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INLEIDING
Zoals de chronologische literatuurlijst bewijst, is er voor en na nogal wat
over Starter geschreven. Starter was niet een man om naar "een stil en gerust leven" te streven. En toch weten we, vooral wat zijn leven betreft, als
het op details aankomt, veel te weinig van hem. Wij hebben geen zekerheid
in welk jaar hij geboren is (1593? 1594?) noch omtrent de plaats van zijn
geboorte (Londen? Amsterdam ?). Dat hij van Engelse afstamming is, staat
wel vast, maar niet tot welke geestelijke kring zijn ouders behoorden;
tegenover de opvatting, dat ze zouden hebben behoord tot de Brownisten,
een secte van Puriteinse Calvinisten, die zich niet met de Anglicaanse Staatskerk konden verenigen, heeft Buitendijk aannemelijk gemaakt, dat we ze
moeten zoeken in een groep, die uit zakelijke overwegingen naar hier
kwamen en hier liberaler werden dan ze in Engeland geweest zouden zijn.
Starter en zijn twee broers trouwen alle drie in de Nederlandse Hervormde
Kerk. Dit wijst op assimilatie. Die assimilatie vinden we ook in de persoon
en het werk van de dichter Starter, want Starter moge (zoals Bachrach nog
eens heeft aangetoond) een niet te verwaarlozen bemiddelende rol gespeeld
hebben in de Anglo-Nederlandse relaties in de Nederlandse en Friese cultuurgeschiedenis, hij is toch wel bij uitstek een Nederlands auteur, die de
taal van zijn nieuwe vaderland hanteert alsof het zijn moedertaal was.
Starter heeft ongetwijfeld een goede opleiding genoten, maar bij wie, in
welke school? Uit de analyse van een vroeg nieuwjaarslied, niet in de Friese
Lusthof opgenomen, heeft Buitendijk geconcludeerd, dat Starter afkeer
blijkt te hebben van godsdiensttwisten en schijnheiligheid, dat hij een oprechte vroomheid laat zien en misschien de invloed van de gereformeerde
verkiezingsleer heeft ondergaan. Uit een later nieuwjaarslied, wel in de
Lusthof opgenomen, zou dan een evolutie blijken: de vroom-opgevoede
Starter zou door het leven van artist-bohémien gekomen zijn tot een vroomheid, die niet veel meer is dan een concessie aan de wereld. Hij is fel als
patriot, Oranjeklant, Anti-Spaans, anti-Rooms, maar koel wat de godsdienst
betreft. In elk geval is het duidelijk, dat Starter zich al jong een zekere plaats
verworven heeft in de Amsterdamse literaire wereld. Ook zijn werkzaamheid als uitgever is daar begonnen: uit dejaren 1611 en 1613 zijn in totaal 9
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uitgaven bekend, die zijn naam of mee zijn naam dragen (de beide boeken
uit 1612 heeft hij met W. J. Blaeu uitgegeven).
In mei 1614 vestigt Starter zich als boekverkoper in Leeuwarden; in de
beide volgende jaren is hij ook als uitgever werkzaam (per jaar 5 uitgaven).
Nog in augustus 1614 huwt hij de in Leeuwarden geboren Nieske Hendricx
dr. Harderwijck. Waarom hij naar Leeuwarden ging, zal wel nooit helemaal
uitgemaakt kunnen worden. Kende hij Nieske al? Trok de overeenkomst
tussen de Engelse en de Friese volksaard hem? Wist hij van het Leeuwarder
muziekleven? Had zijn artistieke vriend P. Feddes uit Harlingen hem op dit
spoor gezet ? Vermoedde hij in Leeuwarden minder concurrentie te zullen
vinden? Hoe dan ook, hij vond in Friesland ongetwijfeld een milieu van
adel en gezeten burgerij, vatbaar voor de Engels-georiënteerde literaire
cultuur van lied, zang en spel; hij moet al spoedig een leidende rol hebben
gespeeld.
In deze jaren moet zijn literaire aanleg onder deze impuls tot ontwikkeling
zijn gekomen; waarschijnlijk heeft hij zelfs teveel tijd aan de Muze geöfferd
om daarnaast zijn zaken behoorlijk te kunnen behartigen. Hij mag ook te
veel als grand seigneur hebben geleefd. In elk geval zit hij in 1616 al dik in de
moeilijkheden. Hij kan zijn schulden niet betalen en verliest processen daarover. Dat zal wel mee er toe geleid hebben, dat hij brooddichter wordt;
het eerste bruiloftsgedicht, waarvan wij weten, werd geschreven op een
huwelijk dat 3 july 1616 voltrokken werd - weldra was Starter de erkende
"bruilofthymen" .
De volgende jaren moeten roerig geweest zijn. Niet alleen vanwege de
bruiloften, waarvoor hij zijn gedichten moest leveren, niet alleen om de
processen over schulden en burenruzies, waarin hij gewikkeld wordt en
waarbij hij zich een onbeheerst en wraakzuchtig iemand toont. Die geprikkeldheid kon wel eens verband houden met succes en tegenslag op literair
gebied: in 1617 werd, ongetwijfeld met krachtige medewerking van Starter,
de rederijkerskamer "Och mocht het rysen" opgericht, het waren Starters
stukken die daar werden opgevoerd (1618 "Timbre de Cordone" en
"Daraide"), maar de bemoeiing van kerkelijke kant leidde er toe, dat 9 januari 1619 Gedeputeerde Staten "Jan Starter cum socijs" het gebruik van
"sLands-Tuchthuijs" ontzeggen; begin november van dat jaar verkoopt hij
de toneelbenodigdheden en de stukken aan Samuel Coster in Amsterdam.
De glorie duurde dus maar kort.
Hij levert dan opnieuw een aantal bruiloftsdichten en wordt 22 juni 1620
als juridisch student in Franeker ingeschreven. Ook deze verandering is niet
helemaal duidelijk. Werd de grond hem in Leeuwarden te warm onder de
voeten? Hij hád connecties in Franeker, is hij op advies van een goede vriend
(Hector Bouricius, juist in die tijd professor in het recht geworden) werke10

lijk van plan geweest, zich aan die studie te wijden en de lier aan de wilgen t
hangen? Dit'zou men uit het bruiloftsdicht op E. C. Eland haast opmaken.
Maar gecombineerd dan met de uitgeverij.
Hoe dan ook, er is niet van gekomen. Starter moet ook nog al eens op reis
zijn geweest. Ook in Franeker maakt hij schulden o.a. voor een behoorlijke
hoeveelheid bier en brandewijn; in november 1622 wordt er boelgoed
gehouden. De "Daraide" mag in Amsterdam worden opgevoerd (25 februari 1621), de uitgave van de Friese Lusthof mag een groot succes worden
(eerste druk 1621), dit alles neemt niet weg, dat Starter in die Franeker tijd
steeds meer een brooddichter wordt, die met het "presenteren" van zijn
gelegenheidsverzen (o.a. op willem Lodewijk) zich een bestaan tracht te
verschaffen en daarbij veel buiten zijn woonplaats vertoeft.
In augustus 1622 verplichten 21 Amsterdamse kooplieden zich "om den
persoon van Jan Jansen Starter alhyer te houden" hem wekelijks f 12,- te
betalen, waarvoor zij dan "acces" krijgen tot alles wat hij schrijft of geschreven heeft; hij moet afschrijven wat zij wensen voor 3 stuivers de bladzijde en nieuw werk leveren "tot een billicke pryse" (een liedje f2,-, een
bruiloftsgedicht f 6,-, "andere rymeryen naer advenant"). Dan is de afstand tot historieschrijver en courantier ook niet zo groot meer. Met zijn
broer gaat hij mee in het leger van de graaf van Mansfelt, die door Duitsland,
Moravië en Hongarije naar Bosnië trekt; Mansfelt vond op 30 november
1626 de dood, Starter was reeds in september van dat jaar overleden.
Niet zonder reden meende ik in 1940 te mogen schrijven: "Een snelle
opkomst, een korte periode van helle schittering, een diepe val. Londen,
Amsterdam, Leeuwarden, Franeker, leurend door Nederland, op mars door
Duitsland. Kind van emigranten, boekhandelaar-uitgever, gevierd dichter,
regisseur, student, venter met eigen gelegenheidswerk, historieschrijverfourageur. Als de snel-wisselende beelden van een boeiende fum schieten de
momenten uit dit avontuurlijk schrijversleven aan ons oog voorbij".
Deze uitgave beoogt de eerste editie van de "Friesche Lust-hof" van 1621
compleet weer te geven, met uitzondering dan van de lofdichten op Starter,
die, hoe typerend ook op zichzelf, naar onze mening hier gemist konden
worden. Ik heb het exemplaar van de Stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden
ten grondslag gelegd; de titelprent en het portret van Starter, die daarin
ontbreken, werden uit het exemplaar van de Groninger Universiteitsbibliotheek overgenomen (dat bovendien nog een vers op het portret v:m
Starter en een lijst van begunstigers bevat, die hier werden weggelaten,
omdat deze bladzijden ingelast zijn en niet in de andere exemplaren van de
druk voorkomen). De uitgave is een quarto-editie in oblong, met signaturen
op het eerste, tweede en derde blad van elk katern, lopende van A tot en met
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X 1. Het voorwerk heeft een afzonderlijke signaturenreeks (*4, *4, **4,
***2), waarvan de herhaling van de eerste signatuur één van de vrij talrijke
eigenaardigheden is van deze editie die een nogal gecompliceerde drukgeschiedenis heeft gehad I. De paginering loopt van 1 tot en met 178,
waarbij echter na 152 abusievelijk is verder gegaan met 163 enz. Uit de
signaturen en de custoden blijkt dat er geen sprake is van een omissie.
De Boertigheden hebben een eigen Franse titel en geen paginering maar
welletteraanduiding. Dit deel staat dus enigszins los van de rest en men zou
kunnen denken, dat ze oorspronkelijk niet bij de Lusthofbehoorden. Daartegen pleit echter, dat het Register zowel op de Lusthof als op de Boertigheden betrekking heeft, al moet worden opgemerkt, dat dit register alleen
in de b-serie voorkomt (Kleerkooper, Bibliographie bI. 30) en waar het in de
a-exemplaren verschijnt (in het Leeuwarder) daar duidelijk is ingevoegd
(met Starters vers "Tot den goedgvnstigen Leser"). Het nauw verbonden
zijn van Boertigheden en Lusthof blijkt misschien nog meer uit de verwijzing, in het "Kluchtigh t'samen-Gesang" (Ba), bij een melodie, naar een
pagina uit de Lusthof.
Aan deze eerste druk van de "Friesche Lust-hof" was voorafgegaan
"I. I. Starters / Lust-hoofken / verciert met vele / Liedekens, Bruijlofts /
dichten ende copere / platen / T'Vtrecht, / Bij Jan Amelissoon, / in het
vergulde ABC (1621)".
Starter heeft zich in zijn "Friesche Lust-hof" zeer verontwaardigd uitgelaten, dat het "Lust-hoofken" ("snooden voddery") verschenen was, hoewel
de verzamelaar beloofd had van zijn voornemen af te zien. Het "Lusthoofken" bevat aan de ene kant enkele verzen, die niet in de Lusthof voorkomen, maar mist veel meer daar uit. Daarom besloot ik tot uitgave van de
Lusthof, hoewel een herdruk van het Lusthoofken zeker gemotiveerd zou
kunnen worden, al was het maar omdat daarin de oudste lezingen van de
opgenomen verzen worden weergegeven.
Ik heb die eerste druk zo veel mogelijk gevolgd, tot in de interpunctie.
met één uitzondering: de staande streepjes heb ik door komma's vervangen.
Slechts de volgende onmiskenbare zetfouten werden verbeterd: bI. 60,
r. 37 "sy" tot "hij"; bI. 74, r. 13 "de" tot "te"; bI. 76, r. 11 "een" tot
"en"; bI. 85, r. 22 "al mijn" tot "mijn al"; bI. 100, r. 65 "in praten" tot
"in 't praten"; bI. 105, r. 113 "voorder' tot "voordeel"; bI. 112, r. 23 "de"
tot "te"; bI. 120, r. 60 "opgheleyd" tot "op gheleyd"; bI. 128, r. 42 en 50
"Hanckama" tot "Hauckama"; bI. 128, r. 49 "Ccharl" tot "Scharl" ; bI. 130
1 Voor wie niet vertrouwd is met het zetters-alfabet volgen hier de letters der signaturen ~
ABCDEFGHlKLMNOPQRSTVX; i.p.v. T 3 is abusievelijk A 3 gezet.
I Deze blijft hier verder buiten beschouwing.
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r. 111 "yet" tot "nyet"; bI. 139, r. 12 "blast" tot "blaest"; bI. 141, r. 13
"my" tot "myn"; bI. 144, r. 18 "wetenschapen" tot "wetenschappen";
bI. 163, r. 51 "streeckt" tot "streeck"; bI. 191, r. 33 "zeyl-steyn" tot
"zeyl-steen"; bI. 191, r. 42 "deughs" tot "deughds" ; bI. 202, r. 21 "preeckt"
tot "spreeckt"; bI. 206, r. 34 "paden" tot "baden"; bI. 229, r. 272 "het" tot
"her"; bI. 257, r. 29 "huwen" tot "duwen".
De paginering van de eerste editie vindt men bij de cijfers tussen [ J.
Met de, beknopt gehouden, woordverklaringen ben ik, dat ben ik mij
bewust, allerminst zuinig geweest; herhaling, behalve dan in hetzelfde
gedicht, heb ik niet vermeden. Ik deed dit ten behoeve van de lezer, die
dikwijls niet de hele Lusthof zal lezen, maar hier en daar een greep doet en
dan, hoop ik, vindt wat hij nodig heeft.
Tenslotte rest mij de aangename plicht, mijn dank te betuigen aan het
personeel van de Provinciale Bibliotheek, maar vooral aan de heren Van
Lennep en Dolk van de Stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden, die mij niet
alleen genereus hun Lmthof leenden, maar mij ook geriefden met gegevens
over de personen, voor wie Starter zijn bruiloftsliederen schreef.

J.

H.

BROUWER
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FRIESCHE
LUS T-H 0 F,
Beplant met verscheyde stichtelyke
Minne-Liedekens / Gedichten / ende Boertige Kluchten.
DOOR
IAN IANSZ. STARTER. SS. LL. ST.
Met schoone kopere Figueren verçierd; ende by alle onbekende wysen,
de Noten, ofte Musycke gevoeght,
Door
Mr. IAQVES VREDEMAN, Musyck-M r . der Stadt Leeuwarden.

T' AMSTELREDAM,
Gedruckt by Paulus van Ravesteyn. Anno 1621.
Voor Dirck Pietersz: Voscuyl, Boeck-verkooper inden witten Engel.

1.

STARTER

TOT DEN GOEDGVNSTIGEN LESER
1

5

10

15

20

GHY die u lusten schept uyt aengename vreughd;
Die nergens overschrijd de palen vande deughd,
Of Wetten vande schaemt: die sonder suyvere ooren
Te quetsen, Maeghd en Weuw vrypostigh aen mach hooren.
Comt slaet u oogen op dit Lust-Hof, door mijn hand,
Tot vreughd van uwe Geest, beschreven en beplant
Met Liedjes vande min, met vrolijcke Gedichten,
Met Kluchten tot vermaeck, en R ymen om te stichten.
Die ick met vrye wil nu yeder een aenbied,
Niet tegens mynen danck, als 't eertijds is geschied.
Doen u van V trecht quam een voddery te voren
By een geschraept door een, die (soo ick acht) verloren
Heeft red'lijckheyd en schaemt: Want d' Eer-dief van mijn lof
Nam tegens mynen wil die Bloemen uyt mijn Hof,
En heeft na syn vernuft en beestigheyd haer bladen
Met vlecken grof en veel belemmert en beladen,
En soo ten thoon gesteld; dat ick my daer van schaem:
Iae dat noch 't snoodst is, die bekleed met mynen naem
En beeltenis; als of ick daer toe had geseten,
En tot zijn broddery gestemt had met mijn weten:
Daer ick het achten sal, soo Iangh mijn PoIse slaet,
't Onredelijckste stuck, d' onlydelijckste smaet,

Titel: goedgvnstigen: welwillende.
2 palen: grenzen.
3 suyvere: reine.
4 Weuw: weduwe; vrypostigh: vrijelijk; mach:
kan.
9 met vrye wil: uit vrije verkiezing.
10 danck : zin.
11 doen: toen; voddery: vod; quam.. te voren:
in handen kwam.
12 een: iemand; soo: naar.

15 na: naar.
16 be lemmert : beklad.
17 daer van: daarover.
18 dat: wat; 't snoodst: ergst; bekleed met: voorzien van.
19 daer toe had geseten : daarvoor geposeerd had.
20 broddery: geknoei; ges temt : toestemruing gegeven; met mijn weten: willens en wetens.
21 daer: terwijl.
22 onlydelijck: onduldbaar.
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Die immermeer aen my betoond is of bewesen,
Waer van men altemets sal mijn gevoelen les en :
25 Want wat onbillijckers kon immermeer gescruen?
Het voorbereysel had hy van dit werck gesien,
Hy wist dat met mijn wil, en tot hoe groote kosten
Des Druckers, d' arbeyds-lien dit Lust-Hof eerst begosten,
En daerom 't afgestaen: den Drucker voor syn hooft
30 Daer noyt naer om te sien met hand en mond belooft,
En komt noch nae die tijd (niet achtend' op syn Eeden
Bevestight met syn hand, veel minder op de reden.)
Wtgeven sulcken werck! soo snooden voddery!
Den Drucker tot verderf, en tot een spyt van my!
35 G'lijck offer inde Wereld voor hem niet was te drucken,
Ofhy most my mijn eer, mijn Druckers nut ontrucken,
Wel, wie weet hoe de wraeck voor dees geleden hoon
Hem noch bereyden sal syn welverdienden loon?
En ben ick die ick ben, syn schade of zijn schanden
40 Sal vloijen uyt mijn pen, of springen uyt mijn handen,
Nae dat de tijd het rad van myne sinnen leyd,
Of dat gelegentheyd stuerd mijn genegentheyd.
En ondertusschen, ghy Lief-hebbers der Gesangen
wilt met een gonstigh oogh dit eerste boeck ontfangen.
45 En singht een reys rondom, en u daer mee vermaeckt,
Tot dat het tweede boeck weer uyt den Oven raeckt,
't Welck daedlijck volgen sal, soo veer ick kan bemercken
Dat ghy in 't minste schept behagen in mijn wercken:
Want eerelijcke loon des arbeyds last versoet,
50 Die schade door onlust vaeck achter blyven doet.

Gonst baerd Nijd.

snooden: ellendige.
G' lijek offer: alsof er; niet: niets.
nut: opbrengst.
springen: voortkomen.
41 nae dat: al naar; [eyd: legt, draait; sinnen:

23 immermeer: ooit.
24 altemets: nu en dan (als er aanleiding bestaat).
25 onbillijekers : dat onbillijker was.
26 voorbereysel: voorbereiding, voorwerk.
27 wil: toestemming.
28 eerst: pas; begosten: begonnen, aanvingen.
29 't tifgestaen: er van afgezien; voor syn hooft:
in zijn gezicht; in schijn.
30 om te sien: om te zullen zien.
31 noeh: toch.
32 bevestight: bekrachtigd; reden: redelijkheid,

44 gonstigh : welwillend.
45 een reys: eens; rondom: op de rij af.
47 soo veer: wanneer.
48 in 't minste: een beetje.
50 achter: achterwege; Gonst baerd Nijd: genegen-

billijkheid.

heid verwekt afgunst.
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33
35
36
40

geest, gemoed.
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TOT DE

IONG-FROVWEN
van
FRIESLAND

[2]

Vroet-vrouwen van de lust, die met een soete vreughd
Ons' aderen vervuld in 't wassen vande jeughd!
't Onsterfelijck geslacht der vloeyende Poeten,
Die hebben in hun dicht de Musen noyt vergeten,
s Maer eeuwigh in 't begin hun gonsten aengebeen;
Dan ick, ick laetse staen, en kom by u alleen:
Want ghy zijt de Revier (waar woud' ick 't anders halen?)
Daer uyt de stromen van al mijn gedichten dalen.
Iongh-Frouwen groot van roem, wiens dienaer dat ick ben,
10 Al wat ick dicht of schrijf, dat stort ghy in mijn pen:
lek weet niet aerdighs, noch niet treftighs te versieren;
Ten sy het u belieft my in de kop te stieren.
Och! had ick Heynsij Geest! de defticheyd van Hooft!
En Catsij soete stijl, uyt P ::eans hand gerooft!
I S lek sou soo dapper van u hooge schoonheyd roemen,
Dat ghy my soud met recht u trouwe dienaer noemen:
Dan, wijl ick, soo ick wensch, het niet uytvoeren kan,
Is 't beter dat ick swijgh dan dat ick spreeck daer van.
Maer hoe! hoe kan 't geschien? wie isser, die niet dol is
20 En spreken kan, die swijght van 't geen zijn herte vol is?

1 vroet-vrouwen: verweksters; lust: liefde, hartstocht, genoegen.
3 vloeyende: melodieuze.
5 hun gonsten aengebeên: om haar genegenheid
gebeden.
6 dan: maar.
7 woud' : zou.
8 daer uyt: waaruit.
9 wiens: wier; dat iek: ik.
11 niet aerdighs: niets bevalligs; niet triftighs:

niets van gewicht, niets fraais; versieren: bedenken.
12 beliift: belieft 't; stieren: zenden (mij in te
geven).
13 diftieheyd: ernst.
14 soete: aangename.
15 dapper: sterk, zeer.
17 soo: zoals.
20 swijght .:tc.: die verzwijgt, waar zijn hart vol
van is.
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[4]

Iongh-vrouwen dan wel aen, betoond my maer u gonst
Ghy M us a'! van u tijd en Moeders van de konst,
Schat-kamers vande vreughd, Revieren, daer de reden
Wtvloeyen, met een glans van treffelijcke zeden!
0 sinnen vol vernufts, met wetenschap beboud,
Waer in de eerbaerheyd haer kuysche woonplaets houd?
Fonteynen van ons lust! vrypostige Goddinnen !
Die door u aerdigheyd verwackert onse sinnen,
Naturaes hooghste roem, die sy op deser aerd
Heeft tot een proef-stuck van haer wetenschap gebaerd,
Tot u ist dat ick kom, barmhertigh van gesichte,
En bidde dat ghy wild doen vloeyen mijn gedichten,
Betoond my dese gonst, en ick sal wederom
Verbreyden uwen lof ter plaetsen daer ick kom,
En daer ick niet en kom, daer komen mijn Sonnetten,
Die van u schoonheyds glans doen blasen de Trompetten:
Maer hoe? wat hoef ik veel te seggen van het geen
Dat duydelijck genoegh bekend' is yeder een?
Al trecktmen over Zee, na er Eng'lands ruyme palen
Daer hoort men tot u roem, uw' s schoonheyds roem verhalen,
Want d' eerste Friesche vrou, die oyt in Eng'land quam,
Was die de Coningh tot zijn echte huys-vrou nam.
Ronixa was het self, die met haer soete oogen,
Syn Coninghlijck gemoed heeft tot haer min getogen.
Ronixa was de Maeght, het over-soete dier
Dat datelijck zijn hert deed' branden als een vier,
Sy brocht hem eenen dronck, en gaf hem (na de wyse
Die men in Friesland houd, en die men hoord te prysen)
Een liefelijcke kus, een liefelijcke wond,
0 kus! 0 soete kus, van sulcken schoonen mond!
Du leaver Kingh wachts heyl, dat waren hare woorden
Getempert met een lach, waer door sy hem bekoorden.

22 Moeders: verweksters, inspiratrices.
23 reden: woorden.
24 treffelijcke: voortreffelijke; zeden: manieren.
25 sinnen: gedachten, geesten; beboud met: voorzien van.
26 houd: heeft.
27 lust: genoegen, liefde; vrypostige: vrijmoedige.
28 aerdigheyd: bevalligheid; verwackert: opwekt,
wakker maakt.
31 barmhertigh van gesichte: met een smekend
gelaat.
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39 palen: gebied.
41 oyt: op zekere tijd.
42 echte huys-vrou : wettige gemalin.
43 soete: liefelijke.
44 haer min: liefde voor haar; getogen: bewogen.
45 over-soete: allerliefste; dier: meisje.
46 vier: vuur.
48 houd: heeft, er op na houdt; hoord: behoort.
51 Gij lieve koning, heil U!
52 getempert: vermengd.

55

60

65

70

[5]

75

80

lek sou veel seggen van haer schoonheyd: maer 't mocht sehien
Dat ick daer doolden in, want 'k hebse noyt gesien.
Dus staeck ick dat verhael: maer soo veel moet ick schryven
En denck daer tot de dood standvastigh by te blyven:
Hoe seer hem yder 't zijn te prysen onderwind
Datmen in Friesland noch de schoonste vrouwen vind.
Misschien sal yemand hier beginnen om te rasen
En seggen, lieve man, hoe sta et ghy dus te blasen?
Het schijnt wel ghy begeerd niet dat u mond verbrand,
Is 't nu in Friesland al, wat 's dan in Engeland?
lek antwoord, dat men my wellicht'lijck kan betonen;
Dat oock in Engeland seer schoone vrouwen woonen:
Maer die zijn voortgeteeld, dat' s meer dan al te wis,
Van 't Edel Friesch geslacht dat daer gebleven is;
Doen sy met haren Heer Engisto ginder quamen,
En met een moedigh hart gansch Engeland innamen,
Waer door Britanyen te voren soo beroemd
Doen, naar Engisti naem, wierd Engeland genoemd.
0 dat ick uwe roem, u deughden sou verhalen,
Of uwe schoonheyds glants met myne pen af-malen,
Dat waer niet in mijn macht, te swack is mijn verstand,
lek sou den Hemel eer bereycken met de hand,
De zee eer drincken uyt, de bergen eer verplaetsen,
Ja eer de Donder met mijn hand te rugge kaetsen,
Neen liefelijck geslacht, ick sou dan phaeton
Rechtschapen bootsen na in 't mennen van de Son:
Dan wat ick niet en doe, ontbreeckt my aen mijn krachten:
Maer geensins aen mijn wil noch gonstige gedachten,
Ghy doet my ongelijck (gelooft het Nimphen vry)
Soo veer ghy anders denckt, gevoeld, of spreeckt van my.
lek soeck u dienst te doen; en om u te vermaken
Is 't opperste daer ick met lijf en ziel naer hake,

53 seggen: kunnen zeggen; 't mocht schien: 't zou
kunnen gebeuren.
57 hoe zeer een ieder probeert het zijne te prijzen.
58 noch: toch nog.
59 hier . .. om: hierover; rasen: te keer gaan.
60 blasen: op te scheppen ofletterl. vgl. beter hard
geblazen dan de mond gebrand.
62 al: het een en het al.
63 betoonen: tonen, bewijzen.
67 doen: toen.

71 deughden: voortreffelijkheden.
72 af-malen: beschrijven.
73 waer: zou zijn.
74 bereycken: aanraken.
78 rechtschapen: volkomen; bootsen na: imiteren;
79 niet en : niet.
80 gonstige: genegen, welgezind.
81 ongelijck: onrecht; vry: toch.
82 soo veer: voorzover, indien.
83 u dienst te doen: u te dienen; vermaken: behagen.
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[6]

95

100

Daerom ist dat ick schrijf, daerom ist dat ick dicht,
Daerom ist dat ick brengh dit lied-boeck in het licht.
Dees liedtjes, vol vermaecks, vol minne1ijcke kluchtjes,
Vol minnelijck geklagh, vol minnelijcke suchtjes,
Vol minnelijck gequel, vol minnelijck onrust,
Die worden uytgedee1d alleen tot uwe lust.
Iongh-vrouwen als ghy die dan eens begind te singen
Laet de barmhertigheyd dan uyt u boesem dringen,
Herkauwt en overleght dan eens in u gemoed
Wat pijn u schoonheyds glans den minnaers vaeck aendoet,
Hoe dat sy uwe gonst met suchten en met klachten
Iae, duldeloose pijn, gantsch yverigh verwachten,
Hoe dat sy uwe lof verheffen tot de lucht,
En hebt dan deernis met haer tranen en gesucht,
U strafheyd varen la et, wilt haer u gonst betoonen
En met u weder-min haer trouwe dienst beloonen:
Op dat een yeder weet, dat binnen Frieslands lijn
De heuschste, schoonste, en be1eefste vrouwen zijn.
Den ghehee1en uwen

1. Starter.
Gonst Baerd Nijdt.

87 minnelijcke: liefdes-.
90 tot uwe lust: om u genoegen te doen.
93 herkauwt: overdenkt.
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95 gonst: genegenheid, liefde.
98 haer: hun.
101 lijn: grens, gebied.

[8]

INLEYDINGH
tot
VREUGHD EN GESANG
Op de wyse: Van d'Engelsche indrayende dans Londesteyn.

1.

5

10

Is dit niet wel een vreemde gril?
't Sou hier goed haver saeijen syn:
't Geselschap is dus wonder stil,
In 't midden vande Wijn:
De Wijn die yeders hart ontfonckt,
En alle swarigheyd verlicht,
Daer by sit men nu noch en pronekt
Met een beveynsd gesicht,
Ey, waerom, doch dus stom, en bedeekt ?
Door goe vreughd, wierd de deughd, noyt bevleckt,
Hey! wilt dat staken, En u vermaken
met al wat lust verweekt.

2.

15

20

Wy zijn in 't soetste van ons jeughd,
In 't alderschoonste van ons tijd,
Ey dat wy die niet sonder vreughd
Dus klack'loos worden quijt,
Wanneer den grysen ouderdom,
De groente van ons jeughd verdort,
Dan komen all' ons lusten om,
Ons vreughd wordt opgeschort

Titel: inleydingh: uitnodiging.
2. n.l. zo stil is het hier.
6 swarigheyd: droefheid.
7 en pronckt: te prijken (stijf zitten).
8 beveynsd: veinzend.
9 doch: toch; bedeckt: geveinsd, stil.

12 lust: genoegen.
13 't soetste: aangenaamste.
17 den grysen ouderdom: onderwerp.
18 groente: frisheid; verdort: doet verdorren.
19 komen om: sterven af.
20 wordt opgeschort: er komt een eind aan.

23

Dus wel an, laet ons dan, wylmen mach,
En de tijd, sullix lijd, tot den dagh
Recht lustigh wesen, vreughd word ghepresen
En 't lachen in 't ghelagh.

3.
[9]

25

30

35

Tsa, Iongh-mans of Iongh-vrouwen, seght
Aen wien ist dat de Roemer staet?
Men sal over dien houwen recht,
Die hem niet omgaen laet.
Want ick weet een die dorstigh is,
En garen drincken sou zijn deel,
Vermits hy heel aem-borstigh is
En 't drooght seer in zijn keel.
Drinckt het leegh, met een veegh, soo is 't wel,
D'Elen baes, die wordt haes, daerom sel
Hy 't u wel na doen, en sich wat dra spoen,
Hy eyscht gants gheen uytstel.

4.

40

45

Waerom begind ghy maeghden niet?
My dunckt een yeder prijckt om 't seerst,
Ey naeste buertje singht een lied,
Begindt ghy liever eerst,
Soo word u hoofd met vreughd bekranst,
En soo ick yet van 't liedtjen weet,
lek sal u helpen als een lanst
En singhen dat ick sweet,
Weest niet stil, ist u wil, toond u aerd
Vanght eens aen, laet het gaen, geen vreughd spaerd
Want wy om kluchten, vreughd en genuchten
Alleen hier zijn vergaerd.

21 wijlmen mach: terwijl men kan, terwijl wij nog

kunnen.
22 su/lix lijd: zulks toestaat, duldt.
24 in 't ghelagh: in 't vrolijk gezelschap.
26 staet: toekomt.
27 houwen recht: recht spreken.
28 omgaen: rondgaan.
30 garen: gaarne.
31 daar hij zeer kortademig is.

24

33 met een veegh: in een omzien, snel.
34 d' elenbaes, die word haes: de beste kerel vermant zich? wordt dwaas?; se!: zal.
35 wat dra: een beetje haastig.
38 prijckt: zit stijf.
42 yet: iets.
43 lanst: kerel.
45 ist u wil: alstublieft.
47 genuchten: geneuchten, genoegens.

Wanneer ghy by de wyn syt, soeckt u te vermaken,
En schuwt het vies geklap van Goddelycke saken,
Elck dingh heeft synen tyd: 't is pryslick dat een Man
Is wys in syn beroep, en vrolyck by de Kan.

2 vies geklap: zifterig gezwets, haarkloverij.

[9]
Stemme: Ph rebus is langh over de Zee, &c.

1.

5

Ieughdige Nimphen, die 't boerten bemind,
Vrolike herten hoe mach het doch komen,
Datmen in plaetse van 't singen begind
Stil, en hoe langer hoe meerder te droomen?
Is de genuchte dan so besnoeyd,
En uyt u ieughdige harten geroeyd,
Dat die niet weder en bloeyd?

2.

10

De tijd sal u vallen soo veel te lanck,
Laet ons wat lacchen, wat mallen, wat deunen,
Singhen en springhen, ja maecken een klanck
Datter de kamer begind van te dreunen,
Hey, wie weet wanneer het ghebeurd
Datmen 't geselschap dus t'samen bespeurd
Waer toe dan nu ghetreurd?

3.
[10]

15

20

D' ouderdom komt ons doch op de hand,
En ons ontslippen de ieughdige jaren,
't wellick de vreughden dan steld aen een kant,
Voorts soo beginnen wy dan te bedaren.
Dus wild doch in u luchtige ieughd
Niet laten te bruycken in eeren en deughd,
De blye bequame geneughd.

1 boerten: grappen maken.
2 doch: toch.
4 meerder: meer.
5 genuchte: genoegen.
9 mallen: dwaas doen; deunen: schertsen, een
liedje zingen.
10 maecken een klanck: een keel opzetten.

13 dus: zo.
15 komt ons op de hand: staat ons te wachten.
16 ontslippen: ontglippen.
17 steld aen een kant: een eind maakt aan.
19 luchtige: levenslustige.
20 bruycken: gebruiken, genieten; eeren: eer.
21 bequame: passende.

25

4.

25

Sult ghy dan niet beginnen een reys?
Waer na begeert ghy doch langer te beijen?
Naeste gebuurtje voldoet ghy myn eys,
Heft op een Liedtjen men sal u geleijen :
Zyt ghy beschaemd? ey houd doch u k'leur,
Meught ghy wat wachten, ick sing u wel veur,
Soo niet, ick geef u de keur.

22 een reys: eens.
23 beijen na: beiden, wachten op.
24 voldoet ghy mijn eys: voldoe aan mijn verzoek,
verlangen.
25 heft op: heft aan; geleijen : begeleiden, volgen.

26

26 houd doeh u k'leur: verschiet toch niet van
kleur.

27 meught ghy: wilt gij liever; veur: voor.
28 iek geef u de keur: ik laat u kiezen.

[10]
Stemme: Peckingtons pond.

1.

5

Goddinne, wiens minne, mijn sinnen altyd,
In kracht en gedachten, na trachten om stryd!
o krone, der schonen! lof-throne des deughds !
In dy leyd, de vryheyd, de blyheyd mijns Ieughds,
u deftigh gebaer, u goud-dradigh hayr,
U leden, u zeden, met reden voorwaer,
De Goden, (als boden) doen noden tot min,
Sy draven, u gaven nae, brave Goddin!

2.
10

I5

U hayren, vergaeren, als baeren verguld
Met kuyfjes, vol kruyfjes, als druytjes gekruld,
U ooghjes, pas hooghjes, met booghjes beset,
Bruyn-helder, sien snelder, en felder te met,
Als 't flickerigh licht, van Jupiters schicht,
En ylen, by wylen, als pylen seer dicht,
In 't harte, vol smarte, ia marteren dien,
Te spade, moet rade' en genade geschien.

3.
[11]

U mondtje, dat stond, me in 't ronde ten thoon,

20

Dat fyne, Robynen, nau schynen, soo schoon,
U tanden, als randen kleyn van wit yvoor,
Die pronekten, en bloneken, als voncken daer door,

1 goddinne: geliefde; wiens minne mijn sinnen na
trachten: naar wier liefde mijn geest streeft.
4 dy: u; leyd: ligt.
5 deftigh: ernstig; gebaer : manier van doen.
6 zeden: karakter.
S draven nae : streven naar; brave: krachtige, degelijke.
10 kruyfjes: krulletjes.

11 pas hooghjes: op gepaste hoogte.
12 bruyn-: donker-; te met: soms.
13 schicht: pijl.
15 marteren: martelen, kwellen; dien: hem, wien.
16 spade: laat; moet: moge; rade': uitkomst;
genade: geluk, gunst; geschien: te beurt vallen.
18 nau: nauwelijks; schijnen: schitteren.

27

U halsjen in 't rond, soo cierelijck stond,
Daer d' aeren, soo klare, deur waren ghegrond,
Dat het vast meer albaster scheen, als te' ere vleys
o schoone persone! wat kroon is u eys?

4.
25

30

By posen, soo blosen, als rosen, in sneeWit laecken, u kaecken, vermakende me
Diens ooghen, die poghen het hooge ongemien
Cieraet, van u staet, en ghelaet, te besien.
o lieflijcke kin! ghesteld na mijn sin,
By de top, van u krop, met een dopje daer in,
Ghy soud me de oude, verkoude, seer haest
Doen 't minnen, beginnen, met sinnen verbaest.

5.

35

40

Lofwaerde, bedaerde, soetaerdighe beeld!
o vreugd van mijn jeugd mijn geneugt en mijn weeld
Seght my nu, sijt ghy schu, van die u met vlijt,
Sijn leven heeft even verheven altijd?
o schoone die my, beyd droevigh en bly,
Naer u haken, kond raken, te maken, laet dy
Dees klagende, vlaghen, mishaghen, en send
Mijn lydende tyden, 't verblyden in 't end.

