En geen soo heerlick om 's Lands luyster to vermeeren,
En dan den luyster van dien luyster, onsen Haegh,
Ja mijnen van de Wiegh, daer ick mijn' roem op draegh ;
Ick seide, geen vermaeck van alle de vermaken
Van in en om den Haegh en soude dit genaken ;
Ick seide, geen gemack en waer soo wel besteedt,
Als om arm Scheveningh to helpen uyt het sweet
Ick sei, gewisse winst was uyt het werck to malen,
En, quam het op de baen, hoe en waer zou men 't 9) halen?
Mijn' armoed stond' er voor, ick wou de mane wel zijn,
1) gebrek aan bespraaktheid vg . bl . 301 . aant. 6.
2) vertrouwbaarder, zie Keur nit
Vondel, bl . 316, aant. 3.
3) bewijsgrond .
4) rechtschapen.
5) het tweede e n is
overtollig naar het metrum .
6) schuw .
7) ontwerp by den Heere van Zuylichem, aengaende eenen Steenwegh op Scheveningb al in den Jaere CIOIOCLIII opgesteld . 8) onderneming .
9) het geld .
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Soo geen Bors op 1) en wou, men socht het in de mijn' ;
Op redelick bespreck, 2) dat niemand sou beswaren,
En doen my schad' ontgaen, en noch wat oversparen .
Maer, om geen' eigen-baet to schijnen na to gaen, 3)
Ontleedd' ick 't heel geheim van all' mijn overslaen, 4)
En gaf het Stadt en Staet, en wie het waer, to kiesen,
By mogelick gewinn geen mogelick verliesen
Al watter tegen viel to dencken, wierp ick veer,
En blies 't gewichtighste daer henen als een' veer.
Ten overvloed ' verscheen het seherpst van mijn' Geweeren ;
Ick socht het ongeloof met Dichten to bekeeren
Dit wist ick by de proef, dat Rijmens soete macht
Veel' Herten, meer als dwangh van redenen, verkracht : 5)
't Gedicht is als de wind door een' Trompett gedreven,
De nauwte geeft hem 't scherp, en een veel sneller sweven,
Dan of de selve wind vloogh door een' open locht .
Dus hadd ick alles in een bondelken gebrocht :
, JVaer 't niet als Eerlijck, niel als Voorderlijclc allee ;z,
„Niel als Vermakelijck, 6) daer voor bier werdl gestreden,
,,Mijn seggen waer gegroncdt : Ja kiest van drgen een,
„In een van dryen is volt overwicht van reden .
„Hoe blijf ter dan yet goeds, yet doenlycks ongedaen,
,,Daer Eer, en Voordeel, en Vermaeck le sarnen gaen ?" 7)

Dit roerde sommige, die 'k mede scheen to slepen
M aer daer het gelden most 8) en wierd het niet begrepen .
De tijd was nog niet rip voor de uitvoering van zijn ontwerp .
Bb do kinderen komt verandering van spel met verandering van
den tbd des jaars zonder eenigen drang van buiten, zoo ook zou
zonder verderen aandrang van zijnen leant zijn wensch vervuld
worden .
De Kind'ren weten tijd van Knickeren en Koten,
En, sonder Almanack, en is 't haer noyt ontschoten
Wanneer 't goed knickeren, wanneer 't goed koten 9) wordt ;
Soo laugh 10) schiet alle kracht van redenen to kort .
Eene zaak blbft hem ondertusschen vreemd toeschijnen, nl . hoe
hot Loch komen mag, dat dieren hun wezenlijk nut beter inzien
dan de menschen
1) open .
2) beding.
3) najagen .
4) overdenken .
5) vermeestert. 6) eer, voordeel en vermaak aanbrengend .
7) Op Scheveninger Steenwegh, by my in geschrifte voorgestelt . Sneldicht 81, Boek XVII .
8) waar bet van waarde moest zijn, waar het indruk moest
m aken.
9) bikkelen.
10) voor den tij d .
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Door eene twij ffelingh weet ick my niet to redden ;
Neemt redenloos Gediert ; ick weet en derv' bet wedden,
Bet neemt gewilligh aen wat hem to stade kom' ;
Stelt bet sijn oorboor voor, 't en sendt bet niet weerom .
Wat lett de menschlickheit ? 1) wy, redelicke dieren,
Waer halen wy van daen d' uytsinnige manieren
Van, wat ons werdt verboon, to willen met geweld,
En, wat ons werdt geboon en vriend'lijk voorgestelt
Te haten en to vlien ? Ick meen bet is to halen
Uyt d' eerste Appel-schuld, die wy soo dier betalen,
Dat elck genegen is 't verboden na to gaen .
Maer waerom tasten wy 't gebodene traegh aen ?
Geleerder volck als ick, 'k laet u den knoop bevolen
Als gh' hem ontbonden hebt, soo vraegh ick noch uw' Scholen, 2)
Hoe komt bet ydel Niew by menschen soo bemint,
En tot een dienstigh Niew elck een soo ongesint ?
Daer hoeft maer eenen Droom van dertele geburen, 3)
Die onse kleederen by dagen en by uren
Aen niewe snipp'ren sny, van d' een aen d' and'ren dagh
En siet mender niet uyt gelijck men gistren sagh
Spreeckt van huys-backen 4) Niew, van ingeboren vonden,
Daer hooren jaren toe, eers' yemand kannen monden . 5)
En dit 's mijn lot geweest : nae langer jaren tijd
Verloste 't Vaderland sijn selven van 't verwijt
Van all to tragen sucht tot niewe nattigheden,
Of nutte niewigheit : allenghskens wierd bet reden,
Dat altijd reden was, maer soo niet heeten moght,
Doe 't ongesiene kind 6) ter Wereld wierd gebrocht .
Men socht bet in de wiegh daer 't eertij ds was geboren ;
't En wasser niet to lien : Men wou den Vader hooren ;
Hy was veel mijlen verr van 't Noorden om de Zuyd : 7)
Maer met beleeft geweld van Brieven vondm' hem uyt .
Wat sou daer tegen staen ? all 't vorige verachten
Verachten ick soo geern als droomige gedachten,
En altijd was 't my lief, altoos quam 't my to pass
's Lands dienst to voorderen 8) met wat ik wist of was ;
En die sich emmermeer daer in dorst laten soecken,
Verdiende noyt Rapier to handelen, 9) of Boecken .
Gebrack 't aen sleutelen, Smitss haeckwerck quam to baet, 10)
1) wat doet bet menschdom vertragen ?
2)
4) eens landgenoots.
5) smaken .
6) niet
to Parijs, toen men hem in 1663 vroeg om zijn
10) om het kabinet open to steken, waarin het

de wijsheid uwer Scholen .
3) de Franschen.
gezien, in dubbelen zin .
7) Huygens was
ontwerp .
8) bevorderen .
9) hanteeren .
ontwerp sedert 1653 lag.
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Om Kassen op to doen, daer Scheveninger Straet
Niet in bet sand en lagh, maer in Papier begraven,
Met all den ommeslagh 1) die haer mijn' sorgen gaven,
En 't sprekende Papier wierd soo beleeft onthaelt
Als vriendelick verschaft ; daer was ick me betaalt.
Zoo is dan de Zeestraat tot stand gekomen ; weldra zal menig
groene tak, welke nu reeds schaduw verleent, tot een dak aangroeien ; weldra zal de straat van weerskanten met driemaal dubbelen elst op een rb gemanteld 2) staan. Doch daar verneemt de
Dichter --- 't is hem, of hij het gedroomd heeft
dat de > arm'
-Scheveninger menschen" niet met den weg ingenomen zijn ; zb
klagen over de harde klinkers, waarop hunne schoenen en kousen,
of bb gebreke van deze, hunne voeten slijten ; het vroegere zandpad was hun liever ; bet nieuwe pad is hun geene winst, maar verlies . Dit is eene grievende teleurstelling voor hem
Zee-buren, arm geslacht, tot Slaverny geboren,
Was u dat seggen ernst . soo moet ghy ernstigh hooren,
Wat ick in ernst verhael, en u to hooren staet
Uw' Voeten hebben my gebracht 3) op dese Straet ;
Uw' Hoofden oock niet min : in tijden en ontijden
Sagh ick haer' drachten aen met deerlick medelijden,
En my en docht de Sonn soo klaer niet op den Noen,
Als dat elck schuldigh was u wat onthefs to doen .
Daer deden 't met haer' Bors, en, mogelick, van desen,
Als 't pass gegeven heeft, hebb ick wel willen wesen
Maer uw noodsaecklickheit to keeren in vermaeck,
En uwen last in lust, hiel ick een' beter' saeck.
Ey, sluyt uw' herten voor ondanckbare gedachten
Ghy waert bet, kinderen, daer ickse minst of wachten .
En, over Kous en Schoen en blooten Voet en all,
Zijt ghy met my t' onvre'en, 't is onverdiende gall :
't Was dobbel wel gemeent, en beter uytgevallen : 4)
Denckt hoe ghy zijt en waert, bet moet u wel gevallen
Scheelt singen uyt de borst, en stenen niet van een, 5)
En dribb'len over Straet van door heet Sand to tre'en ?
Gaet dribb'len naer de Merckt, en komt al singend' weder :
Valt u den Hemel hard met hard en onsoet weder,
Bet hard dat onder light versaft 6) dat boven drijft,
3) op de gedachte van
1) bijlagen van teekeningen enz .
2) zie bl . 300, aant. 1.
6) verzacht.
4) dan het gemeend was .
5) zie bl . 251, aant . 2 .
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Soo dat het eene hard het andere verdrij ft
Het sachte pad vigil hard, daer valt geen seggen tegen,
Nu valt het harde sacht : gedenckt eens wat een segen,
Dat u de voile Mand min onder weegen weegh',
Dan die ghy door het Sand na Huys droeght licht en leegh
Wijckt yemand onder u noch voor gevoel noch Reden,
En noemt by met geweld sij n oude, lieff'lick treden,
Sijn niew, onlijdelick ; hoort, Wij ven, 't gaet u aen,
De Duynkant staet u vry, ghy mooght hem wel begaen ;
Gaet douwter door en door, het is een soet vermaken
Maer, waer ick in 't bewind, men soud u hier bewaken,
En, quaemt ghy eens de Straet to roeren met een' voet,
Men keurde Mand en Visch den Tollenaer 1) verboett . 2)
Ghy, goede Tollenaer, die sluyten en ontsluyten
Wel-wettelick verkoopt voor Stuyvers en voor Duyten,
Past op uw eigen recht, tolt 3) alle Wiel en Been ;
Maer onder Been en Wiel laet Scheveningh met vre'en
De wel-besteede gunst en magh men 't niet besnijden . 4)
Oock sal u nooit gebreck van Wandelen en Rijden,
Van gins en weder-reis 5) bejegenen, soo laugh
Als 't woeste Noorder Natt sal woelen tegen 't Strangh . 6)
Maer, wilt ghy tusschen ons' vier oogen en vier ooren
Een' niewen overslagh van wat meer voordeels hooren ?
Een' onbesproken winst staet alle neeringh vry
Dus trachten ick mijn' Pacht to bet'ren, raeckten 't my
De Zee geeft wonderen ; sy sendt ons groote V issen : 7)
Elck isser u een' waerd', 8) dat sal u selden missen
Sy voert ons schepen toe, dan heel, dan half vergaen
Daer moet den Haegh op uyt ; 't en kan u niet ontstaen ; 9)
Sy sendt ons het geluyd van droeve Zee-gevechten ;
Daer will een yeder heen met ' Kinderen en Knechten ;
Men haet dat donderen, en .lange zijn wy 't moe ;
Noch wilder yeder eens bekommeringh 10) na toe
Jae 't kon u lichtelick meer heugen .11) als verveelen,
Wat onse fiere Buert 12) haer' drij vende Casteelen
U hebben aengevoert voor kijck-geld over hoop ;
(God gunn' u selden kans van sulcken overloop)
Maer Vloten en Gevecht, en groote Visch en Wracken
3) laat . . . . tol betalen .
1) tolbaas .
2) verbeurd .
4) beperken, ontnemen, zie bl .
NO, aant . 5.
5) heen- en terugreis ; zie bl . 297, aant. 2.
6) strand.
7) aan 't •
strand gespoelde ; zie Oude Tijd, 1870, bl . 41 .
8) eene zaak van waarde. 9) missen .
ontsnappen.
10) de bekommering, de bezorgdheid van iedereen .
11) verheugen . 12) Engeland to then tijde met ons in oorlog .
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En zijn van geen gevolgh, 1) maer seldsam' ongemacken
Ick denck op 't dagelicks verlichten van uw' Pacht,
En, soo ick niet en dool, dus hebt ghy 't in uw' macht
Het minste view gerucht kan ons ten Haegh uyt drij ven
Saeyt soete tijdingen van niewe tijd-verdrijven ;
Doet spreken onder 't Volck,van weddingen 2) op Strand,
Om prij sen aengestelt op allerhanden trant, 3)
En huert'er loopers toe to Voet, to Paerd, to Wagen
't Verschot sal minder 4) zijn, als wat de Toll kan dragen .
'k Hebb 'TLonden leegli gesien (arm Londen, nu soo leegh !) 5)
Om d'ongemeene Maer, die 't in sij n' Straeten kreegh,
Van diere Weddingen op een' verwaende Deeren,
Die 't rappe Mannevolck sijn roemen of wou leeren,
En loopen een' verby die van de rapste was
Dat haelde Duysenden uyt Duysenden haer' Tass, 6)
En nosh meer Duysenden ontliepen werck en huysen,
Om 't Wedspel by to zijn . Wat soudt ghy oortjens pluysen, 7)
Wat all Tol-dubbeltjens ; gaf u den Hemel in,
Somtijds yet voor to slaen van then of an'dren sinn !
Indien die vreughd verslijtt, denckt weer op vreemder vonden,
Die 't volck, of om haer niew, of om haer' waerde, monden
Brenght Wagens onder Zeil : daer leeft'er noch wel een,
Betakelt 8) by Stevin en van sijn' Vorst bere'en
Ick gev' u niet alleen mijn' Haegenaers to wachten,
Heel Delft, heel Rotterdam sal Ross en Rad bevrachten,
Om 't oud-niew wonderwerck to soecken op het Strand,
Daer 't een Zuyd-weste storm doe vliegen over 't Sand .
Voorts vermaant hij de Haagsche beau-monde dier dageli
> schoon Haegsch gedrocht (wat door hot uiterlijk bedriegt), de
danten (opgeprikte j uffertj es) en de quanten (fatten)" het eeuwig
heen- en weerrijden in het Voorhout >> dat mall-mole-malen" to
staken en het to wenden naar Scheveningen ; met dat >> langh
draeyen" in hot Voorhout gingen zij )> nergens heen," en hier zullen zij belenden
Op 't heerlicke gesicht van een van 's W erelds enden ;
Daer 't ronde van de Locht aen 't platt-rond van de Zee
Soo dicht schijnt aen gewelft, als warense geen' twee .
1) zijn niet aanhoudend . 2) wedstrijd . 3) wijze van loopen .
4) stel niet m e e r in
plaats van minder, dan wordt de bedoeling duidelijk .
5) door de pest (1665) en den
bekenden hevigen brand (1666) .
6) uit de tasch van duizenden. 7) opstriken .
8) opgetuigd ; van de twee zeilwagens bestond er een nog in 1802 ; een tocht werd er nog mee
gedaan in 1790, die evenwel mislukte, zie Oude Tijd, 1869 bl . 297 .
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Is de zee dan vlak, zoo kunnen de Vryers > praets gesint" de
Joffertjes aantoonen welk verschil er is tusschen het > liefelijk lachen van het soete weder" en het >> gruwelijk bruisen van de in
baren opgestegen zee" en haar voorhouden
dus gaet het t'uwent me,
Ghy kunt soo vriend'lick en soo suer sien als de Zee
Maer lett eens op 't verschill van 't een en 't ander wesen,
(shy suit ons altoos soet, en noyt bars willen wesen .
Lacht, lieve schepselen, en neemt uw voordeel waer,
Wy soecken 't, j ae, voor ons, maer 't gaet u vry wat na'er .
Daer staet geen schoon soo vast, 't en kan sich wel ontcieren,
Dat hangt aen meer en min bevallicke manieren ;
't En is geen' schoone Vrouw die suer siet op een' Mann,
't En is geen' leelicke die vriend'l ick wesen kan .
Menschen van > meerder ernst" wijst de Dichter op de eindelooze wisseling van hoogen en lagen waterstand ; zoo is ook wereldsch goed eb en vloed ; > evenstandigheid" ziet men noch bb
menschen, noch bb huizen, noch bb staten, noch bb koninkrbken
Die nu meent vast to staen valt morgen wel om veer ;
Het Huys dat heden bloeyt zij morgen op sijn hoede
Voor onvoorsienen slagh die 't om stoot' of verwoede : 1)
Wy hoeven geen bewijs van heel en half gesont,
Dat yeder lichtelick door all sijn leven vond ;
De Rijcken waggelen, de Konincklicke Steden,
En die men gisteren sagh staen, waer zij n sy heden ?
Soo draeyt der dingen Rad, en die dat stuyten will,
Sat beter op sijn' rust en hiel sijn' handen still .
Is men moede van het rijden en zitten >> alle veel verveelt," dan
kan men het >> steertjen van den Dagh met wandelen besteden"
langs het strand, waar het > j ongh volckj e, nett geschoeyt" slbk
noch stof behoeft to vreezen, en waar zij schelpen kunnen rapen,
die hun een lesje kunnen geven in > de rechte regelen van Huysingh en van Kleeren ." Vervolgens kan men zich to goed doen aan
>> Versch-Zee-Voer," juist in gindsch schuitje aangebracht . > All is
de Schelvisch dood, hen komt wart swemmens toe" ; neem er dus
wat Spaanschen wijn bb,
1) het Huis (de bewoners) zinneloos doe worden .
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ghy sult'es u bedancken, 1)
En vinden mergen vroegh uw selven fraey 2) en frisch,
En naer het Visschen-mael gesonder als een Visch .
Tot besluit nog wat gezongen en gesprongen totdat de i, Koetsen uytkomen en de wel gevoerde Paerden,"
Dien maer de spraeck gebreeckt om nae verdienst en waerden
De niewe klinckertjens to loven dagh voor dagh,
Gedenckende de plaegh die haer ten halse lagh,
Does' onder het gejuych van luye jonge luyden
In 't Scheveninger sand haer' longh to bersten kruyden .
Zoo is die dag dan »gespilt" en in alle opzichten beter dan door
hem, die van Noen tot Middernacht
Sijn Geld, sijn' dieren Tijd aen Blaedjes heeft gespilt,
Daer mede wie best kan sijn' even naesten vilt .
Wi zijn ter plaatse waar de Dichter ons naar buiten leidde
hij gaat ons verlaten, zeggende
Is 't niet heel uytgelesen
Dat gh' uyt gelesen hebt, hebt ghy maer uyt gelesen,
Ten minsten vondt gh'er in, daer ick u 't hoofd om brack,
's Lands eere, 's Lands profijt, en alle mans gemack .
Kan iemand hem verbeteren, hij zal daardoor zich niet gekrenkt
gevoelen ; integendeel eer en groote gunst en voile vriendschap zal
degene hem doen, die v ten prijse van het werck (s)jjn pri sen overprijst ."
Ten slotte draagt de 70jarige Dichter > dit Liedeken," naar hij
meent, zijn' >> Swanesangh," aan de Staten van Holland en Westvriesland, de Leden van de Rekenkamer en de Haagsche Overheid
op, en terug ziende op den langen afgelegden levensweg, wil hij
slechts denken aan den weg, die daarhenen leidt, waar de eeuwige
Gerechtigheid, de Waarheid, de Weg en het Leven woont, en waar
zone ziele rust verbeidt, eindigende met de bede
Eewigh wesen,
Gunt haer die hooge rust, en alien die dit lesen !

