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ZUYLESTEIN,ODYK.

H ! l f i ' ( V o e I ^ e vrees, n u ' c Stu k beraam t is, e n aan
My nader om het hert, enveeloenauder, nypen ,
Omd'uitkomft, da n voorheen: wie weet wat ongeval
Hier toeflaande, ons miffchien in 't net verftrikkeu zal:
Dies heb ik u T Me-neef, voor afgezocht te fpreken,
Om grondig te verftaan of d'aanflag zy belleken
Met zulk een voorzorg , en bewrocht me t zul k ee n
kracht
Van aanhang, e n gevolg, da t m' alles in zyn macht
Kan hebben; of, indie n 't ten argfte mocht beflagen,
(Waar va n men d'uitkomfl: dient te wikken voo r he t
wagen)
Dat m' eerlyk het gevaar ontgaan kan, buiten vrees:
Want zeker, 'kzotf k m e niet zoo fpoorloos, al s voor
dees',
Te wikk'len in een' ftrik, die eenmaal toegeknepen,
Dan eerft «en band verftrekt om by de keel te (Iepen,
A De
n

( * ;

Dengenen, dienmei l dus beknelt heeft, en gevat:
't Geen ik te nauwer nood ontfliptc, toen 't Buath
Betaalde met den hals, en met zyn bloed moed boeten :
Eu had het hen geluft dit verder op te wroeten,
Of uit te voeren (want men wroete het ver genoeg,
Dat alles lag ontdekt;) 't werk had een' and'ren boeg
Gekozen; ' t Staats-bewind waa r onze vuiftontwron gen 5
En wy voorzeker niet zoo licht dien dans ontfprongen:
Derhalven wenfeh ik nu op vader voet te gaan;
Dies laat ons grondig eerft op alles ons beraan.
ODYK.

Beraan! dat' s nu te laat, di e teerling leit geworpen:
En 't waar laf hertigheid, nu weder op te florpen
Dit (luk, he t geen men dus beftak, va n langerhand,
Met doorzicht, en beleid; nadien de Grootfte in 't Land',
En boven al, 't Gemeen gefnoertzyn aan de keten:
Zoo dat hier niet gebreekt als d'uïtkomft, dicwe weten
Dat reeds in arbeid gaat, en vordert ter geboort';
Want alles gaat na wenfeh, e n zonder horten, voort :
Zyn Hoogheid flaatde hand met yver aan dien handel;
En zoo m' op deze voet 't bebaande pad bewandel',
N u alles is aan 't gaan, men zal zyn oogemerk
Bereiken zonder moeite, in 't wel-befteke werk.
ZUYLESTEIN.

Maar dees Gebroederen, di t weet gy, zy n geen katten
Om zonder handfehoen oit lichtvaardig aan te vatten:
En zoo ze dezen dans onrfpringen, 't zy met lift,
Door toeval, o f geweld, da t ons dien aanflag mirt,
Zoo zy nwc radeloos, en ons beleid ten ende:
Waar op, indien ze een fprong ons zetten in de lende,
Dat w'allefins benart, benepen , e n gevat,
Geen veilig e uitkomft zien , zo o zinkt de moed, zo o
fpat
De grondvef t va n ' t Gebou w ; en 't groote Staats gevaarte
Ver-

(?)

Verplet ons hals en nek, door zy n gewicht en % waart e;
Niethoubaar, nie t gedut, doo r yd'le waan of fchyn:
Want zeker dezen lof, hoewa l w' haar vyand zyn,
Kan m' haare dapperheid, en wy sheid, niet ontzeggen,
Dat z' eerit haar ftuk met ernft, en zekerheid, beleggen»
Dan met kloekmoedigheid volvoeren; zelfde hand
Aan'twerkflaan, zel f aan 't roer te water, e u te land:
En zoo dedwersdrift niet had weten te ondergraven
Haar grondi g Staats-belei d , het Schi p waa r lan g d e
haven
Behouden ingezeilt; de n Staat in veiligheid
Ten top van eer ge voert, door haar hoog wys beleid.
ODÏK.

Dat mift hen nu, en 't geen zy met veel fmerts verkregen
Istothaargrondverderf, e n onheil, uitgedegen :
Zyn Hoogheid word in 't hert gedragen va n 't Gemeen;
Hunwysheid, o m hemneerte drukken, léi'denftee n
Van'tEeuwig-Eed-verbond, to t a f breuk va n zyn achting;
Nu dient dees fteenom 't mes te flypentot hun flachting;
Nadien hier uit by't Volk, tewederzyde , ontftaa t
Een blakende begeerte, en onverzoenb'ren haat;
Een y ver om-den Prins in top van ftaatte heffen;
Een wenfch dat alle ramp de Witten koom te treffen :
Waar op het vuur, datdusgeftooktis, wor d gevoed
Met telkens nieuwe ftofte werpen in den gloed:
N u met het traag belluit met Brandenburg en Zweden;
Dan met het Land verlies, en d'overgang der Steden
Aan Ryn- en Yffel-kant; als wierd aldus den Staat,
Voorheen om'goud verkoft, gelevert by verraad:
Dit heeft men opgetooit, in zulk een (tand en orden,
Dat zeonverhoortalree tot duivtls zyn geworden:
En ' t geen de n bran d van nieuws ontfteekt, e n 't vuur "
ververfcht,
Is d'oli uit het zaad der Princemoord geperft :
Een ftuk by 't razend volk te heffen noch te leggen,
A i Da
t

(4)

Dat alles bundeling, en zonder tegenzeggen,
Voor waarhei d opneemt, wat d e lift voo r waarheid
veylt,
En geen bewyzen toeft, noch geene reden peilt.
ZUYLESTEIN.

Maargy, Me-neéf , e n ik, zy n wel bewuft meteenen
Hoe zul k een toeftel ftaatop zwakke fchrankel-beeiien,
Dat alles op den floot van een bedreven' hand,
Onthutft, e n krachteloos, moet vallen in het zand:
Want om van Brandenburg, en zyn verbond te fpreken:
Gy wee t doorwiendiekaartzooliftigwierdverfteken ;
En hoe die ftormhierom zich op Heer Jan verhief:
Alsofhy, om' t verdrag te fteuiten, brief op brief
Verduifterde, ofweerhiel; hoewe l hy al zyn krachten
Infpande, reis op reis, om met d'uitheemfche Machten
Tc (luiten, zoo men koft; voor al met Brandenborg:
Maar men verydelde al zyn arbeid en zyn zorg;
Nu met onnutte twift, dan met ontydig fchreeuwen,
Dat zulk ee n Staats-verdrag in't Hof der Heeren Zeeuwen
Eerft te overwegen flond , eer 't werk van wederzyds
Bekrachtigt wierd; het geen voor weinig dagen tyds
Verwilligt, heeft men dit zoo weeten te befteken,
Dat alles zonder kracht bleef Hepen zoo veel weken:
En hoe men 't Staats-belcidargliftig onderkroop,
(Als o f ' t verraad o m gou d 's Lands fleden droeg te
koop)
Met hier de noodbehoefte, en toevoer, te behinderen,
En daar ontydig de bezetting te verminderen,
Dat 's een geheimenis van velen niet doorgrond,
Die meenen in het hert te kyken door den mond,
Dies ' s herts-verholenthei d met woorden kan vermommen,
Of fchoon de boosheid daa r op 't hoogftc zitgeklom O D Y K . (men

.

Men wyt hem d'intocht van de Franfen, door Momba
Bevor-

(9)
Berordert, tot 's Lands leed, en onverwinb're fcha.
ZuYLESTE.IN'i-

't Gelee d wat, hadMomb a niet wete n naakt te ontdekken,
Wat voorval, en bevel; hem heeft te rug doen trekken;
Zoo dat zelf Beverning zyn onfchuld tuigde uit nood,
In zyn gcfchreven brief tot antwoord aan de Groot:
Hoewel men nu de Groot deze antwoord zoekt teontd uitteren,
Zyn Kabinet ontrooft, omnietzyncertcontluifteren :
Doch heeft Momba zyn ftukzoo ruftig voor de vuift
Verweert, e n zich van 't vuil , waa r methy wierd bcgruift,
Gezuivert, datfe noit die over 't vonnis zaten,
Beftemden in zyn dood, hoe zeer z' hem mochten haten,
Of wat hen wierd gevergt, ofvoorquam , telkemaal :
't Welk zoo 't d'omzichtigheid wil wegen op de fchaal,
Zoo valt hier 't werk te licht tot eenig vloekverwantfchap:
Ook weet gy zelfden laft , enhand'lingvan'tGezant fchap,
Dat, aa n de Majefteit van Vrankryk, b y van Gent,
De Groot, e n U , bekleed , aa n yeder is bekent,
En niet meer d'eenen kan dan d'and'ren fchuldig maken;
Al zoektmen op de Groot dien laller uit te braken:
En echter volgt van Gent den Koning noch op 't fpoor,
Op zyn ontfangen laft aanhoudende om gehoor:
't Geen van de Staten zelf, byna van al de Leden
Eenparig toegeftemt, en Vroedfchap in de Steden,
Met ernft en rypen raad befloten in 't gemeen,
Word te onrecht op den halsgelegt van een alleen;
En raakt de Witten niet: toen beide aan 't bed gebonden,
Daar d'een van ziekte quynde, en d'andcr aan zyn wonden;
Die reeds ontflagen van zyn ampt, en Staats-gezag,
Geen deel had in den Raad, noch raadflag, als hy plag:
A3
Maar

(O

Maar da t me u n u voo r ' t laatf t de n aanfla g wi l vol toyen,
Met onder 't Volk den roep der Priiicemoord te ftroyen,
Den Ruwaart aangetygt door dezen Tichelaar,
Een overgeven boef, da t acht i k vol gevaar:
De waarheid zal van zelf door al fe fpleten horen ,
Het Zonnelicht gelyk, dat fchoonder dan te voren
Uit eeneu nevel komt, al dekt hy 't voor een poos:
Indien men onverfaagt, boos, (tout, en fchaamteloos,
Verwoed, en do l te zyn, voor dapp're deugden reken',
'k Beken, zoo is 'er ftofom van zyn' lof te fpreken;
Maar domheid, lolligheid , meineedigheid , en roof,
(Zyneandre deugden), of, verdiene n geen geloof,
Of, zy n niet machtig, o m 't vergif der add're-beten
T e fmore n onder d'afch van 't afgebrand geweten :
En raakt dit onder't volk, zo o lyd de handel laft ;
Sta vaft dan voor't Gemeen , a l die'er zyn aanvalt:
Zoo dat hoe dat men't hef, o f leg, of keer, o f wende ,
Ik noch zoo licht ons niet dien ophef zie ten ende:
My lef t als lood op 't hert dat eenig ongeval
Ons metgelykemunt van ramp betalen zal,
En dat we in ons beftaan ten halven zullen fmoren:
Verlichtme, zo o gy kunt, e n laat m'uw'reden hooren ,
ODYK.

Wat letuZuileftein , is' t arger als voorheen?
Of als het is geweeft ? wat leit u op de leen,
Dan yd'Je fufFery, en een on n ut bezwaren ?
Want wat gebreekt hier aan dan manlyk voort t e varen,
Met eenen moed, waarvan den yver niet verkoelt ?
De Ruvraart zit in't net zoo vaft, en wel bewoelt,
Dat geene lift, o f kracht, di e knoopen zal ontftrikken :
En om Heer Jan hier niet argwanïg af te fchrikken,
Is't vonnis ingeftelt met zulk een' zachten toon;
Verwachtende zyn komft, tot 's Broeders hulp ontboon,
Om mee dien vogel dus in d'eige knip te lokken:
En 'k zie, zoo dat gebeurd,terftond he t werk voltrokken:

(7)

De dapp're Éurgers zyn gehcrtigt met em hart
Dat onverwinlyk Js, en ftaa4en yzer tart,
Door gunft-en ampt-belofteontfteken .
ZUYLESTEIN.

Zoo die gekken
Bedachten, dat die gunft d' Aanleggers zoude ontdekken,
OfdatzcIfd'Amnefty, voorzeke r toegezei t
Op 't uitgevoerde werk, zou w toonen hoe 't 'er leit,
Zy deisden (Irak te rug; en zouden niet vertrouwen,
Uit billyk e achterdacht , zo o zwaren werk t e bouwen
Op zulk een' loflèn grond.
ODYK.

Uw' zorgen zyn onnut,
Door't Princely k gezag word alles onderftut:
Ook zynder aan die koorde, ofweteqde, o f onwetend',
Althans, i n hun belang, zooveeievaftgeketent ,
Dat men noodzaak'lyk, om i n eer, e n ampt, enftaa t
Te blyven, Staats-gewys moet ftyvendeze daad:
En die voor and'ren zyn ter uitvoer uitgekozen
Staan pal gelyk een muur: die kans vcrwareloozen,
Waar dolheid , want ze ftönd ons nimmermeer zo o
fchoon.
ZUYLESTEIN.

Maar krygt Heer Jan de lucht (gely k hy is gewoon
Te ontdekken, wat'e r fchuilt) g y krygt hem in geen
trali;
Ik ken hem mans genoeg, om over eene bali
Zich dry vende ter vlucht te redden met een ' fprong,
Indien hy 't niet en ziet te ontworft'len met de tong.
ODYK.

Ik ken my mans genoeg, he m aan te kunnen randen,
Met eene macht van meer dan honderd duizent handen;
Met eene menigte, die, brallend e als een leeuw,
Zyn wyze reden zal verdooven met gefchreeuw;
Hen beide, zonde r keur van recht, geweld , o f reden,
Aan flent'renfcheuren, en van lidt tot lid t ontleden:
A4
Ge-

(8)

Geloofme, al valt de ftofen d'oorzaak van den haat
Te licht aan Princemoord, e n vloek van landverraad ;
Daar 't oordeel zit te recht, met toetfen, wegen, meten;
Dat geld niet by het volk, van and're waan bezeten;
Dat oordeelt averechts, uit een' verkeerden zin,
Slaat heete dingen aan, en byft're wegen in;
Byzonder, aangevoert , enin'tgareelgefpannen ,
Van Geeft'Iyke yveraars , en Kerkelyke Mannen:
Gelykwe althan s die vrucht, endank , de n Predikfloe l
Verplicht zyn, dat het bamt van zulk een woeft gewoel,
Ontfteken op de fiem dier Farizeefche Mommers:
Men dekt ons met de fchaau eerts geeftelyken lommers :
En onder zulk een' fcherm geraak tme licht den hoek
T e boven, i n het werk: me n houw zich fieren kloek:
Men houw die Mannen Gods in yverig bewegen,
In hoope om haar belang te ftyven met den degen,
Terwy 1 zy ons beftaan valt vy len met de tong ,
En maken dat het blinke, englimpigoud, e n jong,
Bekore met den glans der opgefmukte woorden :
Zy konnen dat gewaad zoo fchoon en cierlyk boorden,
Dat onder zulk een' rok terftond een moordenaar
Een halve heilig word, of hemelfch Worftelaar :
Wy hebben reeds beproeft van hoe vertnoge werking
Geweeft is b y 't Gemee n di e Rotterdamfche Aanmer king,
Omtrent Heer Jansbedryf; ho c yeder raad, enbrult,
Als waar hem ! t ingewand met buskruit opgevult,
Datmaar een enk'le vonk behoeft, om aangefteken,
Meteenen flag, enberft, a l tevens uit te breken,
Om alles over hoop te werpen in den Staat:
't Is nu de rechte tyd, om d'ingckropte haat,
En fpyt, een open baan met woeker in te ruimen,
En 't Hof der Graven van onedel bloed te fchuimen ;
Waar toe men wel van pas begint aan deze twee:
Of fleeptdie holle ftorm noch and're koppen mee,
Dat za l hen om doen zien, en voor de vuiltdoen beven

(9)

Die zulke flagen flaat. de leus hier toe gegeven,
Is'twoord va n Landverraad , of , Lieve r Franfc h al s
Prinfch:
Ten minften zal hen dit doen flauwen, o m geenfin s
Te denken op verhaal: dies zullen w' al die gaften,
By ons geteikent, met een zelve ftreek bequaften;
En deze Vaderen des Vaderlands, quanfuis,
Zoo dik bepoeyeren met dit gemaale gruis,
Indien niet onder 't peuin van't Staats-gebou w begraven,
Dat haalt het paard van ftaat op and'ren trant zal draven;
Waar op zyn Hoogheid in den Zadel vaft gezet,
Metfporen, roede , e n toom, da t fteigerent Genet,
In zynefprongen, zoo zal teugelen, en temmen,
En met den kapiflön het zoo den neus beklemmen,
Dat het gedweeg en mak zal lillen voor de hand
Die maar den breidel rept; o m , tot den hals in 't zand,
Zyn aangebonden laf t al hygende te trekken:
Dan zal in dezen Leeuw de Ezel zich ontdekken,
Die nu zoo lang, zo o trots, zic h me t den leeuwenhui t
Bekleed heeft. '
ZUYLESTEIN.

Zacht Odyk , g y draaft te ver voor uit:
VVy zyn noc h zoo dit ftuk geen meefter; 't moch t ons
miflèn,
Hoe zouden w' ons gety, in dit beftaan, vergiffen!
Maar hier van zal hier na met meerder zekerheid
Te fpreken ftaan : althans verlang ik, om 't beleid
Van onzen aanflag, metgewisheid , vaf t te zetten:
En koft men 't met de n glim p van 't Kerkelyk blanket ten,
Zoo ging het werk na wenfeh: de ty d is kort, wat raad!
Indien de Predikers, 't geen reeds in arbeid gaat,
Goed vonden by te ftaan , of zoo ze op 't werk verfche nen,
Als kloeke vroedmoers, om de hand daar toe te kenen,
Dat zoude een'wond'rcn moed , to t voortgang va n d e
Ver
zaak,
As
"

( 'o)
Verfchaffen; als ee» blyk der Godgetergde wraak.
ODYK.

Gevalt het u, men kan hen daad'lyk hier ontbieden,
Om 't geen me nöodig acht, dat by hen moet gefchieden,
Eens voor te (tellen, en te hooren wat befluit
By hen genomen word: zy voeren loflyk uit
Wat hen geraden dunkt; inzonderheid daar't raden
Hun wyshei d word vertrouwt .
ZUïLESTEIN.

Die voorflag kan niet fchaden:
'k Vind niet ondienftig,dat men met een woord, of twee,
Hen d'aanflag voordraag; w*nt vermitfe in 't hert alree
Van wraakzucht branden, wor d hun heerfchzucht aangefteken,
Om tevens zich aldus te ontladen, en te wreeken:
Zoo kan haar minfte woord gcdyen tot een mes
In 's volliks handen.
ODYK.

Fu! ganaSimonides ,
En Landman; «eg haar, dat ik hen verzoek, ootmoedig,
Te komen aan myn huis, zooheimelyk , enfpoedig ,
Als moog'Iyk is, en pas hier toe op d'achter poort,
't Is nu te ver gebracht; die fchelmen moeten voort.
ZUYLESTEIN.

Maar koft m' een middelweg beramen ?
ODYK.

'tlsnietdoenlyk,
Twee dingen maken 't leed der Vorften onverzoenlyk,
De wraakzucht, e n de fpyt; "di e toegedreven hoon,
Den Neefin zy n gezag, den Oom Omtrent de kroon,
Zït hen te diep in 't hert; dies moet men deze gallen
Verkeren eens voor al zich aan dat. bloed vertaften:
Dat Koningklykc bloed van Stuart kookt, e n bruifcht :
En 't geen de magt ontfehoot in 't vord'ren voor de vuift,
Dat heeft de lift eerlang al heimelyk befteken,
Om tevens al hun leed aan dit geflacht te wreeken:

( I I )

Zoo woed een eed'le Leeuw getroffen van de fpeer,
En ruft niet, voor hy eerft'zyn' vyand heb ter neer;
Want fchoon de Jagers hem benarren in het ronde,
Hy kent hem, di e hem trof, e n wreekt zich van zyn
wonde:
Had Jan zyn fchrand'reli geeft, en fhedig pen-gefchryf,
Korrielis 't ftoutbeftaan, en dapper krygs-bedryf,
Gematigt: d'eene dieDcdu&inietgefchreven ,
En waar het Staats-EdiS hem in de pen gebleven;
Of zoo de Ru waart noit op Chattham waargeweeft
(Dit drukt, dit drukt te diep die doornen in den geeft! )
En had hy noit de Vloot der Koningen geflagen;
Zy lagen niet zoo diepgewikkelc in die lagen,
Waar uit hen geen vernuft noch kloekheid redden zal:
Zoo brengt de konft in'teindhaarmecfterstotdenval .
ZUYLESTElN.

Maar ftil, verberg een wyl uw' meening, want daar kommen
De Predikers, alree van fierheidingenomen j
Zoo dunkt my aan hun tred: 't verwilderde gezicht
Wyft aan dat hunne geeft iet groots, iet hevigs dicht.
S I M O N I D E S , LANDMAN , ODYK ,

D

ZüYLESTElN.

en Heeren zy gewenfcht de n zegen uit den Hoogen,
En een kloekmoedigheid van 't opperfte Vermogen,
Gefterkt i n al het geen de welftand van Gods Kerk
Kan vord'ren; ' t hoogft e wit, e n heiligde ooggemerk
Dat oit de handeling der Heeren kan befchieten.
LANDMAN.

Ook zal ons nimmermeer dees handeling verdrieten
Teftyvenmet beraad , é n hulpzaameonderftand ,
Daar ze ondernomen word voor God, en 't Vaderland,
En voor de welftand van zyn Hoogheid.
ODTK,

( I * )
ODYK.

Dit's de reden
Dat we ons beraad, e n hulp, by uwe Eerwaardigheden
Ten hoogdezyn verplicht te nemen, in dit ftuk ,
Dat ondernomen word om van't verwate juk
Zyn Hoogheid, GodesKerk , en' c Vaderland te ontladen.
ZüYLESTEIN.

Gy kent den wreev'len aart van die verwaande Gaften,
Die alles naar hun kop doordry ven, en den band
Toeftrikken om de keel van Kerk, en Vaderland:
Dit zaad, heel Holland door gezaait in alle leden,
Dient tevens uitgeroeit, en in den ftruikvertreden;
Zoo word hier geene vrucht van ced'ler aart gefmoort.
ODYK.

De Stam van Naflau quynt, dies dient ze rechtevoort
Gehandhaaft, en verquikt, met and're kracht en leven:
De Kroontak kan geen loof, nochfehadu, va n zich geven,
Indienze word verkort aan voedfel, of belet
Dat hare wortel zich niet diep in d'aarde zet,
Verdeken van het nat dat ie eertyds heeft genoten.
S I M O N i D E S.

Die Kroontak ingeënt van eed'le en hooge loten,
De Franfe Oranje-telg, enBritfeRozelaar,
Is lang genoeg gefolt van blykelyk gevaar;
't Word tyd dien ouden glans door nieuwe jeugd t'ontvoukeri.
ZüYLESTEIN.

En wy maar aangezien voor averechtfe tronken,
Voor fcheuten van ter zyde, en takken wild van ftand ,
Verdorden als een blad J of (tonden voor den tand
Van 't tuingediérte alom gereed om af te knagen:
ODYK.

Indien w'er niet met ernft, en manlyk in voorzagen.
ZOY-

(« 3 )

ZUTLESTEIN.

En wierden we omgevroet, dat zou d e Vad'ren zelf
Verdrieten in hun graf, e n marm're grafgewelf:
Myn Vader Henrik, e n NeefsGrootvaarMaurits, le ven
In ons, een kleen getal, -van zonen en van neven.
S'! MO NI DES.

Hun helden dapperheid, en wysheid, zouw dien hoon
Gevoelen, i n hun'zoon, e n zonen van hun'zoon.
LANDMAN.

Men moe t hu n Heldena s verquikke n , door 't be fproeyen
Van eeni g voedzaam vocht, dat wasdom geeft i n ' t
groeyen,
Waar door deflamin kracht,de bloefem zwelle in geur,
De vrucht, en 't blad, van fap, en hooge Oranje-kleur.
S I M O N IDES .

Zoo (tonden fchóon in 't oog, en hoog in top gelchoten,
De Griekfc Platanen, met rooden wyn begoten,
Hier door in kracht verfrift, aan groente, en lof verrykt:
Begiet met rooden wyn, oPt geen 'er na gelykt,
Den tuingrond van den ftruik.
LANDMAN.

Noem vry met ronde woorden
Dien wyn het Witte bloed;befpreng hier met de boorden
Der Haagfche Hof-plahtfoen , 'k wedz' haaft i n glans
ontluikt.
SIMONIDES.

Gelyk myn A mptgenootdeeze aardigheid gebruikt,
In woorde-wiflèling, to o maakt het my indachtig
't Geen ons 't Herfchepping-boek van Nafo maak t deelachtig ,
Hoe't witte boom-gewas verandert, door het bloed
Van Thisbe, datfe ftortbeneden aan den voet
Der vruchtboom, op haar' wenfch, in roodc en purp'rc
vruchten;
In

( «4 )
In App'len , zei t hèt vaars: 't is waar, het zyn maar
kluchten,
Doch onder welke fchors men zin-geheimen vind,
Van wysheid overblocmt; indien de vrucht begint,
Tot noch toe wit geweeft, van 't roode bloed té blozen,
Zoo wachtenwe een gewas van.appelen, en rozen,
Dat fchoonder glocyen zal, en bloeyeu, als wel eer.
ODYK.