22 aeren: aderen; waren ghegrond: waren aangebracht.
24 wat kroon is u eys: welke kroon verlangt gij,
met welke vorst wenst gij te huwen.
25 snee-: sneeuw-.
26 vermaken: behagen; me: ook.
27 diens ooghen : de ogen van hen, die; ongemien:
zeldzaam.
28 staet: stand; ghelaet: uitdrukking.
29 ghesteld: geplaatst, gevormd.
30 dopje: kuiltje.

28

31 verkoude : afgekoelde, koele; haest: spoedig.
32 sinnen: geest; verbaest : verbijsterde.
33 lofwaerde: prijzenswaardige; soetaerdigh: liefelijk.
34 mijnjeugd : mij, diejong ben.
36 sijn leven: zijn leven lang; even: gelijkelijk;
heeft verheven: heeft verheerlijkt.
37 beyd •.. en : zowel ... als.
38 het klaar speelde mij naar u te doen verlangen.
40 mijn tyden: mijn leven.

TROD-DICHT
ter eeren d'Heere
ERICH BRAHE, Steyn-soon, Heer tot Knusdorf, &c.
en
Iuf[ LDCIA VAN EYSINGA

5

[12]
10

15

In 't midden vande nacht, doen 's Hemels blauwe rocken
Met een ghesterde kleed heel waren overtrocken:
Doen d' aerdsche Cirkel was van Phrebi glans beroofd,
Vermits hy leyde neer de stralen van zijn hoofd,
En ick op 't aldersoetst was van mijn slaep gelegen,
Is Morphreus den droom uyt zijn spelonck gesteghen,
o droom! 0 soete droom! my dochte daer ick lagh
Dat ick de kleyne God Cupido voor my sagh,
Cupido was het selfs, die duydlijck tot my seyde,
Nu wil ick eerst myn lof door al de Werld verbreyden:
Alleght ghy nu en slaept, noch sal ick u doen sien
Het gene noch eer langh in Friesland sal geschien.
Ghy hebt voor leurery, daer niet was aen bedreven,
Geacht tot heden toe, wat de Poëten schreven
Van myn verheven macht, ghy hebt oock noyt gelooft,
Dat ick den trotsen Mars had van syn kracht berooft,
En hem bedwongen Bucx de Krygh te laten steken,
En Venus om haer min te bidden en te smeken.
Maer beyd (al syt ghy schoon dus godloos van verrnoen)

E. Brahe, Bestalter Hopman der Ver. Nederlanden, Rijksraad in Denemarken, taldaar 5 nov.
1624. Trouwde 3 juli 1616 te Leeuwarden met
Lucia (Lisck) van Eysinga, geb. 24 maart 1595,
dochter van Aede, raadsheer in het Hof van
Friesland.
Titel: ter eeren: ter ere van.
1 rocken: uitspansel; doen: toen.
2 ghesterde kleed: kleed met sterren; heel: geheel.
7 daer ick lagh: terwijl ik daar zo lag.

9 selfs: zelf.
11 en slaept: te slapen; noch: toch.
12 eer langh: weldra.
13 leurery: iets onbeduidends; daer niet was aen
bedreven: waar niets mee te bereiken viel.
17 bedwongen: gedwongen; flucx: onmiddellijk;
krygh: krijgsbedrijf; laten steken: staken.
19 al •.. schoon: ook al; dus: zo; vermoen: veronderstelling.

29

lek sal u wel terstont wat anders mercken doen.
Hy had het nauw geseyd, of hy was voort verdwenen,
En daer is in syn plaets een Krygs-Held we' er verschenen,
Wiens wesen bloosend rood, staegh bly-koleurigh stond,
En een Gold-g'lycke baerd verçierden hem de mond.
25 Een wonder groot vernuft men merck'lyck kond' bespeuren,.
Te stieren syn gedaent in blydschap en in treuren.
Zyn oogen als een git, die stonden na syn sin,
Dan soet, dan straf, dan weer vollieffelycke min.
Maer ach! wat had hy le'en, twee beenen als pylaren,
30 De stercke steunsels van syn trotsche lichaem waren.
En wyl ick noch dus stond star-oogend op syn Ie' en,
Een over-schoon Godin hem aen syn sy verscheen,
lek schrickte van 't gesicht, en dachte in myn sinnen,
Is dit een mensch, of is het een van de Goddinnen?
35 Nu, 't sy Vrou, of Godin, of wat het wesen mach,
lek sweer by al de Goon, dat ick noyt schoonder sagh.
Haer blond gekruyfde hayr mocht 't goud soo wel gelycken.
Dat self de Son daer voor in glans sou moeten wycken,
Om schoon Helence wil is dapper veel geschied,
40 Maer dat sy dees Godin geleeck, geloof ick niet,
Haer voorhoofd hoogh en breed, so braef en uytgelesen,
Dat het een Silv' ren Bergh scheen duydelyck te wesen.
Twee oogen als een Git of Diamanten fyn
Haer teysterden in 't hooft gelyck een Sonnen-schyn,
45 Die wist sy na haer wil, dan lodderlyck te swieren,
Dan met een fier gelaet heel deftigh weer te stieren.
Haer wesen Prinçelyck was soo vol Majesteyts,
Dat ick noyt in een Vrou sagh soo veel deftigheyds,
Op haer sneeu witte vel, heellieffelijck te blosen
50 Stonden haer wangetjens gelijck twee roode Rosen,
20

[13]

20 mereken doen: duidelijk maken.
21 nauw: nauwelijks; voort: dadelijk.
23 wesen: gelaat; staegh: steeds.
25 wonder: zeer; merck'lyck: duidelijk.
26 stieren: (be)sturen, beheersen; gedaent: houding; treuren: droefheid.
27 als een git: als git; na syn sin: al naar zijn
humeur.
28 soet: liefelijk; straf: streng.
31 wyl: terwijl; star-ogend op: te staren naar.
37 gekruyfde: gekrulde; mocht: zou kunnen.
38 selj de Son: de zon zelf; wycken: onderdoen.
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39 ter wille van de schone H.; dapper veel: zeer
veel.
41 braef: krachtig.
42 scheen duydelyck: duidelijk scheen.
43 als: zoals.
44 haeT ... in 't hooft: in haar hoofd; teysteren:
flikkeren, bewegen.
45 na: naar; dan . .. dan: nu eens ... dan weer;
lodderlyck: liefelijk; swieren: laten zwerven.
46 ge/aet: voorkomen; deftigh: ernstig; stieren:
sturen.
47 haeT wesen prinçelyck: haar vorstelijk gelaat.
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80

Haer kin, niet uyterlijck, maer maet'lijck breed en rond
Verçierde met een kloof haer welgestelde mond.
Haer lipkens als een kars, heellodderlijck omranden,
Den kleynen sûv' ren boogh van haer yvooren tanden.
Ach, haer albast'ren hals, daar sneeu en Cristalijn
Veel minder noch als niet in held' righeyt by zijn,
Haer schoonheyd beelden uyt, soo haest sy maer eens lachten,
Het welck ick duyd'lijck sagh als 'k op haer gorgel achten,
Haer borstjens hard en rond veel blancker als yvoor
Daer schenen met een glans die blaeuwe aderen door.
Wat wû ick veel haer Ie' en van stuck tot stuck beschryven,
lek sou de gantsche dagh daar me wel besich blyven,
En rechten noch niet uyt. Om haer te prysen recht
Is myn begryp te kleyn, en myn verstand te slecht,
Naer desen wenden hem de longman met syn ogen,
En heeft voor haer syn knien gansch nederigh gebogen,
En seyde: (so my dunckt, na myn onthouden) dit:
o schoone! die myn ziel volkomentlyck besit,
o schoone, die myn geest, 0 schoone, die myn sinnen
Bedwongen hebt, om u dus vierigh te beminnen.
Aensiet myn lyen doch, en de stantvastigheyd
Daer mijn te heete min syn trouw op heeft geleyd.
o schoone Vyandin! ick hebbe noch tot heden,
Heel vruchteloos voor u gestort al myn Gebeden.
En isser dan, Godin, barmhertigheyd in u?
lek bid u toond het doch u trouwe Dienaer nu.
Of soo ghy uyt zijn dood kond scheppen u vermaken,
Hy sal met dit geweyr wel aen het sterven raken.
En wild ghy dat hy leefd soo helpt hem uyt de nood,
Ach! gund hem een van tween, het leven of de dood.
lek ken wel, 0 myn Son (u schoonigheyd aensiende)
Dat ghy veel hooger Heer, als die u vryd, verdiende.

51 uyterlijck: (te veel) naar voren; maet'lijck: naar
behoren.
52 kloof: kuiltje; welgesteld: goed gevormd.
53 kars: kers.
55 Cristalijn : kristal.
56 (waar) bij (vergeleken) sneeuwen kristal, wat
helderheid betreft, nog veel minder dan niets
zijn.
57 beelden uyt: deed uitkomen; soo haest: zodra.
58 gorgel: keel; achten: lette.
63 en rechten noch niet uyt: en nog niets tot stand
hengen; recht: naar verdienste.

64 slecht: gewoon, onbeduidend.
65 naer desen: naar haar; hem: zich.
67 na myn onthouden: voorzover ik het onthouden
heb.
70 vierigh: vurig.
71 doch: toch.
72 op heift geleyd: op heeft gevestigd.
74 heel: geheel.
75 godin: geliefde.
77 IJ vermaken: uw genoegen.
78 geweyr: wapen; wel: zeker.
81 kon: erken.
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lek weet wel dat u deughd en schoonigheyd, de min
Verdienen van die u kan maken Koningin:
Maer laes! (myns levens vreughd) myn mannelijcke zinnen
En konnen niet als 't geen gantsch Prins'lyck is, beminnen.
U treffelijcke gangh, u Goddelijck gesicht,
U Prinçelijck ghelaet, is al mijns levens licht.
Laet my doch wederom, Prinçes, u liefd' beerven.
Och waer met is u min (seght Iuffrou) te verwerven?
Verwerftmen die door liefd, of trouheyd van gemoe?
So komt my daer alleen de hooghste prijs van toe.
Verwerft men die door go et, of overvloed van haven?
Soo danck ick dan de Goon voor al haer milde gaven.
Verwerft men die door roem van treffelijck geslacht?
Soo danck ick d' ol de stam, die myn heeft voort ghebracht,
Of wilt ghy die op pracht van lijf en Ie' en besteden?
Soo danck ick oock de Goon voor mijn gesonde leden.
Aensiet mijn wesen, 't welck het boeck is van mijn hert,
En oordeeld eens daer uyt mijn lyden en mijn smert.
Ach, troost my doch mijn troost, siet hoe ick mijn verneder
Gund voor mijn trouwe dienst my doch u liefde weder.
Doe sprack de Iuffrou weer, 0 Chrijgs-held, dat ick dus
My heb voor u geveynst, dat boet ick met een kus.
lek had wel over langh besloten in mijn sinnen,
Dat ick geen ander man als u sou willen minnen:
Maer het bedrogh datmen nu hedens-daeghs hanteerd,
De vrouwen tot haer schaed' wel vaeck het veynsen leerd.
Doch doen ick duydlyck sagh, (0 roem van alle Helden!)
Dat u volmaeckte jeughd sich in mijn veynsen quelden,
Wat stond my doe te doen: een onbeveynsde vlam
Wierd noyt verborghen datse niet te voorschijn quam.
lek kon, (hoewel de schaemt daer sterck wou tegen steygeren)
Mijn weder-min aen u, mijn lieve lief, niet weygeren,

85 laes: helaas; zinnen: geest.
86 prins' lyek: vorstelijk.
87 treffelijeke: voortreffelijke; gesieht: blikken.
89 wederom: in ruil; beërven: verwerven.
90 Iuffrou: jonkvrouw, liefste.
92 my daer alleen . .. van: mij alleen daarvan.
93 haven: have, bezit.
94 haer: hun.
97 besteden . .. op: geven in ruil voor.
99 wesen: gelaat.
100 oordeeld: schat; daer uyt: daar naar.
101 troost: liefste.
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103 weer: op haar beurt.
104 my heb geveynst: heb geveinsd, mij anders heb
voorgedaan dan.
105 over langh: allang, sedert geruime tijd; sinnen:
geest, ziel.
107 hanteerd: beoefent, in praktijk brengt.
110 in: wat betreft.
111 onbeveynsde: echte.
112 noyt verborg hen datse: nooit zo verborgen dat
ze.
113 steygeren: zich verzetten.

lek kies u tot mijn lief, mijn hoop, mijn troost, mijn Heer.
lek danck u, 0 mijn vreughd, sprack doe de Iongh-man weer,
Nu wil ick in mijn hert met gulde letters schryven
Ghy syt mijn liefste, en ghy sult mijn liefste blyven.
't Was niet soo haest geseyt, of sy verdwenen voort,
120 En Cupid' in haer plaets quam my doe weer aen boord,
Die seyde lieve man, wat leght ghy in u slapen
Na 't gheen ghy hebt gesien, dus in u geest te gapen?
De Iongh-man die ghy saegt, was den manhaften Bra,
En d'edele Prinçes was Iuffrou Eysinga.
125 lek hebse wel soo sterck gebonden alle beyden
Dat niemand als de Dood (mijn vyand) haer kan scheyden,
En mits haer Bruylofts Feest, de naeste woensdagh sy,
Siet, soo begeer ick nu heel yverigh, dat ghy
Ter eeren van de twee ghelieven, voort wilt dichten
130 Een vrolijck Bruylofts-lied om alle vreughd te stichten.
Mits sprongh ick uyt den slaep, en dacht dit vreemd gesicht
Moet ick van stonden aen gaen stellen in 't ghedicht.
lek nam flux pen en inckt, en doen het was geschreven,
Gingh ick my op de straet by goede kunde geven,
135 Daer sprack een met der haest ('t was my een soet geluyd):
Nu is Lucia Eysinga met Erich Bra de Bruyd,
't Was my genoegh geseyt, ick docht kan dan de dromen
De klare waerheyd dus flux op de hielen komen?
[17]
Soo ist best dat ick voort, na Cupidoos bevel,
140 Tot dees gheliefkens eer, my tot het dichten stel.
Wel dan, 0 Bruydegom, die van soo verre stranden
Comt, en onthaeld ons hier de Phrenix ons er landen,
Een eenigh dochter daer ick wel van roemen mach
Dat 'k haers gelijcke nau, veel min oyt schoonder sagh
145 Van adel, kuyscheyd, deughd, en wel ghemaeckte leden,
De rechte roem en 't puyck van alle Friesche steden,
115

119 niet soo haest: nauwelijks; voort: dadelijk.
122 gapen: suffen.
124 Prinçes: vorstin.
126 haer: hen.
127 mits: daar; sy: zal zijn.
128 yverigh: vurig.
130 alle: niets dan; stichten: verwekken.
131 mits: inmiddels; sprongh: werd wakker.
132 van stonden aen : dadelijk.
134 kunde: kennissen; geven: begeven.
135 een: iemand; met der haest: onmiddellijk;
soet: aangenaam.

137't was my genoegh geseyt: ik wist nu genoeg.
138 klare: zuivere; op de hielen komen: nabij komen.
139 best: het beste; na: naar, overeenkomstig.
140 stel: zet.
142 onthaeld: ontrooft, berooft van.
143 roemen: prijzend verklaren.
144 nau: nauwelijks.
145 wel ghemaeckte: welgevormde.
146 de rechte roem: terecht de roem.
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Die, met haer soet ghesicht, en zeden heeft gheveld
Soo menich Edel-man en dapper strijdbaer Held,
Die sy soo met haer min, wist innerlijck te quellen,
150 Dat al ons land daer van ghenoegh weet te vertellen.
Dies segh ick dat ghy meught van onverwelckbaer stof
Trophéen rechten op, tot teycken van u lof,
Want ghy gaet met de Bruydt, gelijck een Crijghsman strijcken,
En laet de Friesen na met blaeuwe schenen kijcken.
155 En ghy 0 schoone Bruydt, die met u soete ooghen
Een soo volmaeckten man hebt tot u min getoghen,
Een man die van geslacht, van rijckdoms overvloed,
Van welgemaeckte Ie' en, van mannelijck ghemoed,
Van wijsheyd, achtbaerheyd, van loffelijcke deughden,
160 Van bly-geestigh gemoed, en minnelijcke vreughden
Soo dapper is voorsien, dat hy de soete min
Wel waerdigh waer van een gheboren Coningin.
lek wensch u veel gelux, en alles wat een mensch
Sou konnen vanden Heer, begeeren met een wensch.
[18] 165 lek wensche dat de vreughd en minne van u beyden
Mach duren tot de dood u zielen komt te scheyden.
Nu houd, mijn Musa houd, ghy maeckt het al te langh,
Het wachten valt dees twee geliefkens al te bangh.
De duysternis des nachts van Venus uytverkoren,
170 Verdwijnd nu, en de dagh begind vast door te boren.
Het soete lieve paer, dat siet malcander aen,
En dencken in haer sin, och, was dit eens gedaen,
Sy souden tot de strijd haer garen gaen bereyden
Daer niemand dood en blijft, noch niemand hoeft te scheyden.
175 Wel Bruydegom, wel aen, ick weet wel hoe het hoord,
Sa Iufferkens komt aen, en helpt de Bruyd doch voort.
Wel hoe vrouw Bruyd, wat' s dit? hoe sit ghy dus te peynsen?
Wild ghy u nu quansuys oock voor 't gheselschap veynsen?
147 soet: liefelijk; gesicht: blik; zeden: manieren.
150 al ons land: ons gehele land.
151 dies: dus, daarom; onverwe/ckbaer: onvergankelijk.
152 rechten op: oprichten; u lof: de lof, die u toekomt.
154 blaeuwe schenen: een blauwtje, afwijzing;
na .•. kijcken: nakijken.
156 u min: liefde voor u.
160 minnelijcke: liefdes-.
161 dapper: zeer.
167 houd: stil; al te: zeer.
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169 van: door.
170 vast: bijna; boren: breken.
172 en dencken in haer sin: en denkt bij zichzelf;
eens: maar eens.
173 garen: gaarne; haer: zich.
174 dood en blijft: sterft.
176 sa: toe; komt aen: komt dichterbij; voort:
weg, hier vandaan.
177 wel hoe: wat nu.
178 hem veynsen: zich (anders) voordoen (dan
men is); quansuys: in schijn.

180

185

190

lek hoop niet dat ghy u nu van de strijd verveerd,
Ghy weet te meer den wegh, en hebt de spraeck ghe1eerd,
En ist u uyt den sin, (wilt vry u sorghe staken)
De Bruydegom sal 't u wel weer indachtigh maken.
Het kan my missen, maer ick sie hem daer voor an,
Dat hy van een Iuffrou, veel Iuffrous maken kan.
Nu soete Iufferkens gaet met de Bruydt vry decken,
De Bruyd' gom meend in 't ernst, hy wil daer niet met gecken,
Nu dan, waer wacht ghy na? geeft haer den laetsten soen,
Het ghene dat ghy laet, dat sal den Bruyd' gom doen.
Of wild ghy al te saem eerst en voor alle dingen,
Tot het geselschaps vreughd dit liedtken helpen singen?

179 u verveerd: hang zijt voor.
183 het kan my missen: ik kan me vergissen.
184 Iuffrou: Jonkvrouw; vry: maar; decken: he-schermen.

186 meend: meent.
187 na: op.
190 tot het geselschaps vreughd: tot vreugde van het
gezelschap.
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[19]

S C HE Y D - L 1 E D,
Op het vertreek van Iuffrou LUC IA VAN EYSINGA
naer Denemarcken by haren man d'Heere
ERICH BRAHE.
Stemme: 0 nacht jaloursche nacht.

Bedroefd u nu met recht ghy welgemoede Friesen,
Want d' hooghste hovaerdy, de schoonheyd, het çieraet,
De peerle van u land, die sult ghy nu verliesen,
Kom sietse noch eens na, nu sy te schepe gaet.

2.
5

't Schijnd dat de zee en 't land nu sterck te samen stryden,
Om 't wenschelijck genot van sulcken schoonen buyt,
Maer laes de Zee die wint, het land dat moet het lyden,
Men treckt met groot geweld het schip ten haven uyt.

3.
10

Vaert wel Goddin, verçierd met alle de çieraden
Die oyt den Hemel heeft een sterfhjck mensch verleend,
Het schip van blydschap springht, om dat het heeft geladen
De deughden al te saem in eenen Vrou vereend.

4.
[20J
15

Siet hoe de trotsche Zee van vreughd begind te schuymen,
Om dat se op haer rugh soo schoonen Nimpha voerd:
De zeylen swellen op van hoovaerdy, en ruymen
De schooten, als den Wind haer nae den eysch aenroerd.

Titel: scheyd-lied: afscheidslied ; Iuffrou: jonkvrouw.
2 hovaerdy : (oorzaak van) trots.
5 te samen: d. w.z. tegen elkaar.
6 wenschelijck: begeerd.
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7 laes: helaas; lyden: toestaan, dulden.
'J verçierd met: voorzien van.
11 van blydschap springht: springt van blijdschap.
16 den wind: onderw.; nae den eysch: zoals behoort.

5.

o schoone Son vaerd wel, ick wensche dat den Heere
20

U alle voorspoed op u groote reys toesend,
Dat regen, wind, noch zee, noch lucht u yet mach deeren,
Tot dat ghy by u lief, u brave Brahe bent.

6.
lek wensche dat u reys geluckigh mach gedyen,
Dat d' ende daer van sy 't beginsel van u vreughd,
En u (met uwen Bra braverende) verblyen,
la wat u soete hert begeerd genieten meught.

19 yet: in enig opzicht.
20 brave: flinke.
21 gedyen: aflopen.

22 beginsel: begin.
23 braverende : pralend.
24 soete: liefelijk.

37

[21]

WELLE C 0 M S T-GHE S ANGH,
gesonghen door de Priesche Maeghd, op de weder-komste van d'Heere

ERICH BRAHE.
ende Iuffrou
LUCIA VAN EYSINGA.
DE FRIESCHE MAEGHD.

5

10

15

Wat schijnd daer voor geraes te schat' ren in mijn ooren?
Wat is het voor gherucht, dat ick daer schijn te hooren?
Den Hemel galmt daer van, men roept vast om end' om,
Lisck Eysinga die komt, die komt daer wederom.
0 overbrave vrou, van d' Hemel uytvercoren,
En al de Wereld tot verwonderingh gheboren.
Pronck-peerle van mijn Croon, Goddinne, dien ick noem,
Mijn pracht, mijn hoovaerdy, mijn eer, mijn hoogste roem,
lek heet u wellekom, 0 wellekom van harten,
Die met u schoonheyd meughd all' and' re schoonheyd tarten.
In wien Natura selfs haer eere heeft betracht,
En al haer wetenschap volcomentlijck volbracht.
o wellekom Goddin dien ick heb willen kiesen,
Als voorbeeld vande glans en schoonheyd vande Friesen.
En dien ick als een pronck en eere van haer land
Te worden omghevoerd, alleene waerdigh vand.
lek weet, doen ghy gestrand waert, riepen al de Denen,
Op aerden heeft de Son noyt schoonder vrou beschenen:

Titel: weder-komste: terugkomst; Iuffrou: Mevrouw.
2 gherucht: geroep.
3 vast: steeds; om end' om: al maar in het rond.
4 wederom: terug.
5 overbrave : zeer flinke; van: door.
6 en geboren opdat de gehele wereld zich over
haar verwonderen zou.
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8 mijn hoovaerdy: (oorzaak van) trots (voor mij).
10 meughd: kunt.
11 selfs: zelf; betracht: gestreefd naar.
16 omghevoerd: rondgeleid; vand: (be)vond.
17 doen.: toen; gestrand: aan land gekomen.
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Men hoorde niet een mensch yet anders segghen, dan,
Daer komt het voorbeeld van de Friesche schoonheyd an.
o vrienden, dits een vrou, neemt nu eens af by desen,
Wat moeten in dat land al schoone Maeghden wesen.
Dat waren hare re' en, en die u glans mocht sien,
Die achte sich te zijn, de salighst van de li' en.
De Coningh schrickte selfs, en bleef schier opgetoghen,
Doen uwe schoonheyd stond te schem' ren voor sijn ooghen,
En dacht (soo haest hy sagh u braef ghestaltenis)
Geluckigh is het land daer sulcken vrou-volck is.
Nu (sprakhy) is 't niet vreemd het geen men heeft geschreven
Dat vanden Coninck sou van Eng'landt sijn bedreven.
Die d' eerste Friesche vrouw, die oyt in Eng'landt quam,
Versocht tot zijn ghemael, en tot zijn huysvrou nam.
Wie isser, die niet soud' aensiende sulcke vrouwen,
Haer soecken in zijn land met alle vlijt te houwen?
Hy heet u wellekom, en haeld u als Goddin,
En peerle van zijn land triumphelijcken in.
Hoe menichmael heeft hy u byder hand ghenomen?
En met u omghedanst, en weer by u ghekomen?
Heeft hy u niet, Goddin, en u geselschap beyd
Op zijn onwinbaer Slot met achtbaerheyd gheleyd?
En u daer laten sien syn schatten en juwelen,
Sijn dierbare gesteent (gheweygert aen soo velen)
d'Eer die u daer in 't land (mijn Engel) is geschied,
Die laet ick in de pen, en die verhael ick niet,
Want, dat ick daer wou staen thien daghen van te schryven,
Noch souder (dat gaet vast) veel ongeschreven blyven.
0 cierlijcke cieraad, die my soo seer vermaeckt,
En tot den hooghsten top van alle schoonheyd raeckt,
Wiens deftighe gelaet, wiens cierelijcke reden,

19 ret: iets.
21 dit 's een vrou: dit is nog eens een vrouw;
neemt • .. afby desen: maak uit deze op.
23 re' en: woorden.
25 de Coningh • .. selfs: zelfs de koning; schier:
weldra; bleef•.• opgetoghen: werd ... verrukt;
26 schem' ren: stralen.
27 soo hoest: zodra; braef: edele; ghestaltenis: gestalte.
28 suleken vrouvolck : zulke vrouwen.
29 nu is 't niet vreemd: nu begrijp ik.
30 dat: wat; bedreven: gedaan.
31 ort: op zekere tijd.

32 versocht: vroeg; ghemael: gemalin.
36 triumphelijcken: in triomf.
38 omghedanst: rondgedanst.
39 u geselschap : uw man; beyd: beide (u en uw
man).
40 achtbaerheyd : eerbetoon.
42 gheweygert: (waarvan het bezichtigen geweigerd is).
45 dat: gesteld dat.
46 dat gaet vast: dat mist niet.
47 vermaeckt: behaagt.
49 wiens diftighe gelaet: wier ernstige manieren.
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Wiens deughdelijck gemoed, en welghemaeckte leden,
De wyste vande Werld vermagh te maken stom,
lek heet u wederom met vreughde wellekom.
De Heere sy ghelooft, die u heeft willen sparen,
En op u groote reys voor ongheluck bewaren.
Die u heeft voort gebraght, doen worden die ghy syt,
De peerle van mijn Croon, de phenix van u tijd.
Tot noch toe heb ick in Ronixa myn behaghen
Gesteld, en oock op haer mijn hooghste roem gedragen,
Ronixa segh ick, die het Coninghlijck gemoed
Van groot Brittannyen deed branden in een gloed,
Deed branden in een gloed, een gloed van reyne minne,
Ja soo dat hy haer heeft getroud als Coninginne,
o roem! 0 groote roem! die eerste Friesche Maeghd
Die oyt in Eng'landt quam, den Coningh soo behaegd
Dat hy zijn trotsch gemoed niet langer kon betomen,
Maer heeft haer tot zijn vrou, zijn Echte vrou genomen.
Dan dese quam hem t' huys, dees quam hem in de hand,
En ghy, ghy blijft alhier, ghy blijft hier in u land,
Daer komt den trotschen Held, de roem van alle Deenen,
Die met een Hartogin met eeren mocht vereenen,
Die alle landen had van Christenrijck deur-reyst,
En over al gesien wat het gesicht vereyst,
De schoonste schoonen daer oyt eenigh mensch van hoorden,
Maer nimmer een soo schoon, die hem tot min bekoorden,
Die segh ick komt by u, hy siet u schoonheyd aen,
Doe stond hy als verbaest, doe wast met hem ghedaen,
U hayren, daer de Son zijn glans van schijnd te halen,
U voorhooft als yvoor, u lippen als Coralen,
U ooghen als een git vol soete soetigheyd
U Princelijck gelaet, u brave deftigheyd,
U treffelijcke gangh, u wel gestelde leden,
U heuscheyd, u vernuft in 't kav'len van u redeh,
Maer boven alle dingh, de deughd van u gemoed,
Doorwonden inder yl zijn welgeboren bloed,

50 deughdelijck: rijk aan deugden.
55 doen worden: heeft doen worden.
66 echte vrou : echtgenote.
67 dan: maar; dese quam hem t' huys: deze kwam
hem thuis opzoeken; quam hem in de hand: kwam
ongezocht in zijn bereik.
70 vereenen: zich verenigen, huwen.
72 vereyst: verlangt (te zien).
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76 verbaest : verbijsterd, verslagen.
79 vol soete soetigheyd : vol aangename liefelijkheid.
80 princelijck: vorstelijk; brave dejiigheyd: edele
ernst.
81 treffelijcke: voortreffelijke; wel gestelde: goed
gevormde, goed geproportioneerde.
82 in 't kav' len van u reden: redenering.

U lieffelijck gelonck, Goddin, dat was de schichte,
Die desen soeten brand in syne boesem stichte,
U lodderlijck gegluer, had zijn manhaftigh hert
Doornagelt met de min, een ongewoone smert.
Ghy waert de dool-hof voort van alle zijn gedachten,
90 Hy storte voor u neer de stromen van zijn klachten,
Hy ruste dagh noch nacht, maer heeft u staech gevleyd,
Tot dat ghy hem op 't laest u trou hebt toegeseyd.
o wel gewenste paer! van d' Heere soo gesegend,
Als oyt den Hemel heeft beschenen of beregend,
95 Cieraet van desen Eeuw! ick heet u wederom
Met een verheughd gemoed van herten wellekom
Wat zullen nu hier toe der Nydris tongen seggen,
Die naer u ondergangh vergeefs te wachten leggen:
Die yder een soo slim gewittight hebben, van
100 De trouwe, die ghy deed, met sulcken braven man?
En hadden wel gesien haer opperste behagen,
Zoo veer het qualijck u had komen te beslagen?
Wat ist? sy moeten sien, tot haer misnoegen, aen,
U lof en u geluck op 't alderhooghste gaen.
105 Hoe mach de Wereld soo verkeerd zijn van gedachten?
En d' een den and' ren soo genegen te verachten?
Als d' Hemel d' eene mensch een groot geluck toe vlijd,
Die word dan daedlijck van zijn mindere benijd.
Misgunders van haer vreugd! och! had ghy doch geswegen,
110 Tot dat ghy saeghd hoe dat de sake was gelegen,
Dat waer noch yet geweest, nu hebt ghy afgemaeld
U nydigh hert, en vind u vande wegh gedwaeld.
Siet nu bevind ghy in u meningh u bedroghen,
En wat ghy hebt geseyd bewijst de tijd gelogen,
115 Ach! d' opper-Heere die veranderd doch u sinnen,
85

85 schichte: pijl.
86 stichte: wekte.
87 lodderlijck: lieftallig.
89 voort: verder, voortaan, onmiddellijk.
91 staech: voortdurend; u gevleyd: uw zin gedaan.
93 wel gewenste: zeer beminde.
94 als: als (welk ander paar ook dat).
95 wederom: nogmaals.
97 nydris: afgunstigen.
98 naer: op; te wachten leggen: liggen te wachten.
99 slim: kwaad; gewittight: verwittigd, voorspeld.
100 trouwe doen: een huwelijk(s belofte) doen;
braven : flinke.

102 zoo veer: voor zover, indien; het qualijck u
had komen te beslagen: het slecht met u uitgevallen
was.

103 sien ... aen: aanschouwen.
105 mach: kan; verkeerd: slecht.
107 vlijd: schikt, beschikt.
109 doch: toch.
111 a.fiemaeld: doen kennen.
112 nydigh: afgunstig.
114 gelogen: gelogen te zijn.
115 sinnen: geest.
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En gunne dat ghy mooght malkanderen beminnen
Die geef dat ware liefd' aen uwe herten grenst,
En niemand d' ondergangh meer van den ander wenst.
De tijd die is doch kort die u hier is gegeven,
120 Wilt die in vriendschap met malkanderen beleven.
Wel dan gesegend paer, hier met beveel ick u
Des opper-Heeren schut, en segh u voort Adieu.
[23]
Och dat ghy soo veel vreughds genoot als ick u wensche,
Geluckigh soud ghy zijn ver boven alle menschen,
125 Gelooft, gelooft het vry, ick wensch u soo veel vreughd,
Als aende blaeuwe lucht ghy Sterren tellen meught,
Dat Hemel, Aerd', en Hel, eer mengel deur malkander
Als dat uw liefd' in haet, u vreughd in druck verander.
Och dat ick by u moght gestadigh blyven staen!
130 Dan sou het na mijn wensch en na mijn wille gaen.
Hoe garen soud' ick al des Werelds vreughden laken
En in u schoon gesicht alleene my vermaken,
Maer vrolijcke juffrou (hoe seer het my oock spijt)
lek moet, ick moet van hier gedwongen door de tijd,
135 Ghy weet hoe my den Heer der Heeren heeft gesegend,
En wat my al gelucx tot heden is bejegend:
Ja dat (na mijn begrijp) geen landschap sou by mijn
In vruchten noch gewas, geleken mogen zijn,
Want dat laet d' opper-Heer soo overvloedigh groeijen,
140 Dat yder segghen sou, het suyvel hier te vloeijen,
Kaes, botter, honich, melck, dat vloyter allegaer,
Niet anders dan of dit 't land van beloften waer.
Mijn Grensen zijn voorsien met schanssen en met dijcken,
De vyand moet voor 't een, de zee voor 't ander wijcken.
145 Drye honderd dertich en vier Dorpen wel beboud,
Met Kercken braef voorsien mijn kleyne landschap houd,
Wat gheeft mijn land al op van paerden en van volen:
Wat schoone schapen siet men op mijn Heyden dolen.
117 aen uwe herten grenst: in uw harten woont.
120 beleven: doorbrengen.
121 beveel: beveel aan in.
122 voort: verder.
123 wensche: toewens.
126 meught: kunt.

127 mengel deur malkander: zich vermengen.
128 druck: verdriet.
129 gestadigh: altijd.
130 na: naar.
131 garen: gaarne.
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132 u schoon gesicht: de schone aanblik van U;
vermaken: verheugen.
136 wat gelucx: welk geluk.
137 begrijp: begrip.
138 geleken: vergeleken; sijn: worden.
140 het suyvel hier te vloeijen: dat het zuivel hier
vloeit.
145 beboud: aangelegd.
146 kercken braef: flinke kerken; houd: bevat.
147 ghe~ft ... op: levert op; volen: veulens.

t Gevogelt dat ick heb (hoewel ick het beny)
150 Spijst Holland niet alleen maer Engeland daer by.
'k Heb Veenen groot genoeg om Ne'erland gantsch te warmen
Daer toe heeft my de zee omcingeld met zijn armen.
Van Adel ben ick rijck, door wiens manhaftigheyd
Toe aen des werelds end mijn eere word verbreyd,
155 Wat hooge scholen, en geleerde luy betreft,
Daer in den Heere my noch dagelijcx verheft,
Behoefd mijn heerlijckheyd geen Hartoghdom te wijcken,
Jae soud my by de braefst wel derven vergelijcken.
Mijn dienaers van Gods woord, die trecken eenen lijn,
160 En soecken in de vreed' en buyten twist te zijn,
Sy houden sich al stil, in 't midden vande baren,
Dus, moet ick het oock sien sorghvuldigh te bewaren,
Ja duysend dingen meer die ick moet gade slaen
Bedwingen my van hier op 't spoedighste te gaen.
165 Maer: als ick al vertreck, mijn sinnen en gedachten
Die sullen staegh op u en u welvaren achten,
Al word ghy somtijds van d' onwetende benijd,
Versteurd u daer niet in, het heeft een kleyne strijd,
Of sy u groot geluck beschempen en versmaden,
170 Het heeft niet veel om 't lijf, het kan u weynigh schaden,
Hoe hard de sachte zee komt op de Rotse slaen,
De Rots staet even stijf, en treckt het hem niet aen.
De Wijngaerd-ranck, die bloeyd veel hooger door 't besnoyen,
HWl tongh, dat nydigh mes, sal oock u lof doen groyen.
175 0, overbrave vrou, hier met beveel ick weer
U en u lieve man, den al-vermogen Heer.
lek sweer u dat mijn gWlst sal eeuwigh by u blyven
Soo langh den Hemel sal op syne polen dryven,
Den Olyphant sal eer gaen vliegen in de lucht,
180 't Onnosel schaep den Wolf eer dryven op de vlucht,
152 daer toe: bovendien; omcingeld: omringd, omsloten.
153 van: wat betreft.
157 wijeken : onderdoen voor.
158 soud: ik zou; braefst: edelste; derven: durven.
161 al: geheel.
162 dus: daarom; sorghvuldigh: angstvallig?;
bewaren: toezicht houden op.
163 gade slaen: verzorgen.
164 bedwingen: dwingen; op 't spoedighste: zo snel
mogelijk.

165 als ik al vertreek : ook al vertrek ik; sinnen:
geest.
166 staegh: steeds; achten: letten.
168 versteurd u daer niet in: word daar niet boos
over; het heift een kleyne strijd: het betekent weinig.
169 besehempen: beschimpen; versmaden: smaden.
172 stijf: stevig; hem: zich.
174 nydigh mes: mes der afgunst.
175 overbrave : zeer edele; beveel: draag ... op
aan.
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185

De visschen sullen eer sich nestelen inde boomen,
De vog'len vande lucht gaen swemmen inde stroomen,
De Maen sal eer by daegh, de Son by nachte staen,
Eer mijn getrouwe liefd tot uwaerts sal vergaen.
Wel dan, de groote God wil u voor druck bewaren,
En laten u met vreughd verslyten uwe jaren.

184 Uefd tot uwaerts : liefde voor u.
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185 wil: moge.

Cupido, hoe heeft u mijn liefs gesicht bedrogen?
Heur hert is koud als ys, al vlammen schoon haer oogen,
Nu daeld ghy in mijn hert; daer moogt ghy niet weer uyt:
Want daer verbrand mijn vlam dijn vleugels vande huyt.