1) daarover voldaan zijn, u zelven daarvoor dank weten (Kil .) .

2) vroolijk.
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Noch eens September, en noch eens die vierde dagh,
Die my verschijnen sagh !
Hoe veel Septembers Heer, en hoe veel vierde dagen
Wilt ghy my noch verdragen ?
Ick bidd om geen verlangh : 't kan redelick bestaen,
Het gen' ick heb gegaen ;
En van mijn' wiegh tot hier zijn soo veel dusend schreden
Die'ck hebbe doorgetreden,
(Met vallen, lieve God, en opstaen, soo ghy weett,)
Dat die all 't selve leed
En all' de selve vreughd naer my hadd door to reisen,
Sich drymael sou bepeisen,
Wat besten oorber waer, gelaten of gedaen .
My, Heere laet vry gaen ;
Mijn' roll is afgespeelt, en all wat kan gebeuren
Van lachen en van treuren
Is my to beurt geweest, en all wat beuren sal
Sal 't selve niet met all,
En d' oude schaduw zijn van dingen die wat schijnen
En komende verdwij nen .
Wat wacht ick meer op aerd, waerom en scheid' ick niet ?
'k Wacht, Heer, dat ghy 't gebiedt .
Maer, Magh ick noch een' guest by d' andere begeeren,
Laet my soo scheiden leeren,
Dat yeder een die 't siet mijn scheiden en het sijn
Wensch' eenerhand to zijn
NIEW JAER .
Ick soeck het hier, ick soeck het daer,
Ick vind niet views aen 't Niewe Jaer,
Dan dat men 't niew heeft willen noemen .
Waer 't niewe tijd met niewe bloemen,
Waer 't niewe Maen waer 't niewe Sonn
Die ons het niewe Jaer begonn ;
't Waer een niew Jaer by my to achten
Maer 't Jaer is oud en uyt sijn krachten .
't Gras is in slaep, het hout is dood,
't Gevogelt stomm, de Boomen blood,
't Is in den middernacht der dagen,
Die ons, en die wy voor ons j agen
Waerom is 't Jaer dan niew, en waer ?

NIEW JAER .
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is 't mergen soo niet weer niew Jaer,
En overmergen soo, en weder
Met alien wind en alle weder,
En allesins, en alle dagh ?
't Jaer is een Ketingh, die ick magh
Van alle schakelen beginnen .
't En is geen slangh, naer 't oud versinnen,
Die met den steert light in den mond
Het is een toe 1) oneindigh rond,
Oud by 't begin en view op 't ende,
Daer wederom dat oud belende ;
Maer oud en niew, waer yeder will
Gegrondt alleen op menschen grill .
Dat schaedt niet ; moght men maer die menschen
Een beter oud niew Jaer toe wenschen ;
Toe wenschen soo, dat in der daed
Het niew trad op den neck van 't quaed
En gaev' den naem aen niewe Jaren
Die, niew genoemt, oock niewe waren
Boetveerdigh niew, onsondight oud . 2)
Maer Kind'ren zij n, en blij ven stout
't Is Kind'ren werck, en in Gods Kind'ren
Sien ick die Kindsheit niet vermind'ren
Wy kootten 3) gist'ren en van daegh .
Is 't Kind'ren, of een ander vlaegh,
Ick sie niet een paer niewe schoenen,
Ick sie niet een paer oude boenen : 4)
All 't slijck van gist'ren hanghter aen
'k Sie niet een witt hemd aengedaen,
Verr van een Bruylofts-kleed ter eeren.
Ja, laet ick mijn' gedachten keeren
Door eew en eewen langh voorby,
All die gedachten seggen my,
Het was als 't is, ons' niewe jaren
Sijn even als haer' oude waren .
'k Sie deughd en ondeughd gaen door een
Gevlochten, even als voor heen .
De Sonn en siet niet views ; en onder
Die Sonn en wacht ick na dat wonder,
2) het nieuwe, dat boetvaardig
1) gesloten, vgl . de deur is toe ; met toebeurs betalen .
is, het oude, dat van zonde ontdaan is.
J) kooten : bikkelen, ook uitspatten . „De rauwe
jeugd moet kooten vroeg of spa ; niet to kooten best, maar beter vroeg als lest ." 4)
boenders .
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Dat wonder niet van 't recht Niew jaer
Maer, daer het tij d waer dat ick waer .

KENT U.
Hoe klein is Mier en Zier, 1) sien ickse neffens my!
Sien ick my tegens haer, hoe groot schijn ick 'er by!
Wat ben ick voor een Popp, sien ick een' Walvisch drijven !
Hoe veel' en gaender niet in sijn Lijf van mijn' Lijven ?
Wat is by by sijn' Zee? een gruys van Grondelingh,
Wat zijn die Zee en Land to samen voor een dingh ?
Wat zijn de Bergen, die tot in de Wolcken steken,
Als dune stoff op den grond niet waerd om of to spreken
Wat is de heele kloot van all dat natt en droogh ?
Een schier onsienlick punt by 's Werelds helder Oogh .
Wat is dat Oogh by 't Rond, daer 't vier en twintigh stonden
Ter loops in besich is? wat 's dat Rond by de Ronden
Die 't sluyten als een Nest van Doosen sonder end?
Die sijn' gedachten aen sulck steigeren gewent,
Hoe kan by minder doen, als met verlegen schaemte
De nietigheden van het ydele geraemte
Daer in sijn' Ziele woont ootmoedigh overslaen, 2)
En uyt het kleinste tot het grootste Wesen gaen,
Gods onbegrijplickheit ? Ick weet geen stercker reden,
O m opgeblasen waen to pletteren to treden.
1) een klein wormpje.

2) overpeinzen.

SNELDICHT.
1 . DRUCKER .
Van 't Keiserlicke Hof tot in de schaepers Kluys
Tracht yeder Vred' en Vreughd en Vryheit to gewinnen
Ick ben de man alleen van averechte sinners,
Die staegh om perssingh en om druck wensch in mijn huys.
2 . KLEERMAECKER.
Danck hebb' de Fransche locht, die my de bors kan stij ven,
En maeckt de jonghste Mod' in veerthien dagen oud
'k Wouw liever to Parijs een jaer aen 't ambacht blijven,
Als veertigh jaer aen een met Israel in 't woud . 1)
3 . KRUYER .
Dit Kruyen valt my bangh : doen icker aen vergaerde, 2)
Was 't een rampsaligh' uer : Geleerden op der aerde,
Die alle kunsten kunt, spreeckt hier eens na mijn' sinn
Hoe weinigh dat ick winn,
'k Wou wel een vaentje 3) schencken,
Die die kunst kost bedencken,
Dat ick mijn' wagen kruyd' en satter selver in .
4 . KUYPER .
Eens was mijn' neeringh goed : nu lightse meest in duygen ;
De kladd is in de kunst : dat kan den Haegh getuygen,
En kuypers kuypen voll . Is 't Ambacht niet verkladt,
Daer 't meest gepleeght werdt by de beste van de Stadt?
5 . LYNDRAEYER .
Kost yeder een soo spinnen,
Wat een soet voordeel waer 't!
De man doet niet als winners,
En by gaet achterwaert .
6 . NOTARIS .
Oud Roomen doopte my, naer ick versta, Notaris
Maer, Landslien, gaet u niet soo verr' ten einden em:
Wat dunckt u, raeckt ick niet ten deelen aen den naem,
Om dat ick meestendeel gehaelt werd als hoot daer is?
2) trouwde .
3) een mengel bier - 1,21 liter ; het kostte
1) zie bl . 247, aant . 16.
een vaantje of drie stuivers, een muntstukje, waarop een ruiter met eene lansvaan was
gestempeld .
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7 . NOCH .
Most niet Gods heiligh Woord voor 's Werelds woorden buygen
Ick waer ontdaen . 1) God seght, God, die de waerheit is,
Voor twee getuygen wei dt het woord der waerheit wiss ;
Maer menschen seggen, Voor Notaris en Getuygen .
8 . OPERMANN . 2) .
Ick ben een Slaef en blijf 't ; daer is niet uyt to raken
Dat komt van 't mengelmoes van oud' uytheemsche spraken .
Sprack Holland eens goed Duytsch (siet wat een' letter kan)
Ick waer soo goed als Baes, ick waer een Opper-mann .
9 . OUDERLINGH .
Staet, jonge Heeren, staet, en buyght u voor mijn' deur ;
't Zij dat ghy kinderen van Vorsten zijt gevallen,
Of na den Koopman rieckt : weet datter geen van alien
Soo wettelick als ick den naem voert van Seigneur . 3)
10 . OUDKLEERKOOPER .
Oudkleerekooper ? neen, daer komt een Fransche bode
Van d'een in d'ander weeck die my niewkooper maeckt,
Daer valt niet ouds meer ; 't niew is all to haest geslaeckt ;
Danck hebb' sess letteren daer 't all aen hanght, de Mode .
11 . SCHOUTH .4)
Daer hanght eon Boeven-nett gespannen voor mijn' deur,
Daer 't minste diefken in de maezen blijft verhangen
Maer siet eens, weyluy, 5) wat een averechtsen vangen ;
Het klein goed smoorter in, het grof Wild snapter deur .
12 . TROMPETTER.
Een Fransche Kock en ick zijn eene slagh van lie'n ;
Hy kan de tongh voldoen, en ick voldoe de ooren,
En yeder soeckt ons wel to smaken en to hooren ;
Maer alsw' aen 't wercken zijn en dientm' ons niet to sien .
13 . VERWER .
Stoff die men qualick op sou rapen by de straten
Te verwen met een' glans ; soo dats' in alien schijn
Wat overdeughdelicks gehouden werd' to zijn,
Die kunst is Goud waerd : hebb ick onrecht, Advocaten ?
14 . VOERMAN .
Geen' vromer neeringh als de mijn' en is op aerden
Ick help de lieden voort en sy gerieven my
Dat's een' gerechtigheit : maer daer's een ander by,
Ick Voerman voer mijn vracht, en mijn vracht voert mijn' paerden .
1) to niet gedaan, ongelukkig ; vgl . bl. 299, aant . 9. 2) o p e r a r iu s, o u v r i e r . 3) senior.
4) elders bij Huygens : schouteth (schoutheet) uit schout (scholt, schuld) en heeten (bevelen, aanwijzen), due de man, die de schuld aanw ijst .
5) jagers, vgl . weitasch .
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15 . HOUTEN BEDDSTEDE .
In 't waecken is 't niet vreemd : 't is wonder dat de Franssen
Ons oock all slapende naer hare pijp doers danssen
Doe Holland slechter, 1) en soo veel to wijser was,
Leid' elck sijn beste Goed in een' goe dichte Kass . 2)
16 . BOOM .
Van stomme schepselen en weet ick geen' als Boomen,
Die onse biddende gedaente naerder komen
Wy strecken even soo ons' handen Hemelwaerd ;
Maer onse wortelen zijn machtigh vast in d'Aerd .
17 . BORSTEL .
'k Hebb dese borstelen een stinckend beest sien dragen
Maer' nu se dienstigh zijn, hebb ick daer na to vragen ?
Daer staet een mensch op stoel mijn' leemten aen en tast 3)
Met Peper en Azijn : maer 't is een wereldsch gast,
Soo menschelick als ick, en emmers soo voll schulden
Als die sijn tonge tucht : soud ick daerom niet dulden
Dat by mijn' vuylen kuysch' 4) ? neempt, by een Vercken zy,
Dat raeckt hem : maer by veeght scherp en schoon ; dat roert my.
18 . EY .
'k Heb maer een Ey geslorpt : hoe maeckt het my soo satt?
Een Ey is, ofm' een Hoen door een verklein-glas at .
19 . HAMER .
Een kort woord, snell en fell gesproken, heeft meer kracht,
Dan een laugh swaer bericht, dat slaep'righ uyt geseght werdt
Een kleinen Hamer, snell gedreven, heeft meer macht
Dan een swaer Yser, dat maer op den bout geleght werdt .
20 . GEESELINGH .
Men bond Jan hand en voet aen seker paeltje vast ;
Dat nam by qualick, want by was op Rijs to gast ;
Heer Schouteth, seid' hy, siet dit zijn te herde kanssen,
Dat ghy de menschen bindt die ghy beveelt to danssen .
21 . GELD.
Die Geld heeft heeft geweld : ick meen het woordje, g'weld, 5)
Gekrompen is tot Geld .
22 . MOUSCHES . 6 )
Wacht u voor plaesterkens daer geen 7 eer onder sitt,
Betreckelicke 7) jeughd : 't is seker dat sy liegen ;
Maer sulcke logen streckt om u niet to bedriegen.
Sy seggen, soo ghy u vergaept aen rood en witt,
Dat gh' uw vertrouwen stelt als op een hand voll vliegen .
1) eenvoudiger . 2) nu daarentegen in een ledikant (lit decamp.) 3) daar staat . . . .
mijn gebreken aan to tasten . 4) schoonmake . 5) macht. 6) zie bl. 230, aant . 20. 7) verleidbaar.
21
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Klaes vond Kees op het pad van beider oude sonden,
En sei, ick weet niet, Kees, of dit de wegh all is,
Die na den Hemel leidt . Neen, sei Kees, want gewiss
Dan waer het vreemd geweest, hadd icker u gevonden .
2 4 . MAEN .
'k Neem, een slecht Prediker sijn' beste leeringh leene
Vat scheelt het, ofse my van twe'en komt of van eene ?
Wat scheelt het of de Maen haer' eigen stralen bie',
Of van de Sonn geleent, als icker wel by sie
25 . NARREBLEDE .
De Narre-bellen die'ck de straeten langhs hoor gaen,
Staen my niet qualick aen
'k Wouw all' de Narren soo haer' bellen met haer brachten ;
Soo mochtm'er sich voor wachten .
2 6 . SCIHOEN .
Is Handschoen suyver Duytsch, als wy niet beter weten,
Soo magh ick wel met recht een' schoen een' Voet-want heeten .
2 7 . SCHOEN-LINT .
Lint* is goe' waer, daer 't bindt : maer daer het niet en bindt,
Ick bid u, Jonckertjens, wat doet ghy met het lint?
2 8 . LADDER .
Ghy, gierige van Geld, ghy, gierige van Eer,
Neempt dese sporten waer, indien ghy wilt gedijen .
Met overgroote haest kan yemand sich verschrijen ;
Waer dat men henen will, de Leers leer is goe leer ;
Met trappen raeckt men hoogh, en langhsaem gaet men veer .
29 .
't Is om mijn hooft to doen, sei Hopman Koelberaed,
Indien den aenslagh mist . Gaet, sprack de Veldheer, gaet,
Indien sy dat bestaen, ick sal 't haer doen berouwen,
En voor uw eenigh hoofd ses hoofden of doen houwen .
Maer, sei de Hopm an, Heer, 't geen ick eerst weten wou,
Is, of van sessen een op mijn hals passers souw .
30 .
Pier liep my tegen 't lijf, en wouw geen stroo-breed wijcken ;
Hy sei, 't en lust' hem niet voor yeder geck to strijcken
Maer, seid ick, dat lust my,
En trad van 't sandpad af, en liet den geck voor by .
31 .
Is 't vreemd, een' bruyne K inn met een Hoofd grij s gehaert ?
Mijn Hoofd is twintigh jaer geboren voor mijn' Baerd .