Zoo wachtenw'haar t in ftandvan mogen theid, e n eer,
Dien Kroontak onzer flam, en Koning onzer boomen.
SIMONIDES.

Gelyk in Jothams eeuw tot Koningaangenomen ?
LANDMAN.

Niet als dedoorne-ftruik, maar als een friflèfpruit,
Die dauw, -en fchaduw geeft, enfpreid zyn takken uit;
Die't oog met kleur vermaakt, en' t hert met glur bewaaflèmt,
Zoo ver d'Oranje-lucht den tuingrónd over-aaflèmt.
SIMONIDES. <

Hoe zoude in fchaduw van dien Vorftelyken boom,
De Kerke Gods, op hoop dat fe eenmaal ruil bekoom;
Van haar benyders, eubeftryders , buite n kommer,
Zich zelf verluftigen in lieffelyke lommer!
O zegenryke dag, ik zie den rnorgenftond
Van dat aanbrekend' licht met bly dfchap in den mond.
LANDMAN.

Gy Heeren, wat 's 't befluit te dezen eind' genomen ?
Wy wenfehe n t e verftaa n waaro m w e herwaart s ko men.
ODYK.

Gy weet, Eerwaardfte, dat de hoogmoed; en 't geweld
VarT't Loeveöeïnfch gefpan, tot zulk een hoogte zwelt,
Of al van langerhand gezwollen is, voor dezen,
Dat reden , raad , noc h recht, di e ziekte kan genezen;
En dat fe nu, nietu , nie t ons, methals-gevaar ,
Maar zelf d'uitheemfchen, ja de wereld, word te zwaar:
Want

( I f )
Want federt men begoft met een op a J te zef ten,
Geen Koningen t'ontzien, Ryksvorftcn metzyn wetten
Tebteid'len, i n hun recht, e n opperheerfchappy,
Is dit den grond gelegt tot eene d wing'landy,
Die alles met den voet wil drukken, o f verheeren
Met indracht , e n gezach, o f met dien trots braveren:
Dit (laat geen'Koningen te dulden; hier van daan
Ontftaat ons deze ellend, en menig droeve traan,
Die 't Vaderland gevoeld, en die het drukt uit d'oogen,
Waar van verlang helaas! de fpringbron op zal droogen,
Tenzyzein haarequel, en oorfpronk, word geflopt:
Want meen t men dat de moed der Koningen verkropt,
Hetgeenze voor een poos genoodzaakt is te lyden:
Neen, neen, hun hert bewaart de wraak voor and're tyden:
Dies komt men tot geen vreede; of zoo men d' overhand
Behoud, e n vrede maakt, di e vrede houd geen ftand.
LANDMAN.

Gelyk we wel te recht beproeven met de Britten.
ODYK.

De grondaar dezer quaal,en Staatskoorts,zyn de Witten,
Zy (torren ziel, en geeft, in 't Loevefteinfche rot;
Sny af die zenuwen, zoo leit de kracht geknot,
En valt eerlang de romp in flauwte, t'ende levens.
LANDMAN.

Stel nu 't byzonder leed der Burgery hiernevens,
En'tloed der Kerke Gods, zo o (temme n het Gemeen,
De Koningen, e n God, in!twraakrech t over een.
SIMONIDES.

Hoe we l me n fchrikke n moe t va n menfchcbloed t e
plengen,
Nadien een man des bloetszyn dagen niet zal brengen
Terhelfte zynes tyds; 'k vind echter dezefpreuk
Zookrachtig, datfe 't hert kan fterkenmet den reuk
Des Heiligdoms, om 't vuur des y vers aan te (leken j
Als fcheen de Geeft alhier hun vonnis uit te (preken:
Want

(
i6)
Want David, daar hy meld d'onwankelBaren ftand
Van Gods rechtvaardigen voor eeuwig vaft geplant,
Begint ook 't deerlyk eind der boozen af te malen:
Gy, zeyt hy, zult, o God! ten put doen nederdalen,
Ten k uile des verderfs, de mannen van bedrog,
En bloed; bun dagen niet den loop verlengen, noch
Ter helfte voort doen gaan: 't is God, en niet de mcnfchen,
(Hoe kan me n kragtiger , o f klaarder - uitfpraak vrenfchen?)
Het is des Hceren hand, die haare ftrafbereid,
En hen mer recht verdelgt in zyne grimmigheid:
Of is 'er d'oorzaak van bedrog, en bloed, te zoeken,
In mannen, wier bedrog den gauwften kon verkloeken?
Die door bedrog, e n lift, de n Staat van't Vaderland
Verwarren, inzoodroev'enderelykenftand ?
Die d'overlevering van zoo veel vafte Steden,
Door hun bedrog bewrocht,noch met bedrog bekleeden;
Dat bloedige bedr.pg, al geeft men 't ftukeen verf,
Wat zal 't een oorzaak zyn van bloed, en land-vcrderf!
En ach! wa t is 'er reeds al bloeds op zee vergoten,
Dat bloed der Broederen, en trouwe Bondgenooten!
Manaflè, enErrahim , ftaan tegen een gekant;
Dat bloed roept wraak voor God, h y eifcht het van hun
hand.
LANDMAN.

Maar 't geen de bloedigheid van hun' bedriegeryen
Hen tot een bloedig eind rechtvaardig doet gedyen,
Is dat verwate ftukder Princc-moordery;
Een lidmaat der Gemeente,. in hunne razemy,
Bedricchelyk ge vergt, om d'oogen te bekoren
Door 't aas der geldzucht, hen natnurlyk aangeboren:
Zoo dat ik, indennaamdésHeeren , zegge n derf,
U w ' geld (een loon des bloeds) zy met u ten verderf.
ODÏK.

Men heeft dan yaftgcftelt die Broeders bei te gader

( <7 )

( Om 't overflroomend' quaad te doppen in zyn ader )
Te helpen aan hun eind: de wys hier toe bedacht,
Is om Heer Jan met een te krygen in zyn macht,
Daar nu zyn Broeder zit: e n fchoon men, doo r den
Rechter,
Het vonnis had verwacht, hier kreukt, hier hapert echter
De moed, e n 't heilig ampt des Rechters; hie r bepleit
Groot-aanzien, Staats-gezag,gund , enmedoogzaam heid,
En vrinden, e n verdiende (o m d'af breuk't Huis van
Stuaart
Op Chattham toegebracht)de misdaad van den Ruwaart,
En delt zyn draf te rug ; fchoon zelver, dag op dag,
Zyn Hoogheid elk de zaak beveelt, zoo veel hy mag:
Dies is de Borgery gezint om uit te voeren
Daarf Ho f in flaauwt : indien me n nu doo r draaft *
rumoeren
Hier eenig' hindernis mocht werpen in den weg;
Of dat hun aanhang op een nader overleg
En uitdel dringen mocht Ï of dat ook, onder allen,
Als 't aan den man zouw gaan, de moed hen mocht ontvallen ,
Wien d'aanflag is vertrouwt: of dat degladde tong
Van Jan zich, al s een (lang, i n duizent bochten wrong,
Om 't oor door boorende de herten te bekruipen,
Om dus met lidigheid het lyfs-gevaar te ontfluipen;
Zoo wacht men daar ter dee de bydand , en de trouw,
Van u, ' Eerwaardige, ten dien ftevan Mevrouw
DeDouariere, e n van den Prince van Oranje,
En van de Majedeit, en kroon van Groot-brittanje;
Ja'theeleLand te n diende : ik rep niet van de Kerk,
Gy kent uw eigen hert, en heilig oogemerk:
Uw' tegenwoordigheid zal veelen't hert verderken,
En metkloekmoedigheid dien toeleg doen bewerken,
Entoonendat de hand der Goddelyke wraak,
En 't recht der Zake Gods, gekent word in die zaak:
BD
e

( iS)
De tyd hier toebeftemt eifcht alles te bezorgen
Met volle zekerheid; dat vaft (laat tegen morgen,
Wanner de Borgery zich tydig in 't geweer
Zal vinden , e n het Hof bezetten wyd, en veer.
LANDMAN.

Maar 'k zie Heer Jan noch niet befloten in die palen!
ODYK.

Ontboden van zyn' Broer, om hem te komen halen,
Verwacht men dat hy koomt ; ofweigerthymiflchien,
Men zal het met een macht van borgers hem gebicn.
LANDMAN.

Maar of den Ruitery den toeleg wouw beletten ?
ZuYLESTEYN.
Men heeft er in voorzien, en zal de Ruiters zetten
Tot eene voorwachtzelf, en hier én gins een troep
Ter aankomft van den Haag, op d'algemeene roep
Van dat'er Viflèrszyn in aantocht, om te pionderen;
Waar toe een menigte van viflèrs op zal donderen
Van Vlaardingen, enSluys; e n boeren: hie r en daar
Door 't Weftland opgemaakt,in'fchyn van groot gevaar,
SlMONIDES.
Maar's Lands Vergadering, en '.t lichaam van de Staten
Zal licht, doo r hoog gezag, hie r alles na doen laten?
ODYK.

Dat heeft de vrees in't lyf} zy zullen, a l vervaart
Heendruipen, als een hond met afgekapten (taart;
Byzonder die men nu voor deelgenootcn rekent,
Voor Loevefteinfe maats gekent, en aangetekent:
Wy zelf(taan om terftont zyn Hoogheid op het fpoor
T e volgen, eermen.onsontydiglelaen'toor ;
Alleen uw byzyn dient om 't werk wat aan te binden.
LANDMAN.

Men zal, vertrou w het ons, ons daar ter plaatfc vinden.
ZÜYLESTEIN.

Noch dunk t my, dat het tot den eifch van't werk behoort,

De
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De mannen, wien 't beleid vertrouwt is, met een woord
Geruft te (tellen, en een hert in 't lyf te (breken;
Dat ingang vinden lal, zoo haaft hen is gebleken,
Eerwaardfte, door uw' mond, hetheilig oogemerk
Dat d'ecrc Gods betreft, in 't vord'ren van dit werk.
LANDMAN.

Wel laat ons, dien gy wild, op (taande voet gaan vinden,
Men zal hen kragtiglyk, door klaa r bericht, verbinde n
Om niet te wank'len, maar ten.vollen vafl te (laan:
Gevalt u voor te treen, het luftme mee te gaan;
Gy kunt hun lyfsbehoudhen,van zyn Hoogheids wegen,
Ver-zeek'ren, en ik zal den geeftelyken zegen
Henftorten in de ziel.
ZüYlESTEIN.
't Zal goed zyn, da t we dit
Voordragen aan hun hoofd, dien wakk'rcn zilverfmit
Verhoeven, die genoeg d'aanleider zal verftrekken,
Om d'and'ren, met hen tot den aanflag oprewekken,
Te waap'nen met een' moed van onverwinlykheid.
SIMONIDES.

O weldoorwrocht befluit, en wonderlyk beleid!
Iets meer dan menfchelyk, ietsheerlyks fpeelt hier onder,
Waar aan hetoordeelGödsgekentword.In'tbyzonde r
Behaagt me, dat dit werk juilt voor den Sabbatdag,
Juift voo r de n Ruftdag word voltrokken; 't geen men
zag
Dat ook gefchiede met den Ruwaart valt te zetten»
ODÏK.

En ook met op zyn feit in meerder ernft te letten;
Want op een Saturdag te voren, wier d met vier
OfvyfRaadsheeren, e n zyn Hoogheid ( heim'lik hier
In huis, doord'achterpoort , me t zyn geheimvertrou den
By donker ingebracht) hier o verraad gehouden,
Èn zonder 's Presidents by wezen vaftgeftelt,
Hem hier te halen, ' t zy met wil, o f met geweld.
Ë 2
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SlMONIDES.

O diepe n (chat, waar in Gods wysheid isgelegén,
En raad, enkennis ! ho e onvind'lykzynzyn'wegen!
Hoe onnafpeur'lyk zyne oordeelen, en beleid!
Hoe vangt hy in hun net, voor and'ren toebereid,
Deboozen, opzyn'tyd ! hoezalhetonsgelufte n
Hier op dien Sabbatdag, dienRuftdag , ui t te ruften!
Hem in te heiligen met wierook van gebeen!
't Lof-offer klim alom ten hoogen hemel heen,
Wanneer we met een fchaar van dankb're medegangers
Al juichende, o p den toon des Koningiyken Zangers,
Genaken tot het huis des Heeren, daar een Pfalm
Van eer en dankbaarheid het Heiligdom doorgalm.
N A T U U R - E N S T AAT-BESCHOUWERS .

Be/piegeliug.
JTXoe weini g weet de Morgenzon
(Indien m ' haar weten to e mag fchryven; )
OPt licht, waa r met fe haar loop begon,
Haar tot den avond by zal blyven ,
In d'eigen glans: e n helderheid;
Dan o f ze, va n verwoede winde n
Ge volgt, o f met een mift befpreid ,
Van wolke n zich bezet zal vinden:
Waar uit een onweer aangevoert,
Op 't rollen van den donde r wagen,
De heel ' Natuur met fchrik beroert ,
Doorbliiemftralen, regenvlagen ,
En ftormen ; op een jacht-orkaan
Eerlang al vliegende uitgeJoopen,
Dat aard en hemel, wil'vergaan;
Dat zich een gapende afgrond open ,
Waar door de Zee, met hol gebruis,
En drift van zwarte tn blaauw c zanden,

En

En mengeling van fchuitn e n gruis,
Wil fling'ren in haar ingewanden
De kie l die op haar baren dryft.
O Morgenzo n die vroeg gerezen,
Met gloeirood overgoten blyft ,
Hoedanig zal uw eind e wezen ?
Wie ka n bevroeden, wi e doorgron d
Den ftand van uwen avondftoud ?
Opvolging,
Zoo weinig weet in onze ziel
Het zonnelicht, of' t lich t der reden,
Daar oit de nevel ove r viel ,
En drift van eigen zinlykhcden,
Wateinde het wacht: d'ontrouw e hoop ,
Van loflè , enydel e verwachting ,
Belet de Deugd in hare n loop,
En breng t de Wysheid in verachting:
De Staatzucht, me t ter hand te daan
Het geen haar hoogmoed 's nachts durft droomen,
Ziet heilig, noc h onheilig aan,
Noch laat zich van geen tucht bctoomen;
Waar door ze (di e 't gemoed ontftel t
Met winde n va n onftnimigheden ) - Een ftorm van oproer, e n geweld ,
Een onweer jaagt, door al de leden
Van't lichaa m van den Staat; waar met
De ze e des Volks geraakt aan't zieden ,
En paft o p plicht , gezag , noc h wet ,
Op heilzaa m raden, noch gebieden:
Waar doo r de Staatshulk i n dien noo d
Het roer verlieft, d e maft moet kerven,
En 't anker fpilt; daa r ftoot op ftoo»
Haar door de barning heen doet zwerven:
Zoo nie t de Stuurman, e n zyn Maats ,
In zee verzinken, buite n gaats.
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Ttqaffwg.
De held'r e Morgen fchie t zyn ftralen,
En flikkertover 's Gravenhaag;
Doch of de dag zoo fchoon sal dalen,
Bevryd van ftorm, o f donder vlaag,
Dat moe t d e fpaden avon d leeren :
Of Sraatzucht van hoogmoedig' Heeren,
In 't fnood bevord'rc n van den val
Van and'ren ; die ze ontzien e n haten,
Haar eigen voordeel vinden zal,
Op 't breken va n 't gezag der Staten;
En zic h onwank'lyk i n 't bezit
Van eigen macht, e n grootheid veilen;
Of da t ze red'loos, ook, te n leften ,
Licht deer'ly k raak e in 't onderfpit ,
Van zulk ee n maling We g gedreven,
En in den ftroem verongelukt,
Waar toe ae, o m 't water bot te geven,
De fchotdeu r ui t haar krommen rukt ;
Dat ' s met geen paflèr af te meten:
Maar d'uitkomf t za l he t beft doen weten.

T W E E D E BEDRYF

,

JOHAN D E W l T T . jAKOJ l J> E W l T T .

j L A e c r Vader , *k. heb de weet gekregen , om myt j
Broeder
T e mogen, me t de koets, afhalen ; Go d de hoeder
Der zynen , di e de macht des afgronds palen fielt,
Zy eeuwig lof en dank: ik had het wel gefpelt,
Dat in zyn hevigheid het Hof begon te flaauwen,
En da t de wrok haai roo f moeit flaaken uit de klaaswen;
Ver,

Vermits men yoor het laat ft, om immers elken-fteen
Te went'Ien, nu begon te woelen door 't gemeen,
JVJet onder 't Volk den roep der lofiè ftraat-geruchten
Te ftrooyen,hóe by nacht de Ruwaart dacht te ontvluchten;
Een weerflag van de kracht des buskruits, dat , geperft ,
Geluïd en vlammen baart, en uitbreekt met eerfberft;
Maar als het niet door wicht, en zwaarte word gedrongen >
Noch zwaarte van zich dryft, haait krachteloos gefprongen,
Geen and're werking doet, noch teeken na en laat,
Als van een zwarte fmook, of brandfmet'opde ftraat.
JAKOB.

Ik weet niet Zoon, ik word een weinig achterdachtig,
Of niet dit ftraat-bohaverftrekte, om alles machtig
Geworden, als m' hier door 't gemeene volk aan 't gaan,
De Burgers in't geweer,, gebracht heeft, t e beftaan
Het geen me buiten dat niet eens zouw durven denken,
Om't recht met force te verkrachten, en te krenken;
Om tevens u, en uw' Heer Broeder, met één' flag
Te pktt'ren, door 't geweld,daar 't recht niet reiken mag:
Gy zoud dan, dunkt me, beft u uit hun handen houwen.
JOHAN.

Ik kan geen Hollandfch volk decze ondaad toe vertrouwen}
Ons'landaart huid geenfins die woeftheid in 't gemoed,
Waar doo r ze onftuimi g zic h bezoedelen zou w me t
bloed,
Ofbeeft'lyk woeden , al s uitheemfche en and're wreeden;
Ze draagt te groot ontzag aan al haar Overheden,
JAKOB.

Dat mocht meu denken, had men 't voorbeeld noit gezien,
Hoe ook in 't Hollandfch volk de dolheid kan gebien:
B4
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Heer Wblrert vander Veer te veinfter uit gefmeten,
Gevangen op de punt der pyken, wierd gereten
En deerlyk,' binnen Delft, va n lidt totlidtgefcheurt:
Het zelfde is, "op dien tyd, te Dordrecht ook gebeurt
Met's Stads Balju Aloude ;een wylde woede ontweken
Op*tHuisteKrayeftein,te Slydrecht; waar verfteken,
En eind'lyk argehaalt, toen hy te lande trad
Wierd daad'lyk van 't Gemeen, in onze Vaderftad,
Met zyn twee Broederen, en and're zyne magen,
En knapen, aangerand, eu deer'lyk dood geflagen:
Een vrees'lyk voorbeeld, Zoon! en federt was 't de faus
Die velen, op 't gerecht van 't Hoeks en Kabbeljauws,
Gedifcht wierd by het Volk, bloeddorftig in 't gebeente.
JOHAN.

Toen zag m' een wederzyds verbitterde Gemeente;
De Heeren tegeiis een gekantet, in 't geweer,
Ontftaken 't volk, dat dus elkand'ren ging te keer:
Maar federt heeft de tyd het Hollandfch volk in zeden,
En tucht, en heufcheid, veel verbetert, en befneden:
Èn 't onderling gefchil in 't lichaam van den Staat
Dygt nu niet uit tot dees uitfporigheid van haat;
Derhalven (laat ons nu die moedwil niet te duchten.
JAKOB.

EerA bott, da n bloeit de boom , e n dan verwachtme
vruchten:
Dees Staattwift heeft een wy l ftaan zwellen , als een
knop,
Van langerhand gezien; toen floégz' baar bladen op;
En hebbende eene poos in volle kracht ftaanbloeyen,
Schynt nu tot hare vrucht van rypheid aan te groeven;
Waar van de bittre finaak eerlang te wachten ftaat ,
Als van een appel, die, doorwormt , het bitt're zaad
Van binnen draagt, waar van het gave deel blyft quynen,
T'wyl 't and're word geknaagt van vinnige venynen;
God geef, datu , e n my, di e wrange vrucht, in't kort,
Niet tegen heug en meug eens ingewrougen word'.
JÖHAN.

(*jr)

JOH AN.

Indien de bitterheid der boozen dit mocht luften,
'k Getrooftme deze zorg op God te laten ruften:
De goedheid, macht , e n wil, di e myne ziel erkent
In zulk een' Hcerfèher, welk dat woedende Element,
D'onmetelykeZee, kanbreid'len , e n bepalen,
Kan ook in haren loop die boosheid achterhalen:
En hier in ftelik my te vreden, 't ga zoo': kan;
Zyn' macht bepaalt haar macht totopde minde (pan:
Zyn' goedheid laat hen niet na haren luft verflinden;
Ofzoo'tzynwilgehengt, o f wysheid goed kan vinden,
Daar tegen worft'lén waar hardnekkig dn vcrftand:
Zy iparren haare keel, maar zyne rechterhand
Beftendigt; of indien wy hier dees hoede miflên,
'k Aanbid het heiligdom van zyn geheimeuiften.
JAKOB.

Zie daar uw Zufter, met uw' Kïnd'ren alle vyf}
't Schy nt dat haar d'eige zorg en inzicht herwaarts dryf.
ANNA D E W I T T , JOHAN D E W I T T , DE VROU W
VAN ZVYNDRECHT , JAKO B DE W I T T .

I s Grootvaa r hier, e n heeft hy Vader
Bewogen o m nie t heen te gaan ?
Dat waa r me wenfch'lyk t e verdaan:
Helaas, d e vrees beklemt me nader,
En nader dan voorheen om' t hert ;
'k Zag Oom'wel gare n vry verfchynen ,
Ontloft doo r Vader uit zyn fmert ;
Maar tot verlichting van de zyne,
Is d'onze onnut; en' t fchynt my toe,
Dat hie r de lift haa r beft o m doe :
Want zeker 't is niet min gevaarlyk,
Dat Vader zich ter plaats begeert,
Daar Oom dien hoon gelede n heeft :
De bitf e boosheid kan bezwaarlyk
B f Haa

r
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Haar aart verleggen; heef t m'in't zi n
Oom uit zyn hechtenis te ontflaken,
Waar toe dan loktrrt'er Vader in,
Als om hen tevens af te maken?
Als om hen beide, met êên' flag
Om hal s te brengen: ach ! ach ! ach !
JOHAN.

'k Word zelf althans van Oom ontboden.
ANNA.

Zoo voo r gegeven word : miflehien
Heeft Oom geen kennis van 't ontbien;
Of, zynd e nie t haar macht ontvloden ,
Kan door bedwang, o f Hftigheid,
Van die u dingen naar het; léven,
Hier to e gebracht zyn, of verleid ,
Al ha d hy fchoon den Jaft gegeven:
Och! Vader , och ! ' k voel luttel goeds
Uit dez e bangheid dés 'gémoeds.
Hoe ka n ik myn verdriet verkroppen!
Och Moeder die zoo liefJyk ruft ,
Van geen ellend, noc h ramp bewuft!
Wie za l d e bron der tranen floppen,
Die on s teftorten ftaan op 't lyk
Van Vader, daa r hy omgekomen
Ons weder t'huis komt, t e gelyk
Met d'alderdapperft e alle r Oomen ,
In zulk een jammerlyken ftand!
Hoe fluit my 't hert,, en,' t ingewand!
JOH AN.

Myn Kind, g y quel t v i veel t'oritydig :
'k Hoop Oom t'onrfange^j aan den difch
Met blydfehap, en verheugenis;
Uw'vrees, e n droefheid,, is te ftrydig
Met my n natuur, p o liefde, e n plicht,
En teven s me t den ftand der zaken:
'tGafftofvanrrecs, toe n Oom beticht

Niet
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Niet wift wat ramp hem kon genaken;
't Was ftofvan droefheid, toen zyn finert
En ongeva l on s taakte aan 't hert*
Maar na hy van die fmert ontflagen ,
En van den Kerker vry geQelt,
Ontwykt he t woedende geweld ,
Begint het weder op: te dagen
Met lieffelyke r zonnefchyn :
En vindmcn tot zyn dood geen reden,
Veel minde r vindm'er tot de myn',
Om da t ik in oprechtighede n
Al myn e daden heb verricht;
En noit verdacht bén, noch beticht .
VROUW V A » ZWYNDRECHT .

Heer Broeder , is 'er ftof te zoeken
Tot uw ' betichting-, daa r de Ny d
U me t zoo veel gewelds beftryd ,
Metlaft'ren, fchenden , e n vervloeken ?
Vooral, nadien zyn Hoogheid zelf ,
Die 't keercn kan, en hoor t te keeren,
Als zocht h y dat m' u onderdclf,
U , op uw* wel gegron d begeren ,
Dit fpyfig afflaa t j e n den brief
In 't licht doet gaan,, tot elks gerief?
Bedenk eens wat dit uit kan werken:
Die 't quaad verbieden kan, e n moet,
En des vermaant het niet en doet,
Schynt des te meer het, quaad te fterken;
Met- voet te geven atfn de ftof
By lafteraars eerft uitgefpogen ;
.Om,dan 't geweld (zo o nie t niet lo f
Gelokt) me t blydfchap te gedoogen:
Bedenk eens waar dit heene wil :
Vertrek veel eer gezwind, en ftil ,
Als dat ge 't woeden dezer menfcheo .
Zond uitftaaa, me t a f c onbedacht

r*8)

Te gaa n vertrouwen in hun macht,
Die niet dan uw verder f en wenfchen :
Wantnonz' Heer Broeder ka n zoo we l
Geholpen' worden, van een' ander,
Dan dat men in de waagfchaal (le l
Twee dierb'r e panden by malkander:
Ook wor d de boosheid bef t ontdekt ,
Indien g ' u zelfs haar macht onttrekt;
Want zoo ze dan niet toe wil laten
Dat Broeder veilig af mag gaan,
Zoo ka n men hare taal verftaan:
Al gictf e het fchoon In alle vaten,
Óm he m te houden is geen fchyn,
Dewyl zy n vonnis is gewezen:
Zoo da t dit recht de proef kan zyn
Van 't geen me n vreeft, of heeft te vreezen:
Bewaar u zelfs to t nutter werk;
Hier is't gewel d d e deugd te fterk.
JOHAN.