1 gesicht: blikken.
2 al ... schoon: ook al.
3 moogt: kWlt.

[25]
Stemme: Questa du/ce serena.

1.

5

Cupid', onlanx gele' en,
Quam recht naar Vriesland tre' en,
Hy verliet, vol verdriet, gansch Griecken,
En koos ons land alleen,
Daer quam het Boefjen doe,
Verheughd en wel te moe,
't Had een boogh, en het vloogh met syn wieken,
Recht naer myn liefste toe.

2.
10

15

Voor deur sagh hy haer staen,
Haer glans stond hem strax aen,
Dies was hy, dapper bly: maer die Bengel
Woud nader by haer gaen.
Hy maeckten hem seer schoon,
Syn hayr gelijck een kroon
Van fyn gold, stond gekrold, 't scheen een Engel
Gedaeld van Jovis Throon.

3.

20

Doen stack die kleyne guyt
Sijn been~en achter uyt;
En hy groet, met ootmoet, myn schone,
Mijn lang gewenschte Bruyt.

1 onlanx gele' en : kort geleden.
3 Griecken: Griekenland.
5 boefjen: schelmpje; doe: toen.
9 voor deur: voor de deur.
10 strax: dadelijk.

11 dies: daardoor; dapper: zeer.
13 hem: zich.
15 gekrold: gekruld.
20 haar, die ik al lang tot bruid gewenst heb.

45

En doelden voort om hoogh,
N aer haer uytmuntend oogh,
Daer hy in, met de min, dacht te woonen,
Maer 't Boefjen hem bedroogh.

4.
25

30

Hy sagh het vlammend licht
Van Galatees gesicht,
Dies hy lacht, en hy dacht, dat daer binnen
De hette wierd gesticht.
Maer hy vond Gala tee
Gelycker ys en snee,
Ja soo koel, dat gevoel, van de minne
Daer gansch geen werking dee.

5.

35

40

Dies vloogh hy vol gevaer
Anxtvalligh weer van daer,
So beschreumd, en verkleumd, dat hy lette
Of hy versturven waer:
En kroop strax in de brand
Van myn heet ingewand,
Daer het dier, so veel vyer, so veel hette,
En so veel vlammen vand.

6.

45

Dat hy al eer hy 't wist
Daer beyd syn vleugels mist,
Die de vlam, van hem nam, door het blaken,
Midts hy hem had vergist:
Daer leyd hy nu en swerfd,
Tot ick ofhy 't besterfd:
Want hy kan, daer niet van geraken,
Mids hy syn vleugels derfd.

21 doelden: richtte; voort: dadelijk.
24 hem bedroogh: vergiste zich.
27 dies: daarom.
28 hette: gloed; gesticht: ontstoken.
30 snee: sneeuw.
33 dies: daarom; gevaer : vrees.
35 beschreumd: beschroomd; lette: talmde? er
uitzag?
36 versturven : gestorven, versteend.
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38 ingewand: binnenste.
39 dier: liefje; vyer: vuur; hette: hitte, gloed.
40 vand: vond.
44 midts: daar.
45 leyd ..• en swerfd: ligt (hij) te zwerven, zwerft
hij aldoor rond.
47 van geraken: vandaan komen.
48 derfd: mist.

[26]

ZANNASARIVS.
Aspice quam varijs destringar Vesbia curis.
Aensiet, 0 Vesbia! hoe vreemd ick word gekruyst,
lek brand, en uyt myn vlam het bracke water bruyst.
'k Ben Aetna en de Nyl, 0 tranen dempt myn hette!
o hett' myn tranen drooghd, en wild haer vloed belette.

Iacopo Sannazzaro f!' ± 1456, t 1530), Napolitaans auteur, schreef (onder invloed van Virgilius)
vele Latijnse werken, (Ellgiae, De Partu Virginis, Eclogae piscatoriae) maar ook (onder invloed van
Boccaccio) de Arcadia, van belang voor de ontwikkeling van het Italiaans. Ook andere Nederlandse
schrijvers uit de 17de eeuw citeren hem.
1 gekruyst: gekruisigd.
3 dempt: blust; hette: hitte, gloed.

4 belette: keren.
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[26]
Stemme: I'Avignone.

1.
0, cierlijcke cieraed,
Wtmuntend in deughd en schoonheyd van gelaed,
Dien ick bemin, met hart en sin,
En dien ick hou voor mijn Goddin,
Princesse, Voogdesse, die meest, mijn geest,
wond en geneest
door 't lieve licht,
van u gesicht,
Ontfarmd u eens, voldoet u plicht!

2.
Hoe lange sal ick doch,
(Dit vraegh ick) dus wreed gemarteld worden noch?
U strafheid wend, 0 schoone! en end
In blye vreughd myn droev' elend:
Met reden, doch heden, aensiet, 't verdriet
15
Dat my geschied,
Daer ick soo seer,
U schoonheyd eer,
Ja vier en dien hoe langs hoe meer.

10

2 gelaed: uiterlijk.
S princesse: vorstin; voogdesse : heerseres.
8 gesicht: blik.
9 voldoet: volbreng.
10 doch: toch.
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12 strafheid: hardheid, strengheid; wend: verander; end: doe eindigen.
14 met reden: in redelijkheid.
16 daer: terwijl.
18 hoe langs hoe meer: hoe langer hoe meer.

3.
20

25

Sal ick dan stadigh leyd
Genieten, tot loon van al de dienstbaerheyd,
Dien ick met lust, die noyt geblust
Was, u betoond heb sonder rust?
o schoone, persoone, laet af, de straf,
Eer ghy in 't graf
Vervoerd die geen,
Daer ghy alleen
Met yver word van aengebe' en.

4.
[27]
30

35

Mijn har~e, so ghy maer
Wt liefde my aennaemt tot u trouwe Dienaer,
lek soud' u staegh, by nacht, by daegh
Gedienstigh syn van harten graegh,
Wat lusten, wat rusten, wat vreughd u ieughd
Tot haer geneughd
Bedencken mocht,
Of oyt versocht,
Dat sou geschieden so ghy 't docht.

5.

40

45

lek wed myn Engel dan
Sou seggen, dat noyt op aerden eenigh man
Syn lieve Vrouw, was oyt soo trouw,
Als ick u stadigh wesen souw.
Dus eenigh, alleenigh te syn, is pyn,
Voor dy en mijn,
Dus laet ons beyd,
o soete Meyd!
Versamen eens in vrolickheyd.

19 stadigh: steeds; [eyd: leed.
20 genieten: oogsten.
23 laet af: scheld kwijt.
25 vervoerd: voert, brengt.
26 daer van: door wie.
28 hartje: liefste.
30 staegh: steeds.

32 u jeughd: gij die jong zijt.
35 versocht: zou vragen.
36 so ghy 't docht: als het uw verlangen was.
41 eenig: alleen.
42 dy: U.
44 soete Meyd: liefste meisje.
45 versamen : bijeenkomen.

49

6.

50

Wy sullen met melkaer
So leven, wat ct' een wenscht sal wenschen d' aer,
Wat d' een bemind, of goet bevind,
Daer toe sal d' andere syn gesind.
Wat sta et ghy? beraed dy doch snel, 't uytstel
Komt selden wel.
Seght: laet voortaen
U droefheyd sta en,
lek neem u tot mijn Dienaer aen.

47 aeT: ander.
49 daar zal de ander ook naar verlangen.

:;0

50 staet ghy: staat ge te wachten.
51 is zelden goed.

[27]
Stemme: De Nieuwe Laboré.

1.

5

I0

Stil, stil een reys,
Ghy, die het blancke vleys,
En schoonheden van u Godditmen prijst,
Ghy, die u tyd
al dichtende verslyt,
Op dat ghy u liefkens min bewijst:
Het heeft geen slot,
al wat ghy tot,
U liefstens eer meugt brouwen:
Want de Koninginne, die
Mijn gemoed heeft in 't gebie,
Is 't puyck van alle vrouwen.

2.

15

20

[28]

Geen sneeuw is so klaer
Als haer wangetjens, daer
Twee roode Rooskens bloeyen staen.
Geen Goud is soo geel
Als heur hayr kruyf en eel,
't Welck dagelijx schijnd te groeijen aen.
Haer veurhoofd blanck,
Glad, hoogh en lang,
Haer ooghjens glinstrigh tintelen,
Die soo bruyn, soo gittigh swart
Sijn, dat sich daer door mijn hert
In vreughden schijnd te win telen.

1 een reys: eens eventies.
3 goddinnen: geliefden.
5 verslyt: doorbrengt.
7 slot: zin; het heeft geen slot: het zegt niets.
9 meugt: moogt; brouwen: samen flansen.
11 heeft in 't gebie: gebiedt over.

13 klaer: blank.
15 bloeyen staen: staan te bloeien.
17 kruyf: gekruld.
20 glad: effen; lang: breed.
22 bruyn: donker.
24 wintelen : wentelen.
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3.
25

30

35

Sy heeft een kin
Met een kloofje daer in,
En een putjen in beyd haer wangen,
En als haer gesangh
Begind te gaen zijn gangh,
Soo leyd mijn hert ghevangen,
Geen snaren-spel,
Klinckt half soo wel,
Want by haer melodije
Is het oversoet gheluyt,
Van het snaren-sp els getuyt,
Maer rechte leurerije.

4.

40

45

Haer wijnbrauwen swart
Niet te sacht, niet te hart,
Niet te na, niet te wijt van een ander,
Haer lipkens rood,
Niet te kleyn, niet te groot,
Die kussen steeds malcander.
Haer tantjens kleyn,
Sijn blanck en reyn,
Haer adem als Fioelen,
Steeld een mensch zijn hert terstont
Als men die maer van haer mond
Begind van veers te voelen.

5.
50

By haer hals, als yvoor,
Deurstraeld door en door,
Met blaeuw verheven aderen,
Swoer ick wel bycans
Dat gheen albasters glans

26 kloofje: kuiltje.
27 putjen: kuiltje.
30 leyd: ligt, is.
35 het snaren-spels getuyt: de muziek van het
snarenspel.
36 rechte leurerije: geen cent waard.
37 wijnbrauwen swart: zwarte wenkbrauwen.
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39 na: dichtbij; wijt: ver; een ander: elkander.
45 fioelen: viooltjes.
48 van veers: van verre.
50 deurstraeld: dooraderd.
51 verheven: heerlijke.
52 bycans: haast.
53 albasters glans: marmerglans.

55

60

In 't minst sou konen naderen.
En na haer staet,
Weet sy ha er ghelaet,
Soo loffelijck te stieren,
Dan lieffelijck, dan weder stuer,
Dan vol vreughd, dan vol getruer,
Op alderley manieren.

6.

65

70

Roosrood is haer mond,
Haer borsjes hard en rond,
Daer op twee karsjens wassen,
Och! moght ick haer een reys,
By dat lieve blancke vleys
Al grypende verrassen,
lek wed ick sou
Mijn lieve Vrouw,
Soo lieffelijck omarmen,
Dat sy over mijn elend,
Sou haer selven noch in 't end
Genadighlijck ontfarmen.

7.

75

80

Want ick segh in 't kort,
Dat op haer niet en schort
Van 't gene dat na mijn sin waer
Gheen deughden soo groot,
Den Hemel oyt ontsloot,
Ofmen vindse al t' samen in haer,
lek ben te grof,
Om halfhaer lof
Volkomen te beschryven,
Want al waer mijn pen van stael,
En mijn stem van klaer metael,
lek sou al niet bedrijven.

55 staet: stemming.
56 ghelaet: doen en laten, manieren.
57 loffelijck: voortreffelijk; stieren: richten.
58 stuer: onwillig, hardvochtig.
59 getruer: getreur.
63 karsjens : kersen.

65 vlers: vlees.
71 haer: zich; in 't end: tenslotte.
73 in 't kort: kort en goed, als samenvatting.
74 op haer niet en schort: aan haar niets ontbreekt.
77 ontsloot: schiep.
84 ik zou helemaal niets tot stand brengen.
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[29]
Ste=e: Nu leef ick in 't verdriet, in swaer doleur en pijn.

1.
Overschoone vrou, cieraed van onse tijd,
lek sweer u by mijn trou, dat ghy alleenigh zijt
De roem van onse stad, al Frieslands hoovaerdy,
Vercierd, vercierd, vercierd, met alle bravery.

2.
5

lek wed, had Paris oyt u schoonheyds glans gesien
Hy had den appel noyt vrou Venus willen bie' en,
Want hy u 0 Princes, recht edele ]uffrou,
Alleen, alleen, alleen, den appel schencken sou.

3.
U blond gekruyfde hayr, u voorhooft hoog en wit,
10

U ooghjens die voorwaer veel bruynder syn als git,

U lipjens als Corael die hadden inder yl
Sijn hert, zijn hert, zijn hert, deurwond ghelijck een pijl.

4.

15

U wesen dat altoos, op 't braefst is ghemanierd,
U wangen als een roos, met doppe~ens vercierd,
U tandjens wit en kleyn, en u gekloofde kin,
Had hem, had hem, had hem, gedwongen tot u min.

2 alleenigh: alleen.
3 hoovaerdy: (reden van) trots.
4 vercierd: voorzien; bravery: luister.
5 u schoonheyds glans: de glans van Uw schoonheid.

7 princes : vorstin; recht: zeer;Juffrou: jonkvrouw,
geliefde.
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9 gekruyfde: gekrulde; wit: blank.
10 bruynder: donkerder.
13 wesen: gelaat, voorkomen; op 't braefst is ghemanierd: zo erg zedig is.
14 doppetjens: kuiltjes.
15 gekloofd: met een kuiltje.

5.

20

Ach! u albast'ren hals 't welck u recht prinse 't hooft
Soo loflijck voerd in als had hem terstond verdoofd,
U welgestelde Ie' en, u Goddelijck ghelaet,
Doorwond, doorwond, doorwond, de mannen metter daed.

6.

o lieffelijcke vrou,

meestersse van mijn hert,
lek brand en ick vel'kou, 0 overgroote smert,
Als ick alleen gedenck aen uwe schoonheyds glans
Dien ick, dien ick, dien ick begeven moet althans.

7.
25

N oyt trouwer minnaer heeft een schoone vrou bemind,
Als die u nu begeeft, tnits hy geen troost en vind,
Ach lieffelijcke lief, ick min u als een man,
Maer ach, maer ach, maer ach, daer helpt geen minnen an.

8.
30

U ouders, die de min en soete vrijery
Geheel is uyt den sin, ach die misgunnen my,
De liefde dien ick graegh van u verwerven sou
Dien ick, dien ick, dien ick, gewenst had tot mijn vrou.

9.

35

Dan wijl sich het geluk my dus wangunstig toond
En dus my[n] min met druck, in plaets van blydschap loond,
Soo segh ick u Princes met tranen en geklag,
Adieu, adieu, adieu, alst doch niet wesen magh.

17 recht prinse : waarachtige vorstin; u 't hooft:
uw hoofd.
18 loJlijck: voortreffelijk; voerd: draagt, beweegt;
in als: in alles, in alle opzichten.
19 welgestelde: goedgevormde; gelaet : voorkomen.
20 metter daed: terstond.
21 meestersse: meesteres, gebiedster.

22 verkou : word koud (tegelijkertijd).
24 begeven: verlaten; althans: zeer spoedig, nu.
26 en vind: vindt.
32 dien: die.
33 dan: maar; wijl: daar; geluk: lot; my: jegens
mij.
34 dus: zo; druck: verdriet.
36 doch: toch.
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10.
Adieu mijn lieve lief, adieu mijn schoone Son,
En wijl ick nu van u verreysen gae, soo kon
40

lek wenschen dat den Heer, een Minnaer u toe schick,
Die u, die u, die u, soo troulijck mind als ick.
11.

Die gun my oock met een, dat ick een lief verkies
Van wel gemaeckte Ie' en, soo schoon als ick verlies,
Die gun u soo veel vreughds, als ick verdriets geniet
En dat, en dat, en dat, u nimmer quaed geschied.

38 vemysen: vertrekken; kon: zou willen.
39 toesehiek: zende, bescbikk.e.
42 soo sehoon als iek verlies: zo schoon als degene,
die ik verlies.
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43 geniet: ondervind.

[29]
Stemme: Ph rebus is langh over de Zee. Fo!. 9.

5

10

[30]

15

20

Wel op mijn Musa heel vrolijck van zin
Om tot de Hemelen toe te verheffen,
d' Ontelbare schoonheden van mijn Goddin
Dien, alhoewel ghy niet recht sult treffen:
't Sal nochtans wel blijeken daer aen,
Dat ghy yet treflijcx derft bestaen,
Als phaeton heeft gedaen.
't Goud-dradigh hayr is soo schoon datmen looft
Dat daer Apollo zijn glants af komt halen,
d' Oogen soo broyn als een git in haer hoofd
Bliekeren stercker dan jupiters stralen,
Haer wangen veel rooder als eenige roos
Glinsteren, glimmen, en blosen altoos
Met een bly-kleurigh gebloos.
Haer halsje veel blancker als eenigh yvoor
Weet sy so loflijck op 't lichaem te voeren,
Datse de herten der mannen daer door
Weet te onstellen en heel te beroeren:
Haer brave gestalt, haer aerdighe tret
Haer lieflijck gelaet, en haer ledekens net
Sijn waerdigh wel op gelet.

1 zin: geest.
3 goddin : liefste.
4 dien alhoewel ghy: alhoewel ge die; recht: naar
behoren; tr~en: afbeelden, beschrijven.

5 daer aen: daarin.
6 yet: iets; treflijcx: voortreffelijks; derft: durft;
bestaen : ondernemen.
8 looft: gelooft.
9 af: van.

10 bruyn: donker.
11 bliekeren : schitteren.
13 glimmen: glanzen.
16loflijck: voortreffelijk; voeren: bewegen.
18 onstellen : in verwarring te brengen; heel:
helemaal; beroeren: ontroeren.
19 brave: edel; aerdigh: bevallig.
20 ledekens net: schone leden.
21 zijn het waard om goed opgemerkt te worden.
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25

d'Hemelsche Nectar (soo N aso verhaeld)
By d' hooge Goden alleen was te vinden:
Is 't niet wat wonders ? nu isse gedaeld,
Tusschen de lippen van mijn Coninginne,
Ach Hemelsche schoonheyd in allen volmaeckt
Wat leden, wat seden, wat deughden genaeckt
Is al in u gheraeckt.

26 in allen: in alle opzichten.
27 seden: manieren; genaeckt: betreft.
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28 al: alles; gheraeckt: getroffen, volmaakt.

[30]

TROU-DICHT,
Ter eeren Ioncker
DOCO VAN IONGAMA,
en Iuffrou
LISKIA VAN EYSINGA.

[31]

Aurora had noch nau haer Paerden in de wagen
Gespannen, om de nacht van 't blaeu gewulf te jagen,
Op dat de blonde Son, des Hemels hooghste glans,
Sijn Henxten alle vier moght brengen aenden dans,
; Om soo den blyden dagh aen landen ende steden
t' Ontdecken, doen ick ben na buyten toe ghetreden,
Na buyten, daer 't gesicht, om 't heugelijcke groen,
En d' ooren, om 't gehoor der vog'len was te doen,
Daer is het blinde wicht, vrou Venus dart'le jonghen,
10 Eer ick daer eens om dacht, my om den hals gespronghen,
Vriend (sprack hy) wat hebt ghy nu weder inde kop?
Com, kom, ghy moet met my voort na den Hemel op.
Hy had het nau geseyd of hy is opghevloghen,
En droegh my met een swinck, uyt aller menschen ooghen,
15 Tot inden Hemel toe, den Hemel vanden Goon
Daer setten hy my ne' er, heel dicht by Venus throon,
Die rondom was beset met Iongmans en Iongh-vrouwen,
Die in den Echtenstaet haer noch begheven souwen,
lek sagh vast om end' om, beteuterd en bevreesd,

Doeke van]ongema, grietman van Franekeradeel
(t 25 dec. 1638) trouwde 1618 (3 proclamaties te
Leeuwarden 12, 19 en 26 juli) met Lucia (Lisck)
van Eysinga, geb. 1598, dochter van luw, luitenant kolonel.
1 nau: nauwelijks; in: voor.
4 mocht: zou kunnen.
6 ontdecken: openbaren, blootleggen; doen: toen,
of; na: naar.
7 daer 't: waar het het.

8 om 't gehoor: om het horen.
9 daer: toen; wicht: schepsel.
10 eens: ook maar; om dacht: aan dacht, op verdacht was.
11 hebt ghy .•. inde kop: zijt gij van plan.
12 voort: dadelijk.
14 swinck: zwaai.
18 haer: zich.
19 vast: al maar; om end' om: in het rond.
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[32]

40

45

50

Want in den Hemel had ick noyt voor heen geweest.
Och! (docht ick) wat is dit? stracx komt hier een van allen,
En schopt my hier van daen, 0 bloed! hoe sal ick vallen.
Cupido sagh my aen, ick stond voor hallef dood,
Dies quam hy na mijn toe, en seyd', "ghy hebt gheen nood,
Ghy syt onsichtbaer gansch, u lijf heb ick bestreken,
Dus luysterd neerstigh toe na al dat ick sal spreecken,
Op dat ghy levendigh (wanneer ghy neder daeld)
Den menschen myne deughd en wetenschap verhaeld.
Sy schilderen my blind, wulps, dartel, onbescheyden,
Onwetend', en gheneyghd om yeder te verleyden.
Maer nu, nu sult ghy sien, eer ghy van hier weer gaet,
Dat alles wat ick doe in recht en re' en bestaet:
Mits is hy na syn Moer eerbiedighlijck ghetreden,
En sprack haer lieflijck aen met Goddelijcke reden,
Die ick eerst niet verstond, maer namaels heb geleerd
Daer van heeft hy verlof op 't heuschelijckst begeerd,
Doe keerden hy hem om na d'Ed'le iongelingen,
Die besigh waren elck met sonderlinge dingen:
Een eyscht hy van haer voort een wack' re longeman,
Wiens naem ick rechtevoort niet wel bedencken kan,
Maer 'k had hem (so my docht) gesien meer op der aerden,
Met dien begon het wicht dees reden aen te vaerden:
0, Ed'le Jongeman, hoe komt; dat met de min
Tot heden noyt en was bekommerd uwe sin?
Gedenckt ghy dan u ieughd, u aengenaemste iaren
Dan sonder alle vreuchd dus heen te laten varen?
Dat hoop ick nimmermeer, ick bid dat ghy u tydt
Dus sonder minnery, de hooghste lust, niet slyt.
De vryerlycke staet, een vyand van de rusten,
De bom van Achterklap, d' onschaecker aller lusten,

20 had: was.
21 stracx: aanstonds.
22 0 bloed: 0 (Gods) bloed.
24 dies: daarom.
26 neerstigh: naarstig, ijverig; al: alles.
29 wulps: minziek; onbescheyden: ondeskundig.
32 in recht en re' en: in zedelijkheid en redelijkheid.
33 mits: inmiddels.
34 liej/ijck: vriendelijk; reden: woorden.
35 namaels : naderhand.
36 verzocht haar op allerinnemendste wijze om
toestemming.
37 hem: zich.
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38 sonderlinge: bijzondere.
39 één van hen roept hij naar voren.
40 rechtevoort : aanstonds, zo dadelijk.
42 met dien: dadelijk; aen te vaerden : aan te vangen.
43 komt: komt het.
44 dat gij u tot nu toe niet hebt bekommerd om,
ingelaten met.
45 gedenckt ghy: denkt gij, zijt gij van plan.
47 nimmermeer: nooit, stellig niet.
48 dus: zo.
49 staet: toestand; rusten: rust.
50 born: bron; achterklap: lasterpraat; onschaecker:
berover.
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(33]
65

70

75

80

Wat brengt die anders in, als nydt, verdriet en rou?
Maer alle vreughden syn te soeken in een Vrou.
Waer-op de longman we'er, maer swarelyck te vinden,
Daerom gedenck ick my niet aen een Vrou te binden,
lek klaegh nu nimmermeer, ick leef nu gansch gerust,
lek doe al wat ick wil, en wat my selven lust,
Maer, neem ick my een Vrou, so moet ick hare sinnen
Steets volgen, so ick wil, dat zy my sal beminnen,
Myn vryheyd is dan wegh, en hoe krygh ick die weer?
Want wie een Vrouwe heeft, heeft in 't gemeen een Heer.
En dat en diend my niet, een ongebonden leven
Sou ick niet om al 't goed des werelds willen geven,
Noyt isser grooter vreughd van d' Hemel afghedaeld.
Ach! (sey Cupido) vriend hoe veer syt ghy verdwaeld!
En hebt ghy dan noch noyt ghelesen van te voren
Dat vrouwen tot de troost der mannen zijn geboren?
Daerom heeft de Natuer, (die alle dingh bestierd)
Haer met een wesen, dat aentreck'lijck is, vercierd.
Een lieffelijcke vrou, verçierd met brave deughden,
Wat isset anders, als een schat-kist aller vreughden?
Hoe aengenaem! hoe schoon! hoe soet is haer gelaet!
Waer in der mannen troost, gelijck gheschreven staet.
o die een brave vrou bekomt van d'Heer der Heeren,
Voorwaer hy heeft een schat die niet is te waerdeeren.
Het is syns levens vreughd, de haven van zijn rust,
De borne, de fonteyn, de woonplaets van zijn lust,
Een koffer daer in hy al zijn verborghentheden
Op 't alder veylighst mach betrouwen en besteden,
Een sorghe voor syn huys, een trooster in syn druck,
Een voedsel van zijn lof, een stroom van syn geluck,
Een soeten breydel, een versachster van zijn toren,
Wanneer hy yemands haet heeft in zijn borst gesworen.

51 nydt: afgunst.
53 swarelyck: bezwaarlijk, moeilijk.
55 gerust: rustig.
60 in 't gemeen: gewoonlijk, in den regel.
61 en dat en diend my niet: dat past mij niet, daar
heb ik geen zin in; ongebonden: vrij.
62 geven: prijsgeven.
64 veer: ver.
67 bestierd: bestuurt, regelt.
68 wesen: niterlijk; vercierd met: voorzien van.
69 brave deughden: edele eigenschappen.

71 soet: liefelijk; gelaet : wijze van doen of gezicht.
73 brave: flinke.
76 borne: bron;fonteyn: bron; de woonplaets van
zijn lust: zijn genoegen berust helemaal in haar.
77 verborghentheden: geheimen.
78 mach: kan; betrouwen: toevertrouwen; besteden: kwijt kunnen.
79 druck: verdriet.
80 een voedsel van zijn lof: waardoor zijn lof gevoed, gesterkt wordt.
81 soeten: aangename; toren: toom, boosheid.
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Een troost, een hulp, een sorgh, in sieckte, smart, en nood.
Een trou Med-gesellin tot d' uyre van de dood.
85 Wanneer hem eenigh ramp of onheyl komt bestryen,
Sy weet hem vriendelijck te troosten in zijn lyen,
Al was hy noch soo droef, de loncken van zijn vrou
Die strijcken van zijn hart de nevels vande rou.
[34]
lek swygh noch vande vreughd, waer met sy onder 't laken
90 Sijn droevigh herte kan verquicken en vermaken,
Haer lodderlijck gegluer, haer lieffelijck ghewoel
Ontfonckten wel zijn borst al waer hy noch soo koel,
Zijn ad' ren en zijn bloed, doet sy van vreughde rysen,
Wie isser, die de re' en niet dwinghd een vrou te prysen?
95 Maer dat noch 't meeste is, de kind'ren die sy teeld,
Waer met ghy na u dood word weder afghebeeld,
De erven van u schat, die soetigheden souwen
Beweghen u alleen, een vrou daerom te trouwen.
wel Iongheman, hoe dus? hoe staet ghy nu soo stil?
100 Veracht ghy wat ick prijs? hoe hebt ghy 't inde wil?
Waerop de Ionghman weer: hoe soud'ick dat verachten
Dat uwe Godheyd prijst! dat sal ick my wel wachten,
Maer dit' s de swarigheyd, waer vind ick soo een maeghd,
Die dese deughden, die ghy noemd, in 't herte draeghd?
105 lek weet wel dat een vrou, die hare man in waerden
En alder eeren houd, een pronck is vander aerden,
Maer hoe bekom ick doch soo lieven licht voor mijn,
Dewijl sy nu ter tijd soo slim te vinden syn?
Waer op Cupido weer, wild daer geen sorg voor dragen,
I 10 lek sal u soecken een die u wel sal behagen,
Een spiegel vande deughd, een Lust-hof, daer een man
Met alderhande vreughd sich in vermaken kan,
Wiens schoonheyd van gelaet, wiens welgestelde leden,
Wiens heuscheyd in 't gespreck en aenghename seden,
85 komt bestryen: overvalt.
87 loncken: liefdevolle blikken.
90 verquicken: opmonteren, verheugen; vermaken: behagen.
91 lodderlijck: liefelijk.
94 re' en: billijkheid, wijsheid.
95 dat: wat.
97 soetigheden: liefelijke wezens.
98 alleen: alleen al.
100 hoe hebt ghy 't inde wil: wat zijt gij van plan.
101 dat: datgene; dat sal ick my wel wachten: daar
zal ik mij wel voor wachten.
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103 swarigheyd: moeilijkheid.
105 waerden: waarde; in waerden houd: waardeert
naar behoren.
106 alder: alle, grote; aerden: aarde.
107 doch: toch.
108 slim: moeilijk.
109 sorg voor dragen: u bezorgd over maken.
113 wiens: wier; welgestelde: welgevormde.
114 seden: manieren.

[35]

115

120

125

130

135

140

[36]

Wiens wijsheyd, aerdigheyd en treffelijck geslacht,
Dc braefste van het land heeft tot haer min gebracht,
Die d' een na d' ander vast al hebben slip ghevangen
En niemand mocht tot noch haer lieve min erlanghen
Dan ghy, soo ghy de strijd met moedigheyd aenvaerd,
Ghy sult verwinner syn, want s'is voor u bewaerd.
De longman danckten hem, en heeft hem voord gebeden
Dat hy in alder yl wou na de Iuffrou treden,
En syne min soo soet, soo schoon haer draghen voor,
Dat sy op syn versoeck hem geven mocht gehoor.
Waer op Cupido, dat mooghd ghy my wel vertrouwen,
Mids keerden 't wicht hem om nae d'edele Iuffrouwen,
En saghse naerstigh aen, ten lesten riep hy een,
Die d' overste van al den hoop te wesen scheen,
Wiens voorhooft hoog en wit, wiens lodderlijcke oogen,
Wiens hayren kruyf en blond, vol Prinçelijck vermogen,
Wiens wangen als een roos, wiens welgestelde kin,
De stuerste van de wer'ld sou dwingen tot de min.
Tot haer, sprack 't arge wicht, sult ghy u straffe sinnen
Niet van de soete min eens laten overwinnen?
U jonge jeughd verga et, en houdt u voor gewis
De tijd die eens verloopt, onwederroeplijck is,
o dese schoone Ie' en van d'Hemel u ghegeven!
Suld ghy die sonder lief verslyten al u leven?
Dat waer gants teghen re' en, ghy syt versocht nochtans
Tot min vaeck, van de bloem der braefste Ionghemans,
0 keerd u sinnen om, want dus in eenigheden
Mooght ghy u schoone tijd niet troosteloos besteden.
Gins staet den Jongeman da er voor ghy syt bewaerd,
rck wenschte selver u met hem te sien ghepaerd,

115 aerdigheyd: bevalligheid; trqJelijck: voortreffelijk.
116 braifste: edelste; heeft tot haer min gebracht: er
toe heeft gebracht haar lief te hebben.
117 vast: aldoor, geheel en al; slip ghevangen:
bot gevangen.
118 tot noch: tot nu toe; erlanghen : verwerven.
119 dan: maar; moedigheyd: moed.
120 verwinner : overwinnaar.
121 gebeden: verzocht.
125 dat mooghd ghy my wel vertrouwen: dat kunt
ge mij wel toevertrouwen, laat dat maar aan mij
over.
126 mids: inmiddels; hem: zich.
127 naerstigh: aanhoudend.

128 al den hoop: de gehele groep.
129 wit: blank.
130 kruyf: gekruld; prin çelijck: vorstelijk; vermogen: macht.
133 arge: boosaardige; straffe sinnen: harde, onvermurwbare geest.
138 liif: geliefde, minnaar.
139 teghen re' en: onredelijk; versocht: uitgenodigd.
140 van: door; braifste: flinkste.
141 keerd u sinnen om: verander uw gezindheid;
eenigheden: alleen zijn.
142 troosteloos: zonder liefde; besteden: doorbrengen.
143 daer voor: voor wie.
144 selver: zelf.
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Ach! als ick overdenck wat treffelijcke gaven
In zyn deughdsame borst vergaerd zyn en begraven,
So schrikt mijn Godheyt selfs, want ick had noyt gemeend
Soo veel deughds in een mensch alleen te zijn vereend,
Hoe aengenaem, hoe soet, hoe loflijck syn syn zeden,
150 Hoe statigh zijn gelaet, hoe treffelijck syn reden,
Hoe heusch is syne mond, ick sweer u dat gewis,
Al wat men aen hem siet aenmerckens waerdigh is.
Die heb ick tot u min gansch yverigh gheraden,
Betoond hem doch u gonst, ten sal u nimmer schaden,
155 Hy is de goedheyd selfs, een onbequamen woord
Heeft niemand uyt zijn mond zijn leven langh gehoord,
Ghy sult in alle vreughd verslyten uwe daghen,
En van de nachten sult ghy u oock niet beklaghen.
Hoe staet ghy dus en dut? wat vreughde had een vrouw,
160 Als sy haer met gheen man in 't end vereenen sou?
En beter man als hy, en soud' ick naulijcx meenen,
Dat u den Hemel selfs op aerden kan verleenen.
Dus seght my 't jawoord toe, want of ghy u beraedt,
lek merck wel wat ghy wild alleen uyt u ghelaedt.
165 Doe werd de maeghd beschaemd, en sy begon haer woorden
Maer wat: sy sprack soo sacht dat ick het naulijcx hoorden,
Dan eynd'lijck liep het wicht weer na de Ionghman toe,
En broght hem by de Maeghd, doe ging (sa ick vermoe)
Het vryen heftigh aen, dat merckt' ick aen haer zeden,
170 Hoewel ick niet een woord kon hooren van haer reden,
Die sy oock nau te recht gevangen hadden aen
of het vergulde rad begon sterck om te gaen,
Dat boven Venus hoofd stond çierelijck te blincken,
Wat dat beduyden moght en kon ick niet bedincken,
175 Ten waer Cupido selfs my had ghewesen dat
145

[39]

146 begraven: verborgen.
147 gemeend: gedacht.
149 soet: bevallig, behagelijk; lojlijck: voortreffelijk.
150 statigh: kalm, bedaard; ghelaet: voorkomen,
manieren; reden: woorden, wijze van spreken.
152 aenmerckens waerdigh: de moeite van het opmerken waard.
153 u min: liefde voor u.
154 doch: toch; gonst: genegenheid.
155 selfs: zelf; onbequamen: ongepast.
159 hoe staet ghy dus en dut: waarom staat ge zo te
suffen.
160 vereenen: verenigen.
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161 en: wel; en soud' : zou.
163 of: of ... ook al.
164 alleen: alleen al; uyt: aan; ghelaedt: manier
van doen.
167 dan: maar.
168 ging aen: begon.
169 vryen: aanzoek doen; zeden: manieren.
170 reden: woorden.
171 te recht: goed; gevangen hadden aen: hadden
aangevangen.
172 sterck: krachtig; om te gaen: rond te draaien.
174 en kon: kon.
175 ten waer: als niet.

De tyden stonden al geschreven in dat radt,
Hoe langh elck minnaer was gedwongen om te vryen,
Eer hy yets in de gonst moght van zyn lief bedyen.
Neemd (seyd hy) acht daer op, want als het radt staet stil,
180 Soo is het vryen uyt, de minnaer heeft zyn wil.
lek saght gestadigh aen, verwonderd van het wenden,
En dacht, wanneer sal 't rad dit draeyen doch eens enden?
Ten lesten stond het stil, doe gaf het lieve paer
Malcanderen de hand en 't hylijck dat was klaer.
185 Terstond begon 't Musyck den Hemel door te brallen
Soo soet, dat ick daer van ben inde slaep gevallen,
En doen ick wacker wierd, doe sagh ick eens rondom,
En ick bevond my op der aerden wederom,
lek liep voort na de stad: daer wierd my voorghehouwen
190 Dat Doco Iongema Lisck Eysinga sou trouwen.
lek was daerom verheughd, en docht doe oock met ien
Dat is het selde paer dat ick t'hans heb ghesien,
[38]
0 Bruydegom en Bruyd, van d'Hemel dus gesegend,
lek wensch dat alle vreughd des werelds u bejegend.
195 Dat nijd, noch list, noch twist, dat weelde, vreughd, noch leyd,
Soo langh ghy adem hebt u trouwe liefde scheyd,
lek wensch dat ghy te saem mooght leven Nestors jaren,
En sonder ongeval vergrysen uwe hayren,
En u kinds kinderen volwassen in de deughd,
200 Met blydschap en met vreugd noch beyd aenschouwen meughd.
Nu Musa stil, houd op, de Bruygom sit te loeren,
Wanneermen eens de Bruyd sal naer het bedde voeren.
Op dat hy, na beloft van Venus kleyne soon,
Voor zijn getrouwe min genieten mach de loon.
205 Nu ruymt een weynich op ghy edele Iuffrouwen,
Wild tegen haren wil de Bruyd niet langer houwen:
176 al: alle(maal).
178 in: wat betreft; bedyen : verwerven.
179 neemt acht daer op: let daar (eens) op.
180 heeft zyn wil: heeft verkregen wat hij verlangt.
181 gestadigh: al maar; van: over.
182 enden: beëindigen, staken.
184 hylijck: huwelijk, verloving.
185 brallen: weerklinkeu.
186 soet: aangenaam.
187 rondom: rond.
189 voort: terstond; voorghehouwen: medegedeeld.