323

SNELDICHT .

32
Wie op sijn twintighst jaer niet schoon en is van aensien,
Op 't dertighste niet sterck, op 't veertighste niet wijs,
Op 't vijftighste niet rijck, houdt bet voor een bewijs,
Daer suit ghy nemmer schoon, sterck, wijs, noch rijckdom aen sien .
33 .
Een Huysmann 1) in den Haegh getreden by der straten,
Riep, soete lieven Heer, zijn dit all' Advocaten
Met dese Tabbaerds aen,
Hoe moet bet hier toegaen !
Wy hebbend'er maer een' in ons arm dorp gekregen,
Sints ister voll krackeels, en nemmermeer ter degen .
34 . wn i .
Dirck was ter Wipp verwesen,
En liet niet eenen traen
Hy sei, wat soud' ick vreesen?
't Is met een wipp gedaen .
35
Men eischte my wel eer een Grafschri ft voor een' Vriend
Ick vraeghde, wat de Mann voor eer-dicht hadd verdient,
Wat deughden by besat ? geen' minste, noch geen' meesten
Wat ondeughd ? oock all geen' ? gelijck de tamme beesten,
Had by gerust geleeft . Hoe oud by was geweest
Men seide, sestigh jaer. Bekent nu, die dit leest,
Of 't Grafschrift qualick luy dt dat ick hem hebb geschonken
Een Mann van sestigh j aer light in dit Graf gesoncken,
Die wierd geboren, schreid', en leefd', en gaf den geest .
36 .
Een heel Dorp moeyde sich met bidden voor een' Waerd,
Die naer de Galgh toe most ; all was by mog'lick waerd
Te sterven, sei 't Geboert, 't Dorp kost hem niet onbeeren ;
Hy wasser maer alleen . Maer, antwoorden de Heeren,
't Recht moet sijn' gangen gaen, daer is geen gecken me .
De Boeren seiden, neemt een' Wever in sijn ste ;
't Recht sal sijn' gangen gaen : Wy hebbender noch twee,
En konnen ons met een' gemackelick geneeren .
37 .
Men vraeghd een' armen Dief, waerom by hangen most ;
Of 't om sijn stelen was? neen, seid by, maer om 't vangen ;
Want schoon ick hadd soo veel gestolen als ick kost,
Soo'ck niet gevangen waer, men hadd my niet gehangen .
1) landman .
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38 .
Phlip stuypte 1) voor een' Heer met danckelick gelaet,
Die hem een klein versoeck platt of sloegh op de straet,
En sei, 't en kost niet zijn, 't en soud' oock nemmer wesen .
Men meend', by had siju' will ; soo vlijtigh 2) stond sijn wesen~
Neen, seid' hy, 'k hebb then Heer beleeft geweest met recht,
Om dat by my soo kort, soo spoedigh heeft berecht . 3)
39 .
Twaelf Mannen spreken recht, naer d'oude Britsche wetten
Men vraeghde wat voor twaelf een Dief wouw dat hem rechten
Hy sei d'Apostelen ; dat waren fijne lie'n .
Daer sprack een statigh Mann, die souw men niet weer sien,
Voor dat de jonghste dagh de wereld sou doen scheiden
Mij n' Heeren, sei de Dief, ick wil soo laugh wel beiden .
40 .
Jan-Vaer bekeef sijn' Soon om dat by lagh en sliep
Als 't tijd van opstaen was, en niet aen 't werck en liep ;
En seid' hem, hoe een Boer, die met den dagh in 't veld was,
Een' Buyt gevonden hadd van een' goe' groote Geld-tass
Ja, Vaertj e, sei de Soon, by was vroegh aen de sc hopp ;
Maer die de Tass verloor was noch wat vroeger op .
41 .
Daer twistten een hoop volcks, geleerd en ongeleerd,
Welck 't beste water waer : Mijn' Heeren, seid' een prater,
Ilet best van allen is, in mijn' sinn, 't regenwater
Door Wijngaerd-hout en in de Sonn gedistilleert .
42 .
Dirck, sei Truy, houdt u eens of ghy mijn Vryer waert,
('t En is inaer om den deun) stuypt neder totter Aerd,
Sucht, schreidt, en, om mijn' Trouw, gaet op uw' knien leggen
Neen, neen, sei Dirck, ick vrees of ghy eens Ja mocht seggen .
43
Dien Uyl, die stadigh vloeckt by Hemel of by Hell,
Geloov' ick niets to wel ;
Hy schij nt het oock to mercken,
En daerom alle dingh by eede to verstercken .
44 .
Men vraeghde, wat 's de langhste dagh ?
Mijn Boer, die niet gewacht heeft
Dat ick mijn' Almanach door-sagh,
Sei, Land-Heer, spaert uw' moeyt, dat's die den kortsten nacht heeft .
1) boog (t o stoop), zie bl . 249, aant. 6. 2) vroolijk, Kil . vlijtigh ghesichte : f r o n s e x p o rr e c t a, h i l a r i s. 3) to recht geholpen en bericht gegeven .
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45 .
Louw trouwt een rijcke Meid, slimm, 1) scheel, ross en mis-tekent ;
Hy neemtse by 't gewicht ; 't fatsoen wordt niet gerekent .
46 .
Tys was een Schilder, en is een Doctoor geworden,
En sei sijn' Vrienden, die daer somtijds over morden
De fauten die ick deed' als Schilder sagh elck een,
Nu stopp icks' onder d'aerd, en soo en siet m'er geen' .
47 .
Van strijd komt meerder strijd ; op 't allerbest genomen,
Men heefter onlust af ; 't en was geen geck die sei,
Indien ghy om een' Henn aen 't pleiten zb t gekomen,
Laet die Henn varen, en genoeght u met een Ey .
4S .
Elck laeckt sijn leven, als hem 't levee gaet begeven,
Best doen sy, die haer selfs mishagen in haer levee .
49 .
Veracht uw' vyand noyt, kleint nemmermeer sijn' krachten,
Verwint ghy een swack mann, dat is niet hoogh to achten ;
Verwint de swacken u, gelijck 't wel wesen kan,
Soo valt ghy schandelick voor een onmachtigh mann .
50 .
Daer werdt veel werks gemaeckt van allerlei geluyden,
Na regels van de kunst of 't oordeel van de Luyden ;
Maer 't aengenaemst geluyd dat ick mijn leven vond,
Is in d'eenstemmigheit van 't vroom hert met den mood .
51
Ick vraeghd' een van mijn' Neven,
Hoe maeckt ghy 't met uw leven ?
Als een Prins, sei de Vent ;
'k Hebb kost en dranck genoegh, en schulden sonder end .
52 .
Een Raeds-Heer sprack recht uyt, die'ck vraeghden hoet'er gingh
In sijn' Vergaderingh,
En ofmer niet en misten ;
Wy raeden 't in den Raed 't waer beter dat wy 't wisten .
eJ V .

De Mann en was niet Geck, die 't in den si nne schoot,
Is 't klappen dat men soeckt ? 't en waer niet eens van nood,
Dat wy een menschen lit aen Pley 2) of Pijnbanck braken ;
Ick wouw misdadige niet meer als droncken maken .
1) sclieef.

2) palei (foltertuig) .
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54 .
De Weelde is Vredes Kind, den Hooghmoed Weeldes Broer,.
En Vader van den Krijgh, de Krijgh is Armoeds Moer,
Van Armoed Ootmoed, en van Ootmoed komt weer Vrede,
Van Vrede weder Weeld' en Hooghmoed en Krijgh mede
Soo gaet des Werelds rad, hier, daer, en over all,
Soo sal het gaende zijn tot dat het still staen sal .
55 .
Klaes eischte sijn' Pastoor van sijn' twee rockers eenen ;
Want soo hadd by gepreeckt, en Klaes en hadder geenen .
Wat haest had Domine? sijn' antwoord was soo ree
Als Klaesens eisch : Hy sei, Ghy suit wel anders meenen,,
Lett op 't Capittel ; 't Was in illo tempore. 1)
56 .
De Hoofsche konst is, noyt den Prins to wederspreken,
Noyt in een logentjen of twee to laten steken
Seght by, het water gaet den Bergh op even snell,
Als 't van den Bergh of plaght to komen ; 't is heel wel
Wilt ghy gewisse gunst voor wind van woorden koopen,,
Seght ja, bet is 'er op, ick hebt'er op sien loopen .
57 .
De Boeren in mijn Dorp en soecken geen' Apteker ;
En veel min een' Doctoor : de reden is, voor seker,
Niet qualick overleght, voor luyden uyt het veld ;
Veel liever sterven sy voor niet als voor haer geld .
58 .
Mijn Jongen brackm' een fijn' Gelas
Ick vraeghd' hoe I t by gekomen was?
Soo, seid' hy, Heer, als om to mallen,
En heeft 'er noch een laten vallen .
59 .
In eenen dagh, sei Hans, was by van Coin gereden
Op Schaetsen in den Haegh : Sijn knecht viel in sijn' reden,
En sei, in eenen dagh, mijn' H eenen, dat is waer ;
Maer ghy moet weten, 't was de langhste dagh van 't Jaer ..
60 .
Dirck heeft een' gauwe Tough, en speelt den Advocaat
All wat by spelen magh, en noyt en vindt by quaed
Der rijcke luyden recht : die tough will altoos hellen
Naer die zy' die meest weeght, en daer meest vast to tellen ;
En, seght by, dat is recht, want siet de Waeghschael aen,
Naer 't schaeltje dat meest weeght wil 't Tongbsken overslaen_
1) in then tijd.
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61 .
Jan most ter Galge gaen, en wonder voorwaerts op .
Te rugge, sei de Beul ; dat is geen stijl van sterven ;
Het waer een valsche leer, die son de konst bederven
Vergeeft my, sei de bloed, het is mijn eerste stropp .
62 .
Ick vraeghde een' Bedelaer, hoe by soo lustigh leefde
In 't felste van den Vorst, daer by loegh en ick beefde ?
Heer, sprack hy, lett hier op ; 'k hebb all' mijn' kleeren aen ;
Ghy soudt soo koud niet zijn, hadt ghy dat oock gedaen .
63 .
Trijn seght, sy wil geen' Melckmuyl trouwen,
Sy kond' haer niet van lacchen houwen,
Wanneer een Kind aen 't vragen waer,
Moer, is dat Jongetje mijn Vaer?
64 . MODES KRACHT .
Laugh had ick vruchteloos Dirck soecken to bekeeren
En t' sij ner saligheit het vloecken of to leeren .
Filet luckte niettemin, en endelick wierd ick 't wijs,
En seid' hem maer een woord, men laet het to Parijs .
6 5 . WISKO-NST.
Men lachte met een' Boer aen eenen voet gespoort .
Hy loegh de lacchers uyt, en seide, wil 't Paerd voort,
Met d'een zy van sijn lijf, dat eene spoor kan redden,
Ghy suit haest Wander zy sien volgen ; wie wil wedden ?
6 6 . HOPMAN DIRCK .
Sy liegen 't, die verkiaren
Dat Dirck geen hert en heeft .
In allerley gevaren
Gevoelt by dat het leeft,
En als de Popel-blaren
Van 't minste windje beeft .
6 7 . AEN EEN' GEBLANKETTE.
Waer zijt ghy, Pieternel, doet eens dat Masker of
'k Wouw wel het Kind eens sien dat God uw' Moeder gaf .
6 8 . VASTE GISSINGH .
Most yeder quaed oogh wegh en yeder boose hand,
Tat sagh men handeloos' en blinde Li'en in 't land?
69 . EIGE SORGH .
Hoe komt ghy soo gevoedt, soo doorspeckt, soo doordick,
En 't Paerd dat ghy berijdt, soo been-dor en soo wager?
Hiel ick mijn' Buerman voor : sijn antwoord was, hoort, vrager,
Miju Knecht sorght voor mijn Paerd, en voor mijn selven ick .
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7 0 . KEUR .
't Is soet voor 't Vaderland to sterven, sei m' een Heer
(Wil hyder sick of roemen,
Hy magh sijn selven noemen,)
Maer langh voor 't Vaderland to leven, acht ick meer .
71 . RECKELICKE PIETERNEL.
De Roomsche Pieternel trouwt onsen Geusen Klaes,
Sy in de Bijbel-stof onkundigh, en by baes
Soo soecktse geen gerucht van heilige krackeelen ;
Sy wil megaende zijn, en, om in geenen deelen
Het Huys t'ontrustigen, sy schenckt Jan 't heel geschil
Een puntje houdt sy'r uyt ; dat van den vrijen wil .
7 2 . VAN HUYBERT BOECKMAN.
Wat mooght ghy na geleertheit soecken
In Huyberts hoofd ? daer isser geen
Hy heeft heel uytgelesen Boecken,
Half uytgelesene niet een .
73 . AEN OVERLESEN JAN .
Uw lesen neemt geen end . Noyt zit ghy sat van leeren
Maer of 't oock al gedij dt
Daer ghy soo graegh in bijt?
Jan, die veel eten derft moet konnen wel verteeren .
74 . VERSCHEIDEN OORBER . 1)
De Rijcke wandelen om eet-lust to begaen ;
De Bedelaers wandelen om hongers hoot t'ontgaen .
75 . DIRCKS DOOD-SIECKTEN .
Ick vraeghd' ; Hoe raeckte Dirck om 't levee, was 't van drincking
Of van een sinckingh ? Neen, seid' yemand, geen van twee
En evenwel van beid' : Hy tuymeld' in de Zee,
En dronck sijn selven doot, en bleef voorts in een' sinckingh.
7 6 . OUDERDOM .
Raedt : dat ick niet en heb, en wouw 'k niet dat ik had ;
En hoop het evenwel to krijgen : wat is dat?
7 7 . HOOREN EN ZWIJGEN .
Kakelaer, die 't hooge woord
Allerwegen tracht to voeren,
En alleen u selven hoort ;
Laet u eene reden roeren,
Die ick u tot regel leers .
Van wel spreken en wel hooren
God versargh u van twee ooren,
En van hoe veel monden ? een .
1) nut.
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7 8 . LES VOOR DICHTERS .
Haest werden, haest vergaen, zijn twee verwantte saken,
Die d' eene d' andere soo volgen dat sy raken .
Denckt, Dichters, die u haest ; welck best in 't duren houdt,
Dat langhsaem wascht, als Eick, of rasch, als Vuren hout .
7 9 . ON REDEN .
Mijn Ouders, sei Andries, zijn al op Zee gebleven,
Daerom en derf ick my niet licht to scheep begeven .
Mijn Ouders stierven op haer bed, sei Adriaen,
Hoe is It? sou' ck daerom niet to bedde derven gaen ?
80 . KLAES AENNEMER .
Klaes heeft een Rijckmans Huys to bouwen ondernomen,
En isser met een' Beurs vol Kroonen of gekomen,
En, voor een Kalis, aen een moy stuck goeds geraeckt
Heeft hier de Man het Huys, of 't Huys den Man gemaeckt ?
81 . NA MEN 'T NEEMT .
Ick stiet een' Vent om veer : by vraeghd', en had gelijck,
Of ick het meend' in ernst? ja, seid' ick, degelijck .
Soo, seid' h y, dan is 't wel : om 't j ock soud 't my vervelen ;
Ick houw niet van sulck spelen .
8 2 . BY 'T WOORD .
Mijn Schouth sprack tot een' Guyt om veel ondeugds gevangen,
Schelm, soo ghy niet en hanght wil ick voor u wel hangen .
Ey lieve, sei de Fielt, doet my dat woord gestand,
En, of 't soo vallen moght, blijft toch wat by der hand .
83 . NOYT YEDER TE PAS .
Die alle Menschen wil behagen, en in al,
Magh heden wel beginnen
Maer 't is quaed om versinnen
Wanneer by einden sal.
84 . VOORSICHTIG TESTAMENT .
Jan heeft sijn groote goed gelaten aen den Armen .
Wat heeft Jan wel gedaen ?
Waer 't anders ; niet een Neef en schonck hem eenen traen ;
Nu moetense wel karmen .
856 KRACHTIGE BADEN .
Reinier is met sijn' stramme Leden
Naer Akens Baden toe gereden ;
Daer heeft by Geld en Sael en Peerd
In alle vrolickheit verteert.
Siet wat de Wateren vermogen
Hy is to Paerd na 't Bad getogen,
En op sijn' Voeten weer gekeert .
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86 . STERV EN .
Wat light ghy my en vraeght wat sterven in heeft, Jan ?
VCTaght, tot dat ick het eens geproeft heb, en vraeght dan .
87 . VAN KLAER .
'k Had Klaer geerne tegenwoordigh,
Waerse wat min tegen-woordigh .
88 . MANS HAND BOVEN .
Het huysgesin is heel verdraeyt,
Daer 't Haentje swijght en 't Hoentje kraeyt.
89 . AEN EEN PREDIKER .
Ghy staet soo laugh en preeckt : het eerst is ons ontgaen,
En daerom konnen wy het leste niet verstaen.
9 0 . MATIGH]KIT.
En overaest u 1) niet in d'een of d'ander vreughd
Selfs in u groenste j eughd .
De lust moet in 't vol op, en d aer volght licht sb n dood naer
Keert om de keers die brandt, 't vet, dat haer voedet, doodt haer .
91 . JANS LOF .
Het is waerachtigh, Jan,
Ghy zbt een eerlick man
Waer-achtig is het ; maer
Dat is wat min als waer .
92 . PREDIKANTEN UYTSPRAECK .
Geleerde Predikers, ick bid uw, leert bezeffen,
W at tael uw Ambacht voeght : geen' ander, dat ick weet',
Als die daer best gelijckt uw dagelickse kleed,
Dat statigh, zedigh is, en ongeciert, en effen .
93 . BARBIERS LES.
Een snappende Barbier, diem' onder handen krijgende
Stond veel getiers en maeckt' 2) in Duytsch en quaed Latijn,
Vraeghde en hervraeghde my, hoe'ck wouw geschoren zbn
Ick sei, mijn goede Vriend, is 't mogelick, al swijgende .
94 . SPAERIGB DIRCK .
Dirck is een suynigh man ; men spreeckt het hem ter eeren ;
Hy spaert goed, by spaert bloed, by spaert brood, by spaert kleeren
Maer dit 's van allen 't minst ; die averechtse geest,
Het kostelickst van al, de waerheit, spaert by meest .
9 5 . MIS-VERWYT .
Ghy noem een' Bultenaer gebreckigh, sonder reden
Bedenckt eens wat ghy doet ;
Weeght sijn' en weeght uw' leden ;
Een bult is geen gebreck, het is een overvloed.
1) zich overazen - to veel eten .