Vrouw Zufter, laa t my toe myn boezem eens te ontladen :
Men zoekt my, ik beken't, me t laft'ringaan t e taften ,
Als óf ik heulde met den vyand; he m de hand,
En hulp, e n byftand bood, door onderling verftand:
Een boosheid my zoo ftout, en valfchlyk aangefinetcn,
Gelyk myn' haters zelf, e n tegenftrevers weten,
Als of men zeggen dorft, dat vuur en water een
Geworden, hu n natuur, ineigenfchapgemeen ,
Vermengden onderling: Ik met den vyand heulen!
Dat bleek wel, toen ik zocht bezetting binnen Keulen
Te brengen, en een macht van krygsvolk binnen Luik
Te werpen; dat , gely k eenhafpelindenbui k
VanVrankryk, he n hier dwers zouw leggen ; daa r de
machten
Des Franfchen Konings op hun wallen af te wachten
Die Steden zyn getrooft; manmoedig , en getrouw;
Daar
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Daar ik aan dit verdrag het zegel ftekcn wouw:
En 't waar volvoert geweeft, indien 't niet van de Zeenwen
Belet waar, met een dried, en onverftandig fchreeuwen:
Zoo verder op myn raad en voorflag waar gepaft,
Men had de Franfche Vloot gcflagen, en vcrrafcht,
Zelf eer ze vaardig was om Zee te kunnen kiezen;
Nu deed bedrog, e n lift, zo o fchoonen kans verliezen:
Eerft drong men om geen^V loot te brengen in de Zee;
Toen, datfe in Teffel moed vcrgaad'ren op de ree,
Om daar de Zeeuwen, en de Vriezen; in te wachten:
Welke alflè niet in tyds hun deel te water brachten,
Wierd voorgeflagen, om met Hollands macht alleen,
Als onlangs, na de Kuft der Britten toe te tre'en:
Hier wift m' al weer een knoop in eenc bies te vinden,
Met ons aan 't wachten na de Zeeuwen te verbinden;
Waar toe dan afgezakt tot op de Zecuwfche ftroom,
Wierd zoo lang 't waterpaard gehouden by den toom,
Eer ' t d'ongeruften geeft der wreev'len kon vernoegen,
Tot dat bun watermacht de Kroonen t'famen voegen.
Nochhebikhe/igetoontdeweg, om , voo r de hand,
Het Magazyn te Nuis te zetten in den brand,
En hoe het doenlyk was, en mak'lyk uitte voeren;
Al mede onünakelyk, men mocht die fnaar niet roeren:
Al proeven, hoe by my noit ftreekenis gezet.
Tot gunft van Vrankryk, om 't belang der Staten, met
Het Franfche zich te doen vereen'gen, fchoon Pompone
Dit zocht; waarom? myfchriktehetzwaargewelddie r
Kroone,
Wiens vriendfehap eind'lyk eens gedyen rhoeft tot fcha:
Hyzie, wien'tluft , hieropdeStaatspapierenna ;
En of ik niet altyd gewrocht heb tot befluitcn,
Om meerd'ren aanwas van de Franfche mach t t e flui ten:
Of meent men myn bedryf en oogwit (zoo miflehien
Myn eygen Kabinet doorzocht wierd) beft te zien ?
Wel,

Wel, Iaat men als men wil vry myn papieren liften *
Om al myn handeling te ontdekken uit myn' fchriften;
'k Houw my verzekert, dat ook iclf inyns vyands mond
Als dan getuigen zal * dat hy 'er niet en vond
Als eerlykheid : endengd;en'kheb,omzootefprekenj
Geen minfte fnippering geen enkel blad verfteken:
Want toen ik onlangs fcheen iü 's doodsgevaar geftelt *
Getroffen van den flagvan 't gruwzaam nacht-geweld;
Van eenige aangezocht om weer te willen geven
Hun brieven, vryvanftyl , na' s tyds belang gefchreven
In openhertigheid, als vrienden zyn gewoon:
Sloeg ik hun vöorftel af, e n weigerde dien hoon
Van achterdenkentbeid my zelven aan te vry ven;
Want wat een ander my met eere niet kon fchry ven,
Kondeik met eere niet ontfangen; o f de pen
Doen treden in het geen ik niet voor eerly k ken :
Men zal dan na myn doo d gefchrift en brieven vinden
In ongerepten ftand; vanvyandeu, va n vrinden,
Van magen, vangeflacht , e n huisgenootenzelf:
Zoo nie t myn vyand, die re diep hier wroete, e n delv'
Qntdekke, 't geen hem kan al wroegende overtuigen,
Met welk een overlaft hy zyn gemoed moed buigen,
Om in het Staats-bewind te komen tot den pas,
Die fchoon hy nu beftapt hem toen onmoog'lyk was:
Maar immers zal zich dan de boosheid moeten fchamcn t
Die my bewroegt, en noit de misdaat weet te ramen:
Had my dan goed gedacht met Vrankryk aan te liaan,
't Werk had op vafter voet, en beter grond geftaan,
Eer eens de Staten zelf't Verbond der Dry-verbonden,
Op Engelands verzoek, te fluitenonderbonden;
't Geen hier de Britfche Vorft dryft met argliftigheid,
Maar daad'lyk te Parys den Koning lokt, en vleit,
Tot recht het tegendeel; verplicht aan God, noch eedcn:
Gely kmy laas! zoo lang de Kancelier van Zweden
Voorfpelde: *k heb nochtans in y ver niet gezwicht,
Maar alles aangewend tot quyting van my nplicht:

Eer Vrankryk aan denRynquamnaad?rcn, aangewezen
Op welken voet geen ramp noch onheil was te vreezen
Voor Wezel, ofRynberk ; ' t wierd alles ongeacht
Verwaarlooft, of verbrod met averechtfé wacht:
Want dat men d'Yflel-kant befchahfte, fprak ik tegen;
Al wift men nu zoo zwaar dit Staats-belang te wégen:
Schoon zelf Vorft Maurits, voor zes jaaren ,d'Yflèlkant
Voor't Munfterfche gewéld met al de macht van 't Land
Niet houwbaar hiel te zyn; ' t geen toen zoo wierd begrepen :
Ook heeft men noit ontloft de knoopen, daarze nepen,
Toen 't fchanflèn voortgang nam: wat fcheelt nu, ?s Biffchops macht
By zulk een leger als van Vrankryk wierd verwacht:
'tGevolg (God weet met welk een' toeleg) heeft doen
kennen
Hoe m' hie r het paard van Staat zich t'enden aim dee
rennen,
Wanneer men fchielyk 't heir dee ruimen d'Yflêlboord,
En tegen Staten dank het veld verliet; en voort
Het meefte gros verdeelde aan brokken in de Steden,
Daar zulk een harteneep wierd by den Staat geleden,
Door een verlies van meer dan twintig duyzend man,
Daar Stad'voor Stad zich niet befchermen wil , noc h
kan:
Ik rep niet van Maftricht, waar uit men waar geweken,
Met eerft te derelyk de Stad in brand te fteken ,
Indien men niet met kracht dien raadflagh had belet,
En met omzichtigheid hét dol befluit verzet.
Noch dacht ik om den bandderonderlingc Leden
Te houden by elkaar, eer 't Staats-verdérf de Steden
Van Holland, op een bot, qua m knagen een voor een,
Hetzy door lift, of dwang: ^waartoe my noodig fcheen
's Lands krygsmacht binnen 's Lands te voeren, o m te
wenden
Daar,
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Daar, daa r 't de nood vcreifchte; om't Land aldus de
lenden
Tcflyvcn: die s ik ried dat binnen Amfterdam
Het lichaam van den Staat, eer 't op zyn quaadde quam,
Als in een vatte Stad, de n zetel vaitzouw zetten,
Tot onderling behou wd; eer't iemant wou beletten:
Dit, fchoon by Be verning voor heilzaam ingezien,
Mocht door den tegendrift van and'ren, niet gefchien:
Dien voorflag wid men ftrakte laft'ren, en te (luiten.
JAKOB.,

Watkunjenu, o Zoon, hie r anders uit befl uiten,
Als dat getrouwen raad, e n reden, nie t en geld,
En diend geen voordeel doet ? die s wacht u voor 't geweld.
JOHAN.

Neen Vader, ' k (lel my voor, ho e in oprecht geweten
Ik my in alle (land van zaken heb gequeten;
En dat ik in myn ziel geen minde kennis draag,
Van iets in myn beroep waar van ik my beklaag:
En toen ik wierd verzocht, om noch voor weinig weken
Te bly ven in myn ampt, liet ik my niet verfpreken,
Om dat ik zag, hoenndetydaanfiaandewas ,
Waar in men zekcrlyk zouw komen tot den pas,
Die, volgen s myn gemoed, my niet en ftondte treden,
Met dingen te bedaan die vlak'er tegen (Ireden:
Ook heb ik menigwerfmy zelleve onderzocht,
Of ik de minde luft, ofglóri , fcheppe n mocht,
Of eeneprikkeling van vleycnd welbehagen
Gevoelen, om het Ampt my heerlyk opgedragen;
Dewyl ik achte dit de proef van myn gemoed
Te drekken, of het zich hier in oprecht en goed,
Met op zyn eigen fchaal te wegen, mocht bevinden;
Nadien ik vad del dat alle Ampt- en Staats-gezinden
Hun' daat onwaardig zyn, en dat hem 't ampt bekleed,
Hy niet bet ampt, wie zich hier in te buiten treed:
Doch 'k rond (God lof) my noit van deze proef verlaten.
Hoe

Hoe nu. myn ommegang met and'ren, di e my haten,
Met myn' beledigers ge weeft is, 'k heb haar zaak
Van goeder herten, en met y ver, en vermaak
Gehandhaaft, e n alom, wannee r ik ze in myn oordeel
Gerechtig keureu koÖ, bevordert t'haren voordeel,
Zoo wel of't voor my zei ye,of voor myn' vrinden waar;
't Geen niet onkenbaar is, aa n 't Huis* van Wafiènaar:
Dies durve ik op den fchild van 't onbefmette leven
Afwachten al 't geweld dat and'ren zouw doen beven;
En ben, met God,. getrooft ftandvaftiguit te ft'aan
Al wat my treft,om 't geen myn' liefde en plicht my raan.
VROUW va n ZVYNPRECHT -

Maar Broeder, onfchuld,en oprecht bewind van zaken;
Zyn geene wapens, died'onnooriefcheutvrymaken ;
Dit bleek aan Naboth, die hoe vroom, en fchuldelbos,
Onfchuldig derven moert: de tydenzyn te boos.
JOHAN.

Die boosheid heeft men nu aan 't aarPlenj z ' is aan 't
zwichten.
Men moe t dan uit hun klauw ons Broede r zien te lichten,
Nu 't tyd is: en wanneer men heeft de handen ruim,
Dan wyder raad^geïeeft.
VROUV va n ZWYNDRECHT .

Ze leit noch op haar 1 uim,
Vertrouw haar met teveel, om noch ecn'fprong te wagen:
Pie woede toeftel doet my fidd'ren;en vert&gen:
'k Verwacht nfet goeds van dat gewapend onv erfland,
Haar houd noch deugd, noch tucht, noch oordeel, ia
den band:
Dies laat zich dit beftaan een' ander onderwinden.
JOH AN.

Wat and're kan men tot dit werk gedienftig vinden ?
Dewyl ik Broeder zelf verborregtochten moet:
Ü w ' vrees en achterdacht ryft uit zwaarmoedig bloed.
C ANN

A
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ANNA.

Och Vader, ' k weet ik heb geen reden.
Die machtig is uw* wyze mon d
T c wederfpreken , al s gegrond
Op tranen, zuchten, en gebeden ;1
Ach! laa t u deez'ter herten gaan,
Daar z' u van eike n kan t bcftormen :
Zie rny, zie deze Weesjes aan ,
Vyf maehtelooze onnoz'le Wormen:
U w oudft e Zoon kry t overlHid,
Gelyk uw ' Dochters 1 om hu n jaren
Niet i n hun droefheid t é bedaren:
De hartstoch t drukt haar krachten uit ;
't Verftahd heef t noc h geen ftand gegrepen,
Om door d e reden dat geweld
Te (hitten , daar het hert genepen
Kleinmoedig du s tot water finelt:
U w jongft e Zoo.ntj e ziet öns fchrcyen,
En weet nie t of het fchreyen moet ,
Maar dóet het geen een ander doet;
Het nooft, e n wikkelt tuflchen beyen; .
't Wil Vader kuflèn, met een lach,
En zoekt hem liefPlyk, als voor dezen,
En zacht te omhelzen; laas ! maar, ach!
D'onnooz'le kindfeheid fchynt te vreezen,
Of 't zich hier aan vergrypen zouw ,
Indien het lachte, al s and're lebreiden;
Tot da t het ëind/lyk zic h laat leiden,
Door blind e neiging, to t den rouw :
Rouw di e eerlang hem we t zal paflèn ;
Nu doe t het dat Natuur gebied,
En laa t met on s zyn traantjes plaffen,
Al wee t he t zelf de reden niet :
Wy valle n du s aan uwe voeten,
Met onz ' gebeden, alle vyf ,
Verlaat ons niet, o Vader, blyf !

O
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O Myf ons by ! o f zoo we u moeten
Omftreng'len, zoo' t onze armen paft,
Wy vatten Vade r om d e beenen,
Och kind're , ombelft , enhoudhemvaft !
Och ga niet! of ga; anders hcencn;
Ga heen, e n ber g in zekerheid
U w leven , voo r 't geweld der menfchen,
Die naar uw* dood, en einde wenfchen ;
Gclyk w e rood , e n heefch gefchreid ,
Met half-gebrooke woorde n fmeeken ,
Zoo nee m het aan; dewyl we toch
Niet béte r als met tranen fpreken :
Och, Vader, och ! och! och! och! och!
J o u AN.
Myn Dochter doe my't hert niet fmelten met uw'tranen:
Ik hoop u haaft den weg tot zoo veel vreugds te banen,
Enuw'kleinmoedighcidteftraffen, we n met Oom
Ik binnen korten tyd behouden wederkoom.
ANNA.

Dan zat-ik-, beur t ons dat, van blydfchap tranen dotten.
]OHAN.

Men dient zyn hertstocht dan tot d'uitkomft op te fchorten:
't Staat alles in de hand des Heeren; zyne wil
Gefchiede! n n myn Kind, bedaar , e n houw «{lil,
En fpaar tot daar en toe uw' tranen, en uw' klachten.
ANHA.

Ach! ach! ach! ach! ach! ach! zal dat myn leed verzachten ,
Dat ik om Vader treat, wanneer ik Vader mft!
Wen door geen tranen dat verlies te boeten ts:
Nu worde» noch met recht myn' tranen uitgegoten,
Uit voorfmért op uw lyk; dan zal myn hert gefloten
Geen zuchten, myn gezicht geen tranen machtig zyn:
Gemeene droefheid laiat zich kennen indienfehyn,
En word aan paarledauw door d'oogen uitgedreven;
G i Maa
r

(3*)

Maar groote klemt het hert, en bluft den geelten't leven:
Ja blufchmyns levens geeft, ogrootefmert ! tenz y
Ons dit befchoren word van d'eige razerny
Van 't hollende Gemeen, dat fchichtig voort geflagen
Al 't Stamhuis van de Witt zoekt tevens uit te vagen:
Doch 'k acht ons in dien (tand gelukkig, zoo 't gebeurt,
Wy 1 't dan met eenen flagis uiten af getreurt.
JAKOB;

Ik flachthet jongfte kind, en wikkel tuflchen beyen;
Ik wenfchte wel myn Zoon Kornelis af te leyen,
Maar zag myn Zoon Johan niet garen in gevaar;
En hoe ik 't overweeg den uitflag valtme zwaar:
Ik móet my in den Tuin een weinig gaan verluchten.
JOH AN.

Wie God s beftiering volgt heef t voo r geen quaad t e
duchten;
Ik ga my dan voor af met God hier op beraan,
Dat hy my wysheid geef wat dienftigft is gedaan.
NATUUR- E N STAAT-BESCHOUWERS .

Stel-ftand.
eJBloedhond (zoo m' in Neetland fprak)
Due d' Alba, met zyn' Spaanfche knechten,
Die 't al vertrapte , e n fcheurde, e n brak,
Handveften, Godsdienft , Wet , e n Rechten,
Sloeg, i n die barning, oo k de n klauw ,
Aan wyle n Jakob van den Ende,
's Lands Voorfpraak: toen hy drong in 't nauw,
En met bebloeden breidel mende,
Den Staat des Lands; dien, me t den Man,
Ontvoerende al de Staats-papieren:
Maar wat h y durft, o f wil, o f kan,
Met moordfehavot , e n martel vieren,
Met bloedraad , krygsmacht , hoo g geza g
Uit
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Uit'sKoningsnaam, denvee r van allen;
Hy durft, hy wil, hy kan, hy mag
Niet verder gaan, niet harder vallen,
Omtrent den Man; Hyzethemvaft,
Die over 't jaar blyft zitten quynen:
Doch 't Vonni s dat'er volgt, ontlaf t
In 't eind zyn' naam, e n al de zynen;
Mits hy 't in hecht'nis zelf befterf:
Tot meerder moedwil was geen verf.
Vergtlyk-ftand.
Prins Maurits, ee n Godzali g Vorft ,
( Gelyk hem Holland heeft geheten )
Gaf ander blyk, van' t geen hy dorf t
Ter handflaan , e n zich zelf vermeten
In macht; wannee r hy Barneveld,
's Lands Voorfpraak, e n verfchcide Leden
Van Holland, i n bewaring fielt :
En nie t en paft op' t Recht der Steden,
Noch 's Lands beklag, noc h eigen eed,
By -hem, 's Lands dienaar,. hen gezworen;
Die 't hoog Gezag met voeten treed :
Om zoo den Staat na't her t te boren,
Wanneer die bloeide in vollen glans:
Waar in hem d'Algemeene Staten,
Quanfuis, verftrekke n to t een fchans,
En naatrücher m van zyn doen, en laten:
Tot da t m' een bloedig vonnis raamt,
Het geen met goed-verbeurte, e n banden,
De minft-gehaatten Heere n praamt;
Maar d'Ouden (lok, dien Steun der Landen,
Op 't Hof-fchavo t d e hals-aar kerv':
Zoo kreeg van't bloed dat ftukzyn verf.
C3

Hoog-

t>»>
Hoog-fiyging.
Maar jonge
r fpruit,
Schiet, pa s maar uit de kim gerezen,
Een and're kracht van dralen uit ;
Dat geeft a l 't werk ee n ander we7.cn:
Want nacht-foldateu , zoo verhit
Om af te maken , en te grieven,'
's Lands Raad,en Vborfpraak, Jan de Witt,
Staan.heet, e n dried tot zyn believen:
Recht, onrecht , handveft, o f geweld,
In eed-verbond, ofonbeëedigt ;
Al evenveel , wa t raakt dat geld:
En o f me n dus den Staat beledigt,
Of voordaat, da t gedoogt geen toets:
God geef, da t niet al voort aan 't hollen v
Die paarden, voerman, vracht, en koets,
Eens over hals en hoofd doen rollen;
Die doll e paarden van 't Gemeen ;
Na datf e fpoorloo s voort , geflagen,
Afwerpen, e n to t drek vertreen
D'ervarè Menners van den Wagen:
Daar tucht noch draf het Landverder f
Weerhoud, begeert het (tuk geen verf.

E R D E B E D R Y F
A R E N T , B E E R N A A R T, COENRAAT.
Burgers die voor deze poort
De wach t bezetten , rechtevoort,
Behoeven nu , naa r eer en plicht ,
T e paflè n op de toe*eraicht,

.

Althans ten dienftc .van het Land,
In hooger ernft, van hooge r hand,
Ons aanbevolen, e n vertrouwt.
BfcERNAART.

De moedwi l ach t geen ftuk te ftont,
In't geenz e durft ter handen Haan:,
ARENT.

En d'onverfaagthei d za l beftaan ,
Uit nood , he t geen waa doo r te niet ,
Of zeer bezwaarlyk, heeneziet :
Want ee n benarde kat in't nau w
Waagt fprong, op fprong, en zet den klauw
In 't geen waar aan geen vatte n was ,
Of vlieg t a l dryven d door een glas.
BEERMAART.

De Vogel , hie r in'ttralinet
En yz're kevi vaf t gezet ,
Is onverfaagt, e n (tout, e n fchalk,
En argerecht gelyk ee n Valk ,
Of Arent, di e me t klauw, e n bek ,
Een' mind'ren vogel breekt den nek ;
Of di e geraakt aan ruime lucht ,
Noit achterhaal t word i n zyn vlucht.
ARENT.

Die vluch t bedach t men me t een lift
T e nemen , ee r men't merkte , o f wift ,
Daar op zyn' uitkom.fi, in de r nacht
Belleken, fi x wierd opgewacht
Met ingefpann e veld-karrós:
Om lo s geraakt, gezwin d en los
T e jage n over duin en zand;
En afgezete n aa n de (Irand,
T e fchepe n in een Viflèrs-pink :
Had dat gelukt, we g Waa r de vmk,
BEÏHNAART.

Pie toeleg gaf met recht het Hof ,
C4
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En boven al de Burgers, ftoF
Om zich van vrees en achterdacht
Te vryen, door een dnbb'le wacht;
Om te verzeek'ren wel en wis
Terwyl 't in hun vermogen is,
Dien fchelm, e n Princemoordenaar,
En meer dan dubb'len Landverraar,
Op dat hy niet zyn draf ontga,
Die hein met recht te wachten (la.
COENRAAD.

Wat hoor ik voor geluid, daar komt 'er een van boven,
Het flotword opgedraait, de grendels afgefchoven,
Daar openfmen de deur; elk op zyn rang: wi e daar!
ARENT , BEERNAART, TICHELAAR, COENRAAD,
DIERRYK , ERNST , FRANK , en andere Burgers.
BEERNAART.

Wel Landsman benje't zelf!

TICHELAAR.

Wie anders zouw het wezen ?

ARENT.

Gezond en wel te pas?

TICHELAAR.

Ik had geen quaad te vreezen,
Die niet dan waarheid fprak, en 't werk ontdekken dorft
Daar't hcele Land aan hing.
CoENRAAT.

Weeft welkom brave borft.

DIERRYK.

Van harten wellekom.

TICHELAAR.

Ik dankje maats van harten.

BEERNAART.

Je hebt de baare droes in 't aanzicht durven tarten.

Je

(4i )
Jehebtdedoodgetrotft, envoord e vuiftgedaagt,
Toen van o wierd voor't Recht dienDuivel aangeklaagt,
'k Verlang al na't verflag van al je wedervaren,
En't einde van de zaak.
TICHELAAR.

Ik zei 't je gaan verklaren:
Maar mannen ftaajehier dos en fchildert voor de denr ?
Zoo pas wat op de klink, de Vogel js 'er veur,
Èn zelje door de reet der flagkoy ftraksontfnappen:
Men zelje met een glimp wat zands in d'oogen lappen;
Maar't vonnis is de leus, om , buite n lyft-gevaar ,
Te helpen buiten 's Lands dien Priuce-moordenaar.
BEERNAART.

Wat zegje! heeft hy dan geen vonnis om te fterven?
TICHELAAR.

Te fterven, zegje ! ja, o m buiten's Lands te zwerven,
Om des te meerder quaads te brouwen; of mjfichien ,
Om zich,; gelyk ik zeg, in zekerheid te zien;
Diens goe d nie t eens verbeurt, maa r die van ampt en
ftaten
Vervallen word verklaart, en moet het Land verlaten.
BEERNIAART.

Dat mocht de duivel doen! daarzoüw'er meer dan een
Me fpeelen .
'DIERRYK.

'k Dacht het wel, en?l lag m' al op de le'en,
Dat alles op een wind noch eind'lyk uit zouw drayen:
Maar neen, men zal byget dé Burgers zoo niet payen.
ERNST.

Dit i s een ronde O, indie n hy fchuldig is,
Zoo heef t h y ftrafverdient; 'of is 't getuicheuf s
Van Tichelaar verziert, zoo is die zei ver fchuldig
En ftrafbaar,met een peen zoo zwaar, en menigvuldig,
Als op zoo zwaar een ftukvan 't valfch bewroegen paft.
TICHÈBAAR.