191 daerom: daarover; met ien: te zelfder tijd.
192 t' hans: zo-even.

194 bejegend: overkomt, ten deel valt.
195 nijd: afgunst; leyd: leed.
196 u: uw.
198 vergrysen: grijs zien worden.
199 in: wat betreft.
201 loeren: gluren, uit te kijken.
202 eens: nu eens.
204 de: het.
205 ruymt ... op : ga weg.

65

210

Maer geeft haer eenen soen, en gaet daer dan mee voord,
En neemtse hier van daen, en brenghtse daerse hoord,
Na 't aengename bed dat ghy hebt doen bereyden
Met lovers en met kruyd', ter eeren van haer beyden,
Het ende van haer smart, 't beginsel van haer vreughd
En schickt dat ghy haer op die wijs haest volgen meughd.

207 daer mee: dan; voord: weg.
211 beginsel: begin.

66

212 schickt: schik het, zorg er voor; haest: weldra;
meughd: kunt.

[39]

N I E U - J A ERS - L lED.
Stemme: lek Iy in 't hart pijn onghewoon, &c.

1.

5

10

Mijn lief, mijn hoop, mijn troost, mijn vreughd.
Mijn licht, mijn leven,
Dien ick verheven
Heb, en alleen over mijn jeughd
Vooghdy ghegeven,
Ghy die gheschreven
Staet vast in 't hart vol smart
Van u dienare,
Die u wenscht soo veel ghelucx,
Als hy om u lijd drucx,
Tot een nieu Jare.

2.

15

20

Ach! seght wanneer sult ghy hem van
Sijn bitter lyen
Doch eens bevryen?
Opdat hy sich met vreughden dan
Eens magh verblyen,
En droefheyd myen,
Ach wilt zijn ziel, niet hiel
Met druck beswaren,
Maer verminderd hem zijn smart,
En neemt in danck zijn hart
Tot een nieuw Jare.

3 verheven heb: verheerlijk.
5 vooghdy: heerschappij.
7 vast: onveranderlijk.
10 dmc: verdriet.
11 hoort bij "wenscht" (r. 9).

14 doeh: toch.
17 myen: vermijden.
18 hiel: helemaal.
20 hem zijn smart: zijn smart.
21 neemt in danek: neem met welgevallen.
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3.

25

30

't Welck hy u schenkt, en als ghy 't wel
Besiet van binnen,
Sult ghy daer vinnen
U beeld gheschilderd straf en fel,
Waer voor zijn sinnen
Vol drucx, door 't minnen,
Staegh knielen nu, om u
Te openbaren,
Den aengeboden dienst, dien hy
Ootmoedigh offert dy
Tot een nieu Jaere.

4.
35

40

25
26
27
29
30

Ach keerd, keerd segh ick lief, laet met
Dit oude Jare
Doch eenmael vare,
U olde straf en wreed opset,
En wild u pare
Met u dienare,
Die u zijn min, met zin
Dan sal verklare
Loond zijn olde dienstbaerheyd
Met nieuwe vriend'lijckheyd
In 't nieuwe Jare.

vinnen: vinden.
straf: hardvochtig; fel: boosaardig.
sinnen: geest, ziel.
staegh: steeds.
openbaren: verklaren.
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32 dy: U.
34 keerd: verander.
36 eenmael : eens.
37 straf: hardvochtig; opset: boos plan.
40 met zin: van harte.

[40]

S. V. B. CLAEGH-LIEDT,

Over de onrype Dood vande Recht-Edele Iuffrou M. V. B. syn Nieusgetroude.
Stemme: Twas a youthJul knight, w[hiJch loved a galjant Lady.
Ofte: Soder yemand vraeghd wie hier leyd begraven? &c.

1.

Blydschap van mijn vliet, Laet ick mijn be-reyen,
Om mijns siels verdriet, Droevigh te beschreyen;
Want ick in mijn ieughd, Heb mijn uyt-verkoren,
Al mijn hooghste vreughd en vermaeck verloren.
5 Barst uyt bracke dou! Ach! ick smelt in rou,
Als ick overdenck met smart,
Dat de schoone Vrou, Dien den Hemel wou,
Mijn te plaetsen in mijn hart,
Daer op ick had gheslaghen 't Opperst van mijn behaghen;
10
Dien ick hiel voor al myn lust:
Is in haer ionghe daghen, My vande Dood ontdraghen
naer d' onendelyke rust.

2.
[41]
15

Ach! als ick haer deughd, haer roem-waerde zeden,
Eerbare geneught, welghestelde leden,
Vriendelijck onthael, lieffelijcke woorden,
Daer met menighmael sy mijn ziel bekoorden,

Jonker Sibrandt van Burmania Upckesz, holtvester van Friesland (t 1639) huwde in Leeuwarden 20 nov. 1618 met Magdalena van Bootsma,
die 23 aug. 1619 (?) in het kraambed stierf.
Titel: onrype: vroegtijdige; recht-Edele: weledele;
Iuffrou: Jonkvrouwe; syn Nieus-getroude: zijn
jonge echtgenote.
1 vliet: vlucht, ga; bereyen : (voor)bereiden.
4 vermaeck: behagen.

5 bracke dou : zilte tranen.
7/8 wou . .. te plaetsen: wilde plaatsen.
9 waar ik mijn hoogste behagen in had gesteld.
10 hiel: hield.
11 ontdraghen: weggevoerd; van: door.
13 zeden: manieren.
14 welghestelde: goedgevormde.
15 onthael: ontvangst.
16 daer met: waarmee.
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20

By my selfs betracht, en op alles acht
Dat my is van haer gheschied,
Klaeg ick klaght op klaght, ja, swem dagh en nacht
In een borne van verdriet,
Ach! dat de dood so spoede, en eer wy 't beyd vermoeden
U van my heeft afgheruckt,
Waerom, 0 wreede roede, hebt ghy niet in het woeden
M y met een in 't graf ghedruckt?

3.
25

30

35

Wat ick doe oflaet, 'tvoed doch steeds mijn klachten
Mijn beminde gaet noyt uyt mijn gedachten,
Sit ick aenden Dis (na mijn oude wyse)
Daedlijck ick haer mis, wegh dan met de spyse.
Wil ick daer van daen, na mijn kamer gaen:
Spreken mijn ghedachten weer
Hier sagh ick haer aen, daer plagh sy te staen,
Ginder sat sy by my neer
En mijn lief, mijn waerde, mijn deugdelyk vermaerde
Troostertje, leyd nu helaes!
Inde swarte aerde, by die haer eerst baerde,
En is daer der wurmen aes.

4.

40

Dan ist, of mijn hart barst aen duysend stucken,
Dan vernieut mijn smert met mijn ongelucken.
Gaen ick tot mijn rust, dan op 't bedde legghen,
Mijn verloop en lust port my strax te segghen:
Hier genoot ick vaeck eerbaer mijn vermaeck,
Soete lam! in d'Echt, met u
En, 0 droeve saeck! lief, mijns levens baeck
Waer berust u lichaem nu?

17 selfs: zelf; betracht: overweeg.
18 van haer: door haar toedoen.
20 borne: bron.
21 spoede : zich haastte; vermoeden: vermoedden.
25 't voed: bevordert, koestert; doch: toch.
27 na mijn oude wyse: op de gewende manier.
29 na: naar.
30 Spreken: zo spreken.
31 plagh: placht.
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33 deugdelyk: om haar voortreffelijke eigenschappen.
34 troostertje : liefje; leyd: ligt.
38 vernieut: wordt weer krachtiger; ongelucken:
ongeluk.
40 verloopen: verloren; port: spoort aan; strax:
dadelijk.
44 berust: bevindt zich.

4S

Gingh d' Echt ons niet bereyden, doen 't ons te samen leyden,
Een geluck en een gevaer?
Waerom, in 't verscheyden, hadden wy niet beyden
Insgelijcx oock eene baer?

5.
50

55

60

Doch, bedacht ick recht, ick en most niet klagen,
d' Aerd was doch te slecht, om dat beeld te dragen,
Sy was al te vroom, deughdigh en Godvruchtigh,
Loffelijck van roem, heusch, beleefd en tuchtigh,
Dies heeft haer den Heer, opgetogen t' eer
In zijn Hemelsche ghebou.
Daer sy haer veel meer sal vermaken weer,
Als sy hier op aerden sou,
Sy leefd in genuchten daer, ick hier in duchten
Wachtende vast na de uyr,
Die niet is t' ontvluchten, 't ende van mijn suchten
Tot ons God weer t'samen vuyr.
Is dit niet wel een sware kruys?
Men haeld zijn druck met blydschap t'huys.

45 doen: toen; leyden: voerde.
47 verscheyden: uiteengaan.
49 doch: maar; recht: te juister tijd; most: zou
moeten.
50 doch: toch.
51 vroom: flink; deughdigh: deugdzaam.
52 loffelijck: voortreffelijk; tuchtigh: eerbaar.

53 dies: daarom; opgetogen: naar boven gevoerd;
t'eer: des te eerder.
55 daer: waar; haer: zich.
57 duchten: vrezen.
58 vast: aldoor; na: op; de uyr: het uur.
60 vuyr: voere.
62 druck: verdriet.
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[42]
Ste=e: Wanneer iek slaep, &..

1.

5

10

Seght doch mijn licht,
Hoe zijt ghy dus bedruckt
Wanneer 't ghesicht
Uws schoonheyds my gheluckt?
Of haet ghy soo de slaef
Die hem gaerne gaef,
In u slaverny,
Dat syn by-zijn dy
Droevigheyd verweckt? so klaegt vry:
Want al wat u mishaegt, mishaegt my.

2.

15

20

Om u verblijd
Te maken, sal ick voort
Vluchten soo wijd
Dat niemand van my hoord.
En nemen noch in 't soet
't Gheen ick lyen moet,
Denckende ghestaegh,
Dat ick dese plaegh
Om u overschoone maeghd ly:
Want al wat u behaeghd, behaeghd my.

1 doeh: toch.
2 bedruekt: bedroefd.
3 ghesieht: aanblik.
4 gheluekt : te beurt valt.
6 hem: zich; gaeJ: zou begeven.
8 by-zyn: aanwezigheid; dy: u.
9 droevigheyd verweekt: droefheid veroorzaakt;
vry: gerust.
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12 voort: weg.
13 wijd: ver.

15 nemen in 't soet: goed opnemen, als aangenaam
beschouwen.
17 ghestaegh: aldoor.
19 bl': lijd.

Ik kocht van Venus-kind noyt minne-kramery,
En 't minnen van een Vrou quam minder oyt in my:
Maer hy doet schoontjes veur, dat doet my van hem kopen.
Sy pronckt haer in de deur, dat doet myn na haer lopen.

1 minne-kramery: liefdesmiddelen.
2 minder: nog minder; in my: in mij op.
3 doet . .. veur: stalt uit.
4 pronekt h"er: tooit zich; na: naar.

3.

25

30

Icksal u eer
Wt kryghelheyd noch spijt
Niet poghen neer
Te vellen metter tijd
Door schamp're woorden, of
Dicht, daer door u lof,
Diemen bloeyen siet,
Mocht in 't minste yet
Van u (0 mijn schoon) verjaeghd zijn:
Want al wat u behaeghd, behaeghd mijn.

4.

35

40

Maer d'wyl ick niet
Door smeecken of gheklaegh
In 't minsten yet
U hert kan maecken graegh
Tot weer-liefd, denck ick, och
Maer hoe ben ick doch
Nu soo byster dom!
't Blijckt wel dat ick om
Mijn onwaerdigheyd verjaeghd sy:
Want al wat u behaegd, behaegd my.

5.

45

50

Ick klaegh, ick karm,
En wensch om niemands baet,
Als om t' ontfarm
Van u, die my dus haet,
En wijl 't niet wesen kan,
Neem ick 't sterven an
Voor mijn troost: maer doch
Soo ghy myn nu noch
Gaeren voor myn dood eens saeght bly:
Wel, al wat u behaeghd, behaeghd my.
Eynde.

21 u: uw.

22 kryghelheyd: korzeligheid; spijt: woede, hoon.
26 daer door: waardoor; u: uw.
28 mocht: zou kunnen; yet: iets.
29 schoon: schone.
31 d'wyl: daar.
33 yet: iets, enigermate.
34 graegh tot: verlangend naar, gezind tot.
37 byster: buitensporig.

39 sy: ben.
41 karm: kerm.
42 wensch om: verlang naar; baet: hulp.
43 om: naar; 't ontfarm: de ontferming.
44 dus: zo zeer.
45 wijl: daar.
46 neem jck an voor: aanvaard ik als.
49 gaeren: gaarne.
50 wel: welnu.

ik als.

[44]
Stemme: V'Enge/sehe Kloke Vauns.

1.

S

10

lek had voor desen (so doen ick noch)
Genomen vastlyck voor,
Cupidoos pesen en schalck be-drogh
Te geven geen gehoor,
lek sagh, 't geklagh van so veel minnaers aen,
Dien hy bedruypt liet staen,
En in de Liefde verbraen,
Doen heb ick wel vaeck geseyd.
lek ben angxtigh voor de Meyd,
lek laetse veel liever gaen.

2.
Soud' ick voor deuren (gelyck sy doen
De gansche nacht bekans)
Bedruckt staen treuren? ey 't is te groen
Voor treftige Jongmans,
I s Of haer een Jaer na loopen nacht en dagh,
Met bidden en geklagh,
Als ick geen we'er-liefd sagh,
lek wou liever dat de Maeghd
Was daer de Son opdaeghd,
20 Want ick niet treuren magh.
1 doen: doe.
2 genomen voor: mij voorgenomen; vast/yek: vast.
3 pesen: gewroet, boogpezen?; scha/ek: sluw.
6 bedruypt: bedrogen.
7 verbraen: verbraden, omkomen.
8 doen: toen; wel: zo.
9 de meyd: een meisje.
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11 voor deuren: voor de deur.
12 bekans: haast.
13 bedruekt: bedroefd; groen: verliefd, gek.
14 triftige: voortreffelijke, deugdzame.
19 daer: waar.
20 magh: kan.

3.

25

30

Men prijst haer leden, haer ommegang,
Haer aensicht blanck en klaer,
Men prijst haer zeden, Syrenisch gesang,
Men seyd dat heur blond hayr
Bekans, in glans meer als de Sonne praeld,
Als hy op 't schoonste straeld,
Ey waer toe dus gemaeld?
Synse mooy, dat weten sy
Selver, ruym soo wel als wy,
Ofmen 't schoon niet verhaeld.

4.
[45]

35

40

Dat doen sy blycken, genoeg alle daegh,
Met het verweend cieraed,
Daer sy med prijcken, en proncken staegh,
In kerck, in huys, op straet:
Wat syn, oock fyn, heur kraegjens allegaer!
Vol kantjens net en swaer,
Veel dubbeld op melkaer,
En dus wachtens' inde deur
D' een of d' ander Serviteur,
Hoe kan m'ontkomen haer?

5.

45

50

De Iuffren peynsen (dunckt my) voortgedaen
Op 't schoonst is half verkocht,
En of s' haer veynsen, hier mercktmen aen:
Sy willen syn gesocht.
Dus dan, wel an, ghy longmans schept een moed,
En wat ghy laet of doed,
Vryd wel, en dat met spoed,
Is d' een Iuffrou wat traegh,
De ander is weer graegh,
't Lang lopen is niet goed.

21 ommegang: manier van lopen.
23 zeden: manieren.
25 in glans: wat glans betreft.
27 waer toe: waarom; dus: zo; gemoeid: gezanikt.
29 selver: zelf.
30 of . •. schoon: ook al, alhoewel.
31 doen blycken: bewijzen.
32 verweend: weelderig, kostbaar.
33 staegh: steeds.
35 fyn : mooi.
37 veel: dikwijls of vele malen.

40 m' : men; haer: aan haar.
41 Iuffren: jonkvrouwen; peynsen: denken; voortgedaen: uitgestald, te koop gezet.
43 en of s' hoer veynsen: en of zij zich (ook) anders
voordoen.
44 gesocht: opgezocht, nagejaagd.
45 wel an: kom aan, er op los; schept een moed:
schept moed.
47 vryd: doet aanzoek; wel: flink.
48 Iuffrou: Jonkvrouw.
49 graegh: gretig.
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[45]

B R UYLO FT S-GEDICHT.
Ter eeren
ALBERT VEELKER,
En
TAETSKEN ORNIA.

5

10

[46]

15

't Is noch niet langh ghele'en, doen Phrebi gulden waghen
Gevoerd wierd uyt de locht, en na de zee ghedraghen,
Op dat de paerden, die hun hadden moed ghetorst,
Daer moghten met ghemack versadighen haer dorst.
En dat de nare nacht des Hemels blaeuwe zalen
Gingh met haer swarte kleed op 't alderdroefst bemalen,
Soo datter gantsch geen licht meer aenden Hemel was,
Mits Iris storte neer een schrickelijcke plas
Van reghen en van snee, en lEolus zijn winden
Liet met een fel ghedruys ontomen en ontbinden:
De lucht was gansch ontsteld, die anders niet en dee
Als stroomen storten uyt van hagel, ys en snee.
En Iupiter verstoord, die speelden daer oock onder
Soo dapper als hy kost met blixem en met donder,
Soo dat de stoutste man was van dat weer bevreest.
Doe had Cupido op de kittel-jaght gheweest.
Sijn vleugels waren nat, hy kon nu nerghens vlieghen
(Gelijck hy was gewoon) om yemand te bedrieghen,
Hy klapperde van koud, hy scheen wel hallef dood,

Het huwelijk vond plaats 7 okt. 1618.
1 doen: toen.
2 locht: lucht; na: naar.
3 hun: zich; moed': moe;ghetorst: gezwoegd.
4 met ghemack: in rust, rustig.
5 nare: droefgeestig makende.
6 op 't alderdroeJst: zo droef mogelijk; bemalen:
beschilderen, bedekken.
8 mits: terwijl.
9 snee: sneeuw.
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lOontomen: onttomen, ontbreide1en.
11 ontsteld: in beroering, van streek; en dee: deed.
13 die speelden daer oock onder: die speelde ook zijn
rol daarbij.
14 dapper: krachtig; kost: kon.
15 van: door.
16 had: was; op de kittel-jaght: op zoek naar
zinnelijk vermaak met vrouwen.
19 koud: koude.

Soo dat hy was ghebracht in d' allerhooghste nood,
Het wicht was gansch verbaest, ach! dacht het in syn sinnen,
Wat sal ick vanghen aen? wat sal ick nu beginnen?
Mijn raed ben ick ten end, te vliegen by de Goon,
Myn vleugels syn te nat, dat is my nu verboon,
25 Ach! wist ick nu een mensch die my wou herbergh geven!
lek sou hem, voor die deughd, syn danckbaer al mijn leven,
Want langher hier te staen in reghen en in wind,
Dat is onlydelijck voor sukken kleynen kind,
Dus liep het arme wicht te klaghen byder straten,
30 En wist niet waer het hem van enckel koud' sou laten.
Ten lesten sagh hy licht tot Veelkers door het glas,
Ach! docht hy, dit is goed dit komt my wel te pas:
Want inde gantsche Stad weet ick geen huys bequamer,
Dies klopt hy aende poort met een metalen hamer,
35 Terstond trad veelker voort, en opende de deur,
Doe vond hy daer een kind, en niemand anders veur.
wel (sprack hy) arme wicht, dus kleyntjes, en dus teder
Wat maeckt ghy op de straet in dusschen slimmen weder?
Dat is my leed ghenoegh (sprack 't wicht) dat ick hier ben,
40 Ey vraeghd my doch niet veel, want ick nau spreken ken
Soo seer ben ick verkleumd, hebt met my mededoghen,
En la et my yligh in, op dat ick my mach droghen.
Soo ghy my herbergh gund, ick sweer u by mijn eer,
lek sal u honderd-fout dees gonst belonen weer.
45 Waer op doe Veelker weer, wat soud ghy my belonen?
Al wat ghy hy u hebt, en acht ick gheen dry bonen:
Ach, arm onnosel Kind! dan uyt barmhertigheyd
Soo treed die kamer in, daer een goed vyer aenleyd,
Het weder is te slim, ghy soud gheheel verstyven,
50 Dat ick (0 lieve lam) u langh liet buyten blyven.
lek sal u onder wijl, wat warme kost ghereed

20

[47]

21 verbaest : verslagen, verbijsterd; sinnen: geest,
gemoed.
23 te vliegen: vliegen; by: naar.
25 herbergh: onderdak.
26 deughd: dienst.
28 onlydelijck: onverdragelijk.
29 byder: langs de.
30 enckel: louter, niets dan; hem laten: zich begeven.
31 tot V's: bij het huis van V; glas: ruit.
33 bequamer: geschikter.
34 dies: daarom.

35 voort: naar voren.
37 teder: zwak.
38 maeckt: doet; dusschen: zulk (een); slimmen:
slecht.
40 doch: toch; nau: nauwelijks; ken: kan.
42 yligh: ijlings, vlug; mach: kan.
45 waer op : waarna.
46 en acht ick gheen dry bonen: acht ik geen zier
waard.
47 onnosel: onschuldig; dan: maar.
48 vyer: vuur; aenleyd: aangelegd is, brandt.
50 dat: gesteld dat.
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[48]
65

70

75

80

Van suycker en van wijn, doen maken, dat ghy eet.
Cupido was verheugd, en met eerbiedigheden
Is hy van stonden aen ter kamer inghetreden,
Daer een goed vuur aenlagh, hy stack zijn handtjens uyt
En warmde met ghemack zijn half vervroren huyt.
Sijn goedtje rees weer op, zijn vleugelen die hinghen,
Begonden metter tijd weer over eynd te springhen.
Hy worden weer verheughd, hy sagh een reys om hoogh
En hingh daer aende wand zijn koker en zijn boogh,
Het gingh wel na zyn sin, hy keerden hem rondomme
En sagh de maeghd van 't huys daer in de kamer kommen
Met noch een arm vol houts, dat lagh sy op het vyer:
Nu warmd u deur en deur (sprack sy) mijn soete dier,
rck maeck u kost ghereed, strax sal ick weder keeren,
En soo ghy noch wat wild, dat kond ghy dan begeeren:
Cupido die sweegh stil, hoewel hy wel wat wou,
Soo hiel hy doe nochtans de geck wat inde mou.
Dan 'tviel hem wonder swaer: want ofmen veel wil praten
't Is voor een Exter kunst haer hippelen te laten.
Hy warmden hem al bet, zijn hayrtjens krulden op,
En stonden kroeser als een wijn-gaerd om zijn kop.
Sijn vleugeltjes van goud verspreyden van malcand'ren,
En schenen door de warmt geheelijck te verand' ren,
Sijn wangen bloosden oock, so schoon, iek weet niet hoe,
De jongen wierd sa moy, soa moy, als daer en toe.
Hy kon zijn dartelheyd ten lesten niet bedwingen,
of hy begon met vreughd dit liedeken te singen,
Al staende by het vyer, och 't boeljen was soa bly,
Het hippelde rondom, met d'handjes in zijn sy,
Het sprongh gelijck een vloo, en 't song gelijck een Lyster
Dit Liedeken, tot lof van Veelker en zijn Vrijster.

52 dat: opdat.
53 eerbiedigheden : betuigingen van eerbied.
55 daer: waar.
56 met ghemack : kalm, rustig.
57 goedtjen: gerei, tuig; hinghen: (eerst) neerhingen.
58 begonden : begonnen.
59 worden: werd; een reys: eens.
61 rondomme : rond.
62 maeghd: meid.
63 lag: legde.
64 dier: liefje.
65 kost: eten; strax: dadelijk.
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66 kond: kunt; begeeren: vragen.
68 hiel de geck wat in de mou: hield de pijpen in de

zak, beheerste zich.
69 dan: maar; wonder: zeer; ofmen veel wil praten :
men mag praten wat men wil.
71 bet: beter.
73 verspreyden: spreidden zich.
74 geheelijek: helemaal.
76 als daer en toe: als ... ik weet niet hoe.
77 niet bedwingen of: niet zozeer bedwingen
of ....
79 ' t boifjen: de kleine schelm.
80 rondom: in 't rond.

Stemme: Is dit niet wel een vreemde gril? fol. 8.
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[49]

90

95

100

[50]

105

110

De groote gonst, die ghy betoond
o Veelker aen mijn teere jeughd,
Sal onlanghs worden dy beloond
Met d' alderhooghste vreughd,
lek sal de Liefd verwecken van
Een Maeghd, die door haer schoonheyds glans
De Goden tot haer trecken kan,
lek laet staen de longmans,
Schoon van ieughd, ryck van deughd, goed en eer,
Die u sal, boven al, minnen seer,
En u vermaken, in al usaken.
Wat wellust eyst ghy meer?
Sy sal niets voeren in 't ghemoed,
Of ghy sult daer oock haken naer,
En wat ghy wenscht, begeerd, of doed,
Sal weer behagen haer.
Ghy sult in vreed en alle vreughd
U dagen brengen altyd deur,
En weten van geen ongeneughd,
Onheylen noch getreur,
Wat een mensch, met een wensch van de Gaan
Eyschen kan, sult ghy dan tot u loon,
(Vry van verdrieten) vrolijek genieten,
Dit sweerd u Venus Zoon.
Dit hoorde Veelker aen, die voor de deure stond,
En keeck vast door een schreef, soa naerstigh als hy kond.
Hy quam ter kamer in, daer sagh hy met verschrieken,
Hoe hem de kleyne God begonde te verquicken.
Sijn schoone vleugeldjens die schitterden in glans,
En bloncken tegen 't vyer gelijck een gulden krans,
Sijn hayren kroes en schoon, die schenen goude stralen,

83 gomt: genegenheid, dienst.
85 onlanghs: spoedig; dy: u.
89 haer: zich.
90 iek laet staen: laat staan dan.
93 vermaken: behagen.
94 wel/ust: geluk.
95 voeren: hebben.

104 eysehen: verlangen.
105 verdrieten: verdriet.
108 vast: aldoor; kond: kon.
109 met versehrieken : en hij schrok er van.
110 begonde: begon; hem verquieken: zich herstellen, bijkomen.
111 in glans: wat hun glans betreft.
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I 15

120

125

[51]
130

135

140

Daer phrebus synen glans ghewoon is van te halen,
De gansche kamer blonck ghelijck een helder glas,
Doen merckten Veelker dat syn gast een Goodje was,
Ach! sprack hy, gansch verbaest, sou dit Cupido wesen?
Die nergens komt vergeefs, gelijck ick heb ghelesen,
Best dat ick my terstond gae packen weer van hier,
En dat ick hem alleen laet blyven by het vyer.
Cupido bleef alleen, hy nam syn oude wapen,
Dat lagh hy onder 't hooft, en hy begon te slapen
Soo soetjes als hy moght, tot dat den lichten dagh
Verjoegh de swarte nacht, en door de venster sagh,
Doe stond hy weder op, hy nam zijn boogh, syn koker,
En liep door 't gantsche huys, ghelijck een kleyne stoker,
Tot dat hy veelker vond, doe sprack hy, lieve weerd
Wat heb ick dese nacht hier in u huys verteerd?
Voor kaerssen en voor vyer, voor drincken en voor eten,
End' huysvestingh daer by, dat mocht ick garen weten?
Waer op doe Veelker weer, 0 soete lieve lam!
't Was uyt goedgunstigheyd dat ick u by my nam,
Om u verstramde Ie'en op 't mackelijckst te vieren,
Maer niet om geld noch goed, dat 's tegen mijn manieren.
Derhalven, voor mijn dienst, eysch ick in 't minste niet
Dan dat ghy vast vertroud, dat het uyt liefd' gheschied.
Wyl ghy (sprack Cupido) u soo beleefd wild toonen,
Soo sal ick wederom u met beleefdheyd loonen.
Hy had het nau geseyd, of het ghevlerckte wicht,
Schoot krachtig in zijn borst een schoon vergulden schicht,
Neemt (seyd hy) dat in dank, en trekt terstond aen 't vryen
lek sweer u by mijn boogh, dat ghy wel sult bedyen.
lek heb voor u erweeld, de schoonste, soetste maeghd
Die ghy u leven lang oyt met u oogen saeghd,

114 waaraan Phoebus gewoon is zijn glans te ontlenen.
118 vergeefs: voor niet.
119 best: 't is het beste.
122 lagh: legde.
123 soetjes: rustig; moght: kon.
124 de venster: het venster.
126 stoker: stokebrand.
127 lieve weerd: waarde gastheer.
130 mocht: zou; garen: gaarne.
132 goedgunstigheyd : genegenheid, welwillendheid.
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133 op 't mackelijckst: zo gemakkelijk mogelijk;
vieren: bij 't vuur drogen.
134 dat' s tegen mijn manieren: dat is mijn gewoonte niet.

135 in 't minste niet: niets anders.
137 wijl: omdat.
139 wicht: schepsel.
140 schicht: pijl.

141 neemt dat in dank: neem dat dankbaar aan;
vryen: aanzoek doen.
142 wel bedyen : succes hebben.
143 erweeld: uitgezocht; soetste: liefelijkste.

Van leden net besne' en, uytmWltend in haer zeden,
Van wesen gantsch beleefd, en treflijck in haer reden,
Bequaem en soet van aerd, maer dit 's noch 't aldermeest,
By dese gaven, is sy nederigh van geest,
Al d'yd'le grootsicheyd, en sotte hovaerdyen,
150 Heeft sy altijd getracht ghelijck een pest te myen,
In 't kort, al wat ghy van een vrou vereyschen meughd
Dat vind ghy al by haer in 't bloeyen van haer jeughd.
Van treffelijck gheslacht, en tydelijcke haven,
Heeft sy den hoogen God te dancken voor zijn gaven.
155 Dus Veelker u gheluck sal klimmen inder yl,
't Welck ick u segghen wil met dese gulden pyl,
Het welck een teycken is, dat ghy met gulden Jaren,
En alle vreughden sult vergrysen uwe hayren.
U kind' ren sult ghy sien vol-wassen in de deughd,
160 Ghesegend in de schat tot uwer beyder vreughd.
Nu dan mijn vriend vaerd wel, ick sal wel sorghe dragen
Dat ghy met vreughde sult verslyten uwe daghen,
Na Dockum ist dat ick nu teghenwoordigh gae,
Daer u beminde woond, volght ghy my ylich nae,
165 Het sal u wel vergaen, mijn meeningh kan niet dwalen,
Ghy hebt my wel onthaeld, sy sal u wel onthalen.
lek ben daer borghe voor, dit had het nau gheseyd,
Of 't vloogh ten huysen uyt met alle snellicheyd.
En Veelker die begon door dese schicht te voelen,
170 Een wonderlijcke brand in syne boesem woelen,
Die hem na Dockum dreef, om hulpe van de Son
Te soecken, die alleen zijn ziel ghenesen kon,
De baken van zijn vreughd, de doel van zijn ghedachten,
Waer van hy alle lust sou hebben te verwachten,
175 De lieffelijcke maeghd, die zijn beminde vrou,
En stroom van zijn gheluck in 't ende wesen sou.
o T aetsken Ornia, Fonteyn van alle lusten,

145

[52]

145 zeden: manieren.
146 wesen: gelaat; trejlijck: voortreffelijk; in: wat
betreft; reden: spreken.
147 bequaem: aangenaam.
149 grootsicheyd: trots.
150 myen: vermijden.
151 vereyschen: verlangen; meughd: kunt.
153 van: vanwege, wat betreft; haven: have,
goed.
155 inder yl: snel; klimmen: toenemen.

158 vergrysen: zien grijs worden.
160 schat: rijkdom.
163 teghenwoordigh: op dit ogenblik.
164 daer: waar; ylich: ijlings.
165 mijn meeningh kan niet dwalen: ik kan me niet
vergissen.
166 onthaeld: ontvangen.
168 alle snellicheyd: de grootst mogelijke snelheid.
173 de baken: het baken; de doel: het doel.
177 fonteyn : bron; lusten: genoegens.
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180

[53]

185

190

195

200

205

[54]

Hy wist om uwent wil noch nacht noch dagh te rusten,
Soo branden hem zijn borst, uyt een oprechte min,
Die tot zijn sterf-dagh toe staech blyven sal daer in,
Maer Cupido, die God, die sagh op zijn verdrieten,
En deed hem op het laetst u weder min ghenieten,
Tot weer-loon van de gonst, die hy hem had betoond,
Dus word de deughd altijd met deughde weer beloond.
0 dan gesegend paer! door liefde t' saem ghebonden,
Die door beschickingh Gods malcander hebt ghevonden,
Den Heer die 't al beheerscht, die geef u soo veel vreughd
Dat ghy nau met een wensch meer van hem wenschen meughd,
Die gun u dat de vreed' en eendracht van u beyden
Te samen met u dood, en eerder niet en scheyde.
En dat het gheen ick door Cupido segghen liet,
Ia meerder noch daer by u, in u tijd gheschied,
Wel aen mijn Musa, houd, wild doch u seggen schorten,
Of ghy sult 't lieve paer in hare vreughd bekorten,
Sy sien malkander aen, de loncken gaen vast om
Dan na de lieve Bruyd, dan na de Bruydegom.
Iuffrouwen staet wat op, de tijdt is al voor handen,
Ey siet de Bruygom aen, hoe wateren zijn tanden
Al sit de Bruydt wat stil, dat acht ick niet een sier,
Sy veynst heur maer alleen quansuys om de manier.
Sy twee zijn nu al een, den een die wil als d'ander,
Houdt haer om Venus wil niet langher van malcander,
Tsa longmans ga et doch voort en tast de Bruydt eens aen,
Sy wil doch zijn gebe' en om na haer lust te gaen.
De maeghden zijn jalours, die soecken haer te houwen
Tot teycken dat sy oock de Bruyd wel wesen wouwen,
Sy wenschen doch al t' saem na dese soete staet,

178 wist te: kon.
179 hem zijn borst: zijn borst.
180 staech: steeds.
181 sagh op: lette op; verdrieten: verdriet.
183 gonst: genegenheid, dienst.
187 'tal: alles; beheerscht: bestuurt.
188 meughd: kunt.
190 en scheyde : scheide.
192 meerder: meer; in u tijd: tijdens Uw
leven.
193 houd: houd op, zwijg; seggen: spreken;
schorten: opschorten, staken.
194 hare: zijn; in: wat betreft; bekorten: te kort
doen.
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195 gaen om: gaan rond.
197 Iuffrouwen: jonkvrouwen; wat: eens; voor
handen: aanstaande.
200 veynst heur: houdt zich zo; quansuys: in
schijn; manier: gewoonte.
201 sy twee: zij met hun tweeën.
202 haer : hen.
203 voort: verder; tast: vat, grijp.
204 gebe' en: gevraagd.
207 wenschen na: verlangen naar; soete: aangename; staet: toestand.

2t0

En dat sy mochten gaen, daer sy nu henen gaet,
Na d'aengename lust, de wereld vol ghenuchten,
De woon-plaets van de vreughd, de schat-kist aller kluchten.
Nu jonghmans siet wel toe dat ghy u eer bewaerd,
Op dat dees Bruyloft ons een ander Bruyloft baerd.

210 de woon-plaets van de vreughd: waar altijd
vreugde is; kluchten: grappen, zotternijen.

211 bewaerd: (toezicht) houdt (op).
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[54]
Stemme: Si tanto gratiosa.

1.

5

10

Mijn soete Coninginne,
Ghy syt de woonplaets van al myn gepeynsen,
Wat wil ick dan myn minne,
noch pogen voor u (0 myn Son) te veynsen?
Want siet schoon kind,
M yn hart begind,
Soo heet soo sterck te branden,
Dat daer geen stelpen,
Noch raed toe is,
Dan 't helpen uwer handen.

2.

15

20

Dies bid ick u ionckvrouwe
Mijn eenigh heyl, mijn licht, mijn uytverkoren,
Ontfangt de Trouwe Trouwe
Van my, u Dienaer, t' uwen dienst geboren,
Ghy zijt de geen
Dien ick alleen
Bedien en sal bedienen,
Soo lang den Heere
My 't leven sal begeere
Te verlienen.

1 coninginne: geliefde.
2 bij u zijn steeds al mijn gedachten.
4 veynsen: ontveinzen, verbergen.
8 stelpen: blussen.
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10
11
17
20

dan: anders dan; 't helpen: de hulp.
dies: daarom; bid: vraag.
bedien: dien.
verlienen: verlenen.

3.
[55]

25

30

Aensehouwd, Prinçes, mijn wesen,
't Welek 't boeek is van mijn al te droevigh harte,
Daer mooght ghy klaerlijck lesen
U Dienaers druck, en d' oorsprong van zijn smarte.
En d'wijl ick dy
Soo min, wild my
Doch weder-minne toogen,
Soo sal de Vreughde
Flux bannen d' ongeneughde
Wt mijn oogen.

4.

35

40

En of ghy schoon te vlieden
Woud poogen om u glans voor mijn te bergen,
Ach Lief' t kan niet geschieden,
Ghy sult den Hemel te vergeefs maer tergen,
Want siet ghy bent
Soo vast geprent,
In 't pit mijns harts door minne,
Dat soet noch suere
De macht u heeft te vueren
W t mijn sinnen.

5.

45

50

Dat my den Heer der Heeren
Den keur wou van al d' aertsche pracht verleenen,
lek sou van hem begeeren
Dat hy my wou, met u mijn lief, vereenen,
En dat ick dan
Mocht nimmer van
U lieve by-zijn scheijen,
Tot dat het sterven,
Het leven quam bederven
Van ons beyen.

21 wesen: gelaat.
22 't welck 't boeck is van: waarop te lezen valt.
23 mooght: kunt; klaerlijck: duidelijk.
24 druck: verdriet.
25 d'wijl: daar; dy: U.
27 toogen: tonen.
29 ongeneughde: smart.
31 ofghy schoon woud: al woudt ge.
32 bergen: verbergen.

34 tergen: boosmaken.
37 pit: binnenste.

39 vueren : voeren.
40 sinnen: gedachten.
41 dat: gesteld dat.
42 keur: keus.
44 vereen en: verenigen, paren.
47 by-zyn: aanwezigheid; scheyen: scheiden.
49 bederven: beëindigen, besluiten, te niet doen.
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[55]

NIEU-LIEDEKEN
tot
LOF VAN VRIESLANDT.