2) stand v . g . to makers .
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9 6 . QUAE SERVANDO NON SERVATUR . 1)
Is 't Meisken van oud' eerlick bloed,
Is 't meer als matelick van wesen,
Is 't rijckelick versien van goed,
Soo haast als 't houwbaer is, en sal 't niet houwbaer wesen .
9 7 . GOUD .
G elij ck de Steen 't Goud proeven kan,
Soo kan het Goud den Man .
98 . AELMOES ONTLEGHT .
Jan sagh een arm man naeckt, maer socht geen geld to derven,
Ick sterf van kou, sei d'arme man,
Soo doen wy allegaer, sprack Jan,
Want, wierd een mensch niet koud, een mensch en sou niet sterven .
99 . NIEWE JAERS WENSCH .
Het oude Jaer is om, wat vleyen zich de Menschen
Met mallen overvloed van onverstandigh wenschen?
Wenscht boven allen wensch to leven in 't niew Jaer,
Of elke dagh uw eerst' en elck uw laetste waer .
100 . AEN EEN PREDIKER .
Soet, niewe Domine ; verheught u niet to seer
Ghy hebt nu al den loop, als andere wel eer
Maer guest en is geen erf, en niew en gaet niet verde ; 2)
Daer is geen sondaghs kleed, dat niet een dag' licks werde .
101 . OP EEN' WIEGH .
Wy woelen sonder end voor kinderen en erven ;
En 't gaet ons in 't gewoel gelijk't gewieghde kind ;
Wy woelen ons in slaep door allerley bewind,
En vallen moe daer heen, met d'oogen toe, en sterven .
102 . MATIGH VERHEUGEN .
Gaet wat voorsichtigh aen, die u to seer verheught ;
De rouw sitt veeltijds op de slippen van de vreughd .
103 . AEN AGNIET .
Stond my een' Tale vry die Holland noyt en hoorden,
Ick seid' in niewe, maer seer duydelicke, woorden ;
Ghy mondt my niet, Agniet,
Noch ooght, noch oort my niet .
104 . PIETERS SMAECK .
Ick vraeghde Pieter lest,
Wat wijn by 't liefste dronck ; ick soud'er hem of doen schencken
Heer, seid by sonder dencken,
Wijn die my niet en kost mondt my gemeenlick best .
1) welke in weerwil van 't behoeden Diet behouden wordt .

2) verre .
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105 . AEN NEEL
Wat, slaet gh'uw' man en denckt niet aen uw' keel?
't Smaeckt na de Gaigh ; het is een Manslagh, Neel .
106 . VAN KRIJGH EN VREDE .
De guide Vre geeft, onder and're gaven,
Dat kinderen haer ouderen begraven ;
In d'Oorlogh gaet de kans heel ongelijck,
En ouders met haer' kinderen to lijck .
107 . WENSCH .
Een' Ridder, een' Doctoor, een' niewen Edelman,
Een' Hertogh, of een' Graef to maken van een Man,
Is een' geri nge konst, die groote Princen kunnen .
'k Wouw ons den Hemel eens wat Princen wou vergunnen,
Die konden met gesagh van Zegel, Brief en Hand
De Wereld wat versien met Luyden van verstand .
108 . VOOR DE MOLENAERS .
Een Molenaer een Dief to zijn ?
My dunckt het heeft geen redens schijn
Wat hoeft by om veel Goeds to geven,
Een mensch die van den wind kan leven ?
109 . GELIJCKE KANS .
't Was een braef Krijghs-hoofds woord, daer bloode quamen roepen
Hoe naer de Vyand was met al to groote Troepen
Ja, seid hy, zijn sy naer,
Soo zijn wy 't oock by haer .
110 . HARDE KOST .
Andries verslempt sijn goed, en klaeght van een qua' maegh
Is 't wonder dat by klaegh',
Na soo veel harde beten,
Die land by mergens en heel' huysen heeft gegeten ?
111 . MILDP GROET .
Tast haestigh na den hoed, en weest verlangh 1) in 't decken ;
Het komt soo wel to pas by Wijsen als by Gecken
'k Heb menighmael gezien hoe grooten gunst het gaf
Een weinigh laeter op, een weinigh vroeger af .
112 . JAN DEN BRILMAKER .
Geslepen glazen die vergrooten
Verkoopt men ons met voile schooten
Maer, wil ick uw wat leeren, Jan,
Ghy suit van d'allerbeste maken,
Kont ghy maer aen wat Glas geraken
Uyt d'oogen van een nijdigh man .
1) langzaam.
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113 . RECHTE LOON .
Mathijs heeft brand gesticht, van boosheit, soo ick hoor
Doch heeft hem weer gelescht ; en eischter drinckgeld voor .
Wat dunckt u, Schepenen ? Ick soud hem eerst eens hangers,
En dan soo hoogh en droogh na 't drinckgeld doen verlangen .
114 . COMEDIEN .
Verbiedt men oud en jongh Comedien to sien,
Soo moght mense met een de Wereld wel verbien
Of, soo m' haer 't leven gunt, behoort men last to geven,
Dat elck met d'oogen toe, of 's nachts alleen moet leven .
115 . KELDER KOORTSEN .
Is 't yemand onbekent ; ick weet wat dat Gesinn schortt,
En waerom dat het noyt to deegh genesen kan .
Al wat de Doctor heelt, ontheelen Glas en Kann ;
Men stort'er staegh weer in, om dat m'er staegh weer in stort .
116 . LANDKAERT .
Vraeght yemant na kort onderricht,
Waer Troyen en Corinthen light ;
My dunckt, de plaets is haest gevonden ;
Sy liggen daer sy eertijds stonden .
117 . AMSTERDAM ONTROERT .
Hoe quam 't, dat Amsterdam soo gram m was,
En waerom was 't niet voor den Prins ?
In seven woorden gaet veel sins ;
Om dat de Prins voor Amsterdam was . 1)
118 . DRUCKER .
Mij n Drucker leeft in droeven druck ;
Want 't drucken druckt hem weinigh druck
't Waer geen bedruckte Drucker,
Viel 't drucken maer wat drucker .
119 . THEUNS KERCKGANGH .
Ick moet ter Kercken gaen all souw'cker niet bedrij ven,
Sei Teun, tweemael mistrouwt aen twee doorsnapte Wijven ;
My dunckt, het is soo vreemd, soo wonderlick, soo soet,
Dat een Mann honderden van Vrouwen swijgen doet .
120 . VAN ANDRIES .
Hoe Text-vast is Andries ! by sagh laest Mann en Wijf
Den and'ren hekelen in handgemeen gekij f ;
En riep, goe Christenen, gaet daer niet tusschen beiden ;
Wat God gevoeght heeft, staet geen' menschen toe to scheiden .