Men heeft my wel doorzocht, en grondig ondertaft,
Cj O
p
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Op alleomftandighe' en gelet, e n klaar bevonden
Op hoe gezetten voet dat al myn' dingen (tonden:
't Hof heeft me wel gezocht te Komen aan het lyf,
Maar bleef in all's voldaan; hoewel hy ftout, ea ftyf,
Al wat men hem bewees, me t fchaamtelooze kaken
Bleef looch'nen, e n zyn ftukbeweerde met misfaken.
FRANK.

Zoo heeft hy niets bekent ?

TICHELAAR.

Geen enkel woord.

DlERRYK.

MilTchicn
Heeft uw bewys de zaak zoo klaar en naakt doen zien,
Dat zulks hem ftommeliqgsheeft konnen overtuigen ?
TICHELAAR.

En echter was die fchelm te brekeu noch tebuigen.
BEERNAART.

Maar hebben ze hein hier op niet fcherper aan getaft ?
TICHELAAR-

Watmeteenvoflèftaart, omwelftaanswil , gequaft ,
Maar waar 'tmeternftgefchicd, h y waar (wat duizend
fchanden!)
Al lang, hoe float hy is, • gevallen door de manden.
BEERNAAR'T.

't Is noodig, heef t het Recht by 't Hof geen plaats gehad,
Dat eens de Burgery het ftukvan nieuws hervat,
Om dan naar eifch van 't werk een vonnis uit te voeren
Dat met deichrik der ftrafalleeewen zal beroeren:
Dies maak ons Tichelaar de. v^aarheïd van de zaak
Omftandelyk bekent, w y zullen zelfde wraak
Bevord'ren, en het Hof die yadzigheid verkeren ••
Wy zyn de Heer en zelf, enkenne n nu geen Heeren.
DIERRYK.

£k Heere n zetten zich.

Zoomiddenopdeftraat?
Dat

(43)

Dat geeft geen achtbaarheid: wy Heeren van den Raad,
Wy mani;«n van bewind, in 't groote werk getreden,
Voorwien zich't groot gezag des Ruwaarts moet ontkleeden,
En die na d'achtbaarheid des hoogberoemdên Mans
Doen zwichten, moeten nu 't kenteeken van dien glans,
Waar door ons't hert alree van glori is gezwollen,
Inzyne waardigheid bewaren; en ten vollen
Handhaven, met den zwier die 't aanzien waardig ty,
Aan't Princelyk belang verplicht: bfzoudenwy ,
Wy app'len, die men dus met onzen gouden Appel
Ziet zwemmen, lyden dat m' onz' achtbaarheid vértrappel
By openbare ftraat?neen zeker, daa r m'in huis
Geheime Vierfchaar houd, belet geen ftraat-gedruis
't Omzichtige beleid van hooren, zien, en vragen,
Op al wat,Tichelaar den Heeren voor zal dragen:
Derhalven vinden dit de Heeren goed, men kan
Met meerder zekerheid in huis gaan, om den man
Te hooren, om de zaak na waarheid te overwegen.
DIERRYK.

Tut, tut, " watis'eraan dien zwier zoo veel gelegen?
De Heeren nemen 't zelf zoo nauw niet rechtevoort,
Nadienze tegen ftylhet vonnisop de poort
Uitfpreken, ' t geen men op de Rol moeft hooren lezen.
FRANK.

Om dat hier tegen ftylvanRechte
n word gewezen,
Zoo moeten wy den ftylvera»d?ren, en het Recht
Herftellen, dat het ga rechtmatig als het plecht.
ERNST.

Ja mannen, 'tzouw too wel behooren; treed na bintien,
Om daar met ryp beraad, en met bedaarde zinnen
'tBewysvariTicbelaar te leggen Qp defchaal,
Waar van't gewicht alleen beftaat by zyn verhaal.
ARENT.

Maar echter dient de poort niet zonder wacht te blyven.

COEN-
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COENRAAO.

Wy «uilen 't, ga vry heen, hier met ons vier ofvyven
Waarnemen, e n indien men iets verneemt, waaraa n
Iet vaft is van belang, di t ftraksudoen verdaan.
COENRAAD, GOOSSEN , FRANK , WARRENAR .

Indien n u 't Hof eeir vennis veldt,
Dat fchuld bewyft , noch misdaa d meldt ,
En echte r hem van waardigheid
En ampt ontkleed, e n 't Land ontzeit ,
Zoo merk t men dat dien hande l Hinkt:
De ka r gaat dim, of' t paar d dat hinkt ,
En trekt de wagen, buiten 't fpoor:
Want ziet de Rechter hier niet door,
Dat h y geen blyk va n fchuld e n fpeurt ,
Hoe wor d da n ftaatof ampt verbeurt ?
Hoe ' t Land ontzei t ? of blyk t hem kla»
't Betuigd e (luk , en hoe , e n waar ;
Hoe wyf t men dan geen misdaad aan.,
En laat e het Recht zyn gangen gaan ?
't Zy da n zoo ' t wil, hier hapert iet;
Dat ziet men klaar 5 al ziet men niet
Waarjutft d e knoo p en 't broeinef t lei t
Van dee s doortrokke dubbelheid.
GOOSSEN.

't Word wel befpeurt, en uitgevifcht
Waar't fchclmftu k zit ; maardu s met lift
Bedekt: want da t men z'ulk een' Man,
Gelyk 't Gerecht e n moet, en-kan ,
Ten fcherpft e juift nie t aan en taft,
Is om 't gevolg, hie r voorts aan vaft ;
Dat zoo veel voete n heeft i n d'aard ,
En zich niet garen openbaart,
Mits dan voor yder word ontdekt

Wat
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Watftaart, e n fleep het na zich trekt;
COEN'RAAD.

't Is meet gebeurt; want toen me n zag
Hoe 't volgen van de Blauwe Vlag
Niet buite n toeleg was gelchied, .
Men roerde ^ of onderzocht da t niet;
Maar fpeelde flechts, de k to e de pot,
't Bewys aan kant, d e kift i n 't (lot .

}

FRANK.

a vrienden, meenj e da t het hier
)en Ru waart gaat, op Tromps manier ?
Ik mee n rech t anders: wan t me n toen
Niet vee l bewy s en had van doen,
Daar 't fchelmftuk va n zich zelve fprak ;
Doch't Welk m' aan kant fchoofen verftak:
Daar, n u de Wrok i n tegendeel
De Witt gevat heeft by de keel,
Men alle vlyt, en,lift , befteed t
Om op te viflèn wa t men weet ,
Of niet en i*eet; als blykt alree
Aan 't geen de.Rüuer fchreef uit zee :
Men zoek t d e fchuld da n in den Man;
Maar nnmen di e niet vinden kan ,
En niets'er uithaalt, fchoon *t geweld
Hem perft, en pynigt, prangt, ea knelt,
En to t zyn ftraf geen kans en ziet ;
Zoo meen ik , da t men, n u m'er iet
Van maken moet, en 's Keizers vriend
Wil blyven, zic h van 't voorwerp dient
Van zulk . een uitfpraak .
COENRAAD.

Mooibefêheid!
Zoo ' t dus by deze. Rechters leit ,
Gelykje meent , o f by die geen'
Ofn wienz e 't Recht geweld aa n de'en,
Zoo waa r 't voor al wel noodig , da t

Men

Men haa r eens by de larven vatt' ,
Om rekenfchap t e geven vim
Het geen men nie t doorgronden kan.
GOOSSEN.

Dat by dr Rechters, 'tis t<x>t is,
De möflPle n leggen , da t 's gewis;
Maar wie dit werk du s heeft befchikt ,
Die knoop geftrengclt, e n geftrikt ,
Daar zonde i k anders va n gevoel
Van zyn , ateiy: want da t gewoel
Van Jan de Witt, was nie t om nfet ;
Of i s niet zonder vrucht gefchied .
WARRÏNAR.

Dat loot * ik beft : dat 's recht de flag!
'kZeg da t het Heerfcha p wa t vermag,
Vermag hy dat.
GOOSSEN.

Ja lange Jan.
Kan dat de duivel nie t en kan ;
T e doo r en door in alt's dooraaait.
COENRAAD.
Heeft h y dien halbel zo o gedraart,
Hier to e d e Rechters omgekocht ,
Of anders dit te weeg gebracht ,
Door vleyery , o f dreigement,
'k Wcnfch dat hem dan nntfelten fchend.
WARRENA'R;

Ik wou w nie t veul; i k wottw maa r dat
Hy me e hier makk'lyk binne n zat,
Als oo k de n ouwen fchel m beu r vaar';
Dan had men 't broeineft by mekaar:
En boven Rechters, boven al,
Met zulke rotte n in de val
Zouw't wraakrech t and'r e gange n gaas;
Met eene barnin g waar 't gedaan:
Of Jan dan zong, ofpecp , offchect ,
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DéRawaart dreigde, o f vloekte, o f fineer,
Den Oud e kermde, o f vleide , o f bad;
't Waar wonde r zoo m'e r ooren had.
GOOSSEN.

En zeker deze kooi, ho e klein,
Houd bete r flot dan Louveftein ,
Daar borenze eindfyk, ee n voor een ,
Of teffèn s doo r de trali heen:
Dat wee t de Louvefterafe Witt:
Zet n a di e twee daa r d'and're lit ,
Zoo rakenz'e r zoo licht niet uit.
FRANK.

N o zy n z'er noc h niet ingeluit:
Ey mannen wacht wat, nee m geduld*,
Tot da t on s 't vonnis, van zyn fchul d
Of va n zyn ftraf, verklaring doe ;
Dan- zal me n weten wat,, of hoe :
En dees verklaring wacht me n ftrax,
De Heere n zyn hier binnen s daks;
Maar beft h 't, dat men t'eenemaa l
Het «waard, en' t wikke n van de fchaar,
Die ' t heilig Recht i n handen houd,
De zaak , e n d'iritflagy toevertrouwt ;
Dan dat men, door té (toot beftaan,
Iet roek'loos zou w te f hande n flaan:
't Kar r zyn ook, da t in dit geval
't Gewysid e elk een vernoegen zal.
ERNSrt F R A N K .

A a zeker! gaat het zoo! errmeent men, zonder fpY eken,
Ons dit vooi1 gladde munt dm in de hand té fteken :
Daar zeg ikiteen toe; *k benveel liever ver van daan,
Dan over,, o f omtrent, eenwer k dat zoo zal gaan.
FRANK.

Zookomjé, tonder'tflotté'hooren, weernabuite n ?
Of

1.4*1

Of zonder datje weet wat hier den Raad zal fluiten?
Dat's wonder!
ERNST.

't Luft me niet te morffen in een w a k,
Daar 't fchaamteloos bedrog gekent aan merk, op merk,
Met baar geweld die rol van boosheid zal volfpelen;
'k Zoek in den lof, of't loon, nie t garen diep te deelen;
En al die eerlyk is, of deugdzaam van gemoed,
Verwaarlooft deugd en eer indien hy anders doet.
O Rechters! zelve Gy, die met het werk verlegen
Dit moog'lyk tégenfprakt, al s wien het onrecht tegen
De bord was, nu gy niet dorft fpreken uit de borft,
Zoo ruftig als 't betaamde, al mê met bloed bcmorft,
Zult in der eeuwigheid dien naamfmet noch zien kleven
Opu, enuw'geflacht , uw'kind'ren , e n uw'neven;
U w ' fchaduwzal u zelf doen ridd'ren, waar gy zyt,
En 'tknagend' naberouw u nagaan met verwyt:
Maar om die waarheid niet met bitt're n hoon te ontgelden ,.
Indien w'hier onderlingcen woord in vry heidmeiden,
Zoe treed wat aan d'een zy ; of wandel wat omher,
Zoo kan m' op ons bedryf niet letten, als van ver.
FjlANK.

'k Verlang hoe Tichelaar zyn zeggen heeft bewezen.
. ERNST.

De valsheid van dien fchelm is uyt zy n mond te lezen ••,
Want hoehy'tftukbeglimt , enoppronkt'tgeenhyzei t
Met een verhaal, het welk met grootc omzichtigheid
Hem voorgefchreven fchynt ; z y kykt 'er dwers door
henen:
En zoo men van ter zyd' zyn zeggen poogt t' ontzenen ,•
Waar door de valsheid beft zouw komen aan den dag,
Men fchreeuwt 'er tegen aan, zoo vinnig ah men mag.
FRANK.

Verhaal me dan in 't kort den inhoud van zyn reden:
En hoe de Ruwaart tot dien voorflag is getreden;

Wat
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Wat aanzoek hy hier toe gedaan heeft; met wat fchyn
Bewimpelt, 'tgeenhy zeit hem voorgcftelt te zyn.
ERNST.

Wat fchyn, wat aanzoek, of wat voorflag! niet met allen
De Ru waart is van zelf op deze zaak gevallen,
Niét anders als een eend komt vallen in de wrak:
Want, zonder dat hy eerft van and're dingen fprak ,
Met een' die hier van zelf, e n zonder oit ontboden
Tc wezen, by hem quam; meteen' , di e niet ontvloden
Het vonnis des Gerechts.op fchuldeifch van dien Heer,
Dea toegang vord'ren dorft; e n fchoön.geweigert, wéér
Dorft komen, om dien Heer van zelf iet voor te dragen;
Zoo heeft zyn dol betiuit dit fchelmftuk voorgeflagen :
Behoudens 't brced"verflag, dat dezequant ons geeft,
Höed'onderhandeling zich toegedragen heeft:
En zoo m' op d'aan Vang let zoo heeft hy moeten duuren
Ten minften een gety vanzes ofzeven uuren ?
Al eer hem Tichelaar door fpraak ,• en wederïbraak,
Bericht heeft kunnen doen van 't voorwerp, en de zaak,
Diehy voor d'oorzaak ftelt waarom hy was gekomen:
Ja zoo de redens-peil aandachtig word genomen,
Zoo voert de Rüwaart hier een reden, die van woord
Te woord zich bind, da t daar niet verders toe behoort ;
En echter durft hy van een tuflehenfpraak betuigen , .
Die dikmaal by deWitt gebruikt wierd;'/ moet nu buigen,
Ofberfte»; 'k vraag dan uf die byfpraak quam tepas,
Wanneerze wierd gebruikt, ofdatfeontydig was ?
Indien ontydig, da t 's te fpoorloos om vermoeden:
Indienze quam te pas, zoo kan ik niet bevroeden,
Waarom hy niet vermeld de reden daar ze ih quam;
Ten zy hy dacht, dat dit noch meerder tyds benam.
FRANK.

Maar zoo men het Vertoog der Vrinden zal gelooven,
Öat Ènet getuigen word beuendigt, duurtfe boven
Geen vierde van een uur; 't geen niet het middel Iaat
Dat't cerfte ontwerp vereifcht tot voorflag, e n beraad.
D ERNST

.
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ERNST.

Veel min om zoo den koop te fluiten, en met eeden
Te fterkenwederzyds, op deez' hoogwichtigheden ?
Die meteen handgift van zeszilv'redukatons
Beveiligt, ftandzaamwierd; en zulke toont hy ons,
En hakkeltfe op den kant met krappen, tot een reken
Van 't bloedloon, daar ze by zyn and're geld gefteken
Uitmunten zullen, en in eeuwigheid dit merk
Vertoonen, tot' een blyk van 't onderleide werk.
FRANK.

Dat 's recht: in eeuwigheid kan hy dit bloedgeld toonen:
Maar wie hem met dien pry svan 't bloedloon quam beloonen,
Dat blykt niet; dat betuigt het geld niet: doch miflehien
Zal dit de tyd eerlang elk een zoo klaar doen zien,
Als 't middaglicht, dat geen verduift'ring kan gedoogen;
Wanneer hy tot een ampts-bediening voort getoogen,
Zulks opentlyk betuigt wiens dienft hy heeft betracht;
En yan wat kant hy t ot het fchelmftuk is gebracht:
Maar noemt hy nu een loon van zilv're dukatounen ?
De valfcheid va n den fchelm zouwm'achterhalen konnen
Met opentlyk bewys van tuigen, meer als een,
En van geloof baarheid; voor welk' hy 't ftukvoorheen
Verhalend', heef t verklaart van goud by hem genoten;
Dies zal zyn eigen mond 't bewys om verre ftooten .
ERNST.

Voeg nn hier by 't bewys dat van de Ruwaardin,
En Vrinden ingedient, zyn eerloosheid niet min
Te kennen geeft, als wien zyn Ouders zelfs verklaren
Een fielt, e n fchelm, t e zyn; di e op bedrog ervaren,
Zich met een' valfchen brief, i n zyne Maagdenroof,
Trouwloozelyk behielp; wiens eeden geen geloof
Verdienden voor 't Gerecht, waar van hy wierd verwezen;
En die de breuk, uit zyn onftuimighcid gerezen,
Voor

Voor God en het Gerecht moeft boeten op zyn kriïen:
Schoon namaals, by gebrek van tegenftand, miflchien
't Hof hem vernietiging van vonnis mag vergunnen,
Dat tuigt geen onfchuld; wan t wien zouw't geluüen
kunnen,
Met zoo verwoeden dogge, en bloedhond, inkrakkee l
Te treden ? om een hap te krygen tot zy n deel:
Die van zyn' meerd'ren in zyn moedwil aangedreven,
De haaren zet om hoog, om zulk een beet te geven,
Waar van de wond niet licht geheelt word, en de fmert
Blyftduuren, op'tgeheug , da t eeuwig zuurt in't hert:
Dat nu de Ru waart zich , met zulk een'Godvergeten
En boozen menfeh, zoo los, en zonder grond te weten,
iZouw werpen in een wel, en maalftroom, kan 't beleid
Van zyn gelpitft vernuft, e n wyze omzichtigheid,
(Al kon de vyandfehap zyn vroomheid des verdenken)
Nietlyden: maa r oneen, me n zoekt den Held te krenken,
En hem te voeren op een bloedig mportfehavot,
Door 't uitgemaakt bedrog: 6 Rechters, die voor God
Met hem gelyk zult (laan, waar zyt gy toegekomen!
Wier wroegende gemoed dien toeftap heeft genomen
Om d'eer des grooten Mans te trekken tot de proef
Der Pynbank, op geen blyk als d'aanklacht van een boef.
FRANK.

Een ftukdat Albaas tyd, noch Bloedraad kon gedoogen:
Want toen men den Griffier Martini zag betogen
Ter daadin e , om de blaam van vloekverwantfchap ,
dat, '
Vaft fmeulende onder 't dak t' Antwerpen in de Stad,
N u kenlyk wierd op geen verwerpelyke blyken,
Wouw't fcherprech t met den Man voorts na de plei,toe
ftryken:
Maar Delrio, een lidt des Bloedraads,ftemde t' af;
Om dat 'er 't aanzien gold, dat and're wetten gaf,
Waar door m'een Man, dus lang van onbefproke levep,
D a Nie
t
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Niet zoo lichtvaardig mogt aan 't uiterfte overgeven,
Op de betichting van een enk Men tüige alleen,
Hoewel een eerlyk man, en die niet wraakbaar fcheen:
En weet men nu een' fielt, en booswicht, op te maken,
Om door 's gewelds bedrog ter d wing'landy te raken,
Zoo wacht vry dat dit werk een' uitflag nemen zal,
Die 't Aardryk overklink', om 't gadeloos geval.
ERNST.

Nu word voor 't laatfte noch het (luk aldns befteken,
Dat hy voor af, o m 't Volk de boosheid in tevfpreken,
Ontflaakt word; daar hy met zyn doodelyk veigift
't Meuitruchtig oproer helpt aan 't hollen met een drift.
FRANK.

Daar komt hy voor den dag, met zulk een bank van Heeren:
ERNST.

Die 't Hof quanfuis zyn plicht in 't hoog Gerecht zal leeren,
Met niemant aan te zien, en recht door zee te gaan:
Om, 'tgeenmenmdtgeei\fchy n vanhalsrech t kan bcftaan,
Vermits 'er dat geen fchuld, noch misdaad, uit kon rekken,
Met openbaar gen cld, e n boosheid, t e voltrekken.
BEERNAART. ERNST . ASEMT . TICHE LA AR . D l E R R Y K .

Wf'atiegjs, benj e noch van meening, da t dit feil
Zich niet genoeg ontdekt ? of met geen zekerheid
Van waarheid kenbaar word ?
ERNST.

Veel zeggens mocht me krenken,
Want zeggen eifchtbewys;men geeft geen tol van denken:
Zoo dat hy minft verbeurt, die denkt en niet en fpreekt:
Want

Cj3>
Want waar toe veel gezeit wanneer bewys ontbreekt ?
A RE NT .
Zoo wilje dan den fchelm in zulk eèn (luk verfchoonen ?
ERNST.

Geenfins; ik wouw men my den fchelm maar wift t e
toonen.
BEERNAART.

De Ruwaart is dien fchelm, en Princemoordenaar.
ERNST.

Ik hoor wel dat gy 't zegt, maar maakt dat zeggen waar:
Wie weet'niet tot wat peil de boosheid niet kan ryzen ?
Maar 't is ècn wyd verfcheel, met zeggen, of bewyzen.
BEERNAART.

Zoo moed dan Tichelaar de fchelm zyn ?
ERNST.

Laat die fchaal
Eens langzaam over gaan; om nevens zyn verhaal
'sBefchuldigers perfoon, en vroomheid .t'overwegen;
LcgnudenRnwaarteens, enzynbedryf , daartegen :
Wat helpt het! zoo men niet oogfchynlyk word gewaar,
Wie meer een'fchelm gelykt, de Witt, of Tichelaar;
Of wicnliet lichter viel zich tot een' fchelm te maken,
Een man van eer, en trouw, in zyn bewind van zaken,
Of een die van zyn deugd byzond're merken draagt;
Eens voor 't gerecht gedoerat, en andermaal gedaagt
Op ftukken, diep bedeelt in 't lof vanboeveftukken:
En tot wat overmoed een fchelm zich laat verrukken,
Dat leert dat fchendig ftuk , niet min vervloekt, dan
flout
Van Jakob Foppens Zoon, den HarelemmerSchout;
Die zelf een moord bedreef, e n 't lyk in koelen bloede
Wegftommelde onder 't bed, daar niemant iet vermoede,
Doch daar hy 't zelve dorft ontdekken, toen hy quam,
Amptshalven ,in't Gerecht, datoogbefchouwingnam:
Toen flocgde gruwel y oort; hy om zyn (luk te dekken,
D 3
Be-
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Beftaat den erfgenaam des dooden te betrekken
Ter fcherper rechts-geding, als fchuldigaan de moord;
Daar toe quanfuis door 't loon der erffenis bekoort;
Hy perft de misdaad uit d'onfchuldigen gevangen,
Met dat vervloekt behulp van pyningen, en prangen,
B E E R N A A R T.

Wat duivel hebje voor ? wat zal ons dezegek
Hier fpelden op de mouw! ik brui je voor je bek.
ARENT.

Zacht mannen, houw gemak, vergryp u met geen vloeken ;
Men moet de zaak, 't is recht, na waarheid onderzoe»
ken.
BEERNAAR T .

Schyt onderzoeken! 't blykt zoo klaar gelyk den dag:
't Verhaal fluitals een bos, zoo zuiver als het mag.
ARENT.

Gyhebtdan, Tichelaar, ' meteede te verklaren
Datgy de waarheid fpreekt, in al uw' woorden;
TICHELAAR.

Garen,
'k Zweer heiliglyk, als in Gods tegenwoordigheid,
Dat het waarachtig is, al wat ik heb gezeit.
DlERRYK.

't Blykt ook genoeg vanzelf: ho e zou w men't zoo verzieren ?
Dat waar niet mogelyk, al waar me met zyn vieren,
BEERNAART.

Jametzynvyftigen.

DIERRTK.

De man fpreekt al 200 wel
Het geen hem tegen gaat, al s mee gaat.
TICHELAAR;

Ik vertel
De zaak gelyk ze leit, oprech t en ganfeh cenvuldig.
ARENT.

(HF)

ARENT.

De Heeren Borgeren verklaren dan voor fchuldig
Den hier gevangen?
D l E R R YK .

Ja.

ARENT.

Gy Tich'laar,word nu voort
Uit uw'gehoudenis ontflagen; zoo 't behoort.
TICHELAAR.

Zoo zal ik met verlof der Heeren dan vertrekken,
Om voorts de Borgery de zaak tegaan ontdekken.
Ja doet zoo.

ARENT.
ERNST.

't Gaat al wel!

BEERNAAR T .

Nu verder met malkaar
Beraadflaagt op de ftrafvan dezen Moordenaar.
DlERRYK.

Sus, fus, ik hoor gerucht: 't Gevangenhuis gaat open.
BEERNAART.

Pas op den fchclm, byget! hy moeflons niet ontloopen.
ARENT.

Het zy nde Heeren zelf die afgaan; de Griffier
Draagt in de hand, zoo 't fchynt, een open blad papier.

G

Het Hof afgaande :
POTS.

y Burgers die u hier zoo lofF'lyk hebt gedragen,
In't uitftaanvan uw' wacht,word van dien laft ontflagen:
Want de Gevange flaatomdaad'lykaf tegaan:
Gelyk gy uit dit blad zyn vonnis kunt verftaan.
WARRENAR. COENRAAD . GOOSSEN . DIERRYK .

Om daad'lyk af te gaan! hoe duivel zei dit wezen!
Laat hooren wat het zeit.
D 4
CoEN-
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COENRAAD.

Kom, laatme' t blad eens lezen.
SENTENTIE.

't Hef van Holland, &c. (3B

)

Daar hebj e 't maatje met de knollen.
WARRENAR.
GOOSSEN.

Maar . . .