1.

5

o Vriesland! so vol Deugden, als ick een Landschap weet,
Vercierd met duysend Vreugden, u bodem is bekleed
Met Korenrijcke Velden, u Steden syn voorsien
Met Wallen en met Helden, die wijslijck u gebie'n,
0 Friesche Aerd! Recht Edel Landt,
Die door het swaerd de Vryheyd wandt.
2.

10

U wel beboude landen zijn rijckelijck vercierd
Met vruchten veelderhande, en gras voor u ghediert,
Het welck den Heer laet groeyen, soo vruchtbaerlijck, dat elck
Sou segghen, daer te vloeyen, Kaes, Butter, Honigh, Mekk.
o Friesche Aerd! recht edel Land
Die met het swaerd u vryheyd wand.

3.

15

Ghy siet u land bolwercken, met steden, schanssen sterck,
Van dorpen, torens, kercken, ick uws ghelijx niet merck.
In u roem-waerde wetten, ghy van gheen reden wijckt,
Iae, als men 't recht sal setten, Athenen ghy ghelijckt.
o Friesche Aerd, &c.

1 deugden: voortreffelijkheden.
2 vercierd met: voorzien van.
4 wijslijck: op verstandige wijze; u gebie'n: heerschappij over U voeren.
S aerd: aarde, grond; recht: zeer.
6 wandt: gewonnen hebt.
7 beboude: bewerkte.
9 vruchtbaerlijck: overvloedig.
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13 bolwercken: "bebolwerken", versterken;
schanssen sterek: sterke schansen.
14 merck: opmerk, zie.
15 ghy van gheen reden wijckt: wijkt gij niet af van
wat de redelijkheid voorschrijft.
16 als het om het vaststellen van het recht gaat? of:
als men het naar waarheid zal zeggen.

4.

20

U grensen, die besluyten de dijcken hoogh en vast,
Waerop de zee moet stuyten, gheen Coningh u belast.
0 Princelijcke rijcke! gheleghen in het Noord,
Wie heeft van uws ghelijcke zijn leven oyt ghehoord?
o Friesche Aerd! &c.

5.

25

d' Inwoonders heusch van zeden, geneygd tot eer en deugd,
Die hebben inde vreden en stilheyd haer gheneughd.
Den armen goedertieren, barmhertigh, mild, soo dat
Gheen Eeuw heeft in manieren oyt uws ghelijx ghehad.
o Friesche Aerd! &c.

6.

30

U Adel, soo manhaftigh als oyt de Wereld droegh,
Bewoond het land eendrachtigh, en send oock wonder vroegh
Haer kinderen ten stryde, die met gheweer in d'hand
Te sterven niet en myden tot dienst van 't vaderland.
o Friesche Aerd! &c.

7.
[57]
35

Noyt schoonder Vrous personen de blonde Son bescheen,
Als in 't vry Friesland wonen, so wel gesteld van le' en,
So rijck van eerbaerheden, so kuysch, so soet van aerd,
So vriendelyck van reden, so statigh noch bedaerd.
o Friesche Aerd! &c.

8.

40

R yck van geleerde mannen, de Dienaers van Gods woord,
Eendrachtigh t'samen spannen, en brengen vruchten voord,
Die tot geen twisten strecken: maer tot de saligheyd,
En om elck te verwecken tot ware' Eendrachtigheyd.
o Friesche Aerd! &c.

19 belast: belastingen oplegt.
20 princelijcke: vorstelijke; rijcke: rijk.
23 zeden: manieren.
24 hebben haer gheneughd: stellen hun genoegen;
vreden: vrede; stilheyd: rust.
26 manieren: (levens)wijze.
29 wonder: verbazend, zeer.
30 gheweer: het wapen.

31 en myden: vermijden.
34 wel gesteld: goedgevormd.
35 soet: lieftallig, innemend.
36 van reden: in 't spreken; statigh noch bedaerd:
standvastig en rustig.
39 samen spannen: zich inspannen.
41 verwecken : op te wekken.
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9.

45

Wie kan u lof verkleynen? de Friesen in een stryd,
Verwonnen de Romeynen, in Keyser Carels tyd,
Iae sy bestormden Romen, en namen 't in, dat 's meer,
Dies hebben sy bekomen, de gulde Vryheyd we' er.
o Friesche Aerd! &c.
10.

50

Door haer manhaftigheden, de Keyser Carel braef,
Hun Vryheyd, en oock mede syn halven wapen gaef
Te voeren in haer schilden, met Privilegie, van
Te leven sa sy wilden, en sa 't hun best stond an.
o Friesche Aerd, &c.

11.

o

55

Friesland wild beschutten u V ryheyd tot de dood,
Laet niemand u ontnutten u Privilegien groot,
Wild u als mannen weeren, blyft stadigh by 't Gebodt
Van u wel-wyse Heeren, maer boven al van Godt.
o Friesche Aerd! recht edel Land
Die met het swaerd u vryheyd wand.

44 verwonnen: overwonnen.
46 dies: daarom, daardoor.
48 de keyser braef: de krachtige keizer.
49 gaef: gaf, vergunde.
53 beschutten: beschermen.
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54 ontnutten: ontnemen, het genot ontroven van;
u privilegiën groot: uw grote privilegiën.
55 stadigh: steeds.
56 wel-wyse: zeer wijze.

Wanneer Vrou-Venus komt verselsehapt met haer staet,
Daer sy Cupido self gemeenlyck buyten laet:
Weest Minnaer dan verheughd, dat's t'eynde van u rouwen,
Dat 's d' aenvangh van u vreughd, het teyken van u trouwen.

1 verse/schapt met: vergezeld van; staet: hofstoet, gevolg.
2 daer: waar; gemeenlyck: gewoonlijk.
3 u rouwen: uw rouwen, uw rouw, verdriet.
4 u trouwen: uw trouwen, uw huwelijk.

[59]

B R U Y LOF T S - G E D I C H T,
Ter eeren
ELBERT CLAESZ. ELAND,
En
CATHARINA DE BLOCQ.

5

10

15

Wat vlammen voel ick in mijn droge boesem blaken?
Wat yver komt mijn Geest weer op een nieu vermaken?
Wat stijght mijn in het breyn? wat suyverd mijn ghemoed?
Wat lust ist, die mijn lust, tot dichten lusten doet?
Heb ick het strengh bevel van Themis niet ontfanghen,
Dat ick mijn soete Lier met haer cieraet soud' hanghen
Aen Veneris Altaer, en laten nu voortaen
't Lust-lockende ghedicht voor and' re Dichters staen?
Vervolghens 't oud' ghebruyck der waerdighe Poeten,
Daer van d'Historien noch veel te segghen weten,
Die eyndelijck versaed' van Hypocrenis sop,
Haer Lieren hinghen in vrou Venus tempel op,
En gaven heur verstand tot and' re oeffeninghen.
Wat lockt dan nu mijn tongh om op een nieu te singhen?
Wat port mijn, om mijn Lier te nemen byder hand,
Dat doch de Poesie doet springhen uyt de band?
Ha! nu bespeur ick 't eerst, en word deur 't speuren bangher,
Want, hoe! het blaeu ghewulf gaet selfs tot barsten swanger
Met een' ghe nieuwigheyd. Siet daer, het scheurd van een,

Elbert Eland trouwde te Amsterdam met Catharina de Blocq, geboren Haarlem 1596, gedoopt
Spaarndam 2 okt. 1616.
2 op een nieu: opnieuw; vermaken: verheugen.
4 mijn: mij; lusten: smaken, gevoelen.
6 soete: aangename; cieraet : kleinood, schoonheid.
8 laten 't lust verwekkende gedicht aan andere
dichters over.
9 vervolghens : volgens; waerdighe: verdienstelijke.
10 daervan: waarvan.

11 versaed' : verzadigd; sop: sap.
12 haer: hun.
13 gaven . .. tot: overgaven aan, wendden tot;
heur: hun.
15 port: spoort aan.
16 doch: toch; doet springhen uyt de band: losmaakt.
18 hoe: wat; ghewulf: (hemel) gewelf; selfs: zelf.
19 een'ghe nieuwigheyd: slechts een nieuwtje.
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20

25

30

35

40

45

50

Daer daeld een groote schaer van Hemel-lien bene' en;
Maer wie ist dien ick daer op een yvoren waghen
Dwars door de W olcken sie van gayle Mosjes draghen?
't Is Venus in haer throon, t is Venus die haer pracht,
En hooghste hoovaerdy te samen heeft ghebracht.
Maer wat voor jongeties, wat zoete bolle dieren
Syn dat, die om haer throon en om haer lichaem swieren?
Elck heeft een gulden boogh, elck heeft zijn koker vol
Van pylen glat en gaef: dit staet te krachtigh dol.
Elck heeft zijn vleugel~es: elck heeft zijn kroesse lockjes:
Elck heeft een dicke toorts, ghe-end op dunne stockjes.
Elck heeft syn tuyghje ficx: elck doet sijn eyghen werck:
Elck vlieghd als Venus winckt, elck heeft syn oogen-merck:
d' Een drijfd de Mosjes voort: de tweede draeyt de raetjes
Van Venus gulden koets: de derde stopt de gaeties,
Op dat gheen wind noch tocht: moght ergens komen door,
En Venus een Catar doen schieten voor haer oor.
De vierde mend de koets, en treckt en vierd de zeelen
Van bloemties t' saem gestrengt, dat mach wel trecken veelen.
De vyfde fluyt en queeld, en twintigh te ghelijck,
Gaen swarmen voor haer throon en singhen daer Musijck:
En twintigh vlieghen na, bekranst met Myrthen Croonen,
Die Venus met haer voerd, om Minnaers te beloonen:
Thien vliegen by de Koets, en thien daer boven om,
Thien roepen met geneughd, vrou Venus wellekom.
lek sagh dit goedjen aen, en docht wat mach dit wesen,
Wie heeft van meer als een Cupido oyt ghelesen?
En hier, hier synder veel: doen schoot my inde zin,
Hoe dat Cupido kroop het Henne-nestjen in,
Ontrent een jaer verleen: wat was daer al gebeyers!
Daer vond Cupido in ontrent twee-hondert Eyers:

2O~bene' en: naar beneden.

22 gay/e: geile, wellustige; mosjes: vrouwties.
23 in: op.
24 hoovaerdy: (oorzaak van) trots.
25 zoete: liefelijke; bolle: mollige; dieren: schepselties.
28 pylen glat en gaif: gladde en gave pijlen; dit
staet te krachtigh dol: dit is wel heel vreemd, grappig.
30 ghe-end: geplant.
31 syn tuyghje jicx: zijn flinke uitrusting.
32 oogen-merek: doel.
33 mosjes: vrouwties.
35 moght: zou kunnen.
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36 en Venus een oorverkoudheid zou doen vatten.
37 treekt: trekt aan; viert: laat schieten; zee/en:
touwen.
38 gestrengt: gestrengeld; mach: kan; vee/en: verduren.
40 swarmen : zwermen.
42 haer: zich.
44 met geneughd: vol vreugde.
45 goedjen : goedje, deze schepselties.
47 schoot my in de zin: schoot mij te binnen.
48 henne-nestjen: kippenest.
490ntrent: ongeveer; verleen: geleden; wat was
daer al gebeyers: wat was het daar allemaal een
lawaai.
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60

65

70

75

80

Denckt wat het schelm~e deed': den afgerechten guyt
Gaet sitten op den hoop en broed daer ionghen uyt,
Die hem (soo haest hy van het nes~en is ghetoghen)
Met vleugels zijn ghevolghd, en naer de lucht ghevloghen
Als kleyne Engelties, als kleyne Cupidoos:
Wat was vrou Venus blyd, en wat was Juno boos,
Om dat haer Paeuwen start voor dese pracht moest w~icken,
Die by dit schoon ghewoel niet was te verghelijcken.
En Venus was verheughd, en sprongh van hoovaerdy,
Om dat sy nu in pracht gingh al de Goon voorby.
Wat word sy nu gediend! want dese kleyne narren
Die legghen in de nacht te kijcken door de starren.
Elck heeft syn eygen plaets: elck houd zijn eygen wacht,
Elck let wel op 't gheklagh der Minnaers, die by nacht
Gaen dolen langhs de straet, sy letten op haer karmen,
En op de wreetheyd oock van die haer niet erbarmen,
En segghen 't 's and' ren daeghs, vrou Venus haer Goddin,
Die schickt daer dadelijck beyd raed en middel in.
Die let met rijp beraed op d' onverdiende smerten
Der Minnaers, en vermurruw't der jonghe dochters herten.
Soo komt het datmen nu in Charons leren boot
Niet soo veel Minnaers voerd, die wanhoop heeft ghedood,
Als by Nasonis tijd, want dese kleyne spien
Doen Venus haer elend, als in een spiegel, sien.
Die lellen haer aen 't oor, die gunnen haer gheen rusten,
Tot sy den Minnaer voerd in d'haven van zijn lusten.
Met dese lieflijckheyd, Dit onghemeen cieraed
Quam Venus in ons stadt ontrent den avond laet,
En Hymeneus sat op 't voorste van haer waghen,
Met Wettelijcke liefd en d'Echt (syn naeste maghen)
Verselschapt op het schoonst. Noch sagh ick op haer Koets
De Gratien alle dry, dat gaf my vry wat moeds,

51 denckt: stel u voor; schelmtje: schelmpje, rakker; tifgerechten: afgerichte, aarts; guyt: deugniet.
53 soo haest: zodra.
56 blyd: blij.
57 start: staart; wijcken: onderdoen.
59 en: maar.
60 gingh ... voorby: overtrof.
62 legghen: liggen; starren: sterren.
65 haer: hun; karmen: kermen.
66 haer: zich.
68 schickt in: zorgt voor; middel: hulp(rniddel).
69 beraed: overleg.

72 voerd: vervoert.
73 spien: spionnen, verspieders.
74 elend: ellende, leed.
75 lellen: zaniken; haer aen 't oor: aan haar oor;
rusten: rust.
76 lusten: verlangens.
77 liejlijckheyd: lieftallige wezens; onghemeen:
buitengewoon.
80 maghen : bloedverwanten.
81 verselschapt: vergezeld; op het schoonst: zo mooi
mogelijk; noch: bovendien, verder.
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105

110

Haer volghden in een W olck de Musen alle neghen,
Die al haer speel-tuygh voort uyt hare kassen kreghen,
En stemden haer gheklanck tot droefheyd of tot vreughd?
Doen stond' ick als verbaesd, ghelijck ghy dencken meughd.
lek sagh de toortsen aen, 't hert scheen my schier te breken,
Wie (docht ick) werd door soo veel vyers en vlams ontsteken?
Wie ist die soo uytmunt? wie ist die Venus hand
Ghedenckt t' onsteken met soo treffelijcken brand?
Het woord was nau gheseyd, of ick sagh al de stralen,
Recht voor Blocq' s verwery tot Haerlem neder dalen.
V rou Venus trad voor aen, sy klopten aen de poort,
Alwaer sy daed'lijck wierd van' t huys-gesin ghehoord,
En cierlijck in ghehaeld, sy gaf ha er inde salen,
Waer in haer Engel~es begonden om te malen:
d' Een vloogh strax op de Koets, den ander op de Troon,
De derde op de kas: maer ach! wat stond het schoon,
Doen op den aenrecht-banck, recht tusschen al de vaten
Van silver en van goud' dees kleyne Goodjens saten,
Met toortsjes in haer hand, recht perspectijfsghewijs,
d' Een hoogh en d' ander laegh, het scheen een Paradijs
Vol Hemelsehe gheneuchd: men sagh de salen proneken
Vol cierelijcke glans, en blakerende voncken.
Doen elek nu op zijn plaets sat na er zijn eygen wil,
Gaf Venus haer een winck, en al den hoop sweegh stil.
Daer op verhief sy strax haer stem vol Godlijekheden,
En sprack met d' oude Blocq, dees, of ghelijcke reden:
o Blocq! dat ick nu treed' tot uwen huyse in,
Is niet om daer te broen de gaylheyd vande Min.
lek heb mijn wulpsche zoon (dat siet ghy) t' huys ghelaten,

84 voort: dadelijk; kassen: kisten.
86 doen: toen; verbaesd: verbijsterd; ghelijck ghy
dencken meughd: zoals gij u kunt voorstellen.
87 schier: haast.
88 werd: wordt; vyers: vuur(s); ontsteken: ontstoken.
90 ghedenckt: denkt, van plan is; treffelijck: voortreffelijk.
91 nau: nauwelijks.
92 recht: precies, vlak; tot: te.
93 trad voor aen : liep voorop.
94 wierd: werd; van: door; 't huys-gesin: de bedienden.
95 der/ijk: vol eerbewijs; gafhaer: begaf zich.
96 begonden : begonnen; om: rond; malen: draaien, warrelen.

92

97 strax: dadelijk; koets: bed.
98 kas: kast.
99 aenrecht-banck: buffet; vaten: vaatwerk, schalen.
101 haer: hun; recht: heel; perspectijfsghewijs:
schilderachtig.
104 blakeren: schitterende.
106 al den hoop: de gehele hoop.
108 dees of ghelijcke reden: deze of dergelijke
woorden.
11 0 broen: broeden, verwekken; gaylheyd: wellustigheid.
111 wulpsch: minziek.
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[61]

140

En kom u weder by met sulcke ondersaten,
Als ick voor dertigh jaer, of meer op uwe Feest,
Ben uyt een goede gonst, dien ick u draegh, gheweest,
Voorsegghende dat ghy, door seghen vanden Heere,
U treffelijck gheslacht so treflijck soud' vermeeren,
En sien u kinderen (0 overgroote vreughd!)
Seer schoon door schoone Ie' en, noch schoonder door de deughd
En dat in sulck ghetal, dat niemand uws ghelijcken
Soud zijn in dat gheluck: maer elck u moeten wijcken,
En dat is soo gheschied. Nu kom ick wederom
Op d' eerste gast-mael van u dochters Bruydegom,
Die uyt de lenden van de vroomste is ghesproten,
Die soo veel gaven van den Hemel heeft ghenoten,
Dat noyt het Fatum heeft aen eenigh aerdsche beeld
Soo veel ghelux en heyls ghenadigh uytghedeeld.
Hy munt in alles uyt, ick swyghe van zijn leden,
Die spreken voor sich selfs, en roeme van zijn seden.
Wat wil ick daer oock veel van roemen? onse vriend
Is met loftuytery, noch ydel eer ghediend.
Den ventelijcken wijn en is gheen krans van noden:
Maer dat hy is een vriend van d' opperste der Goden,
Dat tuyghd Apollo selfs, dien hy soo wel ghelijckt,
Dat hy hem nerghens in als in zijn Godheyd wijckt,
't Sy dat men van zijn jeughd, of van zijn deftigheden,
Met yemand in 't ghespreck gheneghen is te treden,
Daer sal zijn ommegangh soo wel by hoogh als laegh,
Gewapend voor de Nijd, van tuyghen alle daegh.
Spreeckt ghy van goed verstand, of hooghe wetenschappen,
Op 't nutlijckst aengheleyd, hy stijght op d'hooghste trappen.
En komt ghy tot de vreughd van 't sang'righ snaren-spel,
Sijn Clavelsimbel klinckt: strax lijckt hy phebus wel.
Dit heeft den wysen God beweeght om af te senden,

112 kom u by: kom bij u; ondersaten : ondergeschikten.
114 goede gonst: welgezindheid; draegh: toedraag.
115 voorsegghende: voorspellende.
116 vermeeren: vermeerderen, doen toenemen in
aanzien.
120 u wijeken : onderdoen voor u.
122 u dochters Bruydegom: de bruidegom van uw
dochter.
123 vroomste: flinkste, edelste.
124 ghenoten: verkregen.

125 beeld: schepsel.
128 selfs: zelf; seden: manieren.
131 goede wijn behoeft geen krans; ventelijek :
verkoopbaar; is van noden: heeft nodig.
133 tuyght: getuigt.
134 godheyd: goddelijkheid, god-zijn.
135 diftigheden: ernst.
138 nijd: afgunst; tuyghen: getuigen.
140 op 't nutlijckst aengheleyd: zoveel mogelijk op
de praktijk gericht.
143 beweeght: bewogen, er toe gebracht.
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Sijn Susters dry-mael dry, zijn heughelijcke benden,
145 Sijn opperste vermaeck, de glory van syn Son,
De beelden van zijn Geest, de vreughd van Helicon,
Om op zijn Bruylofts-feest te spelen op haer snaren,
't Welck niemand is gheschied in soo veel duysend jaren.
Ia tzedert Cadmi tyd, dien Phebus had besind,
150 En staegh in waerden hiel gelyck sijn eyghen kind,
Alsoo hy in zijn tijd uytstack in alle konsten,
Dies sond Apollo, tot een teken van zijn gons te,
De Musen op syn Feest, en dese selfde eer,
Doet om de selfde saeck, de selfd' Apollo weer
155 Aen u kinds Bruydegom, hy vuld het huys met vreughden,
Sijn leven met gheluck, tot loon van syne deughden:
Waer van de hooghste proef, en 't eelste teecken is,
Het gheen hem nu gheschied door dees verbintenis,
Waer in hy sal met vreughd en met geluck versamen
160 Met haer, die een Goddin in alles soud beschamen.
De glory van het land, de kroone van de jeughd,
De ware schildery van d'onbevleckte deughd:
Een Maeghd, die nimmermeer ghenoegh kan zijn ghepresen.
't Sy datmen van haer le'en wil spreken, ofhaer wesen,
165 De Gratien alle drye bewoonen haer ghemoed,
Die hebben haer gheleerd, ghekoesterd, opghevoed,
Dies synse oock met mijn op dese Feest ghetreden.
Om noch eens haer vermaeck te scheppen uyt haer seden,
Op dat voor yeder een op dese Bruyloft blijckt,
170 Dat sy in schoonheyd, deugd, noch heuscheyd niemand wijckt.
wel Iacob Blocq met u verlof sal ick dan enden
Mijn redenen met u, en na de jeughd mijn wenden,
Dien ick voor alle dingh ben schuldigh aen te bien,
't Gheluck aen u geschied, aen haer noch te gheschien.
175 wel Bruydegom en Bruyd van d'Heere so ghesegend,
Dat noyt soo veel ghelux een schepsel is bejeghend
144 dry-mael dry: drie keer drie, negen in getal;
heughelijcke benden: vreugdevolle scharen.
145 vermaeck: behagen.
148 gheschied: te beurt gevallen.
149 had besind: liefhad.
150 staegh: steeds; in waerden hiel: in ere hield,
waardeerde.
151 alsoo: daar.
152 dies: daarom; gonste: genegenheid.
155 u kinds Bruydegom: de bruidegom van uw
kind.
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157 proef: bewijs.
159 versamen : zich verenigen, paren.
163 nimmermeer: nooit.
164 wesen: gelaat.
166 gheleerd: onderricht.
171 enden: beëindigen.
172 redenen: woorden; na: naar.
174 aen haer noch te gheschien: dat haar nog te
wachten staat.

180

185

190

195

200

Op 't rusteloose rond: ghesegend in u land,
Ghesegend in 't gheslacht, ghesegend in 't verstand,
Ghesegend in 't gheluck van wel-ghewonnen haven,
Ghesegend inden Geest van treffelijcke gaven,
Ghesegend in de liefd, ghesegend in 't ghemoed,
Ghesegend inde stam, die u heeft opghevoed,
Ghesegend in de glans van wel ghemaeckte leden,
Ghesegend in 't cieraet van cierelijcke seden:
lek wensch u veel ghelux, en alles wat een mensch
Soud konnen vanden Heer begeeren met een wensch.
Dat ghy gheluckiglijck moocht treden in de sporen,
Daer in u Vader heeft gheganghen u te voren.
Dat ghy in soete weeld u aenghename tijd
(Niet wetende van rouw noch teghenspoed) verslijt.
Dat ghy veel Kinderen mooght uyt u stam sien rysen,
Die elck sal om ha er deughd en om haer schoonheyd prysen.
Tot vrolijckheydt van u, tot nut en eer van ha er,
Dit wensch ick: wenscht en tracht myn wensch te komen naer.
Nu Musen treed doch voort, en wild een Liedtjen singen,
Dewijl ick mijn bemoey met lieffelycker dingen.
Dewijl ick met myn volck op 't weeldighste bereyd,
Het aengename Bed, een Hof vol soetigheyd:
Waer op dat soete Paer soo vrolyck sullen rusten,
En swemmen in een stroom van kittelende lusten.
Nu vaert dan voort, ick ga, en maeck het Bed bequaem,
Volgt Bruydegom en Bruydt, en lacht in Venus naem.

177 rond: wereldrond.
178 e.v. in: wat betreft.
183 wel ghemaeckte: welgevormde.
184 cieraet: kleinood, kostbaar bezit; cierelijcke
seden: aangename manieren.
188 waarin uw vader u is voorgegaan.
190 verslijt: doorbrengt.
193 vrolijckheydt: verheuging; haer: hen (zelf).
194 te komen naer: na te komen.

195 voort: naar voren.
196 dewijl: terwijl; lie.fJelycker: bij de liefde horende.
197 volck: ondergeschikten; op ,t weeldighste: zo
weelderig mogelijk.
199 sul/en: zal.
200 kittelende: prikkelende; lusten: genoegens;
hartstocht.
201 bequaem: klaar.
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[61]
Stemme : Questa dolce Serena, fol: 25.

1.

o uyr vol vrolyckheden!
o uyr vol soetigheyd!
5

10

Die de vreughd voor de ieughd,
En haer leden,
Zoo aengenaem bereyd!
o uyr! waer in de mensche
De groote God Iupijn,
Voor de rust, van zijn lust,
Niet soud' wenschen,
Noch garen willen zijn.

2.

[62]
15

20

o welkom moet ghy wesen,
Weest dubbeld wellekom,
Die de smart, in het hart
Sult ghenesen
Van onsen Bruydegom.
o uyr, die al zijn suchten,
Sijn droevigh ongheneughd,
En elend, haestigh wend
In ghenuchten
En aenghename vreughd.

4 haer leden: zij die tot de jeugd behoren? hun
lichamen?
8 voor: in ruil voor; lust: genoegen.
9 wenschen: wensen (te zijn).
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10 garen: gaarne.
16 die: dat.
17 ongheneughd: leed.
18 wend: doet veranderen.

3.

25

30

Wy sweeren u met glasen,
Ghevuld met Rinsche tijd,
Die wy graegh alle daegh
Wtblasen,
Dat ghy ons welkom syt.
Dies elck een aen zijn mond leyd,
En drinckt hem schoon~es uyt,
Op de rust, op de lust
En ghesondtheyd
Van Bruydegom en Bruyd.

4.

35

40

Die in een Zee vol lusjes
Gaen swemmen dese nacht,
Daer de min, gheestigh in
Met veel kusjes
Elck troeteld dat hy lacht.
Siet hoe de Bruyd' gom schaterd
Van vreughd, siet hoe zijn mond
Door 't ghesicht, van zijn licht
Staet en waterd,
Hoe snackt hy naer de stond.

5.

45

50

Hoe wenscht hy naer de ganghen
Die tavond zijn te gaen:
Nu wel aen, waer na staen
Wy soo langhe?
't Is tijd voor haer te gaen
Na 't aenghename bedde:
Het Hof vol soete weeld',
Daermen streeld, daermen speeld
Inde wedde,
Tot men een Erfjen teeld.

22 Rinsche tijd: Rijnwijn.
24 wtblasen: leegdrinken.
28 lust: genoegen.
31 lusjes: genoegens.
33 daer •.. in: waarin; gheestigh: vernuftig.
35 troeteld: liefkoost, vleit; dat: totdat; zodat.
38 door 'tghesicht: op de aanblik; licht: liefste.

39 staet en waterd: staat te wateren.
40 de stond: het ogenblik van weggaan.
43 waer na staen wy: waar wachten wij op.
45 haer: hen.
46 na: naar.
49 inde wedde: om strijd.
50 erfjen: kleine erfgenaam.
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[62]

GESANGH,
Op de wyse; Ghy die my met u braifge/aet, &c.

1.

10

Princesse die mijn siel gebiedt,
o Vrou van mijn hart,
Merckt op 't onlydelijck verdriet,
En d'hevige smart,
Die ick om dy,
Gestadigh ly,
Erbarmd u doch eens over my,
Met suchten en klagen
Verslijt ick mijn dagen,
't Is swaer te verdragen,
Gelooft het vry.

2.

[63]

15

20

't Sy wat ick doe, ick drinck, ick eet,
lek slaep of ick waeck,
lek denck niet anders, als met leet,
Op u, 0 mijn vermaeck!
U frissche ieughd
U wyse deughd,
U omme-gang vol van geneughd,
U treftighe zeden,
U vloeijende reden,
U aerdigheden
En soete vreughd.

1 princesse: vorstin.
3 onlydelijck: onverdraaglijk.
5 dy: u.
6 gestadigh: steeds; Iy: lijd.
7 doch: toch.
9 verslijt: breng door.
11 vry: toch.
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12 wat ik ook doe, of ik drink, of ik eet.
13 of ik slaap of dat ik waak.
14 denck . . . op: denk . . . aan.
15 vermaeck: genoegen.
19 uw uitnemende manieren.
20 reden: woorden.
21 aerdigheden: bevalligheden.

3.

25

30

By dese gaven syt ghy noch
Heel braef gemanierd,
Maer ach! u wreede strafheyd doch
Dit al we' er ontcierd,
Ach, lief, beraedt
U metter daedt,
Of seght my selfs wat my mistaet,
Waerom, 0 Goddinne!
Vooghdes van mijn sÏ1men!
Ghy dus mijn minne
Geheel versmaedt?

4.
35

40

Segt, ben ick kreupel? ben ick: lam?
Of ben ick mismaeckt?
Ben ick te nederigh van stam?
Of qualick bespraeckt?
Of syt ghy soet,
Op geld en goedt?
Al heb ick des geen overvloedt,
Dat kan ick wel winnen,
Lief laet ons beginnen,
Maer trou van bÏ1men
In ons gemoedt.

5.
45

50

Seer haest verga et des Werelds schat,
Door krijgh of door brand,
Maer 't aldergrootste Rijckdom, dat
Leyd in het verstand,
De deughd, die kan
Licht maken, van

24 braef gemanierd: flink van aard.
25 strajheyd: gestrengheid, hardvochtigheid; doch:
toch.
26 al: alles.
28 metter daedt: spoedig, dadelijk.
29 selfs: zelf.
30 goddinne: lief.

31
36
37
38
40
45

vooghdes: beheerseres; sinnen: geest.
stam: afstamming, afkomst.
qualick bespraeckt: slecht ter tale.
soet op: verlekkerd op, gesteld op.
des: daarvan.
haest: spoedig.
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55

Een arm gesel een schat-ryck man,
Iae in korte iaren
Veel goeds doen vergaren,
Dus laet dat varen,
En neemt my an.

6.

(jO

65

lek sal u dienen soo getrouw,
(Of' t sal my zijn leed)
Als d'alderbraefste Man zijn Vrouw
Op aerden oyt deed,
Soo u yet lust,
lek sal geen rust
Oyt hebben, eer die sy gheblust,
En wat ghy wild haten,
Dat sal ick oock laten,
Daer op in 't praten,
Word ghy gekust.

52 lae: immers.
53 veel goeds: veel bezittingen.
57 of zo niet, dan zal het mij spijten.
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60 als gij zin in iets hebt.
62 die n.l. die lust; gheblust: voldaan.
65 op die belofte, onder het praten.

[64]

B R U Y D T - LOF S - G E DIe H T,
Ter Eeren
HANS ABBAS,
Ende
TIEDTJE RHALA.

10

15

[65]

Aho de groote glans van Phrebi gulde stralen,
Verswackende verdween, ia gantsch begon te dalen,
En in haer Broeders plaets de liefdeloose Maen,
Met haer gestarden sleep quam aenden Hemel staen,
Heeft oock de sachte slaep myn sluymerige oogen,
Met haeren leem bekliemd, beneveld en betoogen.
lek lagh vast op myn bed, myn leden waren moe,
Myn sinnen waren dood, myn oogen waren toe,
En (ist niet vreemd?) noch sagh ick langs myn kamer treden
Een blinckende Iuffrouw, vol Goddelycke zeden,
Heusch, minlyck van gelaet, van wesen ~oet en bly,
Van oogen deftigh, maer seer lieflyck weer daer by,
Geheel in 't wit gekleed: sy hiel in haere handen
Een suyver blinckend hart, dat staegh inwendigh branden:
En op haer boesem stond een rol, waer uyt ick las
Dat sy des werelds vreughd, d' oprechte liefde was.
Dees Goddelycke Nimph begost op 't laetst te spelen,

Hans Abbas, generaal der convooien te Amsterdam trouwde in 1620 (3 proclamaties te Leeuwarden 30 jan., 6 en 13 febr.) met Tietje Rhala, dochter van Johan Hendricx, ontvanger.
Titel. Bruydt-Lofs-Gedicht: gedicht ter :re van de
bruid?
1 also: toen.
4 met haer gestarden sleep: met haar gevolg van
sterren.
5 sluymerige: slaperige.
6 met haeren leem: met haar plaksel; bekliemd: bestreken; betoogen : bedekt.
7 vast: goed en wel, allang.

8 sinnen: gedachten, geest.
9 noch: toch nog.
10 blinckende: stralende; Juffrouw: jonkvrouw;
zeden: manieren.
11 gelaet: gedrag, doen en laten; wesen: gelaat;
soet: lieftallig.
12 deftigh: ernstig.
13 hiel: hield.
14 staegh: aldoor; inwendigh: van binnen; branden: brandde.
15 rol: opschrift.
17 begost: begon.
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En met haer lieve tong soo çierelyck te quelen,
Dit na-beschreven Liedt, dat myn verbaesde ziel,
Sich selven tenemael voor opgetogen hiel.
Stemme: Suyvere, schoone, vermaecklycke Maeghd.

25

30

Aeole! houd doch u winden in toom,
Laetse voorsichtighjes uyt haer holen varen.
Blauwe Neptune beslecht uwen stroom,
Effend de golven van u verwoede baren,
Op dat met geluck en vreughd,
Sonder tegenspoeden,
By zijn opperste geneughd,
Dwars door uwe vloeden,
De Bruygom veyligh kom
Van d'Hollandsche palen,
By de rust van zijn lust
In de Friesche salen.

2.

35

[66J
40

D'Eerbare, kuysche, deugdsame Iong-Vrou,
Diemen de spiegel des ieughds met recht mach noemen:
Die door haer seldsame schoonheden sou
Parssen een yeder om van haer lof te roemen.
Die in 't bloeijen van haer ieughd
Blinckt in brave zeden,
Wijsheyd, heuschheyd, schoonheyd, deughd
En sin-rijcke reden,
Hoopt en wacht dagh en nacht
N aer hem (haer beminde)
Die haer siel soo beviel,
Dat s'hem best besinde.

19 verbaesde: verbijsterde.
20 tenemael: geheel; voor opgetogen hiel: verrukt
was.
21 doch: toch.
22 haer: hun.
23 beslecht: slecht, effent.
27 bij de oorzaak van zijn hoogste genoegen.
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30 palen: grenzen, gebied.
31 lust: genoegen.
36 parssen : pressen, dwingen.
38 uitmunt door flink karakter.
40 reden: woorden.
41 wacht naer: wacht op.
44 best besinde : 't meest beminde.

3.
45

50

55

Hierom 0 Heer, die het alles beheerd,
Gund dat sy eerst met gheluck te saem vergaren:
Gheeft dan daer na dat haer voorspoed vermeerd,
En dat s'in vreughden verslyten al haer jaren.
Dat sy van gheen ongheluck,
Onheyls slincksche streken,
Schaden, twisten, droeve druck,
Weten oyt te spreken;
Maer dat sy, altijd bly en gherust'lijck leven,
Op dat Heer, sy u d' eer,
Voor u gonste gheven.
Soa sy dit had vol-end, is sy by my gheseten,
En ick, nieus-gierigh, en begeerigh om te weten
Wat datter wederom voor nieus op handen waer,
Ben dus in het ghespreck ghetreden voort met haer.

60

[67]
65

70

0 Goddelijcke maeghd! uyt wiens beleefde wesen
De alderplompste mensch sou alle deughden lesen,
In wien de liefde blinckt, in wien de heuschheyd blaekt,
Ey seght my wie ghy syt, en wat ghy by myn maeckt.
Dewijl ghy 't my afvraeghd, antwoorden de Goddinne,
lek ben d'Oprechte liefd, des gaylheyds vyandilme,
Die d'herten t'samen hecht van Bruyd en Bruydegom,
Met sulcken vasten knoop, dat niemand die we' erom
Door list, door twist, door haet, door nijd, door klapperyen,
Vermagh t' ontbinden of aen stucken oyt te snyen.
Al wat de gayle min door wellust-vuyr aenhist,
Scheyd in 't ghemeen daer na de tweedracht ende twist.
Maer daer de ware liefd, daer ick mijn zaet laet dalen,
Vermagh gheen nijd, door tijd, my weer te rug te halen,

45 beheerd: bestuurt.
46 te saem vergaren: zich verenigen.
47 vermeerd: vermeerdert.
48 vers/yten: doorbrengen; haer: hun.
51 druck: verdriet.
55 gonste: gunst, genade.
56 soo: toen; vol-end : voleindigd; is sy gheseten:
ging zij zitten.
59 voort: dadelijk.
60 wiens: wier; wesen: gelaat.
61 sou: (nog) zou (kUIUlen).

62 blinckt: schittert; blaekt: straalt.
63 maeckt: doet.