1) 30 JuIi 1650 .
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121 . AEN EEN ONBEDACHT JONGHMANN .
Soo jongh en soo veel praets, dat niemand en derf roeren?
Ey neemt den Spiegel eens, en soeckt daer in, arm kind
Of ghy then mallen muyl genoegh bewasschen vindt,
Om onder oude Lien dat hooge woord to voeren .
122 . RAED TEGEN QUAED .
Spreeckt yemand quaed van u ; ghy kont hem licht bedriegen :
Stelt u maer soo wel aen, dat by 't sal moeten liegen .
123 . BESTE RIJCKDOMM .
Geluckigh is de mann, die heel veel goeds beheert
Maer veel geluckiger die niet veel goeds begeert .
124 . AEN JAN .
Eens waert ghy arm en mild, nu rijck en gierigh, Jan .
De Toetsteen proeft het Goud, het Goud ontdeckt den mane .
125 . AEN DE JEUGHD .
Besteedt den dieren Tijd
By dagen en by nachten,
Terwijl ghy in uw' krachten
En onversleten zijt.
Het sch ij nt, jongh en ervaren
En zij n niet wel to paren
Maer 't is een valsehe schijn ;
Men kan wel jough van j area
En oud van uren zijn .
126 . VOOR MIJN' DICHTEN .
Bedilt mijn' Dichten niet, besteedt'er geen verwijt aen
Sy hebben 't niet verdient . Ick hanger noch geen' tijd aen .
't Is een klein buytenwerck ; een bywerck, seid' ick best,
Van beter besigheit ; 't is kakelen op 't nest .
Kont ghy of Timmermann, of Wever niet vergeven
Een deuntjen uyt de borst, in 't schaven of in 't weven?
127 . NACHTDIEF .
Tri n pleitte voor haer' Mann, wanneer by op sijn pad
Somtijts by Noorder Sonn een deur ontgrendelt hadd ;
Het scheen wel waer to zijn ; maer, seis' ; haer Mann en docht niet
Dat het uytkomen souw : 't Was soo, haer Mann en docht 1) niet .
128 . SNELDICHT .
Wat spilt ghy Pen en Inckt aen Sneldicht? sei my Jan ;
Ick weet een' korter wegh door een die 't beter kan
Mijn Wijf haer minste woord wanneerse maer half gramm is,
Is scherper ongelijck dan uw' snelst' Epigramm is .
1) deugde .
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12 9 . LOOSE DIRCK .
A is valsche menschen willen,
Siet wat twee woorden schillen
Dirck, seid' ick, schrickt het oock, het paerd dat ghy berijdt
Neen, seid' hy, niet altoos, 1) en meende, niet altijd.
13 .0 . JANS DOBBELE WENSCH .
Jan hoopt noch eens soo rijck to werden als ick ben
Dat hadd by goet to doen, naer ick mijn' armoe kenn
Maer 't is een dobb'le siren ; hij will my niet gelijck zijn ;
Eens is hem niet genoegh, by wil noch eens soo rijck zijn .
131 . JAN VAN SUN WIJF .
Verschoont het teere vat, uw' Wijfjen, seid' ick, Jan ;
Verschoonen, seid' hy, vriend ? seer geern, all wat ick kan
Sy heeft een Vidimus 2) dat niet en is om thoonen ;
Denckt of ick 't geerne de, kost ick se wat verschoonen .
132 . PEERLEN VOOR VERCKENS .
Een goed Musijck-stuck heeft oneindelick veel in ;
Maer 't schijnt het meeste voick meer tongen lieeft als ooren ;
Soo praetni'er over heen : 't Is jammer, in mijn sine,
Dat daer soo veel toe hoort soo veel' niet toe en hooren .
133 . SON DAERS TROOST .
Valt ghy ? dat 's niet met alien ;
Weest daer niet in begaen
't En is geen schand', to vallen
't Is schand, niet op to staen.
134 . PLOMP BEGRIPP .
Andries is bott, en vry wat seer
Noch derft by tongh en tanden slijpen,
En spaert den groenen noch den rijpen,
Maer treedt een yeder op sijn zeer .
't Gaet tot Andries als elders meer,
Het minst begripp will meest begrijpen . 3)
135 . DEUGHDELICKE WRAECK .
Mijn achterklapper magh my en de Werld bedriegen
Maer ick doe wat ick kan om hem to heeten liegen .
136 . JANS VERSETT . 4)
Ick preeckte Salomon sijn' wijsheit tegens Jan,
En wat sijn Vader was, en *at by voor een mane
Ja, seid' hy, 't huys voll goeds, voll voorspoeds en voll Vrouwen
En groene jeughds genoegh, om die wel t'onderhouwen ;
Laet my die wijsheit oock eens proeven, en preeckt dan .
1) volstrekt niet. 2) gelaat . 3) bedillen, zie bI . 2I5, aant . 3. 4) antvvoord, zie b1 .273 aant . 5 .
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137 . DRONCKE KLAES .
Klaes vloeckt en scheldt, en seght, by heeft het van naturen
Ja ; van naturen ; maer noch veel meer van natt'uren .
138 . VERSUFTE REINIER .
Weet ghy waerom Reinier soo droevigh en soo vael siet ?
Sijn Wijf was lestmael sieck, en 't was de leste mael niet .
139 . GESEGENDE JAN.
Jan heeft elf monden t'huys, en heeft, naer dat by telt,
Geen' kinderen to veel ; maer wat to weinigh geld .
140 . AEN ANDRIES .
't Goed, seght ghy, komt u toe
Dat's waer, Andries, maer hoe?
Ick sie dat het u toe komt,
Maer'k weet niet of 't u toekomt .
141 . TIJDIGE DOOD .
Dirck is sijn boose wijf ontvallen ; maeckt geen' rouw ;
Hy is veel beter by den Heer als by de Vrouw .
142 . HOEDKRAMER .
Dirck socht een' niewen Hoed met woorden to betalen
Neen, sei de Kramer, Heer, hier most geen geld aen falen ;
My lust niet achter u to loopen als een bloed,
En hebben staegh mij n' Hoed to lichten voor mij n' Hoed .
143 . VRAGENDE PROPHETEN .
Dry Heidens vraeghden my den naesten wegh naer Stadt
Ick antwoordde't geboeft ; Ten minsten schaemt u wat
Ghy, die elck een in Stadt de waerheit uyt wilt leggen,
Moet ick u uyter Stadt den wegh na Stadt toe seggen ?
144 . JALOUSIE, ONUIJTSPREECKLICK GEQUELL .
Jalous en vindt men niet in suyver' Duytsche spraeck
Waer 't soo in 't Duytsche hert gelegen met de saeck,
En waer ons hert soo wijs, dat het eens kon verdoemen
't Geen' ons' Voorouders niet en hebben derven noemen !
145 . DOBBEL GEVALL .
Jan, duyselhoofdigh van den dranck,
En vaeck'righ onder 't preken,
Viel van een niet to leegen 1) banck
0m hals of been to breken.
My dunckt de mane niet mall en was
Die doe sei onder allen,
Dat Jan in slaep gevallen was,
En was in slaep gevallen .
1) lagen.
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146 . VOERMANS LATIJN.
Een nucht're Doctor hadd een' droncken Voerman voor,
Die vracht en wagen hadd road om gestort in 't spoor ;
En seid' hem, 't was voorwaer een negligent' omissie
De voerman rij md' en sprack, Heer, ick beken 't, om is hy .
147 . TIJS VERONGELIJCKT .
Tijs kreegh van achteren een' Lapp
Van sijn' beminde huysvrouw,
Om dat by niet vroegh t'huys wouw
Ter liefde van den soeten tapp ;
En klaeghd', by was bedrogen
Van erger als een' logen,
Want, seid hy, dat was achter klapp .
148 . ZEDIGE WAPENEN .
'k Sie jonge jonckertjens met menighten op straet,
Met monden vol gevloecks als dolle kuyckens baren : 1)
Sy meenen dat gelaet den degen heel wel staet
'k WouW degenlicke li'en de degelickste waren .
149 . JAN WEL BELATEN .
Trijn heeft haer moye goed aen Jan haer' man gemaeckt ;
De rechten erfgenaem en krijght'er niet een' veer af ;
Hoe dat het Testament gelooft werdt of gelaeckt,
Jan Kiel veel van sijn Trijn ; nu houdt hy'r noch veel meer af .
15 0 . CONSISTORIE .
Wat light men staegh en kijft in seker' Consistorie !
Is 't Consistorie daer, of ist maer, com, sitt, stoorj e ? 2)
151 . HOUWELICKSE VOORWAERDEN .
Jan had het ja-woort wegh ; maer 't schrift van ondertrou .w
En was noch niet in 't nett geschreven als het souw
Nu is het saeckje klaer, en 't swart in 't witt gesett ;
Nu zi n de voorwaerden, en Jantje me, in 't nett .
152 . JOOSTS GEBREKEN.
't Is waer, sei lichte Joost, men magh my wel bespreken,
'k Heb menighte gebreken
Maer men vergeet'er een, dat ick my meest aentreck,
Te weten 't Geld-gebreck.
153 . ONFATSOENELICK SCHAETSRIJDER .
Jan rij dt op schaetsen plomp en shell ;
De Beste moeten achter leggen
Magh ick hier op de waerheit seggen ?
Jan rij dt wel, maer Jan rij dt niet wel .
1) tieren, schreeuwen .
H. H.

N) wees boos, verstoord .
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154 . JAN DEN OPSNAPPER .
Jan was een gast, vergast van gasten sonder end ;
Nu heeft by sich vergast : en daer sij n' woningh was, 't huys
Der gasten sonder end, daer is de kans gewent
't End is van 't gastenhuys, en Jan vergaet in 't Gasthuys. 1)
155 . VOORSICHTIGE ONGELEERTHEIT .
Pier weet niet, end en will niet weten, 'k wedd ick 't rade
Hy vreest verdriet of schade,
Hy houdt het met het oude lied
Dat een niet weet en schaedt hem niet .
156 . UYTGEROEYDE BOOM .
De boom j ongh in mij n Hof geplant
Is oud en dorr, en moet van karat
't Gaet hier als in een ander dingh,
Jongh Hovelingh, oud Schovelingh . 2)
157 . JANS UYTNEMENTHEIT .
Jan neemt waer by semen kan,
Uyt de borsen, uyt de sacken,
Uyt de kisten, uyt de packen,
Uyt den ketel, uyt de pann .
Jan is een uytnemend Mann .
158 . KLAES VAN SUN WIJF .
Och, of mijn wijf, sei Klaes, maer eens en baerde 's jaers,
Maer sy baert 3) alle daegh ; dat 's al to veel gebaers .
159-. JAN EN GRIETS VRYAGIE .
Wel Griet, sal 't nummer zijn? sei Jan,
Ick doe soo trouw all wat ick kan,
Ick hebje nouw soo laugh als vriend
In alle nedrigheit gedient,
En dienje noch : 't Is waer, sei Griet,
Je dientme, maer je dientme niet .
160 . KLEET EN MAN .
De Snijders Winckel en het Hof
Staen strijdigh om den hooghsten lof .
Wie dunckt u dat van tween de beste konste kan ?
Daer maeckt de Mann het Kleet, hier maeckt het kleet den Mann .
161 . EEN GEHANGEN DIEF .
Siet, vrome Borgery, die mann moet sich bedriegen,
Die van sijn' grond wil gaen, en swemmen kan, noch vliegen .

1) in dit woord is de oorspr . beteekenis van gast, nam . vreemdeling bewaard .
bl . 48, aant. 10.
3) maakt geschreeuw, misbaar .

2) zie
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162 . DE SELVE .
Ick hebb wel met een Touw een' venster uytgevlogen,
En mijnen Waerd bedrogen
Maer hier en sagh ick niet, hoe ick my redden souw ;
Daer quam een knoop in 't Touw .
163 . TE LANDE BEST .
Laetse by quaedt weder varen,
Die noyt van de ree en waren ;
Luyden wijs van weder-varen
Sullen niet licht weder varen .
164 . JANS VREDE-MAEL .
Jan, sijner Vyanden en aller onvre satt,
Heeft s' eens gesamentlick by een to gast gehadt,
En heeftse Duyvels-brood, 1) dat lecker mall, gegeven
Nu ist'er peis, en all vergeten en vergeven.
165 . AEN DE SNEEUW.
Droogh water, koele woll, witt roet, gehackte veeren,
Weest welkom boven op mijn' besten hoed en kleeren
Ick sie niet hoe men u met reden haten sou,
Die ons van boven brenght de warmte met de kou .
166 . EEN VERGETEN PAERD.
Mijn Paerd gaet slijten dat men 't siet,
En 't eet en drinckt, en anders niet
Wat reden is hier uyt to delven ?
't Vergaet, om dat het niet vergaet .
Wat raed ? de plaester light op straet
Verstaet ghy 't niet ? 't verstaet sich selven .
167 . MIJN VERJAREN OP DEN 4EN SEPTEMBER 1671
Noch eens September, Heer!
Hoe staet'er langh geschreven
In 't Boeck van mijn langh leven,
Noch eens, en dan niet meer ?
Ick bedel om geen' dagen,
Naer dat ghy'er my soo veel,
Soo goede, voor mijn deel,
In 't leven hebt verdragen .
Om een' gunst bid ick seer ;
Leert my my soo bereiden,
Als of ick stond to scheiden,
Met een noch, en niet meer .

paddenstoel, champignons.
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168 . OVERLANGH LEVEN .
Bej aerde Luyden, die om ' noch meer levens wenschen,
Zijn meer als Kinderen, dat 's Kinderen en Menschen .
Op blij ven, is van j onghs der Kinderen verm aeck ;
En blij vens' op, wat dan ? sy waggelen van vaeck .
Ouw' Lieden waggelen soo wel als j onge Kind'ren ;
Gehoor, Gesicht en Smaeck en alle dingen mind'ren,
De Voeten stooten aen en d'een is al in 't Graf ;
En dat 's haer leste vaeck noch is 't haer als een' straf
Te moeten scheiden en niet langer op to blijven ;
Als waerder veel en veel meer wonders to bedrijven,
Als watter laugh gesien, en laugh bedreven is ;
Hoe tast de Menschlickheit tot op haer einde mis !
Hem danck ick, die my laugh en wel zijn heeft gegeven,
Ick waggel van geen' vaeck, en heb laugh opgebleven
Is rustens uer voor deur', mijn Rol is afgedaen,
God roep' als 't hem gevalt, 'k wil wel to bedde gaen .

CLUYS-WERCK.
Is 't ernst, geleerde Vriend, en kan 't uw' sorge raecken,
Hoe 't hier mijn' eensaemheit en ick to zamen maecken,
En waerom ick myn huys van kind'ren en kinds-kind
T ontruymen heb bestaen, en haer schier als ontmint
Ick will u rekening van seggen, doen en dencken,
Met alien omstand doen, wilt ghij m' een oore scheneken ;
Twee, meen ick ; dat de schael van uw goed oordeel, nett
En onpartydigh in haer waterpas gesett
Gestadigh hangen blyv', soo lang ghij aen myn reden
Uw' stilt' en uw geduld en aendacht sult besteden .
Ick leefde rustelyck met kind'ren en kinds-kind,
Noyt tegens dit of die versuft 1) of ongesint, 2)
Altoos gereckelijck, 3) noyt vies of kies van eten,
Van dranck noijt onvernoeght, dat ouw' lien werdt verweten
(Niet altoos wel aen all') als dorre tong en maegh
Vergeefs de smaecken soeckt, die elck all even graegh
In alle vochten vond in beider vroegen morgen ;
Ick weet't den hemel danck, de minste van mijn sorgen
Is kelder-sorgh geweest, en keucken-angst : aen all
Wat anderen gevalt bind ick mijn welgevall .
Soo hiel ick my als gast van mijn geliefste vrienden
Die nemmermeer van my als danck en gunst verdienden,
Haer toekruijt 4) was de spys daer mijn tong meest naer hong,
Der oudren onderhout, en van haer lieve j ong 5)
't Ryp-sinnighe geklapp, uyt een der schoonste monden
Die oyt mijn' ooghen (lett, grootvaders ooghen) vonden
Van 't mijne deild' ick om, en melde nu en dan
Dat mijn' toebehoorderen to stade komen kan .
1) vertoornd.
2) ontevreden .
3) inschikkelijk, meegaand.
4) hetgeen zij als toe,
5) kind.
kruid schonken, nam . het onderhoud der ouders, enz . was .
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Dit wenscht' ick j onge lien wat meer ter herten namen
Dan ick 't behertight heb . Men vind niet all by namen
In alle schryveren 't omstandighste bericht
Van all dat ouderen haer ooren, haer gesicht,
Van haer' onmondighe tot haer beiaerde j aeren,
Hier opentlyk, daer in 't geheim, is wedervaeren .
Veel oude brengen daer een kennis in haer graf
Daer voor een nasaet wel een dusend dancken gaf,
Als s' achterhaelbaer was : wat . heb ick wel vergeten
Met vragen t' onderstaen, 1) wat heeft hij wel geweten
Die dertigh jaeren schier mijn wyse vader 2) was,
En om de zeventigh en vier, my noch to ras
Ter tyd uyt wierd geruckt ! wat heb ick sien geschieden,
Dat ick mijn' kinderen verr beter kost bedieden
Dan 't haer uijt yemands mood of penn gebeuren kan,
En, sochten sij 't, hoe geern queet icker my niet van!
Als lust van tafelen en praet-lust moede waeren,
Brocbt ick myn poppegoed 3) van vyfderhande snaeren
Bij beurten voorden dagh, hoe 't slecht of goed mocht zyn,
't En was geen backers deegh, 't was huys-back, en heel mijn .
Bij wylen was 't gesicht de besighst onser sinnen,
Pen en pinceelen-konst, die w' elck om 't zeerst beminnen,
In doecken of papier, elck n a sij n' eigen aerdt,
In kass of cabinet ordentelijck vergaert .
Doo luyden nu en dan die uyt haer graven spraken
(Haer' boecken) quamen oock ons' herssenen vermaecken .
Wat vande levende veeltyds to voorsehijn quam,
Verheughden ons veeltyds, of maeckten ons wat gram .
Wel magh ick spreecken van vergrammen of verblyden,
Want, kostelijck papier, wat hebt gh' al niet to lyden !
Voorts trock een yeder daer den oorber of de lust
Sijn' sinnen heenen trock, den arbeid of de rust
De fruijthof stonder by, de bloemhof met sij n' paden
Daer door dan wader en dan soon vermaecklijck traden,
Elck na sijn hoofs beroep, en raeckten schier geen' straet,
Om metter vaert to zijn daer beider haringh braedt .
In coetshuys en in stall had yeder in 't voorby gaen,
Daer van then 't werck daer is bevolen geerne vrij gaen,
1) onderzoeken . 2) Christiaan Huygens 1651 1624, zie Levensschets § 1 en 8 . 3) speelgoed (muziek, snarenspel) ; H . heeft tal van composities nagelaten.
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Een oogh dat paerden mest, en wielen en gespan,
En tuijghen onversuijmt en roestloos houden kan.
Soo wel gepaerde lien en kosten geen van beiden
Met reden, soo het scheen, wel sijn gesint to scheiden .
Den jongeren nochtans quam die gesintheit aen .
Men zeide, wild' ick haer van mijn bewind ontslaen,
Men souder mij op 't minst gelijcken danck voor geven
Als voor het lang en soet met my vergunde levee .
Wat wader was ick om mijn' kind'ren of to slaen ?
Soud ickse niet soo geern in vrede laten gaen,
Als ickse geern behiel, die altoos heb betracht en
Altoos daer op gestaen, geen' vrienden to verkrachten,
Green' gasten gaens gesint : doch willigh in 't gelach 1)
Te houden in mijn cier 2) al wat ick houden mach?
En kan ick 't soo wel deen en laten by de vremden,
En niet by kinderen, my naerder als mijn' hemden?
Sy sochten vryheit en gesagh aen eigen diss,
Langh meerderjaerighe : dat kan haer mijn gewiss 3)
Ten goede duijden, en wie en waerom ten quade ?
Die 't best begrypen will, gae met sijn hert to rade .
Mij steeckt maer eene doom, die 'k wouw my niet en stack
Ick hoor mijn' kinderen berispen met gemack, 4)
Als leeghe praters doen, altoos met voile kaecken
Door en door zifteren 5) van anderlieden saken
Men scheldt haer ongevoel, en datse sonder stryd
Den korten uijtslagh 6) van mijn' afgeloopen tyd
En d'aller uren 7) mij aenstaende uer van scheiden
Onmachtigh zijn geweest met eeren uijt to beiden .
Dit luydt als of daer stad en land verloopen waer, 8)
En of ter wereld d' een den and'ren noyt hier naer
Sien of ontmoeten sou : Maer hoort, besorgde vrinden,
Niet heel een straete weeghs en isser scheid to vinden
Van 't oud aen 't niewe huys, wij sien en hooren schier
Malkanders allerminst bewegen of getier, 9)
En waeren w' in Parijs, wy hieten naeste buren .
God gev' het wederzyds geluckelick to duren .
1) het samen
tuiging. 4) de
bl . 1338), doch
7) op alle uur,