Ja. ja ,
Wat wisjes wasjes maat, maar zegt 'er wat van na.
COENRAAD.

Een vonnis zonder blyk van misdaad! dat zyn potfen!
Wel Pots die potft het wel!
GOOSSEN.

Dat komt van al dat rotfen
En ryen heen en weer, en vlund'ren door den Haag;
Gelyk hier lange Jan vaft uitvloog alle daag:
N u had hy deez', dan die, endandenPrinstcfpreken ;
Voorzeker heeft die fchelm dit weten te belleken:
En met dieflinkfeflag is 't heele fpul verbruit .
WARRENAR.

Noch zoo niet, Broertje, neen, hy is 'er noch niet oit;
Die kloot en leit noch niet.
GÖENRAAD.

Indien we nu begeerden
't Goeddunken, en' t bericht, va n zomm'ge Rechtsgeleerden ,
Die ik wel ken, o p dat men weet', hoehoogenprys
Het vonnis halen mag: dat waar de befte wys,
Watdunkje?

DIERRYK.

GOOSSEN,

'k Vind het goed.

WAR-
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WARRENAR.

Ik heb 'er mê niet tegen.

DlERRYK.

Ga heen dan, Iaat het ftukeens grondig overwegen;
Wy lullen midlerwyl oppaflèn als een vink.
WARRENAR.

Die 't neft te vroeg verlaat-broed al de ey'ren ftink.
GOOSSEN, WARRENAR , DIERRYK , ARENT ,
FRANK.

A

1 weer een uieuwe gek! zie daar de Penfenaris,
Hy treed vaft herwaarts an...
WARRENAR.

Noom Kool meent dat het waar is
Dat hy zyn Broertje zei verloflèn! wat een ding
Ismoftert!
DIERRYK.

Ja een trap!

ARENT.

Verkeerde rekening.
Genomen, meefterjan; hoe gauwje waart voor dezen,
Je fchynt in dit bedryf niet gauw genoeg te wezen.
GOOSSEN.

Sta ruim, klop an de deur, klop an uit al je macht;
Het voegt niet dat men Heer zoo lang hier buiten wacht.
De Heer JOHA N D E W I T T in de Gevangen-poort
ingaande.
Dat's binnen.

DIERRYK.
ARENT.

Dat 's de knip op 't nacht-flot, om te fluiten
Vry vader dan hy meent, wanneer hy wil na buiten.
WARRENAR.

Jy groeten hem goed fchiks! wel ja je!
Df

FRANK

.

(f8)

FRANK.

Waarom niet ?

Is d'eer niet die ze doet?

GOOSSEN.

'k Had liever dat! . . .

WARRENAR.

Hem liever iu zyn huit.

Ikftiet

FRANK.

Gelyk de Vander Graven,
De Bruin, enBorrebach , e n andere zulke braven?
Om dan »ls Vander Graaf te varen,- om die zaak ?
Neen vriend dat luftme niet.
DlERRTK.

Nu roept dat bloed om wraak,
Dat móet men met het bloed van deze fchclmcn pay en.
A R F . N T.
Nu zynder duizenden, al maats zoo heet als hayen;
Die zyn op geen fchavot te fmoreu: 't zal wel gaan,
Het volk raakt op de been, en zakt vaft herwaarts aan.
DIERRYK, WARRENAR , GOOSSEN , KOETSIER ,
BEERNAART, AKENT .

D

aar komt Heer Jans Karros, wat mag de gek wel
mcenen,
Dat alles als een lier zoo glad gaat ?
WARRENAR.

Niet Terder.

GOOSSEN.

Sta: waar heenen ?

KOETSIER.

'k Ben hier op inyn verdfte, rechtevoort,
Om hier myn'Heer , en zynV Heer' Broeder, van de
poort
Te wachten, zoo terftont, en in Karros te ontfengen.
BEER-

( 59)

BEERNAART.

Ik zag .'er aan de wip veel liever ophangen.
KOETSIER.

Wat beeftelyk befcheid !

WARREHAR.

Wel rekel! fnocrjemond .

BEERNAART.

Waarisdeoudefchelm, deLoevefteinfchenhon<ï?
KOETSIER.

Hy zit hier in de koets.

ARENT.

Zit hy 'er in !

GOOSSEN.
DIERRYK.

Daarbinnen!

De Vaêr zit in de Koets.

KOETSIER.

'k Zeg dat niet, al met zinnen;
Gy vraagt my na den hond.
GOOSSEN.

Wy hebbe n hem, d e Vaêr !

WARRENA R

De Witt zit in de koets, d e ouwe!

KOETSIER.

Je zegt het.

WARRENAR.

't Is niet waar.

KOETSIER.

'k Zeg het niet: hoe roepje zoo voorbarig ?
ARENT.

Dat vlieg t a l doo r de n Haag, e n maakt de roep een parigWARRENAR.

Welhondsvot, fpotj e met de Burgers! datje'tzegt ?
KOETSIER.

Ik antwoord op je vraag.

ARENT.

(6o)

NT.
't Is hierzoo Heer, zoo knecht.

ARE

WARRENAR.

Of leer je deze kunft van liegen van je Heeren ?
DIERRYK.

Dieznlke meefters dient wat zouw hy anders leercn ?
BEERNAAR T .

Ikraadje, pakjedeur , zoodaad'lyk , o f ikzweer !
KOETSIER.

Ik zal, zoo ras ik maar bevracht ben met myn' Heer.
WARRENAR.

Ja koftje deur de deur, zoo mochtje (' k mocht het ly'en)
Dus met Karros, metal , mooi voor den duivel ry'en.
BEERNAART, SIMONIDES , GOOSSEN , KOETSIER .

V o o r t , voort !

SIMONIDES.

Wat 's hier te doen? wel mannen, Burgers, hoe!
Wat houdmen hier voor huis ? dat gaat al wonder toe;
Wat 's d'oorzaak van 't rumoer ?
GOOSSEN.

Dees Koets wacht, om de Witten
Van hier te voeren, die nu beide hier binnen zitten;
Heer Jan komt om zyn Broer, en had hem garen los.
SIMONIDES.

En dat zoo op zyn breedfte in prachtige Karros!
Als om d e Borgery t e trotfen e n t e tergen !
W e l , wel, dat gaat al braaf! 't is veel haar dit te vergen.
GOOSSEN.

Dit kan de Burgerwacht, noch't Volk zoo niet verft aan.
WARRENAR.

Zoo! raa k wat ! da t hy 't voelt; endryf he m hie; van
daan.
SIMONIDES.

Zacht mannen : Jongman ' t waa r u, dunk t me, bef t
geraden, Da
t
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Dat gy van hier vertrokt, o m ongeval, enfchaden ,
Zoovanuzelve, a! s van de paarden, teverhoe'n .
KOETSIER.

Gedwongen, zo o je kunt getuigen, zalik'tdoen .
SIMONIDES, GOOSSEN, A R E N T, KORNELIS DE W I T T ,
JOHAN D E W I T T , W A R R E N A R , BEERNAART .

's daar al wederom te dringen, en te loopen ?
GOOSSEN.

Daar gaat, gely k je ziet, de deur der voorpoort open .
SIMONIDES.

Daarzyn de Heeren zelf.

ARENT.

Blyf in! doe toe! do e toe.

KORNELIS.

Wel mannen wat geweld! gedoog dat ik voldoe
Al wat myn vonnis eifcht,
ARENT.

Dat leit noch niet geftreken.

JOHAN.

't Leit in ay nvolle kracht.

ARENT.

Ons is dat niet gebleken.

WARRENAR.

O fchelmen! landverraars!

BEERNAART.

Schiet, zeg ik, o f ik fchiet.

JOHAN.

Hier heeft he t recht geen plaats , e n reden geldt'er niet,
KORNELIS.

Het eerft gefchond c recht word andermaal gefchonden .
JOHAN.

Of heeft men dit, om 't eerft te dekken, uitgevonden ?
WAR-

(6*)

D

WARRENAR, SlMONIDES , B E E R N A A R Ï *

ie Princemoprdenaar, hoe ongedaan, en bleek,
(ieleek hy, dat hy fchier hem zelven niet geleek:
Men fcheenhetfchelmftuk zel f uit zyn gezicht te lezen.
SlMONIDES.

't Geweten drukt het merk al wroegende op het wezen.
B E E RN A A R T .

N u is voor deze maal hen d'uitgang wel belet,
Maar daar mê word de zaak gevordert noch gered:
Ik weet niet, ofwenietveelbeeter , me t ons allen,
Hen hadden afgemaakt, of manlyk aangevallen:
Waar dient dit uitftel toe ? men haal eu ruk veel eer
't Huis van zy n ftylen, en de Voorpoort ganfeh om veer,
Om onder 't wicht van fteen, en balken, hen te pletten,
Dan datmen ons de wraak der fchelme n zouw beletten:
Die welverdiende draf van landverraad, van moord,
Van landsdiefte, en van 't bloed dat wraak roept, rechtevoort:
'k Wenfch aa n myn' eerften dron k d e dood r e moge n
drinken,
Eer ik den yver van zoo heil'ge wraak laat zinken,
Die w'uwe zielen, ÖBuath , e n Vander Graaf,
Verplicht zyn; dat met my de duivel hecne draaf,
Indien ik niet en koom myn*handen in de plaffen
Van't bloe d dier fchelmen noc h va n dezen da g te waf fen.
SlMONIDES.

Een fchrikkely ke wenfch! ik ken hem voor een Man
Van imborft fors genoeg, om in de herffenpan,
Een' and'ren door zyn zwaard by d'oogen afgeflagen,
Tot pronk het naakte brein al lillende om te dragen:
God geef, dat in die wraak de yver zich bepaal
Met 't oordeel, en 't gerecht, daar God zyn eer uit haal.

NATUUR-

(*3)
NATUUR- E N STAAT-BESCHOUWERS .

Aanmerking.
W aagmeefter s va n d e Nieuw e fchaal ,
Gehangen i n het Kerk-portaal ,
Die glad, en ftyf van tong gegoten ,
Waardeert verlcheid e Schaalgenooten ,
En Deugden , tegens een gezet :
Wat weeg t di e Schaa l byzonde r net !
Want ftraks begint d e tong t e hellen:
Gelyk me n za g op 't nedcrftelle n
Van Vande r Graaf , e n Jan de Witt:
Wat ongelyke r paa r wa s dit !
Want d'eene fchaal ( wie zouw 't gelooven!)
Vloog d&d'lyk me t Hee r Jan n a boven ;
En Vande r Graa f bleef t'eenemaal
Op d'aard e ftil ftaan ; daar d e fchaa l
Genagelt fcheen, of vaft gebonden :
Zoo groo t wierd hie r 't verfchi l gevonden .
Men wee g n u een s een ander paar ;
Den Ruwaar t tege n Tichelaar :
Al ' t eig e werk! De Witte n zwiere n
Zoo lich t o p 't ichaalblad al s plavieren,
En fchong'le n zonde r ftil te ftaan :
Zoo n u d e Schaal zal overgaan ,
Zoo moe t m'ons and're Mannen wyzen ,
Of and're Deugden, eerz e ryzen .
Op-volging.
Men zett ' dan Jakob vander Graaf ,
Met zy n bedryf, zo o fchoon, e n braaf,
Zyn nacht-geweld , en Heere-moorden ;
Benevens zyn bewys , en woorde n ,
Van ootmoed , en geloof , omtren t

Zyn

(«4.)
Zyn heili g en godzali g end ,
Eens in d e Schaal ; me n zett'cr tege n
D'Aarts-Vader Jakob, om t e wege n
Hun wederzydfcheWbrfteling : (i )
Des Een's, in ' t fidd'ren voo r d e kling;
Des Anders , met God s Held t'ontmoetcn :
Des Een's, om zy n misdryf té boeten,
Na da t h y den verdiende n flag
Met gee n gewel d ontworft'le n mag ;
Des Anders, daa r h y zelfs, hie r tegen ,
Met worft'le n aanhou d o m den zegen :
Hier dryvénz e op gclyk gewicht ,
Nu dees te zwaar, nu di e te licht ;
Een aasje , i n 't hee n en wede r beven ,
Schynt uitfla g va n ee n pond t e geven :
In ' t eind e toont hier d'evenaa r
Juift ee n gelyke Worflelaar ;
De Schaa l blyf t ne t i n 't huisje n hangen .
Tot-voeging.
En om ee n tweede proe f te erlangen:
Neem een s dien groot ' Apoftel Gods ;
Hy ftond i n ' t ftryden als een rots,
En (tree k zyn Kroonby'tGodgezantfchap :
Leg n u hie r tege n 't Vloekve'rwantfchap ,
En nee m he t in de befte vou w
Van ' t afgeperf t Schavot-berouw ;

Hier

(i) Het Boekje va» de IVorftelinge Jakobs, gepaft op
het godzalig einde [zoo men't noemde) van Jakob vax
der Graaf; en waar in dezelve by den Patriarch Jakob,
en diens worjleling met eenen Engel Gods by het fierven
van VanderGraaf'vergeleken word; is wereldkundig en
aan allen kenlyk.

(6f
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Hier wor d een zelv e Stryd gewogen: ( i )
En ftraalt een zelve Kroon i n d'oogen ,
In't vinden , o p de n evenaar ,
Van wee r ee n evenwichti g Paar :
Geen Goudfchaal is zoo net in 't luifteren,
Öm niemaut s Deugden t e verduifleren .
Wie wyf t on s verder n u de n Man ,
Die Tichelaar o p halen ka n ?
Die word, va n Salomon geprezen, (3)
Ons i n zyn ' Spreuke n aangewezen ;
Daar zie t me n d e Gedachtenis ,
Des genen di e rechtvaardig is ,
Tot pry s e n zegening gèdyen :
Wil ieman t di t gevol g beftryen ?
Dit ' s na 't gewich t va n 't Heiligdom :
Dat maak t all e and're tongen ftom,
In't waardi g wegen van„God s Helden .
Tegen-fielling.
Indien hie r and're tegenftelde n
Het heili g voorbeeld van Garne t 5 (4)
Als waardi g op de Schaal gezet ,
Om ' t wonde r ui t zy n bloed geïproten ,
T e deerly k op' t Schavo t vergoten ;
E Al

s

(2) Want op het Tytel-blad van dezeWorftelinge Jakobs, heeft men tot een Byfpreuk gejielt, de woorden dei
Apojlels Paulus 2 Tim. 4:7. Ik hebbe den goeden Jlryd
gejlreden, ik hebbe den loof ge-eindigt, ik hebbe bet geloove behouden.
(3) Op het Tytelbladvan het Verhaal vanTichelaar,
hoe het zich tujfcben hem en den Ruwaart hebbe toegedragen, leeft men deze Spreukvan Salomon, Prov. 10:7.
(4) Pater Henri k Garnet, Jefuyts-Priefter in Éngeland, van hetBuskruids verraad medevjuftig, om het
zelve gehangen en gevierendeelt.

(66)
Als dach t m e n , dat i y n Koorenaa r (5-)
Niet mi n gewichti g w o e g , e n zwaar ,

Dan
($) By de Bejchryving van zyn dood, uitgegeven by
den Jefuyt Andreas Eudemon-Jokanhes Cydonius , en gedrukt tot Keulen by Jan King, 16 1 o. ziet men, naden
Bladwyzer,
en voor het voorname IVerk, in f rentuitgebeeldzekere Koorenaar , met de letteren I H S eneenige nagelen , efjpykers van het Kruice Chrijli ; en midden op dezelve Koorenaar d'afbeelding van eene Manstroni, alles binnen dusdanigen ring van omfchrift , MI-

RACULOSA. EFFIGIES. R. P . HENRICI . G A R N E T I .
s o " ' . J E S U . M A R T I R I S . ANGLiiE,3*.MA H 1606 W o n -

derdadige Afbeelding va n de n Eerwaardigen vader Hen rik Garnet, van't Genootfchap va n Jefus, Martelaar va n
Engeland, d e n 3 . M e y 1606. Tot verklaringe van deze
P'rent, ends Koorenaar aldaar verbeeld, zeitde bovengenoemde Schryvcr., of het 3ƒ1. blad aldus: ,, De uit„ voering van het vonnis volbracht zynde , als het Volk
„ een weinig vertrokken was , quam Jan H'ilkinfon een
„ weinig dichter by de galg, niet zoo zeer uit begeerte
„ om te kyken, als wel met inzicht, om,waar'tmoge„ lyi, eenige Reliquie te bekomen : De Beul, wanneer
„ hy het lichaam van Garnet zou vierendeelen , had het
„ Schavot, om het niet met bloed te bezoedelen, met kaf
„ bejlrooit, en veel daar van in den korf gelaten, om de
„ Jtukken van het gefneden lichaam daar op neer te wer„ pen: Hier op Jan het oog gejlagen hebbende, zoekende
„ de gelegentheid', ziehier , zoo komt hem, eerhy'er op
„ denkt, onzeker op wat wys , een Koorenaar in de hand,
„ met het bloed van Garnet befprengt ; Hy aldus zyn*
„ wenfch bekomen hebbende , begeeft zich , zonder ver„ toeven, na het huisvan zekere Matrone, van aanzien„ lyke godvruchtigheid, engeloofbaarheid onder de Ka„ tholyken, en geefthaar dezelve Reliquievan den Mar„ telaar, om ze te bewaren; die dezelve in een krifta-
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Dan 't heili g Licht der' fchynfèl-ftralen: (6)
Of zoekt m' om Jakob op te halen,
Een and'ren Jakob? neem Klement; (7)

E 2
Wïetii
„ lynen glas fluitende , religie uffelyk op een Katholyke
„ wys bewaart : Een ivyl hier na, als deze Wilkinfon,
„ met iémant anders vergezelfchapt, deze Matrone , die
„ ziek te bedde lag, was komen bezoeken, en dat''er by
„ geval van Garnet gefproken wierd, en dat deze Vrou,, we zeide, datfe zekere, Koorenaar met zyn bloed be„ fprengt by zich hadde ; en dat de andere verzocht de
j , zelve te mogen zien; zoo wierdfe voor den daggelangt:
,, Den welken met naukeurigheidbeziende , ik, zeithy ,
„ ziehier niet anders dan een menfchelyk aanzicht: dit
„ zeggen verwekte hen tot de zelve beschouwing ; eer/i
„ de Matrone, en toen ook Jan: hier over des te meer
„ verwondert, om datfe te voren niet anders dan eenige
„ droppelen bloeds aan de Koorenaar gewaar geworden
„ waren: voortshebbenz ,erd'eenevoor,
end?ander na,
haar eigen oogen,
5 , om datfe nauwlyx zich zelven, of
5 , hebben kunnen gelooven , als onderzoekers der waar„ heid, of getuigenvan het Mirakel, by laten komen:
j , En als eenpariglyk aan allen bleek , dat het, en, een
n menfchelyke gedaante, en , datfe die van Garnet op
„ ende óp gelyk was ', hebbenze bekent , en erkent , dat
de Martelaar in
n door de Goddelyke goedertierenheid,
&c.
n zyn bloed levende was ,
(6) In de voorgemelde Worfteling Jakobs , 't zy van
D, Simonides , ofte ientant anders der Predikanten gefchreven, wordgezegt, dat'ergeweejizyn, dieookmeenen eenig fchynfel of licht van fir alen den Lydende om
het hoofd gezien te hebben.
(7) Jakob Klement, een Jakobyner Mennik , die met
een mes, door een fteek in den buik, den Koning Henrik
den derden van Vrankryk vermoort hebbende, daar op
binnen Parys met veel loffpraak verheerlykt , en als een
heilig geiért geworden is.

(68 )

Wïen, o m zyn Vorftenmoord bekent ,
Terftond d e Geeft'lykheid, al prekend',
Al me e voor heilig eert, en rekent:
Maar veer van daar! dit waar vergeefs,
Daar op zyn Dordrecbtfch, en Geneefs
Gewogen word; en niet genomen
De Aram-vcrroefte Schaa l van Roomcn;
Dat zulk ee n volk voor heilig weegt,
En pryft d e gruw'len welk he t pleegt:
Maar hier, verwerpend ' haare daaden,
Weegt ni' op remedi van genaden;
Zoo ras 't berouw de lippen raakt;
Dat zulke Mannen heilig maakt.
O-ver-weging.
O vermond e Huichelaars,
Onder uw ' vernifte gryns
Van veel Kerkelyk gebaars;
Die nu dekt, met zoo veel fchyns
Van die roering des gemoeds,
't Boos beftaan de s eerden quaads;
Gy betuigde hier luttel goeds,
Had in't her t de wrok geen plaats:
Maar nu zalft g y 't met dien glans
Van zyn ootmoed; overmits
D'aanflag mikt e op't hert des Mans,
Des doorluchtigen De Witts;
Dien gy vloekt, e n wenfcht om hals:
Dit gefehied nie t onverhoeds:
Doch wat werkt het anders, als
Dat hier door te meerder voets
And'ren, tot iet diergelyks
Word gegeven ? Wyl men voorts
Weinig fchyns, en minder blyks,
Vind tot voorlpraak cencs moords,
Zoo bewi k eens in balans,

Wat

(69)
Wat beft- dekt, een zwarte Muts,
Of een Rooden Hoed althans?
Bei van weinig fcherms en fchuts;
En va n evenveel gewichts,
Op de waare proef des Lichts.

V I E R D E BEDRYF

.

H

KORNELIS DE WlTT. JOHA N D E WÏTT .

oe heb ik u helaas! dus onbedacht ontboden ?
En in het netgevoert, met myn ontydig noodeh,
Heer Broeder, een gevolg dat ik in 't minfteniet
Verwachte: d'overlaft , dieuenmygefchied ,
Is een onmenfch'lyk werk, en bly ve God te klagen!
Wie, di e op aarde leeft, waa r machtig dit te dragen,
Ten zy hem God verfterk': vergeef my, fchel my quyt,
Dat gy om mynent wil hier in betrokken zyt.
JOHAN.

Heer Broeder,quel uw' geelt met geen bekommeringen,
Om 't geen daar geen vernuft de r menfehen door kan
dringen;
De Hoogfte Wy sheid houd voor 't fterf lyk oog bedekt,
Wat haar geheim befluit, of waar het' heene ftrekt :
Ook ben ik niet om u dit onheil onderwarig,
Maar gy veel eer om my; of immers (laan we eenparig:
Want had ik 't oor geleent aan't geenMevrouw deGroot
Noch gift'ren voorfloeg , toe n zeinernft haa r byftan d
bood,
En dienft, om m' in karos te voeren elders heenen;
Of had ik 't oor vermocht aan Vrinden-raad te leenen,
Ik waar zoo liftig niet getrokken in hun net;
En gy daar door miffchien behouden, of gered:
Want onzer beiden een ontkomen uit hun lagen,
Had licht hen verder niet dien ftuutenfprong doe n waE 3
De-

(70)
Dewyl hen, b y 't behoud van onzer beiden een,
Noch werks genoeg berokt, enopgefpannenfeheen :
Maar 't mocht my niet van 't hert u in hunklauw te laten:
Doch had ik 't Nood-geheim des hemels kunnen vaten,
'k Had met een ander oog dit anders ingezien:
En nu dit Noodgehcim ons niet en ftaatte ontvli'en,
(Dewyl ik acht dat God eenparig heeft befloten ,
Al wat hy kent te nut van zyne gunftgetiooten;)
Zoo moeten w' in geduld, en met gelatenheid,
Die God op 't hoogft behaagt, den laft ons opgelei t,
Opnemen van zyn hand; om , me t bedaart bcwikken
Van zyn alwyzen wil, zich nadien wil tefchikken,
In alles ongekreukt, ftandvaftig , onverzet ,
En leidzaam, n a den eifch van zyn volmaakte Wet:
't Verftrek, behaagt het Hem, al fchynt het ons ten quade
Teftrekken, to t een proef, e n teeken van genade;
Wanneer we, wa t ons komt te treffen, quaadbfgoed ,
Gewapent met denfchildvan 't onbevlekt gemoed,
Van binnen 't fcherp gebit des wroegens af doen (luiten,
En 't lafter-Iogen-gift, en alle leed, va n buiten,
Waar met de razerny ons drukt, of wil te lyf;
Nadienze niet en vind in al ons Staats-bedryf,
Als 't gee n waar op de Nyd de tanden (lomp moet knagen;
En daar de boosheid niet den glans van kan verdragen:
Hét zy dan hoe zich 't tot der dingen keere, o f wend',
Schoon zelf op dezen dag ons leven liep ten end,
Ik neem het voor een gunft des Hemels, ons ten beften,
Dat ons gebeuren mag elkand'ren noch voor *r leden
T'omhclzen; dat het ons aldus gegeven werd
Tetflorten ziel in ziel, te drukken hert aan hert;
Elkanders aangezicht, en minlykheid t'aanfchouwen ;
Entropft'lykmetgelprek, e n reden, t'onderhotiwen .
KORNEtlS.
My heeft niet min verlangt na 't Broederlyk gezicht,
O weerhelf t van myn ziel, dat nu myn fmtrt verlicht ,

Na-

(7i )

Nadienwe wederzyds elkand're althans genaken
Als van een verre reis; bedolven in de kaken
Van dood'lyk, hals-gevaar, ja van een dubb'Ie dood;
't Zy daar ik wierd gefolt, geflingert op de Vloot,
Oft'huis in 't ziekbed quynde ,al waar dié woede vlagen,
Desongeftuimen Volks, tot dolheid uitgeflagen,
Mydreigden, rei s op reis, metee n beklaaglyk end;
Of dat ik hier gevoert in 's kerkers dreigement,
Zelf voor den blinden flag, en toeleg op myn leven,
Door 't opgemaakt geweld eens booswichts aangedreven ,
Moefl blootftaan; ofhetzygy zelfs, da t verder ging,
In 't gruwzaam nacht-geweld, getroffen met de kling,
Op 't hachchelyk geval der ingedrukte wonden,
Slechs aan een enk'len draad het leven hield gebonden:
Maar nu gy wederom in krachten zyt herftelt,
Vergeet ik al myn leed, en vrees ik geen geweld,
Als voor zoo veel het u om my zal overkomen.
J O H AN.