64 dewijl : daar.
65 gay/heyd: wellust.
67 we'erom: weer.
68 k/apperyen: kwaadsprekerij.
69 ontbinden: losmaken.
70 gay/e : wellustige.
72 daer: waar.
73 nijd: afgunst; door tijd: in verloop van tijd.
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[68]

90
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lek blyfhaer stadigh by, tot dat de swarte dood
Den een van d' ander scheyd, en brenghtse in syn schoot.
En wijl ick door de wil, van die myn heeft ghesonden,
En daeglijx noch bestierd, twee liefkens heb gebonden,
Twee zielen heb vereend, met desen soeten band.
Waer door de ware liefd' in beyd haer herten brand,
En eeuwigh branden sal tot dat het lieve leven
Een van hun beyden komt ten laetsten te begeven:
Begeer ick vriendelijck dat ghy tot haren lof,
Een Bruydlofts-liedje maeckt; 't ontbreeckt u aen geen stof.
Veel Ionghmans, of sy schoon zijn treffelijck van goede,
Sijn niet te min seer arm en kleyn~es van ghemoede,
Sy blyven altijd t'huys te heng'len by den haerd.
En weten niet wat nut sich elders openbaerd:
Maer dese Bruydegom, heeft in zijn teere jaren,
Tot syn geluck en eer, dat treffelijck ervaren,
Die kruyssende de zee, dat grondeloose vocht,
Veel Coninckrijcken, en veel landen heeft besocht.
Die Spagnien vijf jaer bereysd heeft en door-wandeld,
En daer seer treffelijck van wijd en syd ghehandeld.
Italien doorsien, en den Venetiaen
Met al zijn deftigheyd in syne steden staen.
Castilyen beoogt, Sicilien deur-tooghen,
Tot scherpingh syns vernufts, tot wellust synder ooghen,
En and're landen meer. Soo wie syn stam bevraeghd:
't Syn sy daer Amsterdam haer hooghste roem op draeghd,
Sijn Vader oud en grijs, bekroond met eer en schatten,
Daer op de mag're Nijd noyt met haer gift kon vatten,
Is teghenwoordigh noch de Mede-Generael
Commijs en Heerscher der Convoyen altemael:
Dat treffelijcke ampt, daer d'hooge soo na wenschen,

74 haer by: bij hen.
76 wijl: daar.
77 bestierd: bestuurt, beheerst, leidt.
82 begeer: vraag, verzoek; haren: hun.
84 ofsy schoon zijn: ook al zijn ze; treffe/ijck: voortreffelijk; goed: bezit.
86 te heng' len: rondbungelen.
88 teere: jonge.
93 daer ... van: daarover; ghehandeld: gesproken.
94 doorsien: bezichtigd.
95 deftigheyd: ernst?; staen: zien staan?
96 beoogt: bekeken; deur-tooghen: doortrokken,
doorreisd.
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97 tot wellust synder oog hen : tot genot voor zijn
ogen.
98 soo wie: indien iemand; bevraeghd: informeert
naar.
99 haeT: zijn.
101 Nijd: afgunst; gift: vergif; vatten: vat (kon}
krijgen.
102 teghenwoordigh: nu.
103 heerscher: bestuurder.
104 treffelijck: aanzienlijk; d'hooge: de hooggeplaatsten; na wenschen : naar verlangen.
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120
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130

135

Bediend hy loffelijck met gonst van alle menschen,
Verwervende daer door schat en een groote naem,
En voor de reste, syn zijn vrienden altesaem
Met ampten hoogh en waerd tot op den dagh van heden
Voorsien, die sy met gonst op 't loffelijckst bekleden.
Soo ghy syn jonge jeughd, het bloeyen van syn tijd,
Eens rypelijck aensiet, en hoe hy die verslijt,
Met wekk een nuttigheyd en brave oeffeninghen,
Hy al syn daghen weet met voordeel door te bringhen,
Tot lof van hem en syns: ick wed ghy segghen soud,
Is hy van laren jongh, in wysheyd is hy oud,
Marcus Aurelius, de wyste keyser van
't Beroemde Roomsche rijck, hiel meer van soo een man,
Die braef van zeden was, ervaren, rijck van sinnen,
Die selver was bequaem om goed en eer te winnen,
Als van een die op zijn voor-ouders eer en goed
Droegh syn voorneemste pracht, en al syn hooge moed.
En selfs 't gewonnen goed en d' eer nau kon bewaren,
lek laet dan staen veel goed en eer daer by vergaren,
Maer die veel goed en eer van zijn voor-ouders erft,
En daer noch meerder goed en eere by verwerfd,
Door eygen lust tot deughd, door eygen naerstigheden,
Door eygen scherp vernuft, door eygen goede zeden,
Ghelijck den Bruydegom veel jaren heeft ghedaen,
Daer hem d\ jonge jeughd met recht mach spieg'len aen,
lek woud' wel dat my eens de nyders seggen wouden,
Watmen van sukken man behoorlijck hoort te houden.
Dit wist de wyse Maeghd, dit wist ha er wyse V aer,
Die al de vreughde vond syns ouderdoms in haer,
Waerom hy sorge droegh, en dat met goede reden,
Aen wien, en wekken man hy wou syn kind besteden,

105 loffelijck: voortreffelijk; met gonst van: tot
tevredenheid van.
106 schat: rijkdom, bezit.
108 voorsien met: voorzien van; ampten hoogh en
waerd: hoge en aanzienlijke ambten.
109 op 't loffelijckst: zo voortreffelijk mogelijk.
110 het bloeyen van syn tijd: zijn bloeiende leeftijd.
111 aensiet: overlegt; die verslijt: die (tijd) doorbrengt.
112 brave: degelijke.
114 en sijns: en de zijnen; ghy segghen soud : dat gij
zoudt zeggen.
118 braef: voortreffelijk; sinnen: gedachten, verstand.

119 selver: zelf; bequaem: in staat.
121 droegh syn voorneelnste pracht op: zijn hoogste
eer stelde in; hooge moed: trots.
122 selfs: zelf; nau : nauwelijks.
123 ick laet dan staen: laat staan.
126 naerstigheden: vlijt.
129 hem: zich; mach: kan.
130 nyders: afgunstigen.
131 hoe men een dergelijk man eigenlijk behoort
te beoordelen.
134 waerom: en daarom; hy sorge droegh: er met
zorg op lette.
135 wou: zou; besteden: geven.
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Want soo de Philosooph, de wyse Heyden sprack,
't Schee1d, of den man het goed, of' t goed de man ontbrack,
Maer daer het goed is, en een man die 't kan vermeeren,
G'lijck Abbas heeft betoond, kan 't qualyck slim verkeeren.
140 Nu wat de lieve Bruyd, de spiegel vande jeughd,
Het Hof van goede ze' en, de woon-plaets vande deughd,
[70]
Be1anght, dat ick haer lof volkomen sou beschryven,
lek sou de gantsche nacht daer mede besich blyven,
En rechten noch niet uyt. De Vaer van dese maeghd,
145 Met eer' en groote roem syn gryse hayren draeghd.
't Welck 't vrye Friesland wel heeft tot haer nut ervaren,
Alwaer hy in 't begin van syne jonghe jaren
Verscheyden ampten heeft bediend, en naderhand
Door zijn getrouheyd, deughd, vlijt, heuscheyd, goed verstand,
150 Ontfanger is erweeld van al de Clooster-goeden,
Die Friesland nu besit, en eertijds plach te voeden.
Het we1ck hy trouwelijck ruym dry en dertich jaer
Bediend heeft, soo in vred', als 't oorloghs groot ghevaer,
En heden noch bediend, ja soo diend na behooren,
155 Dat hy ten acht'ren noyt, maer altijd is te voren
In 's rekeninghs besluyt, 0, lof van grooter waerd!
Hoe weynigh vindmen nu die trouheyd op der aerd!
En is het niet wel vreemd? noch vindmen sulcke menschen
Die naer den ondergangh van desen vromen wenschen:
160 En trachten hem door Nijd zijn eer te scheuren af,
Wiens lof de schande noyt een eenigh vleckjen gaf,
Van zijn kinds-beenen of tot op den dagh van heden:
Die niemand ergernis gaf immer aen zijn zeden.
Dan doch, als men 't bedenckt, 't is hedens-daeghs de tijd
165 Dat vrome worden van d' onvrome luy benijd.
136 soo: zoals.
137 't maakt verschil of aan de man het bezit of
aan het bezit de man ontbreekt.
139 betoond: getoond; kan't qualyck slim verkeeren:
kan 't moeilijk slecht aflopen (erg veranderen).
142 belanght: betreft; dat: gesteld dat.
144 en rechten noch niet uyt: en nog niets nitrichten, tot stand brengen.
146 haer: zijn; nut: voordeel.
150 onifanger is erweeld: tot ontvanger is gekozen;
goeden: goederen.
151 plach: placht; voeden: er op na houden.
152 trouwelijck: trouw, nauwgezet; het welck:
welk ambt.
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153 't oorloghs groot ghevaer: 't grote gevaar van de
oorlog.
154 diend: bedient; na: naar.
155 dat hij nooit ten achter is, maar altijd in 't
voor.
156 ' s rekenings besluyt: rekening en verantwoording; waerd: waarde.
157 trouheyd: trouw.
158 wel: erg; noch: toch nog.
159 wenschen naer: streven naar; vrome: edele.
160 Nijd: afgunst; te scheuren 4: te beroven van.
161 de schande: onderwerp.
163 immer: ooit; aen: wat betreft, door.
164 dan: maar; doch: toch.

[71]
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175

180

185

190

[72]
195

Maer die den Heer betroud, kan gansch geen laster deeren,
Want op den last' raer selfs sal staegh de schande keeren.
Van dese vrome stam is dese schoone spruyt
Ghesproten, die nu met Hans Abbas is de Bruydt,
Die door d' aentreklijckheyd van haer volmaekte leden,
Soo çierelijck besne' en van boven tot beneden,
Haer heuschen ommegangh, haer deftighe ghe1aet,
Haer goedertieren aerd, haer redens schoon çieraet,
Haer kuysche eerbaerheyd, haer aengeboren deughden,
Haer soete nedrigheyd, haer pryselijcke vreughden,
Haer treffelijck verstand, haer lieffelijck ghesicht,
Haer brave seden daer sy yeder een met sticht,
Haer yver tot Gods woordt, haer vroom en oprecht leven,
De wijsheyd die sy in haer jeughd soo had verheven,
In menigh braef longman heeft liefd tot haer gebaerd,
Dan d'Heer heeft (soo het schijnd) voor Abbas haer bewaerd.
Wel d'Hemel wil haer so veel vreugd te saem beraden,
Als 't Haeghsche bos is in de Lent beknopt met bladen.
En ghy, voldoet mijn eys, ick laet u nu alleen.
Dit had sy nau gheseyd of d'ed'le Nymph verdween.
'k Ontwaeckten uyt mijn slaep, en sagh dat door mijn glasen,
De heughelijcke Son syn glans begon te blasen:
Dies .stond ick yligh op, en gaf my op de straet,
Dicht by de waeg, daer sich de klap-school vinden !aet,
Daer heb ick datelijck de tydinghe ontfanghen,
Dat Tiedtje Rhala had haer lieve Echt beganghen,
lek vraeghde strax, met wie? men seyde dat het was
Een Hollander, ick docht, dit's juyst die Hans Abbas
Daer my de liefde deed verganghen nacht van dromen:
Dies heb ick datelijck myn gangh naer huys ghenomen:
Om (volgens liefds bevel) een vrolijck Bruylofs-dicht,
Tot lof van 't lieve paer, te gheven in het licht.

166 betroud: vertrouwt op; kan: hem kan.
167 selfs: zelf; staegh: steeds.
169 met: van.
172 dtiftighe ghelaet: ernstige manier van doen.
173 reden: woorden, spreken.
175 soete: aangename; pryselijcke: lofwaardige,
prijzenswaardige; ghesicht: blik;
177 brave: edele.
179 had verheven: vereerde.
180 gebaerd: gewekt.
181 dan: maar.
182 wil: moge; beraden: beschikken.
183 bladen: bladeren.

184 voldoet mijn eys: voldoe aan mijn verlangen.
186 glasen: ruiten.
187 blasen: sturen, dringen.
188 dies: daarom; yligh: ijlings; gafmy: begaf
mij.
189 klap-school: leugenbank, centrum van nieuwtjes en kwaadsprekerij; vinden laet: bevindt.
191 had haer Echt beganghen: getrouwd was.
192 strax: dadelijk.
194 verganghen : verlopen; verganghen nacht: vannacht.
197 te gheven in het licht: (openbaar) te maken.
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200

205

210

215

wel dan gewenste twee, dien God heeft willen voeghen,
lek wensch u beyden toe het opperste ghenoegen:
Dat Hymenreus met de lieve Griecksche Maeghd,
Daer noch op dese dagh de gantsche Wer'ld van waeghd:
Noch oock Thalassus de Romeyn met syn Sabyne,
Hetwelck een lof gebaerd heeft hem, en al de syne,
So vredigh, heusch, beleefd, voor-spoedigh, aenghenaem,
Eendrachtigh, lieflijck, soet, gheluckigh en bequaem
Geleefd heeft, als ghy beyd te samen staegh sult leven:
Dit wil de goede God u uyt ghenade gheven.
wel dan, 0 Bruydegom, op dat ick u niet hou
Te langh met mijn ghedicht, van u wel lieve vrou,
En haer van al haer lust, (schoon sy na de manieren
Van de geveynsde Bruyds, haer droevigh schijnd te tieren,)
Wensch ick u veel gelux en al des Werelds lust:
Hier op malcander eens uyt goeder herten kust,
De reste wijst sich selfs, daer moetmen niet van spreken,
Dies sluyt ick mijn ghedicht, en laet het daer by steken.
Eynde

198 gewenste twee: geliefd tweetal; voeghen : samenvoegen, verenigen.
201 waeghd: gewaagt.
205 bequaem: behagelijk; rein.
206 staegh: steeds.
207 wil: moge.
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209 wel: zeer.
210 al haer lust: wat geheel haar genoegen is;
schoon: ofschoon; manieren: gewoonte.
211 geveynsde: huichelachtige; haer: zich; tieren:
houden, gedragen.
215 steken: blijven.

[73]

BRUYDT-LOFS-GESANGH.
Stemme: Galjarde Anglois, Ofte: Trou min ick draegh, &c.

5

10

15

20

Ghy vrienden van dit paer, soo wel vemoeghd,
Dit paer, dat van den Hemel schijnd ghevoeghd,
Dit paer, dat d'Opper-Heer te saem heeft willen leyden,
En niemand, als alleen de dood, vermagh te scheyden:
Bereyd u al te samen, om
Den Bruydt met haren Bruydegom
Gheluck, voorspoed, vermaeck en vreughd,
Te wenschen met gheneughd.
Wenscht dat de liefd, die 't huwelijck begind
Duer, tot de dood haers levens knoop ontbind,
Dat Hemel, Aerd en Hel, eer menghel door malkander,
Als dat haer liefd' in haet, haer vreughd in rou verander,
Dat sonder teghenspoed of druck,
Onheylen, twist en ongheluck
Sy moghen slyten haeren tijd,
Van alle ramp bevrijd.
En gasten weest van goeder herten bly,
Blek brengh hier voor syn soete boertery,
Waer toe is 't veynsen nut? wilt gheestigh onder 't spelen,
Een vrolijek liedtje met u lieve keeltjes quelen.
Nu dan ghy Amsterdamsehe jeughd,
't Geselsehap met u vreughd verheughd
En Friesen toond door blydschaps schijn,
Dat hier oock Geesten zijn.

2 van: door; ghevoeghd : samengevoegd, verenigd.
10 duer: dure; haers levens knoop: de knoop van
hun leven.
11 menghel : zich vermengen.
13 druck: verdriet.
15 slyten: doorbrengen.
17 van goeder herten: van ganser harte.

18 brengh ... voor: vertone; soete: aangename;
boertery: grappen.
19 is nut: dient; gheestigh: lustig.
21 nu dan: vooruit.
23 blydschaps schijn: het laten blijken van uw
blijdschap.
24 hier: in Friesland; geesten: kerels.
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25

30

35

40

De Bruydegom en Bruyd begeeren beyd,
Dat ghy haer vreughd door uwe vrolijckheyd
Vermeerd, vereerd, vergroot, en alle onghenuchten
Verwerpt, veracht, verkeerd in lodderlijcke kluchten.
't Sa drinckt die Roemer rondom uyt,
Op d'heyl van Bruydegom en Bruydt,
Wenscht dat magh worden binnen 'tjaer,
Sy Moeder en hy Vaer.
Nu maeghden doch de Bruydt soo niet beset,
Al schijnd sy schuw, daer op voor al niet let.
Men weet wel dat haer hert ontfonckt met liefdens vyer is,
Al veynst sy haer quansuys om dat het de manier is.
Dus Jonghmans vaerd daer vry met voort,
En brenght de Bruyd doch daer sy hoord,
Op dat de Bruydegom gheniet,
Het loon van syn verdriet.

26 haer: hun.
27 vermeerd: vermeerdert; onghenuchten: verdriet.
28 verkeerd: verandert; lodderlijcke: dartele.
29 tsa: komaan; rondom: bij 'trondgaan.
33 besetten: omsingelen; vasthouden.
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35 vyer: vuur.
36 veynst sy haer: houdt zij zich zo; quansuys: in
schijn; manier: gewoonte.
37 vry: maar.
38 doch: toch; daer: waar.

CL A E G H - L lED T,
Over d'onthoofdinge van ARTHUR, Prinçe van Nortfolck,
Stemme: Com Sheapherdes deck your heds.

1.

[74]
5

Lieflocksters van de min,
Die voor syn soete krachten,
Bereydt huysvesting in
het pit van u ghedachten,
Ach! treurd, klaeghd, weend, ick sie
elendigh hier verslagen,
De trouste Minnaer die
d' Aerdbodem heeft gedragen.

2.
10

15

Een Dienaer van syn Vrou,
Van buyten en van binnen:
Standvastigh in syn trou,
En eerbaer in het minnen,
Soet-aerdigh, braef van geest,
Wtmuntend' schoon van leden
Is dese Vorst geweest,
Vol Koninckl ycke zeden.

3.

20

Des' ongemeene man,
Dit Beeld vol alle deughden,
De ware spiegel van
De minnelycke vreughden,

1 liej/ocksters: loksters met lieve woorden.
4 pit: binnenste, kern.
13 soet-aerdigh: aangenaam van karakter; braeJ:
flink.

16 zeden: manieren.
17 ongemeene: ongewone, buitengewone.
20 minnelycke vreughden: vreugden behorende bij
de min.
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Die Venus tot een proef
Had van haer konst gekoren,
Die heeft (ach! 't is te droef)
Syn leven hier verloren.

4.
25

30

Alleenigh, om dat hy
Geweest is wat te voorlick
In syne minnery,
Meer als hem was behoorlick ;
Doch 't ging in deughd en trou;
Maer sonder raed van Vrienden,
Dies hem den Hemel rou
In plaets van vreughd verlienden.

5.

35

40

0, spiegeld u aen 't leedt,
Ghy ionge jeughd van desen,
In 't minnen niet te heet:
Maer wel bedacht wild wesen,
Volghd doch u vrienden raedt,
En wild de gaylheyd myden,
Soo hebt ghy (hoe 't beslaet)
Een toevlucht in u lyden.

21 proef: proefstuk.
22 konst: kunnen, vermogen; gekoren : uitgeko-

zen.
23 te: zo.

25 a/leenigh: alleen.
26 voorlick : voorbarig.
28 meer als hem was behoorlick : meer als hij behoorde te zijn, als voor hem te pas kwam.
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30 raed: instemming, raad; Vrienden: de familie.
31 dies: daarom.
32 verlienden : verleende.
36 wel bedacht: zeer bedachtzaam.
38 gaylheyd: wulpsheid.
39 hoe 't beslaet: hoe het ook afloopt.

In 't huwen kan men 't niet wel elek te passe maeeken,
Dan sal den eenen dit, dan dat den ander laeeken:
Want g'lijek die aen de wegh yet boud veel aenstoots lijd;
Soo lijd hy in 't gemeen veel opspraecks, die veel vrijd.

1 in: wat betreft; te passe maecken: naar de zin maken.
2 den eenen, den ander: onderwerp.
3 yet: iets; aenstoot lijd: kritiek moet verduren.
4 in 't gemeen: in de regel; opspraeck: blaam; vrijd: aanzoek doet.

[76]
Stemme:

1.

5

SNachts doen een blauw gestarde kleed
Bedeckten 't blauw Gewelf,
Docht my ick sagh een kind dat kreet,
En 't was Cupido self:
Die sloegh vast syn ghesicht om hoogh,
En klapten in syn handen,
Ach! (seyd hy) ick wil myn pylen en myn boogh
van stonden aen verbranden.

2.
10

15

't Wicht klaegden noch hoe langs hoe meer,
De tranen borsten uyt,
En rolden by zyn wangen neer,
Het maeckten een geluydt
Dat het alder-hardste hart van steen
Sou tranen moeten braken,
Ach! (seyd hy) wanneer sal ick het yeder een
Te passe konnen maken?

3.

20

Sien ick eens Harders armoed aen,
En dwing eens Konings kind
Dat hy, door liefd', nae haer te gaen
Met al syn schat begind,

1 doen: toen; een blauw gestarde kleed: een blauw
kleed met sterren.
5 vast: aldoor; ghesicht : blik.
8 van stonden aen: onmiddellijk.
9 't wicht: schepsel1je; hoe langs hoe meer: hoe
langer hoe meer.
10 borsten: barstten.

14 braken: storten.
16 te passe: naar de zin.
18 sien ick ... aen: houd ik rekening met.
19 dat: zodat; nae: naar; tegaen begind: begint te
gaan,gaat.
20 schat: rijkdom.
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So houd' ick regel, ma et, noch re' en,
lek kan geen g'lycke raken:
Maer hoe soud' ick doch het konen yeder een
So nau te passe maken?

4.
25

30

Soo ick dan twee gelijcke voegh
In Ryckdom by melkaer,
Soo ist: was hy niet rijck genoegh,
Al vryden hy een aer?
Een schoon', hoewel van midd'len kleen,
So mocht haer armoed staken:
Maer hoe soud' ick doch het konen yeder een
So nau te passe maken?

5.

35

40

Voegh ick dan t' saem twee ongeleerd,
Om 't smalen eens t' ontgaen,
Soo ist: ey siet, dit's recht verkeerd,
Dees heeft hy niet gedaen,
Was nu noch een wys van hun tween,
Die mocht voor d' ander waken:
Maer hoe soud' ick doch het konen yeder een
Soo nau te passe maken?

6.
[77]

45

Soo ick dan, dien ick 't wyste ken,
Voegh by een slechte Meyd,
Ist voort, nu heeft een wyse Hen
Een ey in 't Riedt geleyd,
Het geen hy prijst, sal (soo ick meen)
Syn Wijf wel dapper laken:
Maer hoe soud' ick doch het konen yeder een
So nau te passe maken?

21 re' en: redelijkheid.
22 raken: treffen, vinden.
23 doch: toch.
24 nau: precies.
25 soo: als; gelijcke ... in ryckdom: gelijken, wat
rijkdom betreft.
28 al: ook al; aer: ander (dan dit rijke meisje).
30 mocht: zou kunnen; staken: ophouden, er een
eind komen aan.
33 ongeleerd: onontwikkeld.
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35 recht: net, precies.
36 niet: niets (goeds).
38 waken voor: passen op.
41 'twijsteken: ken als de wijste.
42 slechte meyd: eenvoudig meisje.
43 voort: dadelijk; een ey in 't Riedt geleyd: iets
dwaas gedaan.
45 soo ick meen: naar ik meen.
46 wijf: vrouw; dapper: zeer.

7.
50

55

Soo ick dan twee geleerde pyn
Te voegen, om een prys,
So ist, dees twee, die sullen syn
Een yder een te wys:
D'een geeft hy 't al, en d'ander geen
Geluck in syne saken,
Maer hoe soud' ick doch het konen yeder een
So nau te passe maken?

8.

60

Want, g'lijck die aen den wegh yet boud,
Veel aenstoots lyden moet,
So oock den selfden regel houd
't Geen men in 't vrijen doet,
Als d' een seyd iae, seydt d' ander neen:
Elck pooghd mijn lof t' ontschaken,
Maer ick denck, hoe soud' ick het een yeder een
Te passe konen maken?

9.
65

70

Wt was 't: midts schoot hy my een pyl,
En hy teegh voort op de reys,
Hy lachten; dies ick inder yl
Hem peurden naer syn vleys,
Maer hy vloogh voor sint feiten heen,
En liet mijn hart staen blaken.
Komt het dus (docht ick) dat ghy het yeder een
Niet kond te passe maken?

49 pyn: moeite doe, me inspan om; geleerde: ont~
wikkelden.
50 voegen: samen te voegen; om een prijs: die met
elkaar wedijveren, tegen elkaar opwegen.
53 'tal: alles.
57 yet: iets; g'lijck . .. so: zoals ... zo.
58 lyden: verduren.
59 houd: geldt voor, volgt.

62 mijn lof t; ontschaken: mij te beroven van lof.
65 midts: inmiddels; my: in mij.
66 feegh: toog; voort: dadelijk.
67 dies: daarom.
68 peurden: stak.
69 voor sint feIten: als de gesmeerde bliksem,
71 dus: daardoor.
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[77]
Stemme: What ij a Daye, or a moneth, or a yeare.

1.
Suyvere, schoone, vermaecklijcke Maeghd,
Van de Natura begaeft met hooge gaven,
Seght doch waerom myn elend' u behaeghd?
En dat ghy my dus alleenigh hier doet draven?
5
Sult ghy u niet mijen van
u Dienaer te plagen,
Die niet langer lijen kan,
noch in 't hart verdragen,
't Wreed gelaet, dat ghy slaet
lOOp hem t' allen tyden,
Sal de dood uyt syn nood
end'lick hem bevryden.

2.
[78]
15

20

Al wat in 't dal vanden bal hier in 't rond
Leeft, ofte sweeft, dat begeeft sich tot de ruste,
Maer, ick moet swaerlyck, gevaerlyck gewond
Treen, vol geween hier alleenigh in onruste:
Schoone Son, myn troost, myn hart,
Allaet ghy my klaghen,
'k Hoop niet dat ghy in myn smart
Heb nochtans behagen,
Lieve vreught van myn jeught,
Dus kan ick niet leven.
Wilt my noch, bidd'ick, doch
Eens genade geven.

1 suyvere: reine; vermaecklijcke: behagende.
3 doch: toch.
4 dat: wat het is, dat; alleenigh: alleen; draven:
rondlopen?

5 u mijen van: nalaten.
7 lijen: dulden, verdragen.
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9 gelaet: blik.
13 dal: vallei, vlakte; bal: wereldbol.
15 swaerlyck: zwaar.
17 mijn troost: mijn liefste.
20 heb: hebt; nochtans: bovendien.
23 noch ... eens: nog ééns.

3.
25

30

35

Merckt, 0 ]ongfrou, Op de trou van myn min,
En het gewichte van myn standvastigheden,
Heb ick niet stadigh gevierd, als Goddin
U (myn vermaeck), en u gonsten aengebeden?
Sult ghy dan myn trouwigheyd
(0 myn overschoone!)
Met so wreed', en straf beleyd
Wederom belonen
Tegens reen? lek hoop neen,
Of ick iae moet vreesen,
Want ick weet, schoon en wreed
Kan by een niet wesen.

25 merckt: let.

26 het gewichte: de waarde.
27 stadigh: steeds.
28 vermaeck: behagen; u gonsten aengebeden: om
uw genegenheid gesmeekt.
29 trouwigheyd: trouw.

31 straf: streng, hardvochtig; beleyd: houding,
gedrag.
32 wederom: van uw kant.
33 tegens reen: tegen (alle) redelijkheid.
34 of: ofschoon.
36 past niet bij elkaar.
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[79]

EER-GAEF,
op de

BRUYDLOFTS-FEEST

van Joncker

FREDERICK VAN INTHIEMA,
en Iuffrouw
HELENA HUSEMANS.

5

10

15

Onlanx gheleden doen ick 's Hemels blaeuwe boghen,
Sagh cierlijck over al bepronckt met gulden ooghen,
En dat de silv' re Maen, de suster vande Son
Haer dagh-gelijcke glans te geven eerst begon,
Heeft my het lieflijck we' er allockende ghebeden,
Om lanx de straten mijn een weynigh te vertreden.
lek had niet langh ghegaan, of ick was metter haest
Omcingeld van een Wolck, verwonderd en verbaesd,
Den Hemel vol ghesternt, vol heldere cieraden,
Verwisselden zijn glans in duystere ghewaden.
lek sagh vast om end' om, ick dacht wat droes is dit?
Ben ick in Plutoos hol? 't is swarter hier als git.
Dit' s wis een tovery, waer in een groot ghevaer leyd.
Het woord was nau gheseyd, of ick sagh weer een klaerheyd
Reght midden inde W olck, waer in Cupido stond,
En lachten in syn vuyst met opghespalckten mond,
En riep, sta et, Starter staet, ghy sult hier een ghesichte
Sien, daer ghy stof genoegh sult hebben van te dichten.

Frederick van Inthiema, burgemeester van Workum, trouwde 29 dec. 1616 te Leeuwarden met
Helena Huijsmans, weduwe van Jonker Jan
Staeekman.
1 onlanx gheleden: kort geleden; doen: toen.
2 bepronckt: versierd.
3 dat: toen.
5 ghebeden : uitgenodigd.
7 metter haest: plotseling.
8 omcingeld: omgeven; van: door; verbaesd: verbijsterd.
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11 vast: aldoor; om end' om: rond; droes: duivel.
13 lerd: ligt.
14 nau: nauwelijks.
15 recht: precies.
16 opghespalckten: wijdopen.
17 staet: sta stil.
18 daer: waar.

20

25

30

35

40

45

50

Voort docht my dat ick sagh een treffelijck ghebou,
Waer voor eenJonghman, gantsch bedoven in de rou
Gingh wandelen, dien ick vast dees ghelijcke woorden,
Met een benaude stem, vol suchten, spreken hoorden.
Ach! (seyd hy) lieve vrou, ghy pijn-banck van mijn hart!
Hoe langhe sal ick noch volherden inde smart?
Hoe kond ghy, 0 Goddin, dit vraegh ick, langher lyden
Dat ick dus troosteloos verslijt mijn jonghe tyden?
Terwijl al watter is, ja al wat adem heeft,
sich tot de stille rust en tot de slaep begeeft.
Terwijl het schubbigh Vee, de Visschen in de stroomen,
De Dieren op het veld, de Vogels inde bomen,
De Byen in hun korf, de Mieren, ja al 't gheen,
Dat vanden Hemel oyt de gulde Son bescheen,
Neemt in de soete slaep syn opperste behaghen,
Soo leyd u dienaer voor u dove deur te klaghen.
Hier leyd hy uytghestreckt, hier leyd hy en beschreyd,
Sijn onbeloonde min, en u hertneckigheyd,
Hoe kan een sachte vrou soo groote wreedheyd toonen,
Of in soo schoonen borst, soo wreeden herte woonen?
Hoe syt ghy teghens mijn, Goddinne, doch dus straf,
Die u mijn leven langh daer toe gheen oorsaeck gaf?
lek heb u noyt misdaen, of ghy soud moeten mienen,
Dat dat sou sijn gheschied door trouwelijck te dienen
U, dien ick voor mijn heyl en mijn welvaren hou,
En sonder wien ick niet een uyre leven sou,
Verhoord mijn doch in 't end, 0 voedsel van mijn leven!
Die my het selfde weer kond' nemen ofte gheven.
Och! of ghy door een spleet, of door een venster saeghd,
Het lijen van u vriend en hoorden hoe hy klaeghd,
Misschien of u Goddin, mijn overdroeve woorden,
Noch endelijcken tot barmhertigheyd bekoorden.
Helena, lieve lief, 't is nu in 't derde Jaer

19 voort: verder; treffelijck: uitnemend.
20 bedoven : gedompeld.
21 dees gelijcke woorden: woorden gelijk deze.
25 kond: kunt; lyden: dulden.
26 verslijt: doorbreng ; jonge tyden: jeugd.
33 neemt: geniet.
34 u dove deur: de deur van u die doof zijt.
38 soo wreeden: een zo wreed.
39 doch: toch; straf: hardvochtig.
40 oorsaeck: aanleiding.

41 mienen: menen.
42 trouwelijck: getrouw.
43 welvaren: geluk.
46 het selfde: ditleven; ofte: of.
47 ofghy ... saeght: mocht gij toch zien.
48 lijen: lijden, smart.
49 goddin : liefste; misschien of: 't zou kunnen zijn
dat.
50 bekoorden: zouden overhalen.
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[80]

55

60

65

70

75

80

Dat ick u heb ghediend, ach! 't lyen is te swaer.
Soo veer daer nu een boogh, een proef-stuck vande trouwen,
En de stantvastigheyd der minnaers tot hun vrouwen
Was, g'lijck als in den tijd van Amadijs den Held,
lek sou op 't hooghst daer als verwinner syn ghesteld,
lek min, ick min, ick min, en dat sonder ghenieten,
Ach! lieffelijcke lief, wien sou dat niet verdrieten?
Ghy sijt de Ster en 't wit daer mijn gheneghentheyd
Sijn uyterst ooghen-merck alleen heeft op gheleyd.
U liefde, lieve lief, door-dringht al mijn ghedachten,
En teeld in mijn ghemoed een drangh van bitt're klachten,
Soo dat ick sorgh helaes! dat d' ende van mijn pijn,
Niet dan de bitt're dood, sal noch ten laetsten zijn.
Verdien ick 't sterven dan om dat ick u, Goddinne
Meer als mijn eyghen lijf en al de Wer'ld beminne?
Mijn lyden, bitt're pijn, mijn druck is dat u vreughd?
Ach! 'k hoop niet ghy u in mijn verdriet verheughd,
Kon ick u 't binnenste van mijn ghedachten toonen,
Daer soud ghy u, 0 lief, na 't leven in sien woonen,
Daer soud ghy u dan sien, ick sweer u, dat ghewis
U liefde in mijn hert soo diep gheworteld is,
Datmen het selfde eer aen stucken van malcand'ren
Sou scheuren, als u min daer uyt te doen verand' ren.
Waer op Cupido, vriend, hoe klaeght ghy doch soo seer?
Wil u, u liefste niet, wat 's dat? men vinter meer,
Veracht sy u ghebeen, wat wild ghy langer beyden,
Volghd my, ick sa! u naer een ander lief gheleyden.
Die haer in schoonheyd veer te boven gaet ghewis
En beter oock als sy, u liefde waerdigh is.
Waerop de Jonghman weer, 0 God, wat moogd ghy praten?
Hoe soud'ick mijn Goddin, mijn Engel konen laten?
Eer sou de gulde Son zijn schynen laten staen,

53 soo veer: indien.
56 op 't hooghst : op 't hoogste punt; verwinner:

74 u min: de liefde voor u; vgl. U liefde (72).
76 wil u u liefste niet: wil uw liefste u niet, is zij

overwinnaar.

niet op u gesteld.
77 ghebeen: smeekbeden; beyden : wachten; wat
wild ghy langher beyden : waarom zult gij langer
wachten.
79 veer: ver.
80 waerdigh: waard.
81 wat mooghd ghy praten: hoe kunt gij zo praten.
82 laten: laten varen.
83 laten staen: ophouden met.

59 't wit: doel.
60 alleen zijn laatste blik op heeft gericht.
62 teeld: verwekt.
63 sorgh: vrees.
64 niet: niets.
66 lijf: leven.
67 druck: verdriet.
70 na 't leven: naar 't leven (afgebeeld).
73 het selfde: dit.
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Eer sou de diepe zee uyt drooghen en vergaen,
Eer sou de felle dood my scheyden van het leven,
Als my, mijn waerde lief in 't minste doen begheven.
Jae soo men noch op 't laest, als Charon in syn boot
Ons sielen over Stijx komt voeren naer ons dood,
Een yeder zijn Goddin kan vierigh weer beminnen,
90 lek sal het meer als oyt daer op een nieu begilmen.
't Waer wel (sprack 't wicht) maer waer toe wild ghy langhe
Dewijl sy niet op u, noch u gheklagh wil achten,
[wachten
't Is geckheyd dat ghy mind die u niet minnen wil.
Waer op de Jonghman weer, ey stil Cupido stil,
95 Loflijcke dinghen daer soo veel aen is gheleghen,
En worden niet dan door seer groote moyt verkreghen.
lek kan mijn Nimph soo seer niet dienen, of ick gis
Dat sy noch thien-mael meer van diensten waerdigh is.
En of sy voor een tijd versmaet al mijn ghebeden,
100 Dat wijt ick anders niet als mijn onwaerdigheden.
wel is sy dan soo schoon? Wat vraeghd ghy 't? 't is een vrou
Te nobel dat een mensch daer op verlieven sou.
De schoonheyd al te saem magh ick vryhertigh roemen,
In haer te zijn vergaerd die men sou konnen noemen,
105 Men zegt dat Zeuxis, die de wijtberoemste Geest
Is inde schilder-konst van synen tijd gheweest,
Doen hy Junonem sou in haer vergulde Tenten
Gantsch loflijck beelden uyt voor die van Agrigenten,
De dochters al te saem, dier waren in de Stadt
110 Geen uytgesonderd, heeft gants naeckt voor hem ghehad,
Wt welck hy vijf van d'alderschoonste heeft verkoren,
Tot dienste van het werck het welck hy hadde voren,
En uyt dees vijf heeft hy van elcx het schoonst ghedeeld
Ghenomen, om alsoo te maken 't brave beeld.
115 Maer had hy mijn Goddin, mijn Son, ghesien na 't leven,
85

85 felle: boosaardige.
86 dan mij er toe brengen ook maar in 't minst
mijn lieve lief op te geven.
89 vierigh: vurig.
90 op een nieu : opnieuw.
91 't Waer wel: 't zou goed zijn, alles goed en wel.
92 dewijl: waar, daar; achten op: letten op, zich
bekommeren om, zich aantrekken.
95 lojlijcke: voortreffelijke.
96 en niet: niet; moyt: moeite.
98 van: aan.
99 voor een tijd: tijdelijk; ghebeden: smeekbeden.

100 anders niet: aan niets anders; onwaerdigheden:
onwaardigheid.
102 te nobel dat: te nobel dan dat.
103 vryhertigh: rustig.
108 die van: de inwoners van.
109 dochters: meisjes.
110 hem: zich.
111 welck: welke meisjes; verkoren: uitgezocht.
112 hadde voren: voornemens was (te maken).
113 ghedeeld: gedeelte.
114 't brave: edele.
115 na: naar.