2) gastvrij onthaal .
3) geweten, overaanliggen, aanzitten : maaltijd .
„leeghe praters" doen het op hun gemak (kalm, zie het Woordenboek III
5) bedillers .
6) den nabij zijnden afloop .
hij blijft er ook kalm onder .
8) (van elkaar) weggeloopen .
9) geluid.
to ieder uur .
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Maer, hoe bekomt 1) het mij ? Hier wacht ghij myn bescheid ..
Ick blij v een cluysenaer, daer med' is 't al geseit,
Een Zeewsche stelleman . 2) Is myn' stell sonder schapen,
Mijn Schepper zij gelooft ; sijn' hand heeft mij geschapen,
Met een gevoeghlickheit, die alle bochten lydt,
En, als in alle soet, in alle bitter bijtt .
Ten waere soo geweest, hoe had ick soo 't lang leven
Door soo veel gins en weers standvastelick 3) gedreven ?
Hoe had ick mij soo licht gewendt, soo veel gewent ?
Best sal hij mij verstaen die hof en leger kent.
Dus loopt d' histori van myn eenigh tydverdryven
Verstaet, myn eensame ; want, als ick 't all moet schryven,
Naer mij het hoofd omloopt, ben ick geen man van een,
En geen groot enkel self en stelde mij to vreen . 4)
Mijn' eerste bezigheit is bid-werck, vroegh en spade .
Altoos met lof en danck, en altoos om genade .
De daghen die ick soo toesluit en open doe
Vertrouw ick dat mij Gods altoos verdiende roe
Te lichter vallen sal, of dat ick haere slaghen
Ootmoedigher, en soo stc'ndvastiger sal dragen.
En hoe draeghsamen last sien ick my to gemoet,
Soo maer de Heer met my na sijn gewoonte doet !
Den nacht besnyd' ick my soo very natuer kan lyden
Mijn' stilste, dunckt my, zijn mij n' kostelixte tyden ;
En soo veel als daer van tot slapens oorber schort, 5)
Soo veel blij ckt dat ick my mij n eigen leven kort .
't Is waer ick droom, en veel ; dat 's doof en blindling levee,
En, kost ick my die grill van droom op droom ontgeven,
Ick sprack van voller rust in 't opstaen dan ick doe
Maer droome-dwaelery macct my het hoofd meer moe
Dan all' de besicheit die ick by daech besweete ;
En bey zijn ydelheit, soo dese die ick wete,
Als die ick best vermeen to weten, in den droom
Tot dat de reden in 't ontslapen 6) weder kom' .
Soo volgen moeyt op moeyt, en niet op niet in 't ronde,
En altoos ydelheit op ydelheit, of sonde .
Een weldaed heb ick doch daer tegen in mijn' macht
1) bevalt . 2) stelle : in Zeeland een vluchtheuveltje, waarop bij het opkomen van
het water de herder met zijn schapen zich bergt.
3) CONSTANTER .
4) en met eene enkele bezigheid, al was ze groot, stelde enz . 5) gekort wordt (vgl . t o s h o r t e n, schortel .
doek, enz .) .
6) ontwaken, zie bl . 229, aant . 9 .
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Mijn' oogen keuren niet oft middagh is, of nacht ;
Sy sluyten vredelijck, als 't my begint to lusten,
Of dient to lusten, om voordachtelijck to rusten
Van waken nu en dan, van lesen meestendeel ;
Sy doen gehoorsaemlyck, soo kort als ick 't beveel,
Soo lang als ick 't behoef, haer werck van my t' erfrissen
Ick kan op 't jngespan van coets en paerden gissen,
Dat beide to gelijck verschijnen ujt mijn' stal,
Pas 1) als ick ujt de rust reis-vaerdigh wesen sal .
Soo slaep ick, en soo niet, naer 't pas geeft. Meest den morgen
Bested' ick aenden plicht van hoofsen raed en sorgen
Voor 't eerste aen 't gehoor van rijck en arm, wie 't zij,
Die 's princen recht of gunst bejagen will' door my
Dan inde tsamenkomst van meer 2) en wyser lieden,
Die neffens my, 3) sijn' haef bestieren, en gebieden,
En straffen uijt sijn' naem, en cijfferen hem toe
Wat recht en redlicheit bevelen dat men 't doe .
Twee uren draeijt dat rad voor noen, en na, twee and're ;
Ten zy de bykomst van hem selver yet verand're ;
Want, als 't hem dienstigh dunckt dat hyder by verschyn'
En will sijn eigen raed en rekenmeester zyn,
Soo doet by 't meesterlyck, en met soo scherpe sinnen,
Dat niemant dencken derv' om tweemael to beginnen
Daer hij 't gelaten heeft . Soo kerft hij spoedig of
Met snelle vonnissen van toegift 4) of van straf
Een lang gegaerde lijst van ongedane saken,
Daer, sonder sijn gesagh, niet door en was to raken ;
Maer daer de macht met will en reden gaet verselt,
Werdt veel oneffens slicht 5) naer 't waterpas gevelt .
T'huys ben ick wederom : daer vind ick spraeck noch spreker
Die spraeck to voeren heeft : dat 's klein' genucht, voorseker ;
Maer 't is oock klein gerucht ; en stilt' houd' ick in acht,
Die mijn' gedachten noo verstoort sie of verkracht ;
En daer ick niets van waerd' en wacht to konnen hooren,
Is swygen my een lust en balsem voor mijn' ooren ;
Jae 't zedigh swygen van mijn beider-soorts gesin 6)
Is vande gaven een' die 'k meest in haer bemin .
Kort en besnoeijt bericht gedoogh ick op mijn' vragen ;
Antwoord : maer antiwoord en will ick geen verdragen.
1) juist.
2) voornamer.
3) als ,raed en rekenmeester" des Prinsen .
nen eener gunst .
5) slecht, effen .
6) mann. en vrouw . dienstboden .

4) het verlee-
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Daer is een' enkle veer in 't uerwerck, die alleen
De rader-wercken dryft : een wicht, en anders geen,
Dat van om hoogh of hanght, en roert 1) die groote wielen
Die 't slibbren 2) van den tyd kort volgen op syn' hielen .
Een hoofd heeft Scheppers hand op yeder lyf gestelt,
En in dat enckele bestaet macht en gewelt
Van all wat onder haer moet wercken en moet levee ;
Dat werck moet stevigh gaen ; ten lydt geen wederstreven ;
En 't minste datter aen die gangen werdt geroert, 3)
Soo werden lyf en le'en, hugs, stad en kerck ontroert . 4)
Tot mi nent weet ick die wanorder to vermijden,
Door niet gemeensaems van mijn' dienstige to lyden,
Geen' weerspraeck, geen bedill : maer soo sacht en gedwee
Hou ick then teugel op, als of ick 't niet en de'e .
Ook, siende my ontsien, ontsien ick my to minder
Het niewe vande straet of staten hier en ginder
Te hooren opperen, door een bedientes mond,
Dien 't sonder mijn gedoogh niet voegheli ck en stood
Want (segg ick tegens my) wat heeftse toch bedreven,
Die minder menschlickheit daer om sij slaevigh leven,
En my bedienen moet ? en waerom ick niet haer ?
Heeft haer' voorouderen van over menigh j aer
Gemeen' of eigen ramp soo heftigh overloopen,
Dat het kinds kinderen als met den hals bekoopen
En slavers onder mijn' bevelen moeten zijn,
Dier bloed ontwyffelick soo goed is als het mijn ;
Kan ick daer mede min als medelb den hebben,
En denckende road om aen 's werelds vloed en ebben,
Beduchten dat de kans kan keeren alle dagh,
En sij haest dat ick ben, ick dat sy werden magh ?
Vraegh' niemant hoe ick my in d' eenigheit geneere 5)
Die in sulck onderhout myn eenigheit verteere ;
Verheere, 6) seid ick best, en haer' onlusten 7) breeck .
Vereisch 8) ick onderwyl dat yemant met my spreeck',
Daer toe is raed op raed ; gebreeckt my spraeck van waerde,
'K vind licht een wyser man, die 't levend veel vergaerde
En stervend' achter liet : die doe ick my een knecht
Voorlesen, die een' tael of anderhalf niet recht,
Niet slecht, maer lijdelijck, ten mood uyt weet to voeren.
1) in beweging brengt . 2) voortslippen, voortglijden, voortsnellen . 8) geraakt. 4) in
rep en roer gebracht .
5) bezig hou .
6) overmeesere, (den tijd klein krijg) . 7) onaangenaamheden.
8) verlang .
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'Soo voel ick t' eener tyd twee vreughden in my roeren,
Van smaeck en van gehoor ; soo koester ick mijn vlees
Met wat ter maghe gaet, mijn' geest met wat ick lees.
Ver van de raserny van woeste gasterijen
Daer ick een soet geluijt de tafel niet verblijen,
Maer menschen strijden sie, in beestighe genucht
Of 't droncken winnen sal, of 't nuchtere gerucht .
Men kan 't canarien vergeven, soete dieren,
Die tegens all getier weer tier-en tierelieren ;
Maer menschen die tot all het best geschapen zyn,
Soo verr vervoert to sien van onkund en van wyn
Is 't u niet lastelijck den staet van mijn gerechten
Te hooren overslaen ; 1) kort kan ik u berechten
De gansche kokery gaet in dry schotelen,
Daer med' ick rijckelijck to vergenoegen ben .
Ick noemse schotelen, dat luydt wat styf in d' ooren
Maer in gewicht en form en zijn 't maer dry taillooren . 2)
(Soo, tafelborden, 't woord van 't oude Hollands was,
Men atter licht uijt hout, dat komt niet meer to pas)
Dry bastard schoteltjens ! wat kan men daer in laden
(Noch nauwer rekening !) ghy hadt het licht to raden,
Waer 't u nadencken waerd : ontrent een achtendeel
Van 't gheen sess hechte 3) lien vereischen 4) voor haer' keel .
Die dat in dryen deelt, en hoeft geen onderrechten
Van 't meer of mindere gewicht van mijn gerechten .
Ten kortsten, 't is mijn deel, ick heb het self bepaelt,
Wel hem die 't wel geniett, wel magh, en wel betaelt,
En wisten woeste lien hoe soet is dat genoegen,
Sij volgden mijn' besteck ; en wilden sy sich voegen,
M ij n' vrienden, na mijn keur, en droegen sorgh voor my,
Sy hielden mij verschoont van all haer' gastery .
Eens heb ick mijn geweer daer tegen derven trecken,
En aen een' vriend getracht rym-ernstelick t' ontdecken
Hoe nood' ick noodigers ontrent my komen sagh,
Hoe geern ick my besloot in 't mateli ck gelagh
Van mijn eenhuijslickheit 5) en hoe 't my overlasten
Veel danckerijs to doers voor yemand to vergasten,
Die mij beleefder had gelaten in mijn pas, 6)
1) verslag geven van .
2) wat wij nu tafelborden noemen, doch welk woord Huygens
om zijne beteekenis (tafelplankje) minder gepast oordeelde, nu ze niet meer van bout
waren .
3) stevige.
4) zie bi . 346, aant . 8 .
5) eigen huis .
6) de mij aangename
plaats (mijn huis) ; die beleefder geweest zou zijn, indien hij enz .
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Als my sijn schuldenaer gemaeckt, die 't niet en was,
Noch werden wouw voor niet ; n i e t poem ick mondiens maters,
Die hij en ick bij mij, soo licht als t' sijnent aten .
Een witt papiertje wierd aen dat schoon dicht verquist,
Soo 1) 't niet half waerdigh was : en evenwel hier is't .
Mij luster my op niews de moeij t niet of to geven ;
Soo veel ick heugen kan, dit stond 'er in geschreven .
Mijn' maeltyd is twee sneden brood,
Meer naerde middelmaet als groot,
Met soo veel spys daer toe als maghen,
Onsiecke magen, licht verdragen .
Spys uytter zee, spys uyt de wey,
Spys uyt den hof, spys uyt de hey,
Spys na mijn' eigen tong gekoren,
Spys toegespyst met haer behooren .
Dry togen bier, twee droncken wyn,
Daer kan ick me verzadight zyn .
Sommeer 2) ick all dit natt en drooghe,
Het is soo kleinen hoop in 't ooghe,
Dat, als 't my yemand schencken wouw,
Mij dunckt ick lang bedencken souw,
Eer icker danck voor wilde seggen .
Laet ons nu t' samen overleggen,
Gastvrye vriend, diens ick beken
Dat ick de guest niet waerdigh ben,
Wat al dancks ick u heb to weten
Van dat ick niet t' huys heb gegeten
Dat is, bij u versaedt 3) mijn' maegh,
Als aen mijn' tafel alle daegh.
Noch gaet die danck maer halver weghe,
Quyt ick my alles dings ter deghe,
Ick moet u hondert streken 4) doen
Met hoed en hand, en been en schoen .
De somm nochtans daer van wy seij den
Is soo gering voor een van beiden,
En, 't zy van d' uw, of vande mijn',
Het sou soo slecht'en schotel zyn,
Dat ick de danck-moeyt houw verlooren,
Soo uijt mijn' mond, als in uw' ooren,
En dat wij beter onsen lust
Voldeden yder in syn' rust .
1) hetwelk .

2) optellen (Kil.).

3) verzadigd (heb).