Gy hebt om mynen 't wil, Heer Broeder, niet te fchromen:
Doch Iaat ons deze zaak, en d'uitkomft van ons lot,
Bevelen in de hand, en toeverzicht van God.
Nu wenfch ik te verdaan uw leed, en wedervaren,
In 's kerkers ongemak; en hoc de Rechters waren
Gewogen, of ze niet een wroeging in de ziel
Gevoelden; infgelyks , ho e zich de Booswicht hiel:
My dunkt ik had dien guit, met in zyn eigen woorden
Te vangen, ftom doen (taan; e n 'tftuk van'tPrincemoorden
By hem verziert te zyn, en valfchelyk verdicht,
Hem overtuigende, doen blyken als het licht.
KORNELIS.

Ik ben niet meer dan eens met hem voor 't Hof verfchenen,
En heb hem (denk eens op wat onverwrikb're beenen
E 4
Zyn

(7* )

Zyn ftuk moeft ftaan;) hoezeer my't vragen wier d bepaalt
Tot tweemaal achtereen op leugens achterhaalt,
Dat hy'er van verzet beteutert in bleef fteken;
Dpch'tgeende Hecre n zel f terftont me t tuflchenfpre r
ken
Verbloemden, dies ik my op hun gemoed beriep,
Als wien van zelfs genoeg kon blyken, hoe zoo diep
De boosheid haar vergift, en angels had gefchoten,
In't hert van zulk een' fchelm, en zync deelgenootèn:
D'een lachte, d'ande r zweeg, en keerde my den nek,
Een derde fchaamrood trok de fchoud'ren, met een trek
Die zyn verlcgentheid, en nooddwang dedc kennen:
Of zoude ik (vraagde ik hen) zoo loflèn wagen mennen,
Om als uitzinnig dol te treden in gefpan
Met zulk een vadzig menfeh ? die dom, men niet en kan,
En eerloos, niet en mag, zoo zwaren zaak betrouwen:
Ten zy m' al willens zocht zyn eigen ramp te brouwen:
Want die met zulk een'fchelm, en God-vergeten guit,
In zoo verwaten ftuk , zou w komen tot befluit,
Moeft zich geen ander eind toeleggen, dan ?t miflukken,
Dat op die losheid volgt, of op zyn boeveftukken:
Neen, neen, indien ik dacht, dat God, en 't Vaderland,
Dit waar te wil geweeft, 'k had zelf het van my n hand
Gevordert; deze vuift (i k heb de proef gegeven,
Hoe weinig my weerhiel de voorzorg voor myn leven)
Had zelf het ftuk beftaan, en met ge w iilèn flag
Volvoert, hetgeen geen moed een tweeden vergen mag:
Maar'kheb, Godlof ! geleertmy n ziel ftandte betrachten:
Noit heeft de minde fmet bewaaffemt myn gedachten,
Om hand aan Vorftenmoord te fchendén; 't eerlyk bloed
Waar uit ik daalde, in deugd en vroomheid aangevoed,
Is eeuwen achter een noit met den minften nevel
Befmet, die boosheid tuigt , of wreedheid meld , of
wrevel.
Dus

(73)

Dusfprakik: maa r vergeefs: en 't geen 'er aan 't bewys
Te kortfchoot,moeft d e proef der Pynbank (achük yz';)
Moed een verwaten Beul (ik ridder op 't herdenken,
Met welke onwaardigheid, om myne trouw te krenken,
Men yoortfloeg!) rontdoen ftaan:tot dry werf achter een
Wierd ik gerekt, geftrekt , metfehroevenopdefchee n
Gepf angt, en vaft geknelt met toegewronge koorden:
Ik tuigdemynenmoed, enonfchuld, inmynwoorden ,
Gefterktdoor Godsgenade ; e n wreefhen in't gezicht,
Van 's Rechters macht bewuft,hoe zy hun ampt en plicht
Te buiten gingeu, en de vryheid overfchreden,
Daar 't God - en menfch-lyk rech t den Rechter mê bekleeden:
Zy riepen met gedruifch, hierop , Beken, beken :
En ik; het geen waar aan ik nimmer fchuldig ben ?
In zulk een angft, enfmerr,veracht'lyk? cnonfchuldig ,
Door hunbedryfgetergt, o m d'uitkomft onverduldig,
Verdaagde ik hen voor 't recht der Hoogde Rechterftoel,
En't eeuwig oordeel Gods: maarzy, al s van gevoel
Verbaftert,fchudden ' t hoofd,hoe langer hoe verwocder,
En keerden my de rug.
J O H AN.

Ach! ach ! ach ! ach ! my n Broeder,
Zwyg flil!hoefmelt myn hert van weemoed! ik bevind'
Dat dit geval myn moed, en wysheid overwint:
O God, ogrooteGod ! alwetende , e n al machtig,
Wat hoort , wat ziet gy aan! maak ons dien trooft indachtig ,
Die eind'lyk alle leed en lyden eens vergeld,
Dat niet ons ongeduld uw' goedheid palen ftelt !
ORechters! Rechters, o ! kan'tmenfchelykbewege n
Verand'ren ÏH dien ftand, omzulk een ftukte plegen!
Orn zulk een' flapte doen! eens aan de Pynbank! ach!
En andermaal! e n weer ten derden!flag op flag!
Op 'tfpoorloosonbewyseen'sbooswichts! is dereden
Zoo verre uw hert ontrukt, en op het hort getreden!
E ƒ
En

(74)
Enhangthjeropdefchaal intwyffèl , va n wat zy
Te kiezen, daa r de bank der Rechters, dry en dry,
Verdeelt, onzeker blyft hoe't vonnis zich wil uiten,
Metoftotballingfchap, o f derven te befluiten ?
Maar neem het zoo gy Wilt, de Vierfchaar hier om hoog
Zal 't rechten, 't geen het recht op aarde kreukte,en boog.
FISKAAL. JOHA K P E W I T T . KORNELIS D E W I T T .

V_Jy Heeren (vind het goed) de Borgers zy n beraden,
Om zich hier door van zorg eti achterdacht t'ontladen,
Zelf binnen uw vertrek te nemen hun verblyf;
Om over uw' perlbon, als over uw bedryf
Het oog te laten gaan: Gy Jongman zult vertrekken;
Dies gazoo daad'lyk na beneden.
JOHAN.

Waartoe (trekken
Dees nieuw igheden ? word my n' dienaar, zonder my,
Geboden af te gaan ? offtaatmy zulks niet vry ?
Zoo doet het niet.

FISKAAL.
JOHAN.

Wie heeft die vryheid my benomen,
Die buiten laft, o f dwang, hie r binnen ben gekomen?
FISKAAL.

Maar nu gehouden word tot nader lafls-verlof.
Van u?

JOHAN.

FISKAAL.

Van hoogerhand.

JOHAN.

Van wien toch ?

FISKAAL.
JOHAN.

Van het Hof .

Van 't Hof! zoo moet ik my gehoorzaam onderwerpen:
Maar

(7f )

Maar zoude in recht bedaan het vonnis in zoo fcherpen
En ftraffennoodd wang te verand'ren, dat waar vremd!
FISKAAL.

De Borgers eiffchen 'tzoo; en 't is by 't Hof beftemt.
JOHAN.

Heer Broeder, maa k nu (laat (ten zy het God verhoede)
Dat ons geen hallcf uur het leven loopt ten goede.
KORNELIS.

Ach! dat op myn verzoek gy hier ontboden zyt!
FISKAAL.

't Mag nu niet anders zy n; dies fctiikt una den tyd.
J o H A N.
Myn dienaar ga dan heen (bedaar u, wifch uw'tranen)
En zoek des niette breed by Vader te vermanen;
Bedroef myn' kind'ren niet ontydig: God die zal
Haar trooften in haar nood, en deerlyk ongeval.
KOR MELIS D E WlTT . JOHA N D E WlTT .

\^J Broeder , Vryheid s üut, en rechterhand der Vromen,
Naad God 's Lands toeverlaat,waar is het toe gekomen!
Hoe word uw' zorg, en trouw, en arbeid, dag en nacht,
Uw'wysheid, en beleid, verwaarlooft en veracht!
Hoe worddie dierb'refchat van uw' vermoge gaven,
Vertreden met den voet, en in het ftofbegraven!
Onmenfch'ly k Hof, i n dienfl van uwen dwingeland
Verflaaft, was 't niet genoeg, dat gy me rekt, en ipant,
En pynigt ? daar gy zelf gepy riigtin 't geweten,
Uw'eer, uw'eed , uw'God , e n Godsdicnft hebt vergeten?
Moeft gy myn Broeder noch bedraayen in dien ramp!
Waar van 't bewimp'len zal verdwynen als een damp:
Op dat het helfch geweld hem dinge naar zyn leven:
Dat zal in eeuwigheid de Staat u niet vergeven;
Nadien het Vadflttand bier meteen hart-quetfuur

(76)
Geraakt word, die 't gevoelt zoo lang het leven duur ?
Tot dat het magteloos ziel toogcnde uit zal quy nen;
Vermits het met een zucht de Vryheid ziet verd wynen.
JOH AN.

Myn waardfte, neem geduld: Staat, Vryheid, Vaderland,
Is maar een yd'le klank van namen, zonder ftand ,
Ofgrondfteun; enverftrekteenfpeeltui g voo r de win*
den
Van't wifpelturig volk; gelyk we nu bevinden t
Wantzytgy, dapp'rcMan , gepynigte n gerekt,
Mishandelt van een' beul! dat toont ons, dat ontdekt
Hoe haaft d' ondankbaarheid de weldaat heeft vcrgeeten;
En dat geen Vaderland de vroomheid af kan meten,,
Waar door hét, met het loof van uwe lau werkran s
Befchadu wt, zyn gezag tot onverwelkb'rcn glans
Scheen op te beuren, en onwankelbaar te vetten:
En ach! bewyft men zulk een fnoodheid aan de beften!
Aan eenen die noch niet ontflagen van 't Gezag
Van Opperoverftc de r Zeemacht, nie t en mag
Van iemant ooit gehoont, veel min beledigt worden;
Ten zy met quetfing van's Lands Oppermachten orden,
Welks eere op hem beruft; die, na gedaan befcheid,
Zyns machts, i n handen van zyn' Mecfters afgeleit,
Dan eerft ontflagen word; 't en zyze'tzelf belaften:
Nu dan het Hof in u 's Lands Hoogheid aan durft taften,
Enfchenden, wiengcluf t dan Vaderland, o f Staat,
Of voorftand van't Gemeen, zyn vroomheid, of zyn
raad
Op t'off'ren ? met een zucht om lofFlyk zich te quyten:
Dewyl m' een weldaad voor een mifdaad uit zal kryten:
Nu wifch dan uit uw' ziel, en ziels gehengenis,
Gelyk een ydelheid, die min te achten is
Dan 't ruiflchen van den wind, het loof der laurebladen;
Het zy de tocht te Land, op 't voorwerp van uw' daaden
Zeeghaftig wierd gevocrt; daar g'alles, als in fpel,
Enwedfpclopnaamt, toendeRyograaf , enPradcl ,

(77)

E n Maur its, om den wal van Lochum te genaken,
Een flependebeleg van weken wilden maken,
Diengy verkrachtte in min dan 200 veel uuren tyds;
Of't zy gy d'eer behaalde eens zegenryken ftryds
Op Zee, nu andermaal twee Koningen ontwrongen;
Of hoe gy door het loch des ketens los-gelprongen
Inrukkende, den ftroom voor Chattam zette in brand,
Dat al het bloed beftalde om't hert van Engeland:
't Geheugen dezer daad is met dien rook verdwenen,
En met den glans dier vlam de glori dood gefchenen;
Want fchoon men 't Heldeftuk vertoond e in fchildcry,
Dat ftrekt den Nyd voor ftof, en tergt de razerny.
Vergeet het Staats-bewind in'thand'le n van'tGezand fchap,
Waar by, door uw' beleid, de vrindfchap, tot een pandfchap
Van 't heerlyk Staats-verbond, te Brnflèl in het Hof
Aanvaardt wierd, 'tLandtendicnft , e n uwen naam te
lof:
Vaag uit deze achtbaarheid van' t loPly k bloed de r Ou deren,
Ons Stamhuisaanbczet; 't zy drywerf Vaders fchouderen,
Of Grootvaars zevenmaal (aa n niemant ooit gefchied)
Het Burgermeefterlyke, en opperfte Gebied
Van Hollands eerfteStad vervangen; eene waarde
Welk als een erfpand gy in vollen glans aanvaarde:
Stel alles achter rug, en buig u voor een' beul,
En voor een' booswicht, die by groot're vind zyn heul:
Dit 's eind'lyk al het loon, naar eer en eeds betrachten,
Voor wel-gequete trouw, en dapp'ren dienft te wachten:
Smoor al lespet den walm van's werelds ydelheid,
En denk op 't Vaderland dat and'ren loon bereid.
KOR N E LIS.

Ik voel hoe my de kracht der beenen wil begeven;
My is na't pynigen die zwakheid by gebleven;

Ik

(73)

Ik moet my wederom wat ruften op het bed.
JOHAN.

Dies ik my op een' ftoeldaar neven neder zet.
COENRAAD. JOHA N D E W I T T . F R A K * .
D I E R R Ï K . GOOSSEN .

J a n Jan, wat quam u an, dus verre u te verloopen
Door 's d uivels lid, dat gy 's Landsfteden gingt verkoopen,
Uitlout're gierigheid; de n vyand in het Land
Deed voeren$ zoo veel gelds dorft (lieren van de hand;
En 'k weet niet wat al niet voor fnoode fchelmeryen,
Die 't Land, door uw beleid, tot zoo veel leeds gedyen.
JOHAN.

Gy Mannen legt m' alhier een zware fchuld te laft:
Maar waar een and're aan zulk een werk zoo weinig vaft
Als ik, daar waar tot noch niet eene Stad verloren:
Maar 'k wenfcht e da t men m y de misdaad eerft dee d
hooren,
By blykb're kenbaarheid, voor 't vord'ren van de ftraf :
Men neem, i n dit geval, hetm y nietqualykaf,
Dat i k tnyn onfchuld tuig ; wan t eer men't Recht kan
pryzen,
Moet eerft de fchuld beftaan by blyken, en bewyzen:
Nu weig'ren wy geenfius tot Rechters, 't zy wie 't zy;
Weeft gy de Rechters zelf, e n laat de Burgery
Ons ftraffenna verdiende, indien men waar kan maken
Hetvoorftel, of' t gevolg , de r aangetygde zaken:
Behoudens dat men wel op alle zaken lett'; ,
Tcnminften hoor t ons eerft: veroordeel t onze Wet
Wel iemantonverhoort , wa s d'uitfpraak van een'Heiden;
En zoude een Chrifteu zyn min billyk, of befcheiden ?
Want wie d'onfchuldige veroordeelt, en verwyft ,
Den fchuldige vcrfchoont, of vry fpreekt; 't quade pry ft,
En

e 79)

En 't goede doemt; zyn beid e een gruwe l voo r den
Heere:
Gedoog dan dat ik my, enmynezaak, verweerc ;
Gclykmyns Broeders zaak, na waarheid: vind men dan
Waarbyonsbeiderfchuld, o f misdaad, blykenkan,
Zoo ftrafenhandel ons met alle onwaardigheden:
IkweetdebillykheidderBurg'ren hoor t nareden :
Nooit was by hen den naam der Witten zoo gehaat,
(Als die ten minden iet tot welftand van den Staat
Beftpnden;) waarzenietdoorzoovee l lafterfchrifte n
Bezoedelt: deze alhier van ftuktot ftukte ziften ,
Eifcht zelfde reden niet; vermits ze zonder blyk
Onsfmetten, al s een hand me t opgeworpe flyk :
Ook lyd de tyd noch plaats althans te wederleggen
Al wat m* in 't honderd fchreeuwt, en flechsvan hooren
zeggen:
ïft zal dan hier alleen aanroeren, met een woord,
Zoo veel ik uit den mond der Burg'rcn hebgehoort.
Wat eerft het geld belangt, by my des jaars genoten
Voor onderling geheim, den Staat ten dienft gefloten;
Zulks heb ik in gefchrift beantwoord, en weerleit,
Enmynbewys geflerkt met volle zekerheid;
Als blykt by tuig'nis der Gecommitteerde Raden:
En wie zich verder van zyn twyffel zoekt t'ontladen',
Zal vinden dat noit geld (men z wyg zoo groot een fom )
In uitgift word geleen, te n zy hetblyke, alom ,
By boek, entegenboek , e n MafFcrt , enquitanci :
Ookhebiklaatftelykdenftaatvan's Lands Financi
Beworpen op papier; de keurige balans
Van in-en uit-geef net gefloten j zulk s althans
De rekening van 't geld, bevonden vol en zuiver,
Wy ftwaar het word verflrekt, zelf tot de minfte ftuiver ;
Of mift myn rekenblad met voordacht, of verzuim,
Dat ik d'ontfang te fchaarfch, of d'uitgecf ttelte ruim;
Om by dat misverftand myn rekening te vinden:
Zoo ftrektdit tot verwyt der Staten, dïe't als blinden

(So)

Opnemen, want het blad is hen in druk gemeen:
En lyd myn vyand dit ? of vind m'er dan niet ten
Die zich gehertigt kent om dit bedrog t'ontdekkeu?
Dies kan die blaam van't geld my tot geen lafter (trekken.
Wat dunkt u Mannen van myn voordel?
FRANK,

Ik beken
Dat ik aan uw vertoog niet ongevoelig ben.
J o H A N.
Of7.alVenetien, enzynebank, betuigen ,
Van 't bloed dat ik den Staat wilt van het hert te zuigen,
Aan 't geld haar toegeftiert; uithelfch e Koopmanfcha p
Der Steden opgeleit; dat 's yd'le kinderklap:
Heb ik my't hoo g bewind van't krygsvolk onderwon den?
Stond 's Lands bezetting oit aan myn gezag verbonden ?
Wat Hoofdma n , wat Kornel, wat Staats-beftuurde r
paft
Op myn' bevelen, of ontfing van my zyn' laft ?
Maar zeit men, 't hangt aan een, als fchakels aan een
ketting.
Hier 't noodig krygstuig, daar de noodige bezetting,
T'onthouden, om 's Lands macht te breken; een gevolg
Waar door de Vyand dus vaft Stad op Stadverzwolg:
Dat deze zorg en plicht tot laft van and'ren (tonden,
En dat ik ze echter heb ten hoogden aangebonden,
is veelen kenlyk; maar byzonder is het my
Bekent, wat dwersdrift my hier in bejegent zy j
En hoe men heeft gezocht die toeverzicht te weeren;
Als zocht men dus den Staat het onderde om te keeren:
En was, wannee r men dit te boven quam, de tyd
Verloopen, daar men met Gods weer en winden ftryd ;
De Ryn wierd waterloos door hevige ooftewinden,
Dat tot haar onderftand geen middel was te vinden:'
Daar zulk een ongeval Zich met laf hertigheiti

(Si )
Der Hoofdlui vind verzelt, is haaft den Weg bereid
Vooreenen Koning, met een overwinnend leger;
Want rampfpoed maakt terflond flauwmoed'gen noch
gedweeger:
Die voorraad zag men dan vervallen in zyn macht:
Maar fchoon men d'Yflèlkant veel beter had gedacht
Te houden, daar men volk, en voorraad had gezonden,
Noch kreeg de Staat alhier de fmertelykfte wonden:
Wat reden ? 't leger zelf verliet zoo vallen poft,
Vermits men voorgaf dat men 't daar niet houden koft:
Zyn Hoogheid, met des Staats Volmachtigden,te velde,
Begeerden dat men hen. den hertred openfielde,
Met fchriftelyken laft : men antwoord, dat hun plicht
Vereifchte, dat me zich na ftandvan zaken richt;
Die hen , voo r 's Lands belangd te n hpogfte ftont t e
quyten:
Maar zy, als zocht men dus den Staten 't ftukte wyten,
Vertoonden wederom wat dat 'er was aan vaft;
En eifchten voorfchrift, en uitdrukkelyke n laft :
Men antwoord andermaal, dat, hoe 't 'er was gelegen,
Men billyks by 't gezicht behoefde t'overwegen j
Dat aan hun wysheid,en zyn Hoogheid,wierd vertrouwt
Al wat de nood verciichte, en beft tot 's Lands behoud
Koft dienen; daar men hen meteene maakte indachtig
Het voorbeeld van de Vloot van 't jaar van acht en tachDieftip gebonde n aan haar voorgefchreve laft ,
Gedreven als een wrak, met afgekorven maft,
In 't volgen van haar (treek, geflingert op de klippen •
Geraakte in nood-gevaar; 't geenze anders koft onruippen,
Indienze met beraad, e n oordeelt har e macht
Gebruikt had, als de kans zich beft voor oogen bracht:
Zy bly ven by 't verzoek van Staten laft volharden,
In haren derden brief; me n antwoord weer ten derden,
Als d'eerfte en tweedemaal: waar op ze d'Yflèlkant
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Verlaten; zolks alhier de vyand boorde in 't Land:
Hoe mede 't Sticht, en hoe de Veluw open lagen,
Dat zal men Gelderland, en Uitrecht hooren klagen:
Had dit der Staten laü veroorzaakt, vond men dit
Bevordert door de pen, en 't handfchrift van de Witt,
Hoe zouw de logemond zig met dien glimp blanketten!
£ n hoe de lafterzucht dat fchennis uit trompetten!
DlERRYK.

Wat zegje van Momba >
J o H A N.
Die heeft zyn eigen (tuk
Verdedigt; zyn bewys en antwoord is in druk;
Die verder aanbied zich hier in voor recht te ftellen,
Daar geen geweld ofliftdefchaal doet overhellen.
GOOSSEN.

Hoe meenje, zynder dan geen fchelmen in het Land ?
J o H A N.
Voorzeker zynder; maar wie 't fchelmftuk biedde hand
Blyftduifter, to t zoo lan g ons d'uitkomft geeft t'aanfchouwen
Wie hier zyn voordcel vind, o f beft zyn ftaat kan bouwen.
DIERRVK.

Dat waren fchelmen, die des Vyands Magazyn
Van kruid, en oorlogstuig verzagen, aan den Ryn;
Het geen gcfchiede met oogluiking van de Staaten:
Het waren dan ten deel ook fchelmen died'er zaten.
J O H AM.

Op Keulen hield de Pas; het geen m'om reden zoo
Liet deur-gaan: 't Koop-belang, dat teer is, lydt het nóó
Dit naar het juifte ftipvan Staats-belang te nemen;
't Geen Frankfort, Neurenburg , Hamburg , e n Luik,
en Bremen,
En alle Duitfche ftêénvermochten, om die Stad
Van voorraad te voorzien, dat hield men ftaande,dat
By d'onzen, buiten fchade, en veilig, mocht gefchieden;
En

(8?)

En Amfterdams belang was willen, en gebieden;
Die 't ter Vergadering met zulk een' y ver dreef,
Dat menig Staats- bcfl uit daar aan gebonden bleef:
Hoewel ik 't wederfprak.
FRANK.

Wat's dat!

GOOSSEN.

Daar weer . . .

DlERRYK.

Daar word gefchoten

COENRAAD.

Dat 's op de deur, dat grendelen en floten
Te berden fpringen . . .
FRANK;

Zoo! . . .

DlERRïK.

DatgeldjeMeefterJan;

Stavaftnou.

JOHAN.

Wil het God, laat komen wat 'er kan.
BEERNAART. KORNELI S D E W I T T . WARRENAR.
JOHAN D E W I T T . A R E N T .

\ y aai zyn de Schelmen! voor t ten bed uit, Prince moorder.
Dat ben ik niet.

KORNELIS.

WARRENAR.

En gy 's Lands groote ruftverftoorder.
JOHAN.

Wat eifchje razend menfeh, met dit onftuim gebaar ?
WARRENAR.

Den grootcn Landsdief, en den Prince-tnoordenaar.
BEERNAART.

Trek an j trek an, treed af; naar ond'reo; niet te binden,
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JOH AN.

Wat heeft men met ons voor ?

ARENT.

Dat zulje wel bevinden.

WARRENAR.

Wy willen, fchelmen , da t gydaad'lyk af zult gaan,
G m u , verftaaje'tnu , daa r buiten dood te Haan.
JOHAN.

Dat kunje hier wel doen.

BEERNAART.

Neen, zulke fchelmen moeten
W' hun mooi'd, en landverraad , in 't openbaar doen
boeten.
K O R N E Lis.
Die moordbetyging dient tot glimp van deze moord.
JOHAN.

Gy queftme met de pyk in 't aanzicht.
ARENT.

JOHAN.

Ga maar voort.