121

120

125

130

[81]

135

140

145

Hy had by haer alleen, niet by de vijf ghebleven.
Soo veer Helena daer gantsch Grieckenland van roemd,
En haer de schoonste boven alle schoonen noemd,
In 't minsten waerdigh was te worden vergheleken,
By dees Helena soo, soo wast een moedigh teken
Van Hector, dat hy sey, siet daer d'uytheemsche vrou,
Daermen thien ander jaer noch krijgh om voeren sou.
Och! dat de liefde van d'uytmuntende Goddinne,
Met loutere gheweld van wapens waer te winnen!
Gheen toght en sou soo swaer my vallen, of ick sou
My stellen in 't ghevaer ter liefde van mijn vrou.
Want s'is in als volmaeckt, men kan geen deughd versieren.
Of s'is daer met op 't hooghst begaefd in haer manieren;
Haer overbrave Gheest word loffelijck ghevoed,
Sy heeft een Coninx hert, een Princelijck ghemoed,
S'is Goddelijck verciel'd met treffelijcke seden,
En wat welspreeckentheyd in 't kav'len van haer reden,
Wat spits-vinnigh vernuft, daer dapper veel aenhanght,
Wat wijsheyd, wat verstand, wat deftigheyd belanght,
Verdient mijn waerde Vrouw (en dat met alder eeren)
Een Coningrijck dat groot van macht is te regeeren.
Seyd yemand dat is wind, en tegen re' en, want hoe?
Het heerschen komt de Mans, en niet de V rouwen toe.
lek segg, dat ick wel graegh wist, waerom dat de Vrouwen
Soo wel niet als de Mans een Land regieren souwen ?
Heeft niet Elisabeth ruym veertigh Jaer gemand,
En loffelyck bestuurt het moedigh Engeland?
Wat schort de Vrouwen doch? manhaftige gedachten?
o neen! Astiages, doen hy met al syn krachten
Der Persen heyr aen-greep, en haer soo fel bestreed,
Dat hy hun, gansch vertsaegd, al t'samen vluchten deed.
Doe sprongen voor den dagh haer Moeders en haer Wyven,

116)ad: was, zou zijn.
117 soo veer: voorzover, indien.
119 in 't minsten: enigszins.
120 een moedigh teken: een teken van moed.
122 daermen om: waarom men, om wie men.
126 stellen: begeven.
127 als: alles; versieren: bedenken.
128 begaefd: begiftigd, voorzien.
129 overbrave : zeer flinke, zeer edele.
130 princelijck: vorstelijk.
131 vercie:d met: voorzien van.
132 wat . .• belanght: wat betreft; in 't kav'len van
haer reden : in 't redeneren.

l22

133 spits-vinnigh: spitsvondig, scherp; dapper:
zeer; aenhangt: van afhangt.
134 deJtigheyd: ernst.
137 wind: opschepperij; re' en: de logica; hoe:
wat (beweert ge).
140 soo wel niet: niet evengoed; souwen: zouden
kunnen.
141 gemand: als man gehandeld.
142 moedigh: dapper, ondernemend.
145 heyr: leger; aen-greep: aanviel; haer: hen.
147 voor den dagh: naar voren; haer: hun; wyven:
vrouwen.

En riepen: Mannen staet, waer Donder wild ghy blyven?
Keerd weder na de stryd. De mannen bleven staen,
150 En sagen gantsch bedruckt haer trotse Wyven aen.
Wat deed dit Vrouw-volck doen? sy heften op haer kleeren,
En riepen: wild ghy dan niet na de strijd toe keeren,
Kom vlucht hier inde buyck, kom vlucht hier in het lyf,
Een yeder van syn Moe'r, een yeder van syn Wijf.
155 De Mannen, doen sy dese moedigheyd aensagen,
Bestonden flucx de krygh weer op een nieu te wagen.
Sy togen ijligh heen, en met een groot geschreeuw,
Greep elck de Vyand aen, en vocht gelijck een Leeuw,
So dat sy, soo verbaest, Astiagem besprongen,
160 Dat winnende de strijd, sy hem in 't eynde vongen.
Mijn moedige Princes, gesproten uyt den stam,
Daer noyt yet anders uyt als vrome Helden quam,
So veer sy inde tyd der trotsche Amazonen,
Daer Hercules syn macht nau dorste tegen tonen,
165 Geleeft had, och sy had door ha er grootmoedigheyd
Den alder-grootsten roem van allen in geleyd.
Waer op Cupido, wel, ghy hebt u ionge leven
Tot huyden op den dagh, oock tot de krygh begeven,
En over al betoond u groote moedigheyd,
170 Dus is het tegen re' en, dat u, u lief ontseyd,
So veer als ick u twee te samen kon geleyden,
Daer wies verseker een Achilles uyt u beyden,
Dus steld u hart gerust: ick vliegh terstond by haer,
En eer ick weder kom soo is het Hijlyck klaer.
175 Och! (sprack de Jongman) so ghy by mijn lief wild vliegen,
En soecken ha er in slaep met myne min te wiegen,
Geeft haer te kennen doch (komt het u inden sin)
Hoe trouwelijck en hoe stantvastigh ick haer min.
En schenckt ha er voort dit Lied, 't welck ick voor alle dingen,
180 U noch voor u vertreck eens moet te voren singen.
148 Donder: duivel, bliksem; blyve/1: heengaan.
150 bedruekt: bedroefd.
151 heften: lichtten.
155 moedigheyd: moed.
156 bestonden: ondernamen het; fluex: onmiddellijk; krygh: strijd; op een nieu: opnieuw.
157 ijligh: ijlings; groot: luid.
159 verbaest : verbijsterd, ontsteld, verslagen.
160 vangen: gevangen namen.
161 prinees: vorstin, geliefde.
162 yet: iets; vrome: edele, dappere.
165 grootmoedigheyd: grote moed.

166 ingeleyd: verworven (vgl. eer inleggen met
iets).
168 tot huyden op den dagh: tot vandaag den dag;
begeven tot: gewijd aan.
170 tegens re' en: onredelijk; ontseyd: weigert.
172 verseker: voorzeker, stellig.
173 by haer: naar haar toe.
174 Hijlyek: huwelijk.
177 komt het u inden sin: als het u te binnen schiet,
als gij het niet vergeet.
179 voort: verder.
180 te voren singen : voorzingen.
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81]
Stemme: I have a love sofair, 50 Constantfirme and kinde.

1.
Vrou-voedster van myn jeugd,
Meesterse van myn sinnen,
mijn hoop, mijn troost, mijn vreugd,
mijn suyvere Goddinne,
5 mijn licht, mijn heyl, mijn rust,
Schatkist van mijn gedachten,
spring-ader van mijn lust,
Reviere van mijn klachten,
Siet (bid ick) hoe, ick ben te moe,
loSiet hoe ick quyn, deur druck en pyn,
End dat om dy, ach lieflost my int ende,
Doch eens uyt dees ellende.

2.
[82]
15

20

0 oorsaeck van mijn min!
Hoe laet ghy my dus klaghen?
lek hoop niet dat ghy in
Mijn lyen hebt behaghen.
Siet hoe ghewilligh dat
lek ben om u te dienen,
Ach! wilt my daer voor, wat
Doch van u gonst verlienen.
N oyt Minnaer heeft, den dagh beleefd,
Die zijn Goddin, met sukken min,
Stantvastigheyd, en trouwigheyd beminde
Als ghy my lief sult vinde.

1 vrou-voedster: aangebedene, die opvoedster zijt.
2 MeesteTse : meesteres; sinnen: gedachten, geest.
4 goddinne: liefste.
7 spring-ader: bron; lust: genoegen, liefde.
10 druck: smart.
11 dy: u; lost: verlos.
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12 doch: toch.
16 lyen: lijden.
17 dat: of.
20 gonst: genegenheid; verlienen: verlenen, geven.
21 er heeft nooit een minnaar geleefd.
24 vinde: (be)vinden.

3.
25

30

35

Sult ghy (o! al mijn vreughd,
o glory der Goddinnen)
U overschoone jeughd
Dus slyten sonder minnen?
Denckt by u selfs met gonst
Dat dese brave leden
Die uyt de hooghste konst
Natuer dus heeft besneden
De snelle tijd, die niemand mijd
Deur d' ouderdom sal maecken krom
En ghy sult dan, het bloeyen van u jeughde
Quijt wesen sonder vreughde.

4.

40

45

Jupijn was noyt soo seer
Verhit in snoeperijen,
Of ick ben noch veel meer
Verhit in 't eerbaer vryen.
N oyt Hercules oock me
Heeft soo gebrand in 't minnen
Om synen Omphale
Doen sy hem leerde spinnen:
Als ick om u, ach! weest niet schu
Maer mind my weer, want niet ick meer
Begeer tot loon, van u (mijn schoon Godditme)
Als min voor weder-minne.

s.
50

En soo ghy my die gonst
(Mijn Engel) wilt verlienen
lek sal met alle konst
U al mijn leven dienen,

26 goddinnen: jonkvrouwen.
28 slyten: doorbrengen; minnen: lief te hebben.
29 denckt: overlegt; selfs: zelf.
30 brave: edele.
35 het bloeyen van u jeughde: uw bloeiende jeugd.
37 was . .. verhit: stond in gloed; snoeperijen:
ongeoorloofde minnarijen.

40 vrijen: aanzoek doen.
41 me: mede.
44 doen: toen.
45 schu: schuw, afwijzend.
49 gonst: genegenheid, liefde.
50 verlienen: verlenen.
51 met alle konst: uit al mijn kracht.
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55

60

Ghy sult 0 schoone Maeghd
Dan sien u blijdste daghen
Want al wat u behaeghd
Lief dat sal my behaghen
Wat u verheughd, sal zijn mijn vreughd
En soo daer yet, Goddin geschied
Waer over ghy, in 't minste my meugt klagen
Dat sal mijn ziel mishaghen.

CUPIDO.

185

Dat lied is braef ghemaeckt, kom ick vliegh daed'lijck heen.
,t Was niet soo haest gheseyd of d'Edelman verdween,
En 't Wicht dat vloogh om hoogh daer flucx de stercke deuren.
Van 't heerelijck gebou begonden op te scheuren,
En maeckten plaets voor hem, daer sagh ick treflijck staen
Een overschoone vrou, die hy aldus sprack aen:

58 ret : iets.
181 braef: fiks.

182 niet soo haest : nauwelijks..
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183 't Wicht: 't schepseltje; jlucx: dádelijk.
184 begonden : begonnen; op te scheuren: open te:
gaan, van een te vliegen ..

[83]

CUPIDINIS AENSPRAECK tot HELENA.

5

10

15

20

Goddinne van u tijd, ten rechten waerd genoemd,
De grootste hovaerdy daer sich Natuer op roemd.
Wtmuntende Princes, cieraed van dese landen,
Ghy die des Minnaers hert gelijck een vyer doet branden.
0 over brave vrou! dien d'Hemel heeft vereerd,
Met alles wat oyt mensch heeft van de Go' on begeerd.
lek wensch u veel ghelux, ick die elck weet te wonden
Com hier aen u (0 Son, de schoonheyd selfs) ghesonden
Van een die u so seer, soo dapper heeft besint
Dat hy u gunste meer als al de Werelt bemint
Een moedich, edel spruyt, so braef ges telt van leden,
Dat Venus selfs haer min sou graegh aen hem besteden,
Wat' s lichaems schoonheyd roerd, te boven gaende wijt
Narcissurn, Paridem, ia yemand van sijn tijdt,
In moedigheyd gelijck den grooten Alexander
In wijsheyd en in deughd, Vlissem of een ander,
Had Venus de Goddin u Minnaer oyt gesien,
Ach! hoe gewilligh soud' sy hem haer minne bien,
lek heb wel eer ghekend mijn 's Moeders lief Adonas
Maer 'k sweer u by mijn throon dat hy niet half so schoonwas.
Waer op de Juf-vrouw weer, wat is het voor een Man,
Die u so seer behaeght? hoe roemt ghy daer so van?
De gheen daer ick van spreeck, en u dus raed' te minnen
Is Pred' riek Inthierna (sprack hy) vol kloecke sinnen,

1. Edele Vrouwe, die verdient onder uw leeftijdsgenoten te worden genoemd.
2 hovaerdy: trots; daer: waar; roemd: beroemt.
4 vyer: vuur.
5 overbrave : zeer edele.
6 menseh: een mens; begeerd: gevraagd.
8 aen: bij; selfs: zelf.
9 van: door; dapper: erg; heeft besint : liefheeft.
10 gunste: genegenheid.
11 brat;[ gestelt : welgevormd.

12 besteden: geven.
13 roerd: betreft; wijt: ver.
14 yemand: wie ook.
15 moedigheyd: moed.
18 gewilligh: graag.
22 van: over.
23 dus: zo; raed': aanraad (en die ik u aanraad om
te minnen).
24 sinnen: gedachten, verstand, geest.
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Ghesproten uyt den Stam die voortijds inde Stadt
Van Workum haer ghebiedt op 't hoochste heeft ghehadt,
Wiens over groot-Vader Tiberius den ouwen
Ghenaemt, met grooter eer, deed' binnen Workum bouwen
Een over-sterck Cas teel van dof-steen op end' op
30 Met klaer gegoten kalek gevult tot op den top,
Waer van de mueren (so de Schryvers ons verklaren)
Wel ruym een vadem dick aen alle kanten waren,
Een treffehjck gebou, so hoogh, so sterck gewrocht,
Datmen de gantsche Stadt, daer hcht door dwinghen mocht,
35 Een slot waer van men veel gewelds mocht sien geschieden,
En om sijn heerschappy gevreest van alle lieden,
't Welek om sijn groote kracht so dapper was befaemt,
Dat het van yeder wert Inthiema dwangh ghenaemt:
Voorwaer een grooten roem daer veel aen is ghelegen.
40 Nu is hy insgelijcks van sijn groot-Moeders wegen
Ghesproten uyt den Stam en 'tover Edel huys
Van Hauckama het welek wel eer het wreet gespuys
Den dollen swarten hoop, dat Friesland so quam plagen,
Heeft met ghewapend' handt gans inde vlucht geslagen,
45 En so 't verwoesten van hun Vader-landt beledt,
Ja tot haer groote nut van dese Pest gered,
Die segh ick een Cas teel van overgroote krachten
Met ys're deuren, en voorsien met diepe grachten,
In Scharl bewoonden ' t welek door Friesland was befaemt,
50 En van een yeder Hauckanama wierd ghenaemt.
Nu dit en acht ick niet: want rechte Edeldommen
En sijn die ghene niet die van hun ouders kommen,
Maer dat sijn Edel-lien: en eeren hun geslacht
Die daden brenghen voort diemen recht Edel acht:
55 En niet ghelijck een Boer, staech blyven t'huys te legghen,
Maer maken datmen wijt weet van hun lof te segghen.
25

25 voortijds: vroeger.
26 ghebiedt op 't hoochste: hoogste gezag.
28 grooter: grote.
29 dof-steen: tufsteen, cementsteen; op end' op:
geheel en al.
30 klaer: zuivere, echte.
33 treffelijck: heerlijk; gewrocht: gemaakt.
34 licht door dwing hen mocht: gemakkelijk mede in
bedwang zou kunnen houden.
35 mocht: kon.
36 van: door.
39 daeT veel aen is ghelegen: die veel waard is.
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44 gewapender hand helemaal op de vlucht gedreven heeft.
46 haer: van het vaderland.
47 overgroote: zeer grote; krachten: sterkte.
51 en niet: niet; rechte: echte; edeldommen : adel.
53 eeren: deze eren.
54 recht: zeer.
55 staech: steeds; blyven t' huys te legghen: thuis
rondhangen.
56 maken: er voor zorgen; wijt: wijd en zijd;
segghen : vertellen.

60

65

70

75

80

85

Wat nut doet doch een kaers die men houd inde handt,
Al isse noch soo groot, wanneerse niet en brandt?
Die op sijn Ouders lof en daden hooch wil roemen,
Ja sich daerom met pracht heel groot van Adel noemen,
En rechten selfs niet uyt, die acht ick niet een beet,
,t Is of hem d'Esel met des Leeuwen huyt bekleet,
Hy schijnt wel vry wat mans maer derft niet schoons bedryven
Want 't is een Esel en het moet een Esel blyven.
Maer u, u Minnaer is al van een ander gheest
En loffelijck gemoet gedreven staech gheweest,
Want so men niet en kan bestoppen ware vlammen,
So dicht of 't schijnt op 't laest, so gaet het mette stammen.
Een rechten Edelman sal door sijn manlijckheyd
Doen blijcken 't geen in sijn gemoet begraven leyd,
De deughd maeckt Edel, en die dan recht na dien sin leeft,
Betoont sijn Adel best, want 't vat geeft uyt dat 't in heeft.
U Minnaer in sijn jeughd wierd door sijn vaêr van kant
Om te studeren heen ghestuert naer Engelandt,
Maer 't was niet 't gheen hy socht, daer waren and're gaven
In sijn manhaftigh hart en eel gemoed begraven.
Hy trock (voorwaer ick beef dat ick het schrijf, want hoe?
,t Was in sijn ted' re ieughd) recht naer Oostende toe,
Na 't vreesselijck geluyd, en 't ysselijck ghedonder
Van' t brullende gheschut, 0 wonder boven wonder!
Hy komt eerst van sijn moer, en had noyt krijgh gesien,
En komt stracx in het heetst sijn grootste proefstuck bien,
Nu in dit wreed' Oostend', al waer men daeghlijcks velden
Soo seer veel Edeldoms en mennich duysent Helden,
In 't blick'ren van 't geweyr, in 't blaeck'ren van het vier,
In 't springhen van het Cruyd, in 't dondrich schutsgetier,
Daer heeft hy met sijn Broer (na dat ick het bereken)

59 daden hooch: grote daden.
60 met pracht: met trots.
61 en rechten selfs niet uyt: en zelf niets tot stand
brachten; niet een beet: in 't geheel niet.
62 hem: zich.
63 derft: kan; niet: niets; bedryven: tot stand
brengen.
65 al van een ander gheest: door een geheel andere
geest.
66 loffelijek : voortreffelijk.
67 50: zoals.
68 schijnt: breekt door, blijkt; op 't laest: tenslotte; mette: met de.
71 die: hij die; recht: helemaal.

72 betoont: toont; best: het best; want 't vat geeft
uyt dat 't in he~ft: want het vat geeft wat het bevat.
73 van kant: weg.
77 dat: nu; hoe: wat zegt ge er van? denk eens
aan!
78 ted're ieughd: jonge jaren; recht: regelrecht.
81 eerst: ZÓ, pas; krijgh: gevecht.
82 stracx: dadelijk.
85 bliek' ren: blinken; 't geweyr: de wapens; vier:
vuur.
86 dondrich: donderend; schutsgetier : lawaai van
het geschut.
87 na dat ick het bereken: naar mijn berekening,
schatting.
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De Staten wel ghediend ruym ses-en-dertich weken,
Vrywilligh, sonder dwangh, van dat hy eerst begost:
90 Tot dat hy weder[keerd]ende al op sijn eyghen kost,
En is daer op het laetst, (niet door de gonst van vrienden,
Maer om hun daden wil die het op 't hoochst verdiende,
Om haer manhaftigheyd en onvertsaeghd gemoedt,
Het welck den Adel op het klaerste blijcken doet)
95 U Minnaer, Vendrich, die den yver daer toe porden,
Sijn Broeder oock met een, een Capiteyn gheworden:
En keerden, na dat sy daer hadden hooch geplant
Tropheen van hun lof, weer nae haer Vader-landt.
o loffelijcke roem! daer heeft noch ellif iaren
100 U Dienaer om sijn hooft, het Vaendellaten varen:
Maer doen de Trevis quam, en daer gheen krijgh was meer,
Doen gingh sijn eel gemoet (begeerig na de eer)
Hem naer een ander landt te trecken dapper raden,
Om daer oock blijck te doen van zijn manhafte daden,
105 Want hier sijn ionghe ieughd te slyten in de rust,
Was teghen sijn ghemoed, het stryden was sijn lust.
Hy koste niet ghelijck een Trevis Crijchsman leven,
Dus heeft hy hem na 't land, daer 't Krijg was, weer begeven,
En met Reynold, sijnbroer, twee Coningen van macht,
110 Als Capiteyns gediend, en steeds na eer getracht,
Als Duyvels teghens haeren vyant, nyet ontsiende:
Als Enghels haer getoond weer teghen alle vrienden.
En doe de krygh ge-end, doen d' over-wreede twist,
En 't bloedigh oorloogh door de vrede was beslist,
I 15 De Princen die zy daer als onvertsaeghde Helden,
Beyd' hadden trou gediend te water en te velden,
Die hebben haer met schat gantsch rijckelijck beloond,
En voor haer trouwe dienst seer groote eer betoond,
89 van dat hy eerst begost: van het eerste ogenblik
dat hij ermee begon.
90 al: helemaal; kost: kosten.
91 op het laetst: tenslotte.
92 om hun daden wil: op grond van hun daden; op
, t hoochst: ten zeerste.
93 haer: hun.
94 waarin de adeldom zich het duidelijkst vertoont.
95 vendrich: vaandrig; porden: aanspoorde.
96 met een: tegelijkertijd.
100 om: rondom; varen: bewegen, wapperen.
101 Trevis: bestand, vrede.
102 na de eer: naar eer.
103 dapper: zeer; raden: aansporen, dringen.
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104 blijck te doen: blijk te geven.
105 slyten: doorbrengen.
107 koste: kon.
108 hem: zich.
109 Coningen van mocht: machtige koningen.
110 na eer getracht: er naar gestreefd eer te behalen.
111 teghens: tegen(over); nyet: niets.
112 haer: zich.
113 ge-end: geëindigd (was); over-: zeer.
115 princen: vorsten.
116 te velden: te land.
117 haer: hen; schat: geschenken; gantsch rijckelijck: zeer overvloedig.
118 haer: hun.

120

125

130

135

140

145

150

Dus trocken sy naer huys, en lieten daer tot glorie,
Tropheen op gherecht, ten eeuwighen memorie.
Sijn Broeders alle drie, daer hy de vierd van is
Die hebben haer ghetoond so loffelijck ghewis,
Datmen recht segghen mach, en niemands lof vermind' ren
So men 't Ros-Beyart had, hier hadmen vier Heems-kind'ren.
En sulcken Minnaer trou, Goddin, behoort ghy die
Te laten so vergaen ghelijck ick blijcklijck sie?
Kan in een schoon gelaet so groote wreetheyt woonen
Gelijck ghy dagh op dagh schijnd tegens hem te toonen?
Hem, segh ick, wiens gedaent de kuyssche iacht Goddin,
lek late Venus staen sou dwingen tot sijn min?
En die hem heeft altijt getoont ter goeder trouwen,
Een Hector inde strijd, een Paris by de Vrouwen?
Neemt daer, neemt daer een pijl geschoten in u borst,
En 'k wouw dat ghy hem nu eens wederstreven dorst,
lek wed ghy soud seer haest vernemen dat het sotheyd
Wa er, voor een sterflijck Mensch te streven tegen Godtheyd.
Wech was de ]uffrou voort, wech was 't gebou, en hy
(Te weten Cupido) quam wederom by my,
Seggende: Starter, hou, wat suft ghy daer beneden?
't Was Pred' riek Inthiema dien ghy hier eerst saeght treden,
De Vrouw dien ghy om hoogh saeght sitten inde glans
Dat was de schoone Son Helena Husemans.
Dees twee sullen voortaen als man en wijf verkeeren:
Dus dicht haer inder yl een Bruylofts Lied ter eeren,
Een Bruylofts Lied daer in ghy niet met al vergeet,
Van' t geen ghy hebt gesien, en wat ghy wyder weet,
Laet ick u med begaen, ghy hoeft daer toe gheen tolcke.
Mits was Cupido wech, en mits verdween de wolcke,
lek gaf my voort na huys, nam pen, inckt en papier,
En schreef daer op het geen ghy hebt gelesen hier.

119 lieten daer: lieten daar achter.
120 op gherecht: opgericht.
122 ghetoond: getoond te zijn, gedragen.
123 recht: met recht; mach: kan; vermind'ren: te
kort doen.
12450: als.
125 goddin : edele vrouw.
126 blijeklijek : duidelijk, onmiskenbaar.
128 schijnd: blijkt.
130 ick late staen: ik laat er buiten; tot sijn min:
om hem te beminnen.
133 neemt daer: ontvangt daar, daar hebt ge.

135 haest: spoedig; vernemen: merken.
137 Juffrou: jonkvrouw; voort: dadelijk.
139 hou: hela.
143 wijJ: vrouw; verkeeretl: omgang hebben.
144 haer ... ter eeretl : tot hun eer.
145 niet met al: totaal niets.
146 wyder: verder.
147 laet ick u med begaen: dat vertrouw ik u toe,
dat laat ik aan u over.
148 mits: inmiddels.
149 voort: dadelijk.
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Wel dan, gewenste paer, dien d'Hemel heeft gesegend
Met alles wat oyt Mensch op aerden is bejegend,
Met schoonheyd, deuchden, roem, 0 eer van u geslacht!
Ter goeder uyr heeft Godt u beyden t' saem gebracht.
155 lek wensch u dat ghy moocht so veel ghelucks bekomen
Als sanden sijn in Zee, en bladen op de Bomen,
[84]
lek wensch u dat de vreughd daer ghy nu in begind,
Mach duren tot de dood u leven overwind.
En dat ghy, als een Pest, sluyt buyten uwe deuren
160 Quae tongen, die altyd doen ware Lieve treuren.
Nu Muse stil, houd op, de lieffelycke Bruyt
Die wachter nae dat ick het met de geck besluyt.
Iae wel Vrou Bruydt, ia wel, ick ben niet heel bedrogen,
lek sie het aen u neus, ick sie het aen u oogen
165 lek sie 't aen u gelonck, en alle u gedaent,
Dat ghy my tot het end van myn Gedicht vermaend.
lek ben (dus weet ick wel hoe dat een Vrou te moed is)
Geboren in een Helm, ick sie meer als my goed is.
Het veynsen is vergeefs, ick kan 't seer wel verstaen,
170 't Is voor den kreupelen seer quaed om manck te gaen,
Ghy wild nu oock (hoe wel u edel Hart vol vier is)
Quansuys wat stemmigh sien, om dat het de manier is.
Wat? 'k hoop niet, dat ghy zyt voor dese stryd vervaert,
U Vaer was een soldaet, en die u heeft gebaerd,
175 Een Dochter van een Heldt, sa dat ick na 't vermoen gis
Dat ghy te meer wel weet hoe 't inde krygh te doen is.
Nu jufferkens wel aen, gaet met de Bruydt doch voort,
En neemtse hier van daen, en brengtse daer sy hoard.
De Bruydgom mist de Bruydt, nu wil hy van ons scheyden,
180 wel moedigh Held, wy sullen u by haer geleyden,
Gaet heen, gaet bluscht nu uyt het branden van u toorts,
151 gewenste: lieve.
152 bejegend: ten deel gevallen.
155 bekomen: deelachtig worden.
156 sanden: zandkorrels; bladen: bladeren; op:
aan.
157 daer ghy nu in begind: waar gij nu mee begint,
die nu voor u aanvangt.
160 quae tongen: lasteraars; Lieve: liefde.
162 nae: naar, op; het met de geek besluyt: er een
grappig slot aan maak.
163 iek ben niet heel bedrogen: ik. ben niet zo ver
mis.
165 alle u gedaent: uw hele houding.
166 tot het end: om te komen tot het einde.
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167 dus: daarom; te moed: te moede.
168 in een Helm: met een helm; my: voor mij.
169 verstaen : begrijpen.
170 De kreupele zou liever niet mank gaan.
171 vier: vuur, gloed.
172 quansuys: in schijn; manier: gewoonte.
173 vervaert: bang.
175 na 't vermoen gis: vermoed, gis.
176 te: deste; te doen is: toegaat; krijgh: gevecht.
177 Jufferkens: jonkvrouwen; wel aan: vooruit;
voort: weg.
178 neemtse: neem haar, voer haar.
180 wel: zeer;geleyden: brengen.

185

Gaet sweet nu vrylijck uyt u sonderlinghe koorts,
En als ghy in u vreughd lecht, denckt in u gedachten,
o lieffelijcke Lam! dits voor mijn langhe wachten.
Nu Jufferkens wel aen, geeft haer den laetsten soen,
Het ghene dat ghy laet dat sal de Bruyd' gom doen,
En schickt u daer wat na, soo veer ghy wel wilt varen,
Dat dese Bruyloft mach een ander Bruyloft baren.

182 sonderlinghe: bijzondere.
183 lecht: ligt.
186 loet: nalaat.
187 so veer: als; schickt u daer wat na: zorg er een
beetje voor.

188 dat: opdat; mach: kan; baren: te weeg brengen.
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[85]

GESANGH.
Stem: 't Aerdrijck gheheel end' al ontluyckt, in dese groene Meijen.

1.

10

Loflycke vrienden, hier vergaerd,
Wild op de blyde wetten
Van dese Feeste letten,
Die hier de meeste vreughde baert,
En d' alderbraefste pretten,
Die salmen 't hooghste setten,
De Bruydegom bedingt
Dat niemand yet voortbringt,
't Welck d'Ed'le vreucht bedwingt,
Maer dat een yder singt,
Bly-hartigh danst en springt,
En gantsch geen vreughde wil beletten.

2.

[86]
15

20

Dit is doch voor den Bruydegom
Den soetsten nacht der nachten,
't Loon voor syn lange wachten:
Dies singt, danst, springt al t'samen om,
Wild nae de vreughde trachten
Met hart, sin, en gedachten.
Sy beyde syn bekoord,
Om te hooren datmen haard,
Dat een yeder met een woord

1 loflycke: voortreffelijke.
4 baert: veroorzaakt.
alderbraefste: grootste.
7 bedingt: verlangt.
8 ye l : iets; voortbringt: ten beste geeft.
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doch: immers.
dies: daarom; om: in 't rond.
sin: geest.
bekoord: overgehaald, bereid, verlangend.
20 dat: wat.
13
16
18
19

Breng vreemde kluchten voord,
Naer alle vreughde spoord,
En al wat blydschap steurt, verachten.

3.
Wenscht met my toe den Bruydegom
En Bruydt, des Heeren zegen,
Daer veel is aen gelegen.
Wel lieve Paer, wy hier rondom
Tot uwen dienst genegen,
30 Wenschen u alderwegen
Geluck tot deser uur,
En dat het soet noch suur,
Door haet noch nijts gegluur,
D liefde niet vervuur,
35 Maer datse Eeuwigh duur,
Dit geve God dat u bejegen.
25

4.

40

45

wel NobleJufferkens wel-aen,
Wild dan de Bruyd' gom redde,
Helpt doch de Bruydt te bedde.
Stil, stil, Juffrouw, het sal wel gaen,
Ghy hoeft dus niet te peynsen,
N och u voor ons te veynsen,
o soete lieve Bruydt!
Dit' s een ding dat niet beduydt,
So dat ick nu besluyt,
Het veynsigh kleed moet uyt,
Want dat ghy voor dit kruyt
Niet vreesen sult wil ick wel wedde.

22 breng . .. voort: ten beste geeft;
grappen.
23 streeft naar niets dan vreugde.
24 en wilt (uit r. 17).
28 wel: zeer.
30 alderwegen: in alle opzichten.
31 tot: in.
33 nijt: afgunst.

kluchten:

34 vervuur: vervoere, meeslepe.
35 duur: dure.
36 dat u bejegen: dat het U te beurt valie.
37 Jufferkens: jonkvrouwen; wel-aen: vooruit.
41 peynsen: ernstig kijken; dus: zo.
42 u te veynsen: u anders voor te doen dan gij zijt.
44 niet beduydt : niets te betekenen heeft.
46 veynsigh: van geveinsdheid.
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NIE UW -J AER.

[86]

Stemme: Ghelyck de witte Swane, &c.

1.

5

So myn yemand quam te vragen,
Wat d' oorsaeck mocht syn, waerom
Men nu lengen siet de dagen?
lek sou seggen wederom:
Mids Christus (' t pad des eewigh lichts)
De stralen klaer
Den Harders toonden syns gesichts,
In 't Nieuwe Iaer.

2.
10

15

Dit Licht, nederigh geboren
In een Koe-stal, is geweest
Tot voor-beeld, dat wy behooren
D' ootmoed te beminnen meest:
Maer helaes! 't is recht verkeerd,
Want trots gebaer,
Pracht en hovaerdy vermeerd
In 't Nieuwe Iaer.

3.
[87]

20

Laet doch d' oude boose zeden
Met dit oude Iaer vergaen,
En treckt nu de suyv' re kleden
Van de witte deughd we' er aen,

1 so: indien; myn: (bij) mij.
2 mocht: zou kunnen.
4 wederom: op mijn beurt, als antwoord.
5 mMs: omdat.
6 stralen klaer: heldere stralen.
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7 sijns gesichts: bij stralen fr. 6).
12 ootmoed: nederigheid; meest: het meest.
13 recht: precie~.
15 hovaerdy: hoogmoed; vermeerd: vermeerdert.
20 witte: reine.

..Jé 't imt~.ttlltt!J~t: tOOZtl%,
Goctb, GGamtm;i)t
~o Goet:'\>

ij!

G.t!.l mij!)
'1

't

RomnO<'2
(I

f ~.m: tI,~ t UI i j!19CpÇf(U

J

~C,mum!J

Is 't nut dat men de toorts, die 't vuyr heeft aen gesteken
Wech voerd, wanneer de vlam komt door de daken breken?
So voerd my van mijn Lief, of haer uyt mijn gesicht,
Nu sy my sit in 't hart, die daer de vlammen sticht,

1 is'l n/41: is 't nuttig, heeft het zin; aengesteken: aangestoken,
4 vlammen stichl: brand sticht.

Een oprecht nieu leven voerd
Doch allegaer,
En u hoose lusten snoerd
In 't Nieuwe Iaer.

4.
25

30

Denckt staeg dat ghy noch sult horen
Dit seer schrickelijck geluyt:
R yst dooden, leght ons te voren
De reeck' ning ten vollen uyt,
Van al 't geen ghy hebt gedaen,
So hier als daer,
Dus neemt een nieuwe leven aen
In 't Nieuwe Iaer.

5.

35

40

Laet Hoop, Liefd, Geloof, als deughden,
U standvastigh blyven by,
Schept uyt Godes woord u vreugden,
D'ydelheyd steld aen een zy,
's N aesten schanden staegh bedeckt,
Al is 't u swaer,
En elck een tot deughd verweckt
In 't Nieuwe Iaer.

6.

45

Weest niet tot de wraeck genegen,
Als u ongelijck geschiedt:
Maer keerd alles daer en tegen
Ten besten, ten slimsten niet,
Laet geen quae begeerten u
Bekoren: maer
Weest van alle valsheyd schu
In 't Nieuwe Iaer.

23 snoerd: betoomt, beheerst.
25 denckt: bedenkt; stoeg: steeds.
26 schrickelijck: vreesaanjagend.
27 te voren: voor.
28 ten vol/en uyt: geheel en al.
30 waar dan ook.
31 neemt aen: begint.
34 standvastigh: trouw, steeds; U by: bij U.

36 steld aen een zy: zet op zij.
39 verweekt: wek op tot.
42 ongelijek : onrecht; geschiedt: overkomt.
43 keerd ten besten: neem de schadelijke gevolgen
weg, duid ten beste; daer en tegen: integendeel;
(keren) ten slimsten: verkeerd uitleggen; niet: niets.
46 bekoren: in verzoeking brengen.
47 schu: schuw, afkerig.
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7.
50

55

't Sal hier doch niet lange duuren,
Ons tyd is op aerden kort,
Daerom laet u niet vervuuren,
Als des Werelts lust u port,
,s Werelds soetigheyd brengt veel
Verdriets met haer,
Dus boud daer op geen Kasteel
In 't Nieuwe !aer.

8.

60

Wild met d' arme Harders waken,
Niet in uwe sonden slaept,
Want die naer de deughd wil haken,
En naer Godes scgen gaept,
Sietmen dat Godt gunst betoond,
Soo voor als naer,
En in 't end met vreughd beloond
In 't Nieuwe Iaer.
Eynd.

51 vervuuren: meeslepen.
52 port: aanspoort, drijft.
53 soetigheyd: lust, genoegens.

54 haer: zich.
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60 gaept: verlangt.
61 (aan hen) ziet men ... .
62 soo ... als: zowel ... als; naer: na

[89]
Ste=e: Courante Serbande , &c.

1.

o schoone Corinna, vooghdesse van myn siel!

S

Doen uwe glans eerst op mijn boesem viel,
En baerden daer een vlam van smart,
Cupido vloogh stracks in myn hart:
Daer blies die wreede geyle pop
De vlam noch met sijn vleugels op.

2.

10

Of ick nu al worstel, al tracht ick nu u min,
Die myn verteerd te roeijen uyt myn sin,
Het is om niet al wat ick doe:
lek maeck vergeefs myn selven moe:
Dan ' t wicht sit my in 'thart en raest,
Dat met syn vleugels 't vier op blaest.

3.

IS

lek trock uyt den Lande, en dacht, als ' t ooghe niet
De groote glans van myn Corinna siet,
Sal 't minne-vuyr vermind'ren seer:
Maer laes! in 't hart het my veel meer,
Door toedoen, van Cupido wies,
Die daer met vleugels ' t vuyr op blies:

1 vooghdesse: beheerseres.
2 doen eerst: zodra.
3 baerden: verwekte.
4 strac1es : onmiddellijk.
5 blies • •• op: wakkerde aan; pop: knaap.
7 al: ook al; u min: de liefde tot u.

9 om niet: tevergeefs.
10 vergeefs: zonder resultaat.
11 dan: want; 't wicht: 't schepseltje; my in 't
hart: in mijn hart; en raest: te keer te gaan.
12 vier: vuur.
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4.
20

[90]

Want, als met een toortse men steeckt in brand een buerdt.
De vlam niet blust, of men de toorts wech vuerd,
So dempten oock geensins myn vlam,
Of men u toortse van my nam:
Cupid' sat my in 't hart vol min
En blies daer 't vyer met vleugels in.