4) strijkages .
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Ick weet niet hoe 't by u gestelt is,
Maer, naer 't her boven op getelt is,
'K maeck t' uwent, en t' hugs oock goed cier
Dan t'uwent valt het my to dier .
Wilt ghij dan gast-vry 1) wesen, zyt het,
En als ick 't oock wil wesen, lydt het ;
Soo blyven wij van gastery 2)
Ick vry als ick, ghij vry als ghij .
Die reden is bij my noch in haer voile wesen, 3)
Doch laet mijn' vrijheit sick somtyds wel eens belesen
En werd ick wel een gast van vrienden of van vrind
Die wat genoegens in mijn slechte bijzijn vind',
En. wat misnoegens trock uyt lange weigeringen,
En 't niet gemunt en hebb' op my to willen dwingen
Tot wat hem smaeckelijck magh wesen, en my niet .
Ick spreeck van drub ve-cier, dat vrolicke verdriet,
Daer med' ick m yn gedult soo j am merlij ck sie tergen,
Als 't maer de luyden lust, die, 't gene sy my vergen,
Haer selven to gevall betrachten, met wat schbns
Van groote vriendschap vast to maken met veel wyns .
Verr zyn die vrienden van haar opset, 4) soo se droomen
Dat ick haer' glasen houw soo uijt haer' hert to komen,
Als uijt haer' kelders, uijt haer' handen, uijt haer' mond ; 5)
Sij weten voor de hand, 6) dat my geen wyn en mondt,
En dat ick niets verstae van drincken sonder dorsten ;
Noch 7) vallens' op mij aen en als uijt loutre borsten
'Van vriendschap brengen my een' hooghe Rhynsche fluijt
En veegense, byloo, 8) tot op den nagel uijt . 9)
Ben ick niet wel getoeft 10) met wat sy selver swelgen,
En ick magh, noch vermagh ? Sy moeten 't haer niet belgen,
Wat schort haer? dorst op dorst, geboett met wyn op wyn,
Die van haer' rekening gebracht werdt op de mijn'
De grond van 't kunstj en is, men soeckt wat schyn van reden
Om van een ledigh glas weer aen een voll to redden, 11)
En dat druypt op mijn' kapp ; 12) sij hebbender noch een
Van vochte goochlery, 13) doch 14) 't beste noch van tween
Ick sies' haer suypery gesontheitsswyse doopen, 15)
1) in de hedendaagsche beteekenis en in die van vrij van gasten .
2) in de beteekenis
van gasten to onthalen en die van to gast gaan .
3) kracht .
4) toeleg ; van datgene,
waarop zij het toeleggen .
5) bij het drinken van mijne gezondheid.
6) van to voren .
7) nochtans .
8) zie bl . 94, aant . 13 .
9) leegen ze tot den bodem .
10) onthaald .
11) eig . aandeel hebben in, vgl . reeder ; hier : geraken .
12) komt op mij veer .
13) een
kunstje orn met vocht to goochelen .
14) en wel .
15) drinken op iemands gezondheid .
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En, dat een pirate was, tot kannen gaen en stoopen : 1)
Dat geldt dan coningen en vorsten sonder end,
En staet en potentaett, en vrysters, of bekent,
Of onder blinden 2) naem, en hanskens inde kelder, 3)
En all wat denckbaer is, spyt Switzer en spyt Gelder : 4)
Want drinckbaer 5) is het all, en yeder soo gesond
Die soo bedroncken werdt als bey syn' katt en hond.
Van die bedronckene geraeck ick oock by wylen
't Getal to meerderen, naer dat goe drinckers ylen
Om haestigh voll to zyn en met een' dobble tong
En wanckelend gebeent, bey Jock van oud en jong.
Myn' koudste kleederen en raeckt dat niet : laet loopen
De kraen van Baccharach, van Hochem, 6) en met hoopen .
Van allerhande druyf, tot datmen 's anderdaegh
Veel'al to sondighe gesontheden beklaegh'
Ick Bunt haer dien het lust, wits men my niet en quelle
Met medoen, eijgentlijck haer hemel, en myn helle .
Dit 's lang getafelpraett, ick waerder geern eens uijt,
En haest voor u ' en my to raecken aen besluijt
Maer op de grootste vraegh sien ick in uw' gedachten
Dat ghij oock meer berichts van mijn beleid wilt wachten ;
Ghij vraeght, waer blijft de tyd, naer 7) alles is gesehiet
W at ghij tot noch toe hoort, die soo ruij m overschiet .
Hoe dan voort cluijsenaer ? Ick will soo geerne heeten,
Al is 't een' ruymer cluijs daer in ick ben geseten
Als diemen, giss ick, inde wildernissen vinn'
Dat ruij m en doet geen zeer ; dat vanden tyd noch min
Zeer deden sy my bey, waer ick met my verlegen,
En kond ick ledigh zyn : maer wilt ghij overwegen
Wat ick ter handen treck, en noch meer trecken son,
(Want meest is 't met geweld dat ick my wederhouw)
(ghij keerde 't blaedien om, en hielpt mij licht beklagen
Den snellen ommeloop van avonden en daghen .
Wel meld ick avonden : nam ick die niet to baet,
Soo dat het meerendeels naer middernacht toe gaet,
Ick vond' my eng ge-uert, hoe is dat ? sult ghij meenen
't Zyn doode menschen, dien ik 't wyten magh ; niet eenen,
Maer thienen, vyftighen, ja vele honderden,
En dat een' botten Boer wel meest verwonderden,
1) twee en een halve kan.
2) verborgen, niet bekend (op iemands inclinatie drinken) .
3) de aanstaande komst van een' nieuwen wereldburger.
4) zoo goed als de beste Zwitser
en Gelderschman .
5) bedrinkbaar.
6) Hochheim .
7) nadat .
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't Zyn menschen sonder ziel en lyf, die met my spreken,
Als my het hooren lust ; 't zyn wysen die my preken,
't Zyn sotten die my vreughd aendoen en vrolickheit,
't Zyn oude hoofden die my 't aller naest 1) bescheid
Van d' oudste eewen of ordenteli ck 2) verthoonen,
't Zyn konstenaars die 'k niet en hoeve to verschoonen :
Ink vraeghe met gebied, 3) sij doers my rekenschap
Van 't innerlycke mergh van all' haer wetenschapp .
Die luyden houd ick staen gesloten in een kerckhof,
Dat kerckhof is de sael daer ick het meeste werck of
Van all' mijn' salen maeck, die op haer' schoonsten dagh
Niet schoons en draghen als geweven wollen ragh .
Ontrent die dooden dan (ghij weet, ick meen myn boeckenl
Ben ick gedurigh of to vinden, of to soecken .
En voelder my nu eerst soo yverigh aen vast,
Als hadd icker mijn lang, lang ]even na gevast,
N u is 't waer, tyds genoegh heb icker by versleten,
Waer ick niet bott geweest, ick hoorde wat to weten ;
Maer vinde dat ick pas een dingh to deghe weet,
Dat 's dat ick my to deegh een' ouden weet-niet heet .
Vraegt niet hoe ick het weet : 'k hoeft maer my sells to vragen
Goed' eters hongeren ; maer niet met voile maghen .
Voeld' ick my wel vervult, ick hongerde niet meer
Maer als ick my door all het wetelycke keer,
En tast wat icker van tot mynent vind in lading,
Och armen ! 't is een niets, en alles werdt mijn' gading,
En even alsm' eertyds to Roomen heeft geseght,
De wereld is my recht een twyffelick gerecht ;
'K waer geeren allom aen, en weet niet waer beginners .
Denckt of ick hals-werck heb en oeffening van sinnen,
En of my snippering van uren overschiet,
En of my volck gebreeckt, 4) dat mij als in 't verdriet
Van ydel' eenigheit kom' troosten, met der wijven
Onverantwoordelijck bejagh van tydverdryven .
Dus las ick dagh en nacht eer ick my hadd versaedt
En meerder niet en moght : maer dat heeft oock sij n maet,
En onvoorsichtigh waert, to willen dobbel quaed doen,
Om een goed enckele ; men moat natures raed doen
Daer moet geslapen zijn, of hoofden rollen mis .
1) nauwkeurigst.
die enz.

2) ordelijk .

3) gezag.

4) of ik behoefte heb aan menschen,
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Een ander sorgelixt van mijn twee quaden is
Twee oogen veel geverght in vier en tachtigh j aeren,
Seght alle red'lickheit, is 't wel tyd wel to spaeren,
En ick en spaerde niet ; waer wil dat henen gaen ?
Waert niet om bey voor my to willen sien vergaen?
God keer' het ongevall, en laet sich maer gevallen
Dat my een half gehoor van jongs of zy ontvallen,
Soo menighmael betreurt, en zy my nooyt soo straff
Dat ick de rest niet heel son voeren in mij n graf !
Heipt my God loven nu, en siet hoe goedertieren
Hij aen een oor vergunt waer med' een oogh to vieren . 1)
Want oock van overlang heeft onvoorsien geweld
Bey vlies en watering van 't rechter meest ontstelt .
Die dobb'le geesselingh van twee soo swaere slagen,
Heb ick ootmoedelijck, als van die hand, 2) gedragen,
En sonder schroom vertrouwt, hij kost my soo met een
Behouden, als met meer, die Schepper is van tween ;
Wy zijn maer met een hoofd, maer met een hert geboren,
Gebreeckter een van twee, 't heel maecksel gaet verloren,
Maer sien wy op de macht van dijne wysheit, Heer,
Daer ghij elck een besorght en hoeft geen voorraed meer .
Valt my dan 't lesen bang, ick weet my to verpoosen
Met view vermaeck van geur als lelien en roosen .
Danck hebben sy, door wien ick, pas vyfj aerigh kind
In d' eerste papp-pott wierd met soet geluyd gemint . 3)
Soet' ouders, die verstont hoe goed voor alle dingen
Den Heere lofsang is aendachtelijck to singen,
En geen onorden self to brengen in sijn' kerck,
Allow d'onkundigen haer onbeschaemde werck .
Ick hebber boven u geen' meester toe versleten,
't Geen icker eerst of wist heb ick door u geweten,
En u vermaeckte 't welgeluckte kinds-gesangh
Met meerder moeijte niet als van sess weken lang .
Tot d'Engelsche viool 4) noch andere sess weken ;
Doe quam de luyt : daer viel wat langer me to spreken
Voor korte vingeren op sterck en stracker snaer .
Van seven duerde dat tot aen myn negenst' j aer,
Uljt was de leerery, en ick sworn sonder biesen
Op eigen houtj e, schip en goed, winst en verliesen .
1) datgene, waarmede een oog kan ontzien worden ; zie bl . 254 : Oh die my hier beklapt, enz .
4) een Engelschman gaf hem lea .
2) van Gods band .
3) gevoed .
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Waer toe 't gekomen is, en hoe die ball van snee
In 't rollen is gegroeit, brengt d' ondervinding me .
Een boogh, 1) een vinger-werck 2) en kost my niet versaden,
Mij n' heete toon-lust most in wij der weelde baden,
Clavier op yser en op coper-draed', op tinn
Tot pypen uijtgesmeedt, dat wonderlick versin,
Theorbes 3) lang gedarmt, en uijt der Mooren 4) landen
Guitarre, bastard luijt, vermanden ick met handers
Die 'k alles machtigh vond, na dat bet jong gewricht
Luijt-machtigh was gemaeckt, daer 't altemael voor swicht .
Noch bleef ick niet voldaen : 't verveelde my copye
Van mijns gelijck to zijn : en, als ick 't recht belije,
Ick Kiel mijn' hand to goed, ja voelde my to sterck
Om niet als aep to zijn van ander luijden werck . 5)
Soo volgde drift op drift, soo baerden vonden vonden,
Soo pluckt' ik vruchten uijt mijn vyfderhande gronden,
En hebber sachtjens soo mijn' schuere me gevult,
Dat, klaegd' ick van gebreck, bet waer mijn' eigen schuld .
Wat isser ? 'k staeder meer beschaemt in als verwondert,
Den hoop is weynigh min als by dry mael dry hondert .
Telt daer de besigheit van mijnen hof-dienst toe,
Die 'k by de zestigh jaer betracht heb, en noch doe,
Telt Nederlandsch gedicht ontrent de dertigh boecken, 6)
(Behalven datter light en schimmelt in veel' hoecken)
Telt een Latynsch dozijn van over lang in 't licht,
En denckt of ick gehoor, en handen en gesicht
Gespaert heb, om yets meer van waerden uijt to rechten,
Dan ick betrachten sie, by veel' onnutter 7) knechten
Die 'ck, tusschen spel en wijn, all' eer en deugd to spijt,
Sie slijten, en, het best van all, haer' besten tyd .
Rest my wat levees meer, wat sal ick noch beleven ?
'K sie jonge rappe luy haerselven overgeven
Tot vrouwen ydelheit, en in een luy Voorhout,
Haer' leaden slepen doen, als warense stock oud .
Men namse vande ploegh wel eer, de grootste mannen,
Als Roomen all sijn' kracht to veld' had in to spanners,
Sulck landvolck dienter tot des vaderlands gebied ;
Vergulde ploegen, noch Voorhoutsche ploegers niet.
Waer ben ick ? uijt mijn pad : dat 's een van mijn' gebreken,
Mij n selven, witt en doel, uij t ij ver, t' overspreken . 8)
1) strijkstok .
2) het luitspel.
3) de theorbe is eene luit met langer hals en dieper
4) Arabieren .
5) H . bedoeld zijne eigen composities .
snaren dan de gewone luit .
6) de Korenbloemen van 1672 bevat 27 boeken .
7) 2 n v . na veel.
8) voorbijpraten.
H.

x.

23
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Best keeren wy na huijs : daer moet ghij noch eens aen ;
Eerst hebt ghij 't binnenste van all mijn doen verstaen ;
Dus luijdt het buijten-werck : aensprekers inden morgen
Moet ick ter taele staen, en deelen in haer' sorgen,
En helpense to recht soo veel recht lij den magh ;
Daer aen gaet meerendeels de vroeghste halven dagh
Somwyl oock, by gevoigh, een deel der avond uren .
All 't overige gaet to sleet, by aventuren,
Na 't my of vrienden lust, 'k meen vrienden van nanoen,
Die my om my alleen de soete vriendschap doen
'Van haer lief onderhoud ; die besigh ick tot voordeel
Van mijn' onkunde, naer een yeders hand en oordeel
In eigen handel van bewint en van beroep .
Daer zijnder die ick self somwijlen by my roep,
En noodese to gast, to weten beid' haer' ooren,
Om wat ick by geval gebaert hebb t' overhooren,
En na haer wetenschap doorkeuren met geduld,
En geven my hier eens wat eer, en daer wat schuld .
Hoe soet is my die slagh van med' en tegenspreken,
En hoeveel vind ick my van soo soet volck gebreken r
Daer tegen wat zijns' ons tot quelling, leed en pijn
Die by geboorte van ons gilde niet en zijn ;
En hoe klein is 't getal van die men met twee ooren r
'K segg ooren van begrip, begaeft vind en gebooren !
Ey lieve belght u niet dien 't schijut ick by gevall
Met sulcken toenaem tot uw oneer overvall .
De kloeckste van verstand, lett wel, de meeste kloecken,
Ja de staet-kundigste, door eigen aerd, of boecken,
Heb ick in 't ongevoel, gelij ck als blinde lien
Van verwen, tusschen goed en quaed geluyd gesien .
Ick heet het een geheim, dewijl my wyser monden
Bekennen dat sy 't niet en weten to doorgronden .
Soud ick mijn moeijte dan aen luijden van dien slagh
Opdringen, dien ick doof en ongevoeligh sagh
Van stemm en snaeren toon ? to weten soud ick preken
Voor menschen die my maer en sien en hooren spreken,
En heb ben vande tael Been' kennis die ick spreeck ?
Ick haet het, als sy my, die 'ck maer het hoofd en breeck
Als ick mijnselven doe . Best laeten w' ons met vreeden .
En ghij, oor-kundighe, weest welkom, dien ick reden
Van doen en laten geef, als die alleen kont sien
Waer ick der meesteren of prijs of straf verdien .
Si et wat al bezigheit, en of ick oij t v erlegen
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Om tyd verdryf kan zijn, daer soo veel soete wegen
Van oeffning open staen, niet van gehoor alleen,
Maer voor goed' oogen oock . Hier weet ghij wat ick meen,
En watter voorraeds is gestapelt in mijn' muren,
Om kloecke kijckers haer begeerte sommigh' urea
Te konnen me voldoen, en wat een ruijme baen
Van onderhoud het is om wandelen to gaen.
Komt binnen, wandelaers : om geen' geringe reden
En gunn ik u mijn huys door en doorheen to treden
Ick wind mijn voordeel in uw oordeel vande kunst,
En u vermaeck en 't mijn zijn wederzydsche guest .
Behalven een' die 'k u besoeck heb danck to weten
Dat 's dat ick met mijn tuygh van ouden tyd beseten
Als niewe kennis maeck, en 't geen ick by gewoont
Heb overloopen, en onachtsaem bygewoont,
Aendachtigh insien leer, en watter voor of tegen
Op 't een en 't ander valt bestendigh t' overwegen,
En by so nauwen keur van 't een tot ander lidt
Besluijten wat ick slechts en wat ick goeds besitt.
Gebreeckt my noch wat spels, 1) jck weet het op to halen
Van uijt mijn eerste jeugd : 'k sal na mijn' draey-banck talen,
Mijn ambacht lang gepleegt en yverigh bemint,
Maer jnden drang gesmoort van hooger onderwint .
Verroeste beitelen en gudsen en formooren 2)
Sal ick op helderen, en drij vens' als to vooren
Op 't snelste van haer sne ; en leveren noch waer
Van ouden voet en hand, of 't van twee jonghe waer .
Volght endelick het werck van geen werck, leeghe treden
Van stille wandeling, gevoet-rept, of gereden .
Die my waer henen ? vraeght, bericht ick, waer niet heen ?
Soo voll waer-heenen is den Haegh in all' sijn' leen,
In all' sijn' verr en by beroemd' omstandigheden ;
Soo swaer om kiesen is 't waer 't schoon we'er to besteden
Ten Westen Westland in, ten Oosten na 't geboomt,
Daer alle vreemdeling sich inbeeldt dat hij droomt,
En wandelt soo verheugt in 't heerlijcke vermaken
Dat hij der in verwert en wenschte niet t' ontwaecken ;
Ten Noorden zeewaert aen, langs heen mijn' steene straet,
Mijn' straet ; gedenckt het Haegh, en wie daer over gaet,
Hoe 'ck tegen wind en stroom then toegang heb gedreven,
I1)

uitspanning, tijdverdrijf.