Hoe zullen, 't geen men nu met blydfchap ziet gebeuren,
Dekind'renindewieg befchreijen , e n betreuren.
Al bet volk meteen gemeen gejut len gejuich, &c.
N A T U U R - E N S T A A T - BESCHOUVERS .

Af-maallng.
\ y ie n oit vermaakte, i n zytf gedachten,
De pracht en praal der Schilderkonft ,
Waar met d'erkentenis, e n gonft,
De deugd verdienden lof toe brachten;
Die denk op dat hoog-heerlyk Stuk y
Dat Dordrecht in zyn Raadhuis maalde,
Toen ' t zynen Burgerheer onthaalde ;

Zyn

Zyn helden-aart , e n krygs-geluk ,
Waardeerde j e n op verbloemde wyz e
Ontftak die n onverwelkb'ren glans ,
Tot roe m des hoogberoemden Mans ,
En eeuwi g zynen naam ten pryze^
Daar Held D E WITT i n 't purper ïat,
Waar boven Eng'le-kind*ren zwierdeo.
Die blyd e hem kroonden , en laurierden:
Hoewel h y op geen' Kroonen trad;
Gelyk d e Wro k di e uit dorft ftrooijen:
Maar Chattham lach'er in 't verfchiet ;
Men zach 'er 't branden, op den Vliet,
Van 's Konings Schepen, 't werk voltooijen:
Dit Stuk, gevat in goude lyft,
Maakte, onder 't by fchrift groots en prachtig,
Den Nazaa t eeuwig dus indachtig,
(Daar't eeuwi g d'Overwinnaar pryft :)
Hoe, met oneind'lyk welbehagen ,
De Sta d op beid e haar roem kan draagen.
Herhaaling,
Wie, even als in Schildery,
Zich ie t hoog-heerlyks wil verbeelden ,
Daar Majefteit , en Wysheid, fpeelden
In glans van Macht, e n Heerfchappy ;
Die den k om ' t heerlyk Hof der Staate n
Van Holland; toen de deftighei d
Gckent wierd, in het wys beleid
Van zo o vee l Heeren, als'e r zaten:
Voor al, wen midden onder haar,
Gelyk ee n Enge l Gods t'aanfchouwén ,
Heer JA N D E W I T T begon t e ontvouwen
( Met zedig e n gezet gebaar,
Getempert va n die lieflykheden ,
Waar voor de tweedracht ftondverfuft;)
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Zyn zegenryk, en groot vernuft ;
pat all e zaken wift t'ontlcdcn ,
Met rypheid, kennis, kracht, en klem;
Daar zoo veel Goden opgetogen,
Hunne oogen hielden op zyne oogen,
Met (ti p te Inift'ren n a zyn ftem:
Al Hemet-vaf, a l wat s'er hoorden
Een fchat van Wysheid, uitgebreid
Met reden van welvoegzaamheid ,
En o p zyn pas gewoge woorden:
Wien 't Ho f hierom oneind'lyl: eerd',
En als een Puik-Ju weel waardeerd'.
Neer-daaling.
Maar wie nu verder zoekt t'aanfchou wen
Hoe menfche-gunrt vervliegt als wind,
En hoe, zo o dol, en ongezind,
De drift des volks geen maat ka n houwen,
Denk om den Ruwaart, die zoo pas
Van een der zegerykfte tochten ,
Weer o p twee Koningen bevochten ,
Om ziekte, ui t Zee gekomen was:
Zie hier de razende Gemeente,
Met byl en fabel voor zyn bed;
Daar 't me s hem op de keel gezet
Dee koken ' t merg in zyn gebeente,
Eer't hem ontwrong, 't geen plichten eed,
Hem voormaals hadden voorgefchreven:
Zyn helden-deugd, zyn heerlyk leven 4
Zyn arbeid, hals-gevaar en zweet,
'tWierd alle s met den voet getreden;
Terwyl he m voort de razerny
Mishandelt i n zyn Schildery,
Gelykze wenfcht in eigen leden:
Hoe holt de moedwil zonder toom!
Eerft

(»7)
Eerft ftcektfc, en fnydfe, en kan'tniet harden,
Tot datf e he t Konft-ftu k heb ' aan flarden ;
Daar 't hpofd, gefpykert aan een' boom,
Den Nazaa t eeuwig kan.doe n weten,
Hoe haaft d e weldaad wor d vergeten.
Weer-flraling.
Het gee n alhier de fchaduw trof ,
Of Hecht s beftond i n dreigementen,
Voelt zich Heer Jan in 't lichaam prenten;
Wanneer h y uit he t buiten-ho f
Getreden, fchielyk wor d befpronge n
Van bloedig e Geweldenaars;
En hem , door wonden vo l gevaars ,
De dege n i n de borft gewrongen,
En ingedrukt by 't fchonder-blad,
Gekncuft, geblutft , me t hoofd-quetfuuren;
Zyn bloe d befprenkel t ftraat, e n muuren ,
Daar hy met bloed, en flyk, beklad,
En omgewentelt, bergt het leven,
Met lyfs-gevaa r ter nauwer nood;
Die noch , op d'oever va n de dood,
In't bedd e fchynt de n geeft te geven.
O lo s geftel! 6 wankel lo t
Van 's menfehen-ftand, in' s werelds zaken!
Hier lei t hy, wie n zyn gaven maken
Tot ee n van Go d verheve n God ;
Hier leit hy, van' t geweld der menichen,
Wier boosheid zulk een ' glans benyd,
Gelyk een bloem di e 't mes aflnyd,
Of di e de moedwil doet verflenflèn ,
Vertrapt: 6 gaven, ry k van roem,
Wat zy t gy anders als ee n bloem!
F 4
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ïe-grond-maliug.
Sta ftil , «ïenk aan geen Schilderyen, ?
Noch hoon des zelfs, noch wonde in t vleefch,
Nu ' t he n eer helfche Razemyen
(Dat nimmer ui t den Afgrond ree s
In macht van gruw'len ie t verwoeders:)
Dit Tóonftuk on s voor oogen ftelt ,
Aan 't leve n zelf der beide Broeders;
Dien Mond der Wysheid, en dien Held,
Zoo groot als d'aarde ooit heeft gedragen ;
Of als het fchaat'rend' eer-geruch t
Gevoert heeft o p den Zegewagen,
Of uitgeblazen door de lucht:
Zie aan de wip hen, b y de voeten,
Om hoog gehangen, zyde aan zy'!
De dólheid kan haar luft niet boeten,
't Z y hoe ze kappe, enkerve , e n fny ;
Die wallenende in het bloed haar handen,
Al fchaat'rend' in haar handen klapt;
Hen ' t her t ontrukt, en d'ingewanden
Aan flent'rcnfcheurt, in'tfly k vertrapt ;
En 't vleefch, aa n ftrooken uitgefneden,
Tot lekke r difch-gebraad bewaart ;
Metd'ooren, ving'ren , fchaamte-leden ,
Haar handel dryfe, zo o helfch van aart:
O God , aanfehouwt gy 't uit den hoogen!
En kan uw' goedheid dit gedoogen!

VYFDE

(«9)

V Y F D EB

E D R Y.F .

N A T U U R - E H STAAT-BESCHOUWERS .
JAKOB DE W I T T . D E VROU W
VANZVÏNDRECHT.

O

Vader neem geduld, en zoek uw' trooft in God.
Dat dak is uitgevoert, die dolle boosheid tot
Een hooger overmaat van gruw'len opgeklommen,
Dan oit in Noachs eeuw van 't water overzwommen:
Die nu de wrake Gods danzniv'ren zal met vier;
Of vier en water t'faam: wat wil het Holland dier
En deerlyk ftaaü,helaas! als 't vier haar komt verraflèn,
En 't water, om die moord, en bloed vlak uit te wallen,
Gelyk een baare zee heel Holland overftroomt ?
Eer 's Hemels wraak bekoelt, of tot bedaren koomt.
JAKOB.

Verhaal my (luk voor ftuk: en valt my dit bezwaren
(In eenen ouderdom van vierentachtig jaren)
Tetop-zwaarj ' t ruk my voort, behaag t het God, om
veer:
Want waar toe leef ik noch, of wat verwacht ik meer,
NATUURTBES.

Zoo haart men uit de wacht de tyding had vernomen,
Dat ook de Loonraad op de Voorpoort was gekomen,
't Geen voortfloeg onde r 't volk gely k ee n loopend '
vuur,
Wierdd'eerfl-gegeve laft, var r zich op zeker uur
Te vinden in 't geweer,ftraks anderwerf gegeven
En met een fchielyke verhaafting aangedreven,
Door Burger-Hopman Zwart: zoo dat zich al terftond
De Burgery gereed, en op haar hoef-flag vond;
Als of de nood des Lands haar dus te wapen prefte:
OokwierddeRuiterybevolen, zich , te n befte,
FfE
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En rccdfte, da t ie kof t , te (tellen i n gelit:
Eik dacht tot onderftand en redding van de Wi'tt:
Om tegen 't woefte grauw, door fcherfn der Burgeryen,
Het vonnis voor geweld te veiligen, t e vryen:
En tevens, door bedwang, enklemvanRuirerwacht ,
Het Hpoge Lands-gezag te zetten in zyn kracht:
Waar toe, door ord're der Gecommitteerde Raden,
Hen aanbevoolen was, alle overlaft en fchaden
Te weeren, entotfchut , e n voorzorg van de twee
Gevangen Heèren, zich te v inden daar ter (tee.
Zes Burger-vendelen dan in 't geweer verfchenen,
Verdeeltmen ze op hun wacht, en hier, en elders henen:
't Oranje vendel, e n het blauwe, worde n met
Hun volk, op 't Buiten-hof, en op de Plaats gezet,
Tot dicht omtrent de Poort; waar ook de Ruitcrye
Geplaatft wierd op haar rang, verdeelt te wederzyc
Der Voorpoort: maar terftond twee bende n weer terug
Ontboden, zendmennad e Schevelingerbrug ;
Doch buiten ordre der Gecommitteerde Raden;
Op ' t loopen va n 't gerucht dat fchigtig derwaarts traden
Getropte Viflchers, met veel boeren uit de (treek
Van 't Weftland,om den Haag te plond'ren na 't geleek:
De derde Ruiterbende, op 't Buitenhof gebleven,
Verk laarde dat haar was een ftrikbevel gegeven,
Zoo haalt men haar verzocht te naad'ren, niet van (té
Tewifs'len, maa r 't bedryf der Burg'rcn, wa t m' ook
dec,
Slechs aan te zien, en zulks zich geenfins aan te trekken:
Waar ui t zich 't Moord-geheim n u klaar begon t'outdekken.
De Staats-vergadering van Holland fcheido vaft,
En gaande door de wacht der Burg'ren, leed' t zyn laft
Dat licht de Heeren zelf in hapering geraken;
Terwylmen fchreeuwd e va n de Witten zwart te maken:
Een
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Een borger velde aireede tromp van zyn musket,
Op zeker Heer van naam, die zeer in 't oog liep; met
Te leggen, 'k moet dien gaft ter vl ucht eeti' kogel fchenken:
Waaropzyn Hoofdman; Schelm! 200(tou t niet dit te
denken!
In zulk een dwar'lingquam die lange Zilverfmit,
Op 't hoekje van de Laan gehuift, uit zyn gelit
Toetreden tot het werk; en makende eenen (linger
Begon zyu and're maats te wenken met den vinger:
Dies eenigeOfficiersd:tziende, inzonderhei d
De Vaandrig, die nu merkt op welk een moer het leit,
Om hem waar 't moog'lyk van dit opzet af te keeren,
Hem vragen, of hy dan geen ord're wil pareeren ?
Hy antwoord, neen, en dat die dag de zyne zy;
En dat hy haar voor beft althans zouw raden, vry
Tezwygen, daa r ter plaats, vanordres, o f bevelen,
Indienze niet met een in d' uitkomft wilden deelen,
Van 't geen hen licht'lyk niet ten beften zouw vergaan:
Inmiddelsquam't Gerecht , e n Burgermeefters aan ,
Op'tvrees'lyk ftraat-gerucht; in meening om de fèharen
Te doen verftroijen, oft e brenge n tot bedaren:
Ook zeid men datfe toen, bemerkende hoe verhit
Dit voortgedreven wierd, dien zelven Zilverfmit,
Gelyk de roervink, en bemoei-al dezer dingen,
Metgrooteminlykheid, e n reden, ondergingen ;
Wanneer verfcheenen in hun tegenwoordigheid,
Door eene menigte van Borg'ren daar geleid,
Hem voorgehouden wierd, hoebillykwas , deHeere n
By rechts-bevordering te hand'len, hun vcrweeren
Tehooren, o m alsdan te komen tot befluit,
Na zulks de reden eifchte, o f nade misdaad luidt;
Als zy nde zaken van zwaarwichtige gevolgen,
Dat zich't gemeene volk, airazende , e n verbolgen,
in zulk een banening der dingen, meefter maak' ;
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En dat de Burgers zelf gerechtelyk de zaak
Niet konnen machtig zyu, ten zy langs and're wegen:
Hy antwoordde, in dit (luk beraad te moeten plegen
Met and'ren, dat het niet in zy n vermogen ftond
Alleen hier in te doen 't geen hy geraden vond,
Offchoon de voorflag rufte op billykheid, en reden:
Enhierop, om'tverflagtegeven , uitgetreden ,
Bed ucht of dit by 't volk zy ningang vinden mocht,
Verdraaide zulks, enzeide , hoe dat'er wierd verzocht
Om uit hqn hechtenis de fchelmenlos te laten,
En vraagde, of zulks't verftan d de r üurg'ren zoo kon
vaten ?
't Welk'dan das raauw'lyk voorgedragen aan 't Gemeen,
Volgt een verward gedruis van ftemmen, neen, neen ,
neen:
Toen zeide hy, dat de zaak, den Burg'ren voorgedragen,
Eenfiemmig wierd gewraakt, en rond'lyk afgeflagen:
Nu zag m' alfir/sden nok der naafte huizen, met
EcnreivanMusketticrs, rondo m de poort, bezet :
Om, of men had gepoogt alhier door 't dak de Heered
Tedoenontfnappen, zulk s te ftutten, entckeeren,
JAKOB.

Ik zie den Schouburg dan ten vollen toegeftelt,
Met fchermen van bedrog, e n moedwil, e n geweld;
Hier' reft maar dat men hen terflachting voor t doekomen,
Op wien de woede wrok de moord heeft voorgenomen.
NA TÜUR-BES .

Hier op begon m' in 't rond te fchieten op de deur
Der Voorpoortc, omze te verkrachten, datfe fcheur'
Én opfpring' uit den kram der grendelen, en floten ;
Waartoe men heeft getelt omtrent defeftigfehoten .
Hier ftondHeer Simon by, en zag het werk vaft aan;
Wat verder onder't volk daar vond men Landman ftaan ,
Doch zonder datfe zich hier tegens eens verzetten,
Ofpoogen nu of nadegruw'len te beletten,
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Met hun vermoge macht van woorden, of gebêên *
Welke als Orak'len Gods geachtzyn by 't Gemeen;
Nu had men door de deur een opening gekregen;
Alleen een yz'ren bout hiel noch den ingang tegen,
Waar toe men uiteen fmiflèop 't Leidfche wagenveer
Dry zware mokers haalde, en bonfde 't al ter neer;
WaaropdeZilverfrhit, me t zes, o f zeven makkers,
Niet anders als een beul, met zy n gezwore rakkers,
Als dol na binnenvliegt, enbryzelt, en verplet,
Al wat den toegang noen verhindert, of belet,
Tot dat hy aan't vertrek der Heeren doorgedrongen
Gelykeen Tyger komtter kamer ingefprongen;
Hier vond men Heerjohan gezeten op een' ïtoel i
DenRuwaartophetBed; diebei bedaartenkoel
Afwachten wat1 er komt: men poogt hen, niet met reden,
Maar met een dol geweld, te dry ven na beneden;
Dies rukt de Zilverfmit den Ruwaart zelf van 't bed,
Die zyn Japonfe rok om 't lyf fchiet; daar 't belet,
Van zich op eerb're wy sgevoegzaam aan te klecden,
Hun woede valt te lang, en niet en word geleden y
Want zonder dat men duld de koutten om de been
Te binden, had hy maar d'eene ouderkous om 't een;
Dus voortgedreven, word Heer J an, in 't nederftappen
Aan 't aanzicht met eèn piek getroffen op de trappen:
Hy quam vooraf; me n meent het oogmerk zy ge weeft
Van hunnen helfchen beul, dat dol verwoede beeft,
Hen levende op 't fchavot te dringen, en te dry ven,
En daar de Heeren op barbare wys t'ontly ven :
Doch een gelyke drift der Burg'ren gunt zig zelf
Dien tyd. niet; want Heer Jan wierd onder't Poort-gewelf,
Daar hy 't een weinig dacht t'ontwyken, aangegrepen,
Endeerlykvoortgeftuwt, me t rukken, e n met liepen;
Dies zeit hy, pleng dan vry uw' handen in myn bloed,
Waar na gy zoo verhit gedorft hebt; koel di«n moed:
En floeg den mantelonvzynfchoud'ren; knielde, e n
meinde,
Zoo
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Zoo 't fcheen , ' t gebed tot God te ftuureiij voor zyn
einde;
Want zyne handen vond men t'faamgevouwen; maar
Wierd, op de zelve plaats van 't eerfte nachtgevaar,
Getroffen met den flagder loflènde musketten:
En daad'lyk komt 'er een hem zyn piftool te zetten
Recht in den flaapvan 't hoofd, di e los drukt fors, e n
ftout,
A Is had hy zonder dat de neerlaag noch wantrouwt:
O Slachter, ga vry heen, gy draagt die bloed'ge vlekken,
Hoe zeer den fulpen rok uw blauw livrei wil dekken:
Dus bleef die wyze mond gefloten, ach! ach! ach!
Maar Heer Kornelis eerft met een musket-kolf-flag,
Zoo ras hy buiten trad, bejegent, en ontfangen,
Stond waggelende, en bracht zyn handen na zyn wangen»
Tot dat hy andermaal getroffen, nederftört
(Daar't brein den grond beipat) en voort doorfchoten
word:
Men zag eerft hoe hy 't hoofd, ten uiterfte verlegen
En in de ziel geraakt van zyn Heer Broeders wegen
Eens ophief, en zyn einde in zulk een' nood bezag 3
Tot dat hy zelf bezweek.
V R O U W va n Z V Y N D R E C H T .

Ach! ach! ach! ach! ach! ach!
Hoi! hoi! hoi! hoi! hoi! hoi!
JAKOB.

N een Dochter, niet te fchreyen,
Dat paft niet nu myn Zoons als Helden zyn verfcheyen;
Verhef veel eer een' galm van vreugde, nuV, hun pyn
Tenende, va n gevoel, e n leed ontflagen zy n.
Me-vrinden ga vry voort met uw verhaal van zaken:
Den ongevoeligen kan geen verdriet genaken*
NATUUR-BES.

Men zagze een kortepoos ge wentelt in hun bloed:
De öoutftc fchieten toe al razende, en verwoed;

En
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En rukken, toteenbeuit , hunopenonderkleeden ,
Aan flent'rcnweg gefcheurt, den lyken van deleden:
Terwylen ftapt'ereeu op 't lichaam van Heer Jan,
En zeit, daar leit den fchelm, die liever Franfch was, dan
Hy Prins was; denkj e we l Jan, Jan, (dusfehreeuwd e
hy verder)
Om 't huis te Louveftein? en trapte hoe langs hoe harder:
De Burgers Hepen toen heu fchand'lyk, een voor een,
A 's honden na 't fchavot, om d'enklau w, been aan been T
Met lont gebonden,, om aldus hen vaft te maken
Aan 't eind der geeflelpaal; maar, mits ze d'aarde raken
Door hare lengte, want men had terftond de maat
Genomen met Heer Jan, verand'ren van beraad,
Hen flependeaan de wip, en klimmende op de fporten
Bcftaan zeal tillende, enalhyfiènde , me t horten
Tc heffen naar om hoog; tot daar ze vaft gemaakt
Een fchrik'lyk fchoufpel zyn, en hangen moedernaakt,
Een weinig boven 't gras; d'een dry vende van d 'aarde,
Korneliseencfport, da n Jan, mee r opwaarts, daa r de
Verwoede Burgers, met voor 't laarft noch ftootop ftoot
Te^even , fmaad'lyk hen mishand'Ien naarhun dood:
Een' heerfchap die hier ftond, en' t aanzag met genoegen,
Wierd toegeroepen, of't zoo qualyk fcheen te voegen ?
En of ze op zulk een wys niet hingen na zyn zin ?
Toen droop hy deur, en trok den hoed ten oogen in:
Waar op na dit bedryf terftond die brave Borgers
(Nu beulen van hun ampt, en hangers en verworgers)
Zich ftellenin gelit,' en weer met trommelflag
Aftrekken; dat zoo (lil te werk gaat als het mag.
JAKOB.

Hoe heeft die Borgery zoo manlyk zich gequeten!
En zich, door draf van 't qüaad, gezuivert in 't geweten;
Het vonnis uitgevoert, gelyk het fcheen beraamt:
Maar wordf e nie t geknaag t ran wroeging , en va n
fchaamt,
Wan-

Wanneer ze in eeuwigheid gee n misdaa d weet t e noemen i
"Zoo zal haar Gods gerecht in eeuwigheid verdoemen.
NATUUR-BËS.

Men vond fe, i n dezen (land, ganfeh mager, dor , e n
rank,
Met ingezonken buik; geen beelden zyn zoo blank
Van hagelwit albaft, als dees gerekte lyven ,
Waar langs men 't purp're bloed zag uit hun wonde n
dryven;
Daar toen oo k aa n Heer. Jan 't wondteeken wier d bc x
fpeurt:
Nu volgde een and're woede, e n kreeg het grauw zyn
beurt,
Om eenszyn dollen moed te koelen; toe-getreden,
Uit febaamte dektquunfuis de fchaamtelyke leden,
En werpt Heer Jan op 't lyf, uit fpot, een doode kat;
De Ruwaart krygt een ftuk Van een rozyn-korf-mat:
Waar op men valt aan 't werk met fnyen, en met villen,
En dryft een Koopmanfchap van wat d'omftanders willen,
Met ooren, lippen , neus , e n d'uitgefnede tong
Van Jan, en ving'ren, die m' arwreektc, en draïde, en
wrong,
Óf dat het knarfte op't been afzaagde, en' t vleefch aan
ftrooken
Gefiieden, fpreekt m' alhier van braden, en van koken:
Met meerder zedigheid, fchoon met geen min vermaak,
Ontleedt een Prediker het grondftuk van de wraak:
Zy worden, zeithy , doo r het recht der Borgery e
Gevordertop'tfchavot; omda t hun fchelmery e
De eere van den Staat zoo fchand'lyk'öp 'tfchavot
Gebracht heeft; daar men ben aldus de leden knot,
Om dat, door hun beleid,dolor 's vyands macht ,de Leden
En Steden van het Land aldus zynafgefheden;
Hun
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Hun voprfle v ingeren, om dat by hen den val
Des Princen, tot verdriet der vromen overal,
Door 't eeuwig Eed-verbond, daar mede wierd bezworen;
En dusontleedehy voort hun ving'ren, neuzen, feoren,
Hun handen, kleederen , e n voeten, e n het vleefch;
Na da t in't fchrik'ly k wer k hem' t me s den voorgan g
wees:
De zaak, en 't grondgeheim, der ftraffe, was, in 't ende,
't Verdrukken van Gods Kerk-, en 's V olks gemeene ellende :
Het bloedig moordbedryfging mid'lerwyl zyn gang:
Waar van Simonidesals wierd hy flau , en bang,
Zofcheen hem het gezicht der wreedheid af tefchrikken,
Zich wat vcrpoozen , en een weinig moeft verquikken;
Dies week hy wat van daar, en met een glas of twee,
Van heilzaam vocht verfterkt, quam weder aan zyn M
Nu had men van den buik hetdekfel weggefmeten ,
Dies wierd wat manlyk was hen van het lyf gereten,
Met een ontuchtigheid vau woorden, en gelaat,
Als op dien handel paft; de buik geopent, gaat
De hand in 't ingewand, om 't hert daar uit te halen:
Doch wat behoef ik u dit woeden af te malen ?
Die dolle blydfehap nam geen einde: lever, long,
En reuzel, diend e voor de proefran tand , en tong,
Of wierd den honden voor gefmeten; en de darmen,
Haar vattende in den mond, gevademt over d' armen:
Men plengfde met 't bloed op veelderleye wys;
Daar elk zich fchrik'lyk mê bezoedelt, als om prys;
Deesflorpten'tuitdehand; die , met'erinteplaflèn ,
Verzwoer zich dat hy noit zyn handen afzouw wallen ,
Waar aa n het bloed gedroogt mocht afgaan met 'er ty d;
Als willend' dat het dus van langerhand verflyt:
Immiddels was dit werk na 't leven afgetekent;
En wor d he t fchoon gezich t de r fchetfc (zo o me n rekent)

G Zy

n
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Zyn Hoogheid toegefchikt, op dat hy d'oogen mag
Vermeiden, en zich zelf vermaken met een' lach.
JAKOB.

Ach! ach ! he t is genoeg: me n kan my kennis geven
In wiens be7.it en macht de harten zyn gebleven,
Vermits men me t di e twee m y 't myn e ontvoer t me t
een.
NATUUR-BES.