2) groef- of graveerijzer .
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Die nu met reden heet de schoonste van uw' dreven,
W at ick lang tegenspraecks en jock heb uijtgestaen,
Eer men mijn seggen of mijn schrijven wouw verstaen .
Ten Zuijden noch een' straet, 1) die uit de mijn' geboren
In plaets van al to droogh en al to natte sporen,
De Delfsche reiseren sijn' steenen rugge leent .
By my is 't alle daegh soo verre niet gemeent
Een' soeter wandeling, een' eigener, een' liever,
Lacht my van naby toe, en kittelt mij een yever ;
Hofwijcker heerlickheit, het prachtige casteel,
De woeste wildernis van eicken, hoogh en veel,
De masten steil en recht, om schepen uijt to rusten,
De levende rivier langs mijn' bevaren kusten,
Mijn' dobble wederzyds gestichte water-cluys,
Mijn' vischmarckt sonder geld, mijn nachtegael-gedruys,
Die locken my slincks om, die helpen my langh leven,
En van soo grooten guest alleen Hem d' eere geven
Die mij beleven laet in desen avondstond
't Geen ick all over noes mijns ouderdoms bestond.
Uijt is 't verdedigen van mijn' beklaegde daghen,
Die 'ck den onkundigen verdrietigh dunck to draghen,
En soo draegh als ick wensch mijn vrienden, elck in 't syn,
Van 't gheen den Hemel geeft verdrageren to zijn .
Maer, hoor ick, eenigheit vergalt all dat vermaken,
Want, segtmen, eenicheit is armoe. Die soo spraken,
En hebben niet verstaen hoe wel een besigh man
Die armoe rijckelijck to boven komen kan
En dat d'eensame, met sijn selven niet verlegen,
Een' besigh' eensaemheit houd voor een soeten zegen .
Kort om, mijn' vrienden, en all' die ick daer voor ken,
Ick bid u, weest to vre'en, dewyl ick 't selver ben ;
En soo ben, soo verwent, (verweent, 2) mocht ick wel seggen)
Dat my groot ongelijck to vooren dunckt to leggen
Die dese rust ontrust ; soo veel is vryheit waerd,
En stilt', en 't hoogh gesagh in als, en eigen haerd .
1) near Rijswijk .

2) een heerlijk leven leidende, zie bl . 301, aant . 10.

Bij den uitgever dezes is mede verschenen
P . H . Van Moerkerken, Keur uit Vondels Lyrisehe en
Dramatisehe Poezie, voorafgegaan van een Levensschets naar Brandts
Leven van Vondel. Prijs f 1,90 . Gebonden in stempelband f 2,40 .
Thans geeft de beer Moerkerken eene bloemlezing, die inderdaad eene
belanyrijke verbetering van zijn eerste werk mag heeten . In de eerste
plaats zijn van de lyrische gedichten juist de meest karakleristieke en de
meest zoetvloeiende gekozen, en anderdeels is de dramatische poezie vertegenwoordigd door groote fragmenten, door enkele regels proza toegelicht
en verbonden . Korte en duidelijke verklaringen zijn bier en daar aan den
tekst toegevoegd, en van de Latijnscbe spreuken zijn vertalingen gegeven .
Een zeer oordeelkundig gekozen bloemlezing uit Brandts Leven van
Vondel doet ons den dichter in zijn leven en werken kennen, en verwijzingen naar verschillende studieboeken geven den ernstigen lezer gelegenheid zijne kennis van Vondel en diens taal binnen niet to nauw getrokken grenzen uittebreiden . . .
Moerkerkens boek verdient eene plaats in de bibliolheek van ieder Nederlander.

P o r t e f e u i l l e 10 Oct . '85 .

TACO H . DE BEER .

Een niet dure en uitstekende manier om met onzen grooten Vondel
kennis to maken, - zoo zou men de aanschaffing en kennismaking met
bovengenoemde bloemlezing kunnen noemen .
De beer Van Moerkerken heeft bier m e t d e g r o o t s t e z o r g uit den
ri ken voorraad eene keuze gedaan . De noten in de bloemlezing van den
beer V . M . zijn niet vele ; zij bepalen zich tot die soort van ophelderingen, die de beteekenis van den zin duidelijk trachten to maken en
bereiken dat doel zoo goed als overal . In de groepeering der gekozen lyrische en dramatische fragmenten is eene methode gevolgd, die bet overzicht zeer gemakkelijk maakt . Ook in de eerste 47 bladzijden, die Vondels Leven naar Brandt vertellen, is een systematische gang op to merken en eene wijze van behandeling, die in een handboek to prijzen is,
omdat zij bet overzicht gemakkelijk maakt .
Wat papier en druk betreft, kan dit werkje inderdaad de hoogste
eischen bevredigen .
Schoolblad, 29 Dec. '85 .
De beer Van Moerkerken heeft in deze uitgaaf een rangschikking
van Vondels gedichten gemaakt, die voor den studeerende veel aangenamer is dan de vaak gevolgde schikking ,naar tijdsorde" . . .
Worden de gedichten in hun geheel gegeven, met de Dramatische
stukken, Palamedes, Gysbrecht van Amstel, Joseph in Dothan, De Leeuwendalers en Lucifer, is dat niet het geval . Toch krijgt men meer dan
fragmenten . Waar wat weggelaten is, vat de verzamelaar dat in enkele
regels proza to zamen, zoodat men den loop van het stuk volkomen

kan volgen . De aanteekeningen zijn kort maar krachtig en - groot
in aantal . Ze zijn zoowel van historischen als taalkundigen aard .
Mijn oordeel is : een best boek voor den studeerende, die lust in de
studie onzer letteren heeft .
S c h o o lw e r e l d, Febr . '86 .

J. SCHIPPERS.

't Is inderdaad een schat van geleerdheid en schoonheid, welke ons
hier in dezen Keur van Vondels werken aangeboden zijn, zoodat wij
den bewerker P . H . Van Moerkerken lof en dank toebrengen voor zijn
welvolbracht en moeielijk werk, en den uitgever J . F . Van Druten to
Sneek, een groot debiet toewenschen van dit handig boek.
Wanneer wij nu de aandacht onzer lezers bij dezen KEIIR van V ondel bepalen, dan is dat zoowel om de d i c h t e r 1 ij k e als om de t a a 1k u n dig e w a a r d e van dit boek . Het werk is verrijkt met een schat
van aanteekeningen en verklaringen, waardoor de tekst der dichtwerken opgehelderd wordt.
Chr. Schoolbode, 19 Febr . '86 .
De heer P . H . Van Moerkerken heeft een goed werk verricht door zij n
Keur uit Von del (uitg . J . F. Van Druten to Sneek) . Het is misschien
treurig, maar het felt is niet to loochenen, dat Vondels complete werken
weinig gekocht en nog minder gelezen worden . Toch is daarin zooveel
dat ook voor het jongere geslacht verdient bewaard to blijven . De Keur
van den heer Van Moerkerken geeft dat alles, en voorzien van korte aanteekeningen . De heer Van Druten deed door fraaien druk, handig formaat en zacht getint papier al wat hij kon om deze ,Keur uit Vondel"
aantrekkelijk to maken en hij stelt het werk tegen geringen prijs verkrijgbaar . Wij wenschen het vele koopers en lezers toe .
Vaderland 14 Sept . '85 .
Het bevat een met oordeel samengestelde Bloemlezing
uit Vondel's Levensbeschrijving door Geeraerdt Brandt, waarin de voornaamste toestanden en gebeurtenissen uit's dichters levee in afzonderlijke
kleine hoofdstukken zijn medegedeeld . Vervolgens geeft de heer V. M . eene
keur uit Vondels gedichten, bijeengevoegd naar den aard der onderwerpen of personen, op welke zij betrekking hebben, gevolgd door fraaie fragmenten, welke door proza tot een geheel z~n verbonden, uit Palamedes,
Gysbrecht van Aemstel, Joseph in Dothan, De Leeuwendalers en Lucifer .
De rangschikking in rubrieken, althans op de hier gegeven klein e
schaal, is een aangenaam middel om zich bekend to maken met Vondels
groote veelzijdigheid en zal van zelf den lust doen ontstaan om ook langs
anderen weg to geraken tot een volledige kennis van „'s lands oudsten en
grootsten poeet ."
De daarbij gevoegde inhoudsopgaaf maakt het raadplegen van dit werkje
zeer gemakkelijk ; de druk en de overige uitvoering verdienen alien lof .
Nieuws V . d . Dag 99Nov .'85 .

P . H . Van Moerkerken, Engelsch Leesboek . Proza en
Poezie . 2de, herziene druk . 310 blz., f 1,80 .
Betreffende den eersten druk werd het volgende gezegd
,, . . . . 0 hemel, al weer een Engelsch Leesboek ; men wordt al meer
verlegen wat men kiezen moet."
,,De schrijver voelde blijkbaar bij bet schrijven, dat menigen belangstellende een dergelijke zucht ontsnappen zou ; daarvan getuigt zijn
voorrede. Tot geruststelling strekke hem intusschen, dat ik voor mij
al spoedig uit de verlegenheid was ; toen ik bet boek wat had doorgebladerd, en een enkel stuk had doorgelezen, was mijne keuze bepaald,
en ik plaatste bet op bet programma voor den volgenden cursus . Waarom?
,,Het boek is een prachtige verzareling ; met tact is gekozen, wat
een leerling van 14, 15 a 16 jaar, en daarvoor is bet toch bestemd, moet
interesseeren ; ik ken geen mooier collectie stukken, geen leesboek, dat
met meer zorg is samengesteld, geen, dat zoo opklimmend to werk
gaat, naar vorm en inhoud beide . Hier gaat men werkelijk van het gemakkelijke tot bet meer moeilijke ; van bet eenvoudige tot bet meer interessante ; van vertelsels tot lange verhalen, die opwekken zullen tot nadere
kennismaking met de schrijvers, uit wier werken ze getrokken zijn ."
,, . . . . Wat de keuze der stukken dus betreft, vindt men hier veel
moois, en, 't is misschien nog al kras gezegd, ik verkies dit boek boven
Lindo's „Readings" ; bet geheel maakt een veel prettiger indruk, en de
,,Poezie" is er bij Van Moerkerken ongetwijfeld veel beter afgekomen ."
,,Als de schrijver bet in enkele punters met mij eens kon zijn, zou bij
een tweeden druk, die niet Lang op zich zal laten wachten, bet boek
misschien winnen ; hoe de schrijver echter ook doet, in elk geval is zijn
„Engelsch Leesboek" een der bruikbaarste, dat voor onze middelbare
scholen is geschreven ; ik beveel bet daarom aan bij alien, die met bet
onderwijs in die taal belast zijn, mij inmiddels bij schrijver en uitgever
verontschuldigende voor de door drukke bezigheden zoo lang uitgestel de
aankondiging ."
N i e u w e B ij d r .
K . TEN BRUGGENCATE .
Zimmermann-Van Moerkerken, Engelsehe Spraakkunst .
5de, geheel herziene druk, 364 biz . f 1,90 .
,,Mijne aankondiging loopt ten einde . Is ze wat lang ? Of bevat ze
veel, ,not to the purpose?" Ik kan het niet belpen . Een werk als deze
spraakkunst wordt maar niet besproken in dergelijke onbepaalde bewoordingen als : een voortrejelijk werk, een uitstekend boek etc . Ik meende
dat het mijn plicht was, wat meer dan gewone attentie aan dit boek to
besteden, want het verdient in de hoogste mate de belangstellende
waardeering van alien, die een hart hebben voor degelijke beoefening
van de Engelsche taal . Dezen moge het nog menigen nuttigen weak
aan de hand doen ! Zoolang nauwgezette studie de orde van den dag
blijft, z661ang zal Van Moerkerken's bewerking van Zimmermann's
Spraakkunst wel een der meest veilige gidsen zijn'' .
Schoolblad .
K. T. B.

Dr . W . Zimmermann's ]Korte~ Engelsche Lees- en Vertaaloefeningen Voor Nederland bewerkt door B . Dingemans . 4de herziene druk, 100 biz., f 0,50.
Een zeer uitmuntend vertaalboekje, dat de leerling door het boeiende
der opstellen ongetwijfeld zelfs uit eigen beweging zal trachten to lezen
en to begrijpen .
„ . . . Mochten de aangekondigde boekj es („Readings in English Poetry'' en ,Korte Eng . Lees- en Vertaaloefeningen") hunnen weg vinden,
en wij twijfelen daaraan niet, dan zal men den leerlingen nuttige en
practische werkjes in handen geven, waaruit zij met vrucht de Engelsche
taal zullen beoefenen ."
T ii d s c h r . N e d . Gymnasia .
„ . . . en wij twijfelen er niet aan'of het zal voor Nederland bewerkt
ook in Nederland met graagte gebruikt worden ."
Weekblad Onderwijs .
W . D . Frerich's Verzameling van Opstellen ter vertaling
in het Engelsch, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen. Herzien door L . Dekker en W. Middelveld Viersen .
1 ste ged., Ode druk, 133 biz ., f 0,60, 2de ged , 5de druk, 179 biz .,
f 0,90, Me ged., 2de druk, 204 biz ., f 1,00 .
Nathan der Wei se, Ein Dramatisehes Gedicht von G . E . Lessing. Nit Einleitung and Anmerkungen herausgegeben von P . H . Van
Moerkerken . 206 biz ., f 0,75, Geb . f 1,10.
H . C . Spruyt, Practisch Hoogduitsch Leesboek, met geregelde opklimming van het gemakkelfte tot het meer moeilijke . 4de herziene druk, 251 biz ., f 1,25 .
„Het boekj e, dat de heer Spruyt met veel zorg en tact heeft samengebracht, beantwoordt ten voile aan de gestelde eischen en is dus verre to
verkiezen boven de Duitsche leesboeken . Het is in waarheid practisch
en progressief ; buitendien heeft de bewerker voor de noodige afwisseling
gezorgd, zoodat de leerlingen het ook een prettig boek zullen vinden,
iets wat ik van hoog belang reken
„Met deze algemeene aanprij zing van het werkj a kan ik volstaan en
noodig ik de leeraren uit er kennis mede to maken. Ik twijfel niet, of
men zal bij kennismaking het met mb Pens zijn, dat de bewerker zich
als een practischen docent in zijn werk heeft doen kennen, dat het boekje
met recht een degelijk hulpmiddel mag heeten om spoedig in de Hoogduitsche taal eenigszins tehuis to zijn, en voor onze Nederlandsche jongens
W e e k b lad O n d e r w ij s .
j uist geschikt is . . . .''
Calisch, Nouveau Dictionnaire, FranCais-Holl ., Holl .-Francais .
Deze volledige uitgaaf, waarin een groot aantal uitdrukking e n zijn opgenomen, is 2512 kolommen groot . Prijs geb . f 4,50 .
Geruzet--Valkhoff, Nouveau Dictionnaire, Franrais-Holl .,
Holl.-Francais . Deze n i e u w e u i t g a a f is 2316 kolommen groot . Prijs
geb . f 3,75.
Van deze beste Fransche Woordenboeken werden ruim 50000 Exx.
verkocht . Zij zijn aanbevelenswaardig wegens hun volledigheid en duidelijken druk.