De rom p des Ruwaart s heef t m ' het borftbeen doorge-»
fneen,
Om 't uit te halen; en dees onwaardeerb're panden
(Helaas hoe meld ik dit! ) zyn eind'lyk in de handen
Des boozen Zilverfmits gebleven, die ze aanvaart,
Inzynen neusdoek knoopt, en nu tot pronk bewaart ;
Hy dreigde ze eerft met zout en peper op te eeten,
E n , zoo' t gerucht getuigt, h y heeft'er ingebeten ;
Doch wierd hier in geftut, mits hem de heusheid verg
De zelve in zeker huis omtrent den Vy verberg
Te brengen , daar men wenfcht de zelve te bekyken,
Op dat de zekerheid van haare dood mocht blyken:
Hierzyn ze dan gebracht, en met verheugde ziel
Bekeken, tot Mevrouw ftyfvan haar zelven viel,
Van zulk een gruwelftuk, en bloedige vertooning:
Hy nam ze dan te rug; waar op men in zyn woning
De veinfters open ftiet , en zong een eeren-Pfalm,
Den Twee en vyftigften, met hoog verheven galm.
JAKOB.

Waar bleef het fnarenfpel! ko m harper, e n trompetter,
Vervul het heilig huis met maatgeluid, enzett'e r
Een' toon op dat het klink • 'tgaat anders dan het plag,
Wanneer me n deuntje s dicht' , hier va n èe n blauw e
vlag,
Daar va n een Kievits vlucht; dit's fiof o m God tepry zen,
Zyn' Naam te heiligen op Goddelyke wyzen:
Die harteknager heeft u van uw' vrees ontlaft,
En
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Ën uwe wraak volvoert; nood vry den held te gaft.
Och Joch! hoe maal ik dus! helaas! waar zynmyn' zinnen!
O dolle Broederschap, 't zy wat men ga beginnen
Van lof, o f dank, gy moordt, in deze Broedermoord,
Uw' eigen Broederen; hoewel gy rechtevoort
Den naam van Broederen niet waardig zyt te dragen,
Die zulk een gruwelftuk vol voert met welbehagen;
Maar aangezien dat haar geloofs-belydenis
Met d'uWe op d'eigen grond •, en kerk, geveftigtis ,
Zoo kan zich uw bedryf in 't moorden van myn Zonen ^
Van eigen Broedermoord niet zuiv'ren, noch verfchoanen;
En wie, i n deze Kerk, di t met een bly gebaar
Behaag'lyk opneemt, is een Broeder-moordenaar.
Wie za l my nu den dienlt bewyzen, om't gebeente,
En deerlyk overfchot j d e razende Gemeente ,
Gelyk de I3orgeren van Jabes, met gevaar
T'ontrukken in der nacht ? eer 't bloedig moord-altaar
Een fchandelyk vertoog verfchaffe, met den morgen.
NATUUR-BES.

Behaagt het u, datwy' t (zoo' t doenlyk is) bezorgen,
Wy zyn 't op ftaandevoet geherticht t'onderftaan,
Om 't jammerlyk geitel te lichten daar van daan:
Eer d'avondwoüeven, hun' opgefpanne kroppen
Uitbrakende, andermaal zich (tellen tot het roppen,
Dat tot den morgen been noch fchenkel overblyf:
Ten zy z' het moog'lyk, vooreen bloedig tydverdryf
Toefchikken tot een' roof aan hongerige gieren,
Die, door den reuk gelokt, en vlammende op de fpieren j
Men met den dag verwacht uit allerlei geweft;
Om fcheurende elk een'brok teflepen in zyn neö:
Wy gaan, met uw' verlof, o m 't werkftuk aan te Vangen.
JAKOB.

Zoo laat u, van 't gezin, bequaam gereedfehap langen.
Gz D
E
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E VROUW van ZWYNDRECHT . JAKO B DE W I T T .

V^Jch) Broeder, och ! is dit de vrucht
Van uw'vertrouwen ! word men dus,
Wanneer1 men geen gevaar beducht,
Verraden van die n Judas-kus !
Hoe heeft men , met dien fchoonen fchy n
Dat onz' Hee r Broeder af zouw gaan,
U ingelokt ; o herte-pyn!
O fnood e daa d ! o valfch verraan !
Gy beide vreesde geen gevaar,
Die noit uw leve n dierbaar acht' ,
En zyt te zamen op 't altaar
Der Vryheid, al s een Lam, geflacht :
Recht als men plag in 't Heidendom ,
Daar d'Offerpriefter voo r een Beeld,
Dat zielloos is, en doof, en ftom,
D'ellendige offers flacht, e n keelt:
O Beeld der Vryheid, afgodin
Waar i n noch geeft noc h leven woont !
O gy Befcherm-goon zelf , waa r in
Zich kracht, noch macht, noch moed betoont;
Hebt g y die gruwel aangezien ?
En, daarm'opuw'befcherming wacht' ,
Geen hulp noch byftan d kunne n bien ?
Wie kan zich dan op uwe macht
Verlaten ? wie tot uwen dienf t
Genegen vinden , word m'in nood
Verwaarlooft ? daar op 't ongezienft ,
Die bitt're Koning , d'yz'rc dood,
Gezet word in zyn heerfchappy ;
En neemt, gelyk een dwingeland ,
Dien ryksftaf, 't merk der razerny,
Van zyn verfchrikking i n de hand:
Want daar men zacht ten grave gaat,
Is
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Is lieff'lykheid , en ftille ruft ;
Maar daar me n da s zyn leve n laat ,
Daar heerfch t de Bloedbeul n a zyn '
Hoe word gy. , 6 doorluchtig paar ,
O myn e Broeders, dit gewaar !
JAKOB.

Ö Dochter , zul k ee n flachting
Gedyd to t gee n kleinachrin g
Der dierb'r e flacht-offerhande;
Die, fchoon me n z e hee l verbrande ,
Met glor i va n d'altaare n
Der Vryhei d op zou w vare n :
Der Vryhei d , die met eene n
Geworpen i s daar henen ;
Doch di e me n nie t ka n doemen ,
Met flecht , en fnood , te noemen ;
-Als wierdfe , zouder kennis ,
Met plechtigheid , en fchennis ,
Der Heid'ne n aangebeden :
Maar z ' is , i n heerlykheden ,
Het Denkbeeld , dat, van boven ,
Van ui t die n Ho f der hoven ,
Zyn weze n za l bekomen :
Alwaar Hy opgenome n
Die haa r in ' t lich t za l brengen ,
Dit fomtyd s wi l gehengen ,
Dat m ' hier , va n deug d verbaftert ,
Haar waard e doemt , e n laftert ,
En nie t en kan bevatte n
De rykdo m va n haa r fchatten :
N u zie t me n fom d e drale n
Haars fchoonheid s nederdalen ,
In ' t geeft'lyk , e n i n 't lyflyk ;
Maar zelde n lan g verblyPlyk :
Terwylze, noc h beflotcn ,
Gehuisveft by dien Grooten,
G3
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Die mede aldus, voor dezen ,
Ontmaaxelt i n zyn weien ,
Gedacht wierd , en gefchonden ;
En wi e n u wor d bevonde n
Die Vryhei d aa n t e voeden ,
Gedoogt he t zelv e woeden ,
Vau ' t boo s geflach t o p aarde :
Om hoo g ftond hoo g i n waard e
Voor alle r tyde n tyd e
De Wysheid ; en hie r wyde
Die Hoogepriefter med e
De Vryhei d har e (lede :
N u naad're n z e in nabyhei d
De Wyshei d e n d e V.ryheid ,
Zy di e als dapp're Helde n
Zich t'hare n diend e fielden ;
Haar, in die n dienf t verflagen ,
Als offers opgedragen .
Maar dez e Koning, die de doo d
Verbeeld, en va n zyn ' gunftgenoo t
Gehandhaaft, plet, en nederftoot ;
Verftrekt althan s he t heilig Beeld ,
Waarom men danft, en zingt, enlpeeh ^
Hoewel h y worgt, en flacht , en keelt :
En fchoo n h y voprtflaat * als verwoed ,
En knaag t he t vleefch, en florpt het bloed ,
Door fchenni s e n verderf gevoed ;
Men ach t he m groot , men bi d hem aan ,
Als dach t men dat men kolt beftaan ,
Daar m ' alle s ziet t e gronde gaan :
Tot da t men' t voel , hoe' t fchcn-geweld ,
En 't moordgeweer , verdelgt, e n velt ,
En nederwerpt ; maar nie t hcrftelt :
En kryg t me n da n (gely k di t zeer
Rechtvaardig is ) va n zulk ee n Heer
Een zulken loon , wateifchtme n meer ?

( los )
D E VROU W VA N ZWYNDRECHT . N A T U U R - E N
STAAT-BESCHOUWERS. JAKOB DE W I T T .

D

aar zyn d e Mannen me t de Lyken !
Ai my! ai my! hoe klopt my n hert !
'k Voe l ho e de beenen my bezwyken !
Och, Vader , och ! 6 fmert, 6 fmert!
NATUUR-BES.

Men zal ze op 't Ledikan t hie r binnen nederleggèn;
Of vind men 't elders goed, Mevrouw die kan he t zeggen.
VROUW VA N ZWÏNDRECHT .

Wat za l i k zeggen, ach ! ach! ach!
Ja legze op't Ledikan t te r neder:
Daar eerf t my n een e Broeder lag ,
In droeven toeftel , leit hy wede r
In veel verfchrikkelykc r (land :
O moordkuil , e n geen Ledikant !
Daar legge n nu di e beide rompen ,
Myn Broeders , o p zoo fnooden leef t
En uitgerekt , e n ingekrompen ,
Ontwydt, ontwydt, ontleedt, ontvleefcht;
Helaas! wie ka n hier een van beije n
Althans met kennis onderfcheijen !
O Vade r zie t uw' Zone n aan ,
In zulk een ' toeftel ; zie t ze , 6 Vader!
Hoe afgerecht , e n ongedaan ,
Onteert, ontmaakfelt be i te gader ;
Ziet of gy dees uw' Zone n kent :
O fchendi g ftuk ! o deerly k end !
Wat zegj e Kind ?

JAKOB.

VROUW VA N Z W Ï N D R E C H T .

Zie hier uw'Zonen.
G 4 JA
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JAKOB.

Ik heb haat lang gezoch t t e zien ;
Waar zynz e ? datfe zic h vertoonen;
Is Jan allee n ? zoo i s miflchie n
Kornelis noc h nie t opgekomen ;
Of heeft me n ze alle be i vernomen ?

VROUW va n ZWYNDRECHT ,

Zy zy n hie r beide .

JAKOB.

Maar bezet
Van zo a veet volks, om haa r te fpreken ;
Ik ma g haa r wachten i n ' t faltt ,
Tot da t d e menfehe n zy n geweken :
Hóe gaat het ? blyf t d e Vloot i n Zee?
Of werptf e he t anke r o p de ree ?
Wat doe n hier deze onnutte krengen ?
Deez' afgevilde (takke n vleefch ?
Men ma g ze wel n a buiten brengen :
'k Wouw da t men my myn ' Zoonen wees.
VROUW va n ZWYNDRECHT .

Och, vader , och !

JAKOB.

Welja, wiebrocht'e r
Hierbinnen? do e ze weg, my n Dochter.
N A T UUR-BFS .

Helaas! de droefheid heeft zoo krachtig hem geraakt,
Dat zulk s 't verftan d beroert , e n ' r brei n onbruikbaa r
/maakt..
VROUW va n ZWYNDRECHT .

Och, och, och, oqh, och,och! wy treuren om de dooden,
Dat om de levende veel meerder is van nooden:
Nicht Anna mag een lyk geworden zyn alree;
Èn Vader mymert ach! van zulk een harten-wee ;
Verftcrk my, ó my n Godl dat , doo r uw ' krach t geholpen ,
Ik my niet va^'t gewicht der droefheid voel beftolpen!
't Be.
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'tBehaageü, datgymy , o p dat ik niet en zwicht,
Myn xwakheid ondcrftut, of deze laft verlicht.
JAKOB.

Nu triumfee r i k i n he t midden
Van bei myn Zoonen : welk ee n vreugd
Gevoel ik om hun Helden-deugd!
Brittanje komt om vrede bidden:
Weeft welkom , zegenrykft e Spruit ,
'k Omhel s u, 6 myn Eerftgeboren !
Nu Chattha m gaf den moed verloren;
Hoe vloog het fchel gerucht voor uit ,
Op zulk een' weerklank van uw' daden:
Nu heef t uw Deugd den Staat gered;
En 't Vaderland van 't hert gezet
Den laft waa r met het was beladen,
En naulyks eenige uitkomlt zag
Van bei dees Koningklyke Vlooten:
En leg t g' helaas! hier dood gefèhooten,
Op 't ichoonfte, in 't midden van den flag!
Terwyl uw' Broeder wor d doorregen,
Die u zoo manlyk bood de hand
In zyn bedryf, e n zorg, t e land;
Hy geeft d e geeft aa n 's moorders degen.
Och, och, och, och, och, och, och, och!
Ik voel dat myne zinnen dwalen ,
En dat myn zwakheid raakt aan 't malen
Op ydelheid, en valfch bedrog:
Myn Zoonen van 't geweld verflonden,
Zyn dus vermoord; nu wys me, is dit
Kornelis ? en dit Jan de Witt ?
Vaar wel myn waardfte, ik kus uw' wonden;
Op dat ik my te rugge keer:
Och, och , och, och! ik ken niet meer.
NATUUR-BES.

Helaas! de droefhei d wee r van 't voorwer p aange -
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Vernieuwt in 's Vaders geeft die treurigfte aller doffen ;
't Verftandeen poo s bedwelmt, kom t weder, daa r de
kracht
Der geeften , ' t gee n Natuu r nie t mee r heef t i n haa r
macht,
Wil werken; 't welk in ftê van tranen, na 't verdroogen
Der klieren, nu he t bloed aan drupp'len drukt uit d'oogen;
Zy rollen langs de wang, van bloed met nat vermengt,
Die ze uit haar uiterfte gepoog te voorfchyn brengt .
Och of het Vaderland die weedom kon gevoelen ?
Om met zyn hartebloed, en tranen , art e fpoele n
Dat onwaardeerb're bloed; waar van het al te fpa
Den pry s erkennen zal; wanneer't, o p d'ongen a
Derfelftevyanden, za l dry ven op de baren
Der Staat-ontfteltenis; daar yder onervare n
Voor't woedeude onweer fchrikt, e n vaf t d e doodver f
zet,
En niet bevroeden kan, waar'tza l belanden , me t
Den Staats-hul k , die gefchokt, en gruwzaa m voort gedreven ,
Dreigt eiken oogenblik den laatften (loo t te geven;
V an voorzorg, raad, en trouw, en toeverzicht ontbloot,
En alle s wat haa r kan behoude n i n de n nood :
Hoe wil n u Engeland van volle vreugde fchateren!
Nadien 't verbrooken ziet dien geeffel z y ner wateren:
Dit 's heel een and're tyd, als toen op Tou werhil
De Koning met het oog vol traanen, doodfeh, en ftil ,
Gingwand'len, om 't befcheidderZeemaar a f te wachten,
Daar he m d'omftandighêe n i n ' s dood s benauwthei d
brachten:
Dit's heel een and're tyd, als toen hee l Engeland,
Voor Cbattham , uit den ftroom , de weerflag van den
brand
Om 't hert floeg*, of wanneer 't in Soulsbay al zyn aderen
Zag
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Zag krimpen , toen alhie r de Zeeleeuw was aa n 't na deren:
Ook Vrankryk moet die vreugd-gevoelen, al s bewuft ,
Hoe zulk een tegenftand geveld leit, e n gebluft ,
Met dees Gebroederen, wierwysheid , ingefpannen ,
Meer kragten dan een heir van veertig duizend mannen,
Datongebreidelt, o f onachtzaam, gaa t t e veld,
Kon zette n i n d e fchaal, daar ' t Staatshei l zwicht e o f
held':
Nu zyn die beide voor hun Koningklyke Vloten
Van zulk een vrees ontlaft; het is hen niet ontfchoten,
Met zulk een vuur van twift, e n oproer, landverraad ,
En 't hoogfte Staats-verderf, te (lichten in den Staat :
Maar dit is 't onderfcheid, dat g' uwe tro u wfte Vaders
Voor Landverraders fcheld; en keurt de Landverraders
Voor Vaders van den Staat: dié Vorften zyn niet blind ,
Zy zien wel, dat althans het fpoorloos Staats-bewind
Den wyzen breidel mift, die s zynze buiten vreezen
Dat immermeer den Staat weer zoo geducht zal wezen,
Om haar te hiud'ren in haar opzet, of befluit :
Of dat het zacht beftuur hun ' onderzate n ui t
Zal lokken , o m alhier, geruf t e n ftil gezeten ,
De dwingelandfche macht der Vorften te vergeten,
Die bloed afperflèn ui t den armen Onderdaan,
En niet gedoogen, dat de toevlucht op zal ftaan
Die hier genoten wicrd: O razend e gemeent e
Stort vry (u u knaagj e ' t vleefc h ) uw' tranen op 't gebeente :
Gy hebt uw' vyanden die blydfchap toegebracht:
Hoewel geen naberouw, geen traanen , geene klacht
Oit machtig wezen zal u vanden hals te-weuden,
Dien opgedrukten laf t van jamm'rcn en ellenden.
Maargy, ontlaf t het hert, 6 Vader, e n Mevrouw ,
En-matig uwen geeft van d'al tebitt'ren rouw :
't Behaag ü uit dees plaats, e n wonin g t e vertrekken,
Eer weer de razerny een nachtftorm koom verwekken;

( io8 )
Indienze word gewaar hoe zy het tyd verdryf
Der lyke n mill, om dan de levende te lyf
Te willen, om met die haar dol vermaak te wagen,
Dat haar aan 't overfchot der dooden is omdragen:
't Believe u, veiligheid te zoeken in een huis
Dat geert vermoeden geeft, en van het Straat -gedruifeh
Meer afgefcheide ftaat: wy zullen met den morgen
Terlyk-enftaci-plicht, watnoodigis , bezorgen .
Dit is der dingen lot en wiflèlbare ftand ,
Al wat beneden maan befpeurt word ingeplant;
Alleen van herten God te vreezen maakt beftendig:
Al wat van buiten komt maakt niemant ooit el lendig,
Die ^ hier gegrondveft, zich bevredigt, of genoegt
Met al wat God gedoogt, of wat zyn wil toevoegt.
Dees Saturdag, voor honderd jaar,
Wierd een gelyke drift gewaar ;
Wanneer Parys haar Moord-gemartcl
Toereedende, op den Zonnendag
De Hoogtyd vierde van Sint Bartel:
Maar met een naar en bang beklag
Voor die't Hervorm t Geloo f beleden:
En yvert dat Geloof op heden
Met blydfehap op den zelven voet
In gruw'lykheên va n moord en bloed!
Hoe komt dit blad dus omgeflagen ?
Of is ' t, om dat veellicht de Kerk,
Nu manlyk in 't geloof en fterk,
Dees vaftc fpyz e kan verdragen?
Of was zyn Hoogheid zel f miflèhien
Beluft, n a 't leve n eens te zien,
Hoe 't Bloed , waar ui t hy is gefproten,
Van 's Vaders, en van 's Moeders zy,
Door Moorders handen wierd vergoten;
Zoo kan hy 't lyk van Coligny,

De
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De fcheut van Wilhem, Henriks leven
Aan't moordme s in zyn koets gebleven,
En Karel, op het moordfchavot
Onwettig doo r de byl geknot,
(Al Grootevaars van zynen bloede)
Ten vollen zien in deze Twee:
Daar 't Treurfpe l va n zyn eigen we e
Hem word getoont, i n zulk een woede.
Het zy dan dat hy dns beftap'
De Tweede, e n Derde, e n Vierde trap
Van 't bloed, en fchyne in't bloed te fmoren;
Hy kan hier , o p een zelve wys,
Zyn oógen voeden, al s zyn oorcn,
Gelyk de Koning te Parys:
O fchrik'lyk , 6 verwoed aanfchouwen!
Maar Iaat ook dan hem 't einde onthouwen
Van Karel 5 wien de zichtb're wraak
Des Hemels trof in deze zaak:
Wanneer, in' t Jaatfte van zyn leven,
Al d'openingen aa n zyn lyf ,
Tot ftraf der bloedluft, aan' t bedryf
Der Moord t e kennen, bloe d uitgeven.
Voltrokkep in April 1673.
E I N D E .
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Geduldige Vrouwe de With;
JL^I aer groetênijfe dient defe als dat ick met kan naê
latten va» u l. bekent [te] maeken boe dat bedro#ft\ben\
dat toe ick tot gevliet was acht dage voor fin doot
[ick ]
maer fprack doen fonder kennis
maer beb nu. eer/i bevonde vonde wat een vry gemoet
vermag hoe vrimoedig by fijn recbters aenfprack maer
het moch hem niet boete , en wet dat ick geen pyn aen
hem gefpaert en heb en geduerea fy pyn dag voerde by
fijn rechters voor de vierfchaer van godt almacbtigh en
fegge daet noeyt iet anderen is gevracht als of by de barbier \jtiet\ daer toe en hadt omgekoft en feyde dat by dat
fttkken fchelm niet vertrouwt foude hebben maer niemand als fy f elven , en feyde in de groote pyn o godt nu
gevoel ick dat gby een groot godt fyt want nu gevoel ick
geen pyn meer en feyde dat noyt gedacht hadt fulcken
fchelm fiuck daer is hém oock noyt gevragt van veraedery
ogh dat ick foo geluyckygb was geweejl als u l. man dat
ick om een ander niet te geval te kome niet en hadt gehogen en bidde [gy het my vergeeft\ en niet enwilgedencken dat ick 'u l. man zaliger hebbe aengedaen want
ick het [uyi\ vrees heb gedaen al foude ick \daar~] de doot
op moeten fierven foo moet ick bekenne dat by onfcbuldig
is gejlorven maer die daer bant daedigb aen [ • . . . ]
wee die barbie wil myn met. lannetge Pieter foo is fy
genaemt die defe Brief brnck tog fo fegge dat gby het
ghy het myn vergeeft godt hoop ick f al uw e byfiaen wil
tog defe brief aen niemant latte \fien\ tenwaerickquant
te

( I l l )

tt fterve ick foüde om al het goet van de werélt wederom
opfoo een manier[niemand willen] f'men godt wilt haar
vergeven ïckfcbrïck als ick daer aen gedenck en dat oordeel

U L. Verpüchtft e Diennae r
JAN CORSTYAENSE .
[het opfchrift was]
in hande n va n Mevrouw d e With
tot Rotterdam
met Vriendt.
D ez e Brief, me t een Vroowelyk e , of Kinderlyke
hand gefchreven, ook met zoodanige fpelling, al s hier
in alle s is gevolgt; mitsgaders in d e pen-blyving eeni ger woorden , of redenen (di e hier, naar vereiflehin g
van den zin , in text-haake n zy o ingevoegt) insgelyks
verdubbelingeeniger woorden, med e alhie r te zien; is
omtrent Mey , deze s Jaars 1673. aan de Weduwe Rn»
waardinneDeWith, to t Rotterdam , in eigen hande n
gegeven, van zekere Vrouw, welke zeide, datfe Jan netje Pieter s heete, datfe tot Haarlem woonachtig was,
en datfe op expres verfoek v en ordere , vanden Scherprechter, alhie r tot Rotterdam gekome n was , om de zen Brief perfbonlyk te behandigen; e n met eene , o m
aoo lang o m vergiffeni s voo r de n Scherprechter , b y
Mevrouwc d e Weduwe JRuwaardinne aa n t e houden ,
tot datfe d e felv e va n haa r door volkom e toezegging ,
verkreegen had .
Die haar oo k gaarne , en . gewillig, te n behoeve van
den leedweze n bewyzende n Scherprechte r , is gege ven tn vergunt .
SEN-
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SENTENTIE.

H

et Hof van Holt and, gezien en gee x amineert hebbende , de Stukken en Munimenten by den Procureur
Generaal van den zelven Hove overgegeven, tot lajle
van Mr . K Ö R N E L I S D E W I T T ,

Oud-Burgermee-

fter der Stad Dordrecht , en Ruardvan den Lande van
Putten, jegenwoordig Gevangen op de Voor-poorte van
den zelven Hove, mitsgaders zyn examinatie en confrontatien, als mede 't geene van wegen den voorfz-Gevan*
gen is overgelevert , en voorts overwogen hebbende het
geen ter materie dienende is, en eenigfints heeft mogen
moveeren': Verklaard den zelve Gevangen vervallen van
alle zyn Digniteyten en "Eer-Ambten by hem tot mg toe
bediend, pand hem voorts uit den Lande van Holland
ep IVeJi-Vriefiand, zonder daar ooit wederom in te komen* op f ten* van zwaarder ftraffe , te ruimen dezelve
Landen met den eerjlen, en condemneert hem in de koften enmifenvanjf'uftitie, tottauxatie en moderatie van
den voorfchreven Hove. A ö u m by de Heeren Adriaan
Paauw, Heere van Bennebroek, Pr<ejident, Aalbreg t
Nicrop, Wille m Goes, Heere van Boekhorftenburg ,
Frederik va n Lier, Heere van Zoetermeer, Corneli s
Baan, ««Matttieu s Gooi , RJatsluidenvan Hollanden
Weft-Vriefland, engepronuncieert op de Voor-poorte van
den zelve» Hove, op den twintigflen Auguftt 1671.

In kenniflè van my,
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