5.
25

30

Wat sal ick dan maken? ach! ick besluyt voortaen
In desen brand geheelijck te vergaen:
Want smoord het vyer een weynigh uyt,
In 't hart sit my die kleyne Guyt,
Die blaest het met syn vleugels weer
Om hoogh, dan brand het als een teer.

20 of: of ook al, als; wech vuerd: wegvoert, verwijdert.
21 dempten: bluste, doofde.
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25 maken: doen.
27 smoord uyt: dooft uit.
30 een teer: een teerton.

(90)

FRIESCH PASTOREL.
Stemme : La Dolphine, &c.

1.

5

Hoe komt ]etske, sis het my
Dat ick fijn allinne dy
Te wrendre, te wrendre?
Swiete direr, dit het nin fly
't Is better te ferrendre.

2.

10

lek hab socht jou minne langh,
Den schaemte hiel my in betwangh
Te swye, te swye
Nu rins ick 0 mey mijn sangh
Yens leafelijck te frije.

3.

15

Wotte mey my ney het waad,
lek sel dy litte op het paad
Myn hoof sj ren, mijn hoof sj ren
Dir is nin schiener yne wraad
Dir mogge wy den grou gren.

1 komt: komt het; sis: zeg.
2 fijn: vind; allinne dy: U alleen.
3 te wtmdre: aan den wandel.
4 swiete: lieve; diaer: meisje; dit het nin jly: dit
hoort zo niet.
5 better: beter ;fertmdre : veranderen.
6 hab: heb; socht: gezocht, gestreefd naar; jou:
uw.
7 den: maar; hiel: hield; hiel in betwangh: hield in
bedwang, dwong.

8 te swye: te zwijgen.
9 tins: denk; 0: jo (= u)?; mey: met.
10 Yens: eens ;frije : aanzoek doen bij.
11 Wotte: wilt gij.; ney: naar; waad: woud, bos.
12 dy: U; litte: laten; op het paad: onderweg.
13 hoof: hof; sjt:en: zien.
14 Dir: er; nin: geen; schiener: mooier; yne
wraad: ter wereld.
15 Daar kunnen wij ons dan vol eten?

141

4.

20

Preen en pa~es al den dey
So folle lirefste as ick mey
By bringe, by bringe
Se! ick dy jaan, dus rin nret wey
Den dat sijn swiete ringen.

5.

25

Lirefste wotte mey my ~aen,
lek sel dijn holle schien versjaen
Mey kanckjes, mey kanckjes,
En dy twa ponje~es jaen
Om dijn snie-wyte hanckjes.

6.

30

Ringen mey srientjes dir in
So as 't mijn liref ken ney her sin
Betinsen, berinsen,
Se! ick dy jaen, dir to mijn min
En al mijn libben schinsen.

7.

35

Dijr om liref jou my dijn haan,
Den al wijr ick Heer fen het laen
Goddinne Goddinne
Sycker ick wens oors nin paan
Voor mijn getrouwe minne.

16ptEen: zoenen; patjes: kusjes; dey: dag.
17 folie: veel; mey: kan.
18 by bringe: leveren.
19 se/: zal; jaan: geven; rin: loop; nIEt: niet;
wey: weg.
20 den: want; swiete: zoete; tingen: dingen.
21 wotte: wil je; mey: met; tjaen: gaan.
22 dijn holle: uw hoofd; schien: schoon; versjaen:
voorzien, versieren.
23 kanckjes: kantjes.
24 twa: twee; ponjetjes : manchetten, omslagen.
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25 dyn: uw; snie-wyte: sneeuwwitte; hanckjes:
handjes.
26 stientjes: steentjes.
27 as: als; ney: naar.
28 betinsen: bedenken.
29 jaen: geven; dir to: daartoe, bovendien.
30 libben: leven; schinsen: schenken.
31 dijr om: daarom; jou: geef; dijn: uw; haan:
hand.
32 wijr: ware; /aen: land.
35 sycker: voorzeker; oors: anders; paan: pand.

[91]

BR UYDT -LOFS-GESANGH
Ter eeren
Dr GAIVS NAVTA, Secretarius ter Stede Sneeck,
Ende
TIETSKIA GUALTERI.
Stemme: L'Avignone, &c. Fa!. 26.

1.
Nu Bruygom schilt vry uyt
U vreughden; vermits ghy Leeuwards schoonste Bruyd,
Haer hebt onthaelt, daer sy op praelt,
Iae, die van d'Hemel scheen gedaelt,
Wiens gaven, wiens haven, wiens Ie' en, wiens re' en
En brave ze' en,
Wiens deftigheyd,
Wiens kloeck beleyd,
Wiens deughd so loflijck was verbreyd.

2.
10

Wiens voor-hoofd hoogh en breed,
Wiens Ooghjes, bruyn, helder, klaer, als een Magneet,
Met booghjes net, so bruyn als get,
Op 't cierlijckst sijn rondom beset,

Gaius Nauta trouwde in 1619 (3 proclamaties:
17, 24 en 31 okt. Leeuwarden) met Tzietske
Gualtheri.
Titel: secretarius: secretaris.
1 schilt vry uyt: geef maar uiting aan.
3 haer: Leeuwarden; op praelt: op pocht.
5 wiens: wier; haven: have, bezit; re' en: woorden.

6 brave ze' en: edele manieren.
7 dejiigheyd: ernst.
8 beleyd: overleg.
9 wier deugd overal zo zeer werd geprezen.
11 bruyn: donker.
12 booghjes net: keurige boogjes; bruyn: donker,
zwart; get: git.
13 op 't cierlijkst : zo bevallig mogelijk.
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15

Wiens Wangen, ontfangen, altoos een bloos
Gelijck een roos,
Wiens wesen soet,
Treckt elcks gemoet
Ghelijck de Seyl-steen 't yser doet.

3.
20

25

Wiens Lipjes selfs de kars
Verdoven in glans, al bloeytse noch so vars,
En vol van gloor, daer schynen door
Haer tandjes blancker als Yvoor,
Wiens leden, besneden, so braef, so gaef
Sijn. dat tot slaef
Sy lichtlijck maeckt,
Ia 't hart ontschaeckt
Van die, haer schoonheyd slechts genaeckt.

4.

30

35

Maer noch sijn aldermeest
Te loven, de gaven van haer groote geest,
De witte deughd; daer sy haer vreughd
Wt schiep, in 't bloeyen van haer jeughd,
Haer reden, haer seden, haer staet, gelaet
Daer sy me gaet,
Te boven veel,
lae meest geheel
De Dochters van dit Vriessche deel.

5.
[92]

40

Naer dit wit, hoogh geacht,
Daer doelden elck na met gonst, met list, met kracht,
Elck haer verkoor, maer, 0 Doctoor!
Ghy gingt alleenïgh daer me door,

16 wier liefelijk gelaat.
18 seyl-steen: magneet.
19 kars: kers.
20 vars: fris.
21 gloor: glans, gloed.
23 braef: edel.
25 lichtlijek : gemakkelijk, zo maar.
26 ontschaeckt: rooft.
27 die: wie;genaeckt: nabijkomt.
30 witte: reine.
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31 in 't bloeyen: in de bloeitijd.
32 reden: woorden; staet: stand; gelaet: houding,
manier van doen.
35 meest geheel: haast in alle opzichten.
36 deel: land.
37 wit: doel.
38 doelden na: richtte op; gonst: genegenheid.
39 verkoor : koos uit.
40 alleenigh: alleen; daer me door: er mee vandoor,
met de buit strijken.

45

U min dees Goddinne, dees Son verwon,
Daer niemand kon
Met syn gepaerd,
Als ghy op aerd:
Want Godt had haer voor u bewaerd.

6.

50

En ghy Vrouw-Bruydt, wel an,
Weest vrolick, midts Godt soo wel-beroemden man
Aen u verbind, die soo besind
Is, en van yeder een bemind,
So deftigh, soo treftigh geleerd, begeerd,
En hoogh ge-eerd
Van wyse lie'n,
Die verre sien,
En syn verstand de eere bie' n.

7.
55

60

So sachtsinnigh van aerd,
So vreedsaem, so heusch, so zedigh, so bedaerd,
Versien met staet, tot eer en baet
Van hem, selfs by de Magistraet,
Die d'Heere met eere, met schat, ia wat
Oyt mensch besat
In 't aerdsche Dal
Versiet van al,
Van deughd, van vreughd, van 's lichaems stal.

8.
65

41
46
47
48
50
54
57

Nu toond u dan te saem
Bly-geestigh; midts Godt u beyd voeght so bequaem,
En aldermeest, op dese Feest,
Van ganscher harten vrolick weest:

Goddinne: geliefde; verwon: veroverde.
wel an: vooruit.
midts: daar; wel-beroemd: goed bekend staande.
besind: geliefd.
treftigh: voortreffelijk.
de eere bie'n: de verschuldigde eer bewijzen.
versien met staet: van aanzien.

59 schat: rijkdom.
60 mensch: iemand.
62 versiet : voorziet; al: alles.
63 stal: gestalte.
65 bly-geestigh: blij van geest, blijmoedig; voeght:
bijeenbrengt, verenigt; bequaem: passend.
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70

Weest rustigh, weest lustigh, en ghy weest vry,
o Gasten bIy:
Sa Iustigh! kom:
Drinckt dit eens om,
Op d'heyI van Bruydt en Bruydegom.
La Durette:

75

En word het glaesjen lichter,
So vuld het wederom;
En drinckt op de gesondheyd om:
Dan oock van uwen Dichter,
Die u sal doen bescheyd,
Trots eenigh Sneecker Meydt.

68 TUstigh: aardig; vry: maar, toch.
70 sa: vooruit.
71 om: in het rond, op de rij at:
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77 doen bescheyd: antwoorden (met drinken).
78 eenigh: welke ook; meydt: meisje.

[92]

GESANGH.

1.

5

[93]
10

Myn troost, myn hart,
o Vroed-Vrouw van myn smart,
Helaes! ick quijn,
So dat ick schyn,
Veel meer te syn
Een dood, als levendigh gelyck,
Want ick teenemael be-swyck
In kracht en macht.
Och! oft de steenen spraken, tuygen konden syn.
Van myn standvastigheyd,
En u hertneckigheyd
Weer tegens my.

2.

o schoon Ionck-Vrouw!
15

20

Sy souden van myn trouw,
De rechte re' en
Niet u alleen,
Maer yeder een
Verhalen (vrees ick) al te stout:
Waer door ghy licht bevlecken soudt,
U eer, te seer:
Want geen ding, so een overschoone Maeght mistaet,
Als wreedheyd inde min;
Dus, 0 myn schoon Goddin !
U strafheyd laet.

1 troost: geliefde.
2 Vroed-Vrouw: verwekster.
6 (veel meer) een dode dan een levende gelijk.
7 teenemael: geheel en al.
9 oft: indien toch; tuygen: getuigen.
12 weer: aan de andere kant; tegens: tegen.

15 de juiste oorzaak.
18 stout: zeer.
22 in: wat betreft.
23 dus: daarom; goddin : geliefde.
24 strajheyd: gestrengheid, hardvochtigheid; laet:
laat varen.
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3.
25

30

35

U roode mond,
U hayrtjes kruyf en blond,
U Tandjes blanck,
Al even lanck,
U soet gesangh,
U Ooghjes bruynder als een git,
U voor-hoofd effen, hoogh, en wit!
U re' en, u se' en,
U Coninghlijcke wesen, en u soete spraeck,
U Halsjen, dat cieraet!
't Welck 't Yvoor te boven gaet,
Is mijn vermaeck.

4.

40

45

U kloeck beleyd,
U brave deftigheyd,
U ionghe ieughd,
U wyse deughd,
U soete vreughd,
Heeft mijn gemoed soo seer ontsteld,
Ia gevanghen en bekneld;
Dat ick, die strick,
0 schoone Son! niet weer ontkomen kan, ten sy
U heuscheyd my gerieft,
En dat het u belieft
t'Ontbinden my.

26 kruyf: gekruld.
28 al: alle.
29 soet: liefelijk.
30 bruynder: donkerder; een git: git.
31 wit: blank.
32 re' en: woorden, manier van spreken.
33 wesen: gelaat.
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36 vermaeck: behagen.
37 beleyd: overleg.
38 brave deftigheyd: edele ernst.
42 ontsteld: in verwarring gebracht.
46 gerieft: van dienst is.
47 en dat het: en als het.
48 ontbinden: losmaken.

[94]
Stemme: Liif-locksters vande Min, &c. Fo\. 73.

1.
Als U 't geluck toe lacht,
En ghy niet hoeft te klagen,
Dan word ghy hoogh geacht
Van Vrienden, en van Maghen,
Maer so dat rad eens wend,
En d'Hemel u verliendcn
Het alderminst elend,
Adieu dan hulp van Vrienden.

2.
10

15

S' aensien u met de neck,
En om-gekeerde oogen,
Wie heeft met u gebreck
Dan eenigh mededoghen ?
Niemand, elck vriend is vreemd,
So haest men maer word siende,
Dat rou u vreughd beneemd,
Adieu dan hulp van Vrienden.
3.

20

Van die u roem, u eer,
U deughd, u wetenschappen,
Verhieven eerst so seer,
Tot lofs verheven trappen

4 maghen: familieleden; van: door.
5 so: als; dat: het.
6 verlienden : verleende, beschikte.
9 S' aensien u: ze zien u aan.
10 om-gekeerde: afgewende.

11 gebreek : tekortkoming.
13 e/ck vriend is vreemd: ieder, die vroeger een
vriend was, is nu een vreemdeling.
14 so haest: zodra; word siende: inziet, bemerkt.
20 verheven: hoge.
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Word ghy so af gemaeld
Dat het nau slimmer diende,
Ach! als u voorspoed faeld,
Adieu dan hulp van Vrienden.

4.
25

30

Men vind dan naulijcks een,
Dus is des noods bedroeven
Alleenigh de toetsteen,
Om Vrienden op te proeven,
Dan sietmen door die bril
Hoe sy haer vriendschap mienden
Ach! als 't geluck niet wil,
Adieu dan hulp van Vrienden.

5.

35

40

Dus yeder stel sijn staet,
Sijn handel en sijn leven,
Dat hy na Vrienden baet
Geensins behoeft te geven,
Elek help sich so hy mach,
Dat' s beter op het thiende:
Want komt ghy met beklagh,
Adieu dan hulp van Vrienden.

21 af gemaeld: afgeschilderd.
22 nau: nauwelijks; slimmer: erger; diende: behoefde; kon.
26 dus: daarom; des noods bedroeven: de droefheid
in, uit nood.
27 alleenigh: alleen.
28 proeven: beproeven.
30 haer: hun; mienden: bedoelden.

150

31 geluck: fortuin; niet wil: tegen is.
33 stel: stelle; staet: toestand.
34 handel: doen en laten, daden.
35 dat: zodanig dat; na: naar; baet: hulp.
36 geven na: zich bekommeren om, rekenen op.
37 soo hy mach: zo goed hij kan.
38 Dat's beter op het thiende: dat is tien maal zo
goed.

[95]
Stemme: Est ce Mars Ie grand Dieu des allarmes, &c.

1.

5

10

Had ick duysend ijsere tongen,
Schoon van stof,
Die al te samen queelden en songen,
Tot den lof
Van Diaen, Die de Maen
veer in glans en pracht te boven gaet,
Door haer gelaet,
Schone V rou, ach! ick sou
u waerdy noch geensins beelden uyt,
Met mijn geluydt.

2.

15

20

U hayr~ens krullen krul op krul te samen,
Door malkaer,
Die in glans het geele goud beschamen
Gansch en gaer.
' t Voorhoofd net, braef geset,
Hoogh en breed, so effen door en door
Als blanck Yvoor,
't Welck de tijd, aerdigh myd,
En met rimpels nimmermeer besla et,
Dat schoon cieraed.

2 schoon van stof: van goed materiaal.
6 veer: ver.
9 waerdy: waarde; beelden uyt: uitbeelden.
13 beschamen: beschaamd maken, overtreffen;
in glans: wat glans betreft.

14 gansch en gaer: geheel en al.
15 't Voorhoofd net: 'tedelevoorhoofd; braef: edel;
gesel: gevormd.
18 aerdigh myd: bevallig laat blijven.
19 nimmermeer: nooit; beslaet: bedekt.
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3.

25

30

Als twee Starren teyst' ren u ooghjes
o Diaen!
Daer twee wijn-bra uwen als bruyne booghjes
Rond om staen,
Door wiens glans, ghy de Mans
Tot het diepste van het harte wond,
En maeckt gesond,
'k Acht de min, woond daer in,
Jae dat selfs Cupido schiet syn schicht
Door u gesicht

4.

35

40

't Roos-roode mondtjen omcingeld met lippen
Van corael,
Daer u den adem soo traeght uyt komt slippen
t'Elcken mael,
Dat het schynd, datse pynd
Om te blyven in het schoon gebouw
Van haer Juffrouw,
En daer niet eer uyt schiet,
Oft sy styght mijn suyvere Godin
Ten neus weer in.

5.

45

50

't Halsjen heeft selver Natura doen eieren,
Daer het blauw
Van schoone aderen door komt te swieren
Blanck en flauw,
Ofhet waer, een pylaer
Van Albaster, Peerl, Yvoor of Snee,
Sacht en gedwee.
Dus besne' en, syn u Ie' en,
Vol eieraeds, vol alle geestighe' en
Van top tot te'en.

21 starren: sterren; teyst'ren: schitteren.
23 daer: waar; wijn-brauwen: wenkbrauwen;

bruyne: donkere.
25 wiens: wier.
29 schicht: pijl.
30 door: door middel van; gesicht : blik.
31 omcingeld: omgeven.
33 u den adem: uw adem; traeght: lees traegh;
slippen: glippen.
35 pynd: moeite doet.
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37 Juffrouw: jonkvrouw, meesteres.
39 suyvere: reine; Godin: liefste.
41 se/ver Natura: natuur zelf; eieren: versieren.
43 te swieren: schemeren.
44 flauw: mat.
45 of het waer: alsof het was.
46 Snee: sneeuw.

48 dus: zo.
49 geestighe' en: bevalligheid.

[96]
Stemme: KitsAlemande, &c.

1.

o eenigh voedsel van myn ieughd!

5

10

Fonteyn van myn geluek en vreughd!
Vrou van myn vrije wil, Godinne
Dien iek meer als myn self beminne,
Lief, op wien iek staegh, of ik sit, of iek stae,
Of iek drinek, of ick eet, of iek slaep, of iek gae,
Of iek reys, ren, ryd, of ick vaer,
Of iek spreeek, of iek swygh, of iek dicht, of iek sehryf,
Of ick rust, of iek woel, of ick loop, of iek blyf,
Denek altyd voor en naer,
Segt waerom ghy myn versmaed,
En niet genieten laet,
uwe gonste, daer iek so na traehte,
beyd by dagen en by nachten?

2.
[97]

15

20

Hebt ghy niet langh genoegh 't beleyd
Gesien van myn standvastigheyd?
Voogdesse van al myn gedachten,
Waerom wild ghy my dan verachten?
Ben iek slim? ben iek scheef? ben ick lam? ben iek manek?
Of te kort? of te lang? of te vet, of te ranek?

2 fonteyn: bron.
3 wil: verkiezing; Godinne: gebiedster, geliefde.
5 op wien jek •.• denck (10): aan wie ik. denk;
staegh: steeds.
9 blyf: blijf zitten.
10 voor en noer: voor en na, altijd.
13 gonste: genegenheid, liefde; doer: waar; na:
naar.

14 beyd - en: zowel - als.
15 't be/eyd: handelwijze; overleg.
17 voogdesse : beheerseres.
19 slim: scheel.
20 ranek: mager.
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25

Ben ick oud? ben ick koud? ben ick styf?
Of te broets? of te mal? of te ruym? of te nau?
Ben ick geel? ben ick scheel? ben ick grys? ben ick grau?
Wat schort my doch aen 't lyf?
Ben ick oock mismaeckt van Ie' en?
Te plomp of boersch van ze' en?
Wat belet doch (0 Godin) u sinnen,
Dat ghy my niet weer wilt minnen?

3.
30

35

40

Ofist om dat der Heeren Heer,
Wt gonst, u Ouders heeft wel eer
Met synen gulden dauw beregend,
En met schat meer als myns gesegend?
o Godin! dien ick min, dien ick eer, dien ick acht,
Dien ick vier, dien ick dien, dien ick volgh, dien ick wacht,
Dien ick kies, dien ick keur, dien ick vry,
Dien ick lock, dien ick lonck, dien ick bid, dien ick smeek,
Dien ick kus, dien ick streel, dien ick vley, dien ick spreeck,
Dien ick troost, dien ick voegh, dien ick vly:
Seght, sal dan het aerdsche goedt,
Dat meest de menschen doet
In genuchten leven, en in rusten,
Nu beletten onse lusten?

4.

45

o Lief, dat 's tegens alle re' en:
Dus seght û slaef niet langer neen,
Op dat wy mogen met ons beyden
Een volkomen leven leyden,
So vol weeld, vol gemack, vol geluck, vol geneughd,
So vol lust, so vol rust, so vol lof, so vol deughd,
So vol staet, so vol baet, so beleeft,

22 broets: hartstochtelijk; mal: dwaas; ruym:
ruim van opvatting; nau: nauwkeurig, precies.
24 schort: ontbreekt; my aen 't Iy!: aan mijn lijf.
25 oock: misschien.
26 ze' en: manieren.
27 sinnen: gedachten, geest.
28 weer: van Uw kant.
30 wt gonst: door zijn genade; wel eer: vroeger.
32 schat: rijkdom; mijns: die van mij.
34 wacht: bewaak.
35 dien ick vry : bij wie ik aanzoek doe.
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36 lonek: wenk, toewenk.
37 dien iek vley: wier zin ik doe.
38 troost: help; voegh: naar wie ik me voeg;
dien iek vly: naar wie ik me schik.
40 meest: gewoonlijk.
41 genuchten: vreugde.
42 beletten: belemmeren; lusten: verlangens.
43 re' en: redelijkheid.
49 staet: aanzien; baet: hulp, voordeel; beleeft:
ervaren, verstandig.

50

55

Dat noyt vrou met haer man, dat noydt man met syn vrou'
So veel vreughd en vermaeck, so veel heyl door de trou
Op d' aerd genoten heeft.
Dus schoone! maeckt een end
Van myn bedroefd elend',
En op dat wy beyd' in vreughde leven,
wild my eens het iae-woord geven.

5.

60

65

70

lek sweer u dat ghy dan aenvaerdt
Een blyden Hemel op der aerdt,
Want wat myn Engel mach vermaken,
Daer sal ick met vlyt naer haken:
Wat ghy pryst, wat ghy acht, wat ghy dryft, wat ghy miend,
Wat ghy wild, wat ghy wenscht, wat U lust, wat u diend,
Sal ick oock wenschen staegh:
En we' erom, wat ghy doemd, wat ghy haet, wat ghy scheld,
Wat ghy warst, wat ghy laeckt, wat u moeyt, wat u queld,
Oock schuwen als de plaegh,
U rust sal syn myn rust,
U blydschap al myn lust,
En om u met lyf en siel te vieren
Sal ick al myn krachten stieren.

50 vrou: een vrouw; man: een man;
54 van: aan.
57 aenvaerdt: ontvangt.
59 mach: kan; vermaken: behagen.
60 haken: streven.
61 dryft: doet; miend: meent, oordeelt.
62 diend: dienstig is.

64 we'erom: aan de andere kant; doemd: veroordeelt.
65 warst: afkeurt; moeyt: spijt, verdriet.
66 plaegh: pest.
69 vieren: eren.
70 stieren: sturen, inspannen.
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[98]
Stemme:Lasortemapigljar, &c.

1.

5

Het glas van mijn geneughd
Is afgeloopen,
lek wil niet meer na vreughd,
Noch blydschap hopen,
Nu ick myn liefstens gonst niet kan verwerven,
wil ick niet springen meer,
Noch vrolick singen weer,
Maer droevigh sterven.

2.
0, Hemelen! betreckt
10

15

U blauwe Zalen,

Met W olcken droef bedeckt
Haer blyde stralen:
Stort al u stromen uyt, helpt myn beschreijen
Myn ongeluck en rouw,
Midts ick van myn Iuffrouw,
Bedroefd, moet scheijen.

3.

o soete Phyllida!
20

Bom van myn suchten,
U volght geen vyand na,
Waer toe dan 't vluchten?

1 glas: zandloper, uurglas.
2 tifgeloopen: leeg.
3 na: naar, op.
5 gonst: genegenheid.
9 betreekt: bedekt.
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11 woleken droif: droeve wolken.
15 midts: daar; Juffrouw: Jonkvrouw.
17 soete: liefelijke.
18 bom: bron.
19 het is geen vijand die U volgt.

Merckt wien ghy schuwt, en queld met duysend smarten,
't Is Tyter die u diend,
't Is Tyter die u miend,
En mind van harten.

4.
25

30

't Is hy die op u boud
Syns levens ruste:
't Is Tyter die u houd
Voor al syn luste,
't Is Tyter dien ghy kond alleen vermaken,
't Is Tyter die u vrydt,
't Is Tyter die u vlydt
In alle saken.

5.

35

40

Dus Phillida, myn schoon,
Vervormt u sinnen,
Gund Tyter, Tyter's loon,
Dat 's wederminne :
Maeckt Tyter (dien 't so bang is) doch niet banger,
Maer Tyter eens verblyd,
Lyd niet dat Tyter lyd
U strafheyd langer.

21 merckt: zie eens.
23 miend: liefheeft.
27 houd voor: beschouwt als
29 ghy kond alleen: gij alleen kunt; vermaken: behagen.
30 vrydt: aanzoek doet bij.

31 u vlydt: uw zin doet.
34 vervormt u sinnen : verander van gedachten.
36 dat 's: d.w.z.
39 Iyd: duld.
40 strafheyd: strengheid, hardvochtigheid.
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[99]

DRINCK-LIEDEKEN

1.
Datmen eens van drincken spraeck,
Sou dat syn sa vreemden saeck?
lek denck wel neen, of' t sa gevil,
Want al de glasen staen hier stil.

2.
5

Wel dit neem icker eerst by op,
Ha! dat edele klare sop,
Wist ick wie my bescheyd doen wou,
SA wist ick wien ick het brengen sou.

3.
10

Dit syn de tranen die Bacchus schreyd,
Als hy (door het parssen) scheyd
Van de druyf syn bolle Moer,
Die in vaten herwaerts voer.

4.

15

Als dese traen leyd daer sy haard,
Soa brengtse vreemde kluchten voort,
Den een die praet, den ander springht,
De derde soete deuntjes singht.

1 dat: gesteld dat; spraeck: sprak.
2 so vreemden: zo'n vreemde.
3 oj' t so gevil : als het zo uitviel, uitkwam.
5 er by op : er op toe.
6 sop: sap.
7 bescheyd doen: antwoord geven (bij 't drinken).
8 wien ick het brengen sou: op wiens gezondheid ik
het glas leegdrinken zou.
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10 parssen : persen.
bolle: ronde.
leyd: ligt.
brengt voort: veroorzaakt; kluchten: grappen.
soete: aangename.

11
13
14
16

5.

20

Men sal noch tavond een van drien
(Acht ick) van myn sien geschie'n;
Dus wysheyd duyckt, ick ben u moe,
Adieu tot morgen ochtend toe.

6.
Wy willen doch t'avond by de Wyn,
Onbeveynsd en vrolick syn.
Wie weet of wy weer in een Iaer
Dus vergaren by melkaer.

7.
25

Buurman, weet ghy wat dit beduyd?
Maer; dit geld u schoontjes uyt,
Ey setter u kleyne vinger aen,
En siet eens wat ick heb gela' en.

8.
30

Ruymt wat op myn huysgesin,
Daer med' komter een Fransman in. (drinckt:)
Ho, ho, hy leyd al in myn huyd,
Dies de klock van vreughde luyd. (keerd om.)

9.

3,

Datmen het nu soo vol weer schonck,
Als het was eer ick het dronck,
Waer nodigh: want myn med' gesel,
Sou 't hem anders belgen wel.

18 van: door;geschie'n: geschieden.
19 duyckt: verdwijn.
22 onbeveynsd: openhartig.
24 dus: zo; vergaren by melkaer: bij elkaar komen.
26 maer: alleen; dit geld u: dit is op uw gezondheid; schoontjes uyt: finaal leeg.
28 gela' en: geladen, naar binnen geslagen.
29 ruymt op: schik op; mijn huysgesin: de gedronken roemers.

30 daer med' : zo meteen; Fransman: Frans wijntje.
huyd: lichaam.
luid daarom de klok van vreugde.
eer: voor.
waer: zou zijn.
zou er zich anders boos over maken.

31
32
34
35
36
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10.

40

o het is geen nobele geest,
Die voor sulcken Roemer vreest.
Ons Ouders over honderd iaer
Maeckten sulcken geut wel klaer.
11.
Dus Buurman tast het vrolyck aen,
Doet gelyck ick heb gedaen,
Hiet het glaesjen wellekom,
Drinckt het leegh en keerd het om.

39 over; vóór.
40 geut; goot, slok; maecktefl. .• klaer; speelden
het wel klaar met.
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41 dus; daarom; tast het aen; pak het (glas) beet.
43 hiet; heet.

[100]

TROUW-DICHT
Ter eeren
IR. MENNO HOUWARDA van Mekkama,
Ende
Iuffr. LUCIA VAN FEYTZMA.

5

10

15

So d' oude Plato selfs (die met sijn wyse reden
Vermaenden elck een om in deughdens spoor te treden)
In sijn Symposio, op 't Avondmael verhaeld,
Daer hy des liefdes lof op 't loffelijckst afmaeld,
Heeft in de Gulden Eeuw, in d' alder-eerste daghen,
Het ende-Ioose rond op synen huyn gedraghen,
Een wonder vreemd geslacht van Menschen: daer men niet
Op dese tijd van hoord, en noch veel min van siet.
Sy waren allegaer seer kluchtigh in haer seden,
En enckel in verstand; maer dubheld in haer leden,
Sy hadden in de kop vier ooghen, en daer by
Vier ooren aen het hooft, vier armen aen de sy,
Vier beenen onder 't lijf: op 't alderkortst beschreven,
Al 't gene de Natuer ons enckeld heeft gegeven,
Dat gaf sy dubbeld haer, sy waren Man en Wijf,
Twee deelen aen een rif, gehecht met siel en lijf;
Dees Menschen waren groot, ia sulcke stercke gasten,
Dat sy noch op de Go' on, noch op den donder pasten,

Menne Houwerda van Meckema (t 1668) trouwde 28 jan. 1620 te Leeuwarden met Luts van Feytsma, dochter van Bocke, grietman van Kollumerland.
1 sa: zoals; selfs: zelf; reden: woorden.
2 deughdens spoor: het spoor der deugd.
4 daer: waar; op 't loffelijekst : zo voortreffelijk
mogelijk; qfmaeld: beschrijft, afbeeldt.
6 endeloose rond: wereldrond zonder einde.
7 wonder: zeer.

8 op dese tijd: nu; min: minder.
9 kluehtigh: grappig; haer: hun; in: wat betreft;
seden: gedaante.
10 en: en wel; encke/: enkelvoudig, simpel; in:
wat betreft.
13 op 't alderkortst: zo kort mogelijk.
15 haer: hun.
16 een rif: één geraamte.
17 gasten: personen.
18 pasten op: gaven om.
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[101]
20

25

30

35

40

[102]

45

Sy leefden na haer lust, ia wilden met geweld
De Goden in haer throon niet laten ongequeld,
Maer sochten hand aen hand (gheklommen op de bergen,
Ghelijck de Reusen de' en) haer tot een stryd te tergen,
Om door haer stercke kracht, en overgrootsch gemoet,
Den Hemel met de Go' on te rucken onder voet,
Dit sach de Donder-Godt, doch met geen goede oogen,
Dies sprack hy gantsch versteurt: 0 Go'on! dit wil niet dogen,
De Menschen grootsch en dwaes, die hebben in de sin
Den Hemel op een nieuw met kracht te nemen in.
Wat sal ick daer op doen? haer met den blixem schieten?
En maken haer geslacht geheel end' al te nieten,
Ghelijck ick eertijds die vervloeckte Reusen schoot,
Die haer hovaerdigheyd betaelden met de doodt?
Dat vind ick niet geraen, wie sou dan offerhanden
Op d'hoog' Altaren doen tot onser eeren branden?
Wie sou dan Tempelen doen bouwen tot ons lof,
Als 't Menschelijck gheslacht verpletterd was tot stof?
En altijd onge-eerd te sijn dat sou ons spyten.
lek weet een beter raed, ick wil de Menschen splyten,
En doven van malkaer met dese gulden lijn,
So sullen sy terstond de helft te swacker sijn,
En ons met meerder dienst als oyt te voren eeren:
Vermits sy in 't getal de helfte dan vermeeren.
En by so veer sy dan niet houden sich gerust,
Noch met des redens toom beteughelen haer lust,
En staken haer op set, so wil ick u beloven
Dat ick haer andermael sal van malkander kloven,
En laten op een been haer hincken over al,
Op dats' haer hovaerdy beklagen met haer val.
Dit had hy nau geseyd, of Morpheus is beneden

19 na: naar; haer lust: hun genoegen, hun wil;
met geweld: met alle geweld, perse.
22 de' en: deden; tergen: verleiden.
23 overgrootsch: zeer trots.
24 te rucken onder voet: te onderwerpen.
25 doch: maar; goede: welwillende, goedkeurende.
26 dies: daarom; versteurt : boos; dit wil niet
dogen: dit deugt niet, is niet in orde.
27 hebben in de sin: zijn van plan.
28 op een nieuw: opnieuw; kracht: geweld; te
nemen in : in te nemen.
29 op : tegen; haer: hen; schieten: bestoken, treffen.
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30 te nieten maken: vernietigen.
32 hovaerdigheyd: trots.
37 spyten: grieven.
39 lijn: straal (de bliksem).
40 de helft te swacker: de helft zwakker.
41 meerder: meer.
42 vermits: daar; in 't getal: wat het aantal betreft;
vermeeren : vermeerderen.
43 by so veer: indien; gerust: rustig.
44 des redens toom: de toom van de rede.
45 opset: boos plan, aanslag.
48 met: tegelijk met.
49 nau: nauwelijks.

50

55

60

65

70

[l03]

75

Door Iupiters bevel op 't spoedighste getreden,
En streeck de Menschen met het een of' t ander dingh,
Waer door haer datelijck een diepe slaep bevingh.
Doen daelden d'hooge Godt en heeftse van malkander
Gespleten in de slaep, d' een wist niet van den ander:
En hy brocht d' eene helft van d'andere so veer,
Dat elck sijn eyghen helft kon swaerlijck vinden weer.
De Menschen waeckten op, en waren gantsch verslagen,
Elck was een hallef man, daer gingh het op een klagen,
Wat was daer al te doen! wat was daer een gewoel!
Wat was daer een geraes! wat was daer een krijoel!
De Menschen liepen en doorsnoven alle hoecken,
Elck wou sijn eyghen helft op 't spoedighste weer soecken:
Maer niemand kon de sijn, als d'hooge Godt alleen,
Die broghtse (als het hem geviel) weer by den een.
En als dan elck sijn helft had wederom gevonden,
So was haer vreughd nau met gedachten te doorgronden,
So cropen sy malkaer seer dicht en lieflijck an,
Daer quamen op een nieuw weer nieuwe Menschen van.
Men siet noch hedensdaeghs dit dagelijcks gebeuren,
En om sijn lieve helft soo mennigh Mensche treuren,
Elck guppert na sijn deel, elck soeckt sijn wederga,
Tuyghd dat, & Bruydegom! tuyghd dat, & Houwarda!
Die naer u lieve Helft (de bom van u geneuchten,
De Vrou van u gemoet, de Seyl-steen van u suchten,
De woon-plaets van u vreughd, de schat-kist van u lust,
De vier-baeck van u koers, en d'Haven van u rust,
Die u in jeughd, in deughd, in staet, in schat, in leden,
In afkomst, in waerdy, in treffelijcke seden,

50 op 't spoedighste: zo snel mogelijk.
51 streeck: bestreek.
53 doen: toen.
55 d' ander: de andere (helft); veer: ver.
56 swaerlijck: bezwaarlijk, moeilijk.
57 waeckten op: ontwaakten.
59 al: niet allemaal; gewoel: drukte.
60 krijoel: gekrioel.
61 doorsnoven : doorsnuffelden.
62 op 't spoedighste: zo gauw mogelijk.
63 kon: kende.
64 geviel: beviel, aanstond; by den een: bijeen.
65 als: toen; wederom: terug.
66 so: toen.
67 liejlijck: vol liefde.

68 op een nieuw: opnieuw.
70 mennigh: menig.
71 guppert na: verlangt naar, hunkert naar; wederga: wederhelft.
72 tuyghd: getuigt.
73 bom: bron.
74 sey/-steen: magneet.
75 de woon-plaets van u vreughd: waar uw vreugd
in gelegen is.
76 vier-baeck: vuurbaken.
77 staet: aanzien; schat: bezit.
78 waerdy: waarde; tr~elijcke : voortreffelijke;
seden: manieren.
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80

85

90

95

[104]

100

105

I 10

En alle loflijckheyd, soo wonder wel ghelijckt:
Dat ghy haer, noch sy u, in geen gedeelten wijckt)
Die, segh ick, haer so veer, so wijslijck hebt gesocht,
En u bestemde reys geluckigh hebt volbrocht.
Die Spagnien hebt doorsien, die Vranckrijck hebt door-reden,
Die Enghland hebt bewoond, die so veel brave steden
En Coningh-rijcken hebt door-reyst, om u beminde,
U vreughd, u lieve Helft, u troostertje te vinde,
En komt in 't end', na so veel uytgestaen gevaer,
In 't vrije Friesland t'huys, en vind u liefste daer.
o danct den hoogen Godt; den Leydsman van u sinnen,
Die u geraden heeft so braven Bruydt te minnen,
Die tot uws levens vreughd, so aengenamen beeld
Voor u geboortens dagh voorsichtigh heeft erweeld:
Oud, deftigh in 't verstand, jongh, jeughdigh in haer jaren,
Waer met ghy sult in vreughd vergrysen uwe hayren,
Een spiegel vande ieughd, een trap die u tot staet
Salleyden met geluck, soo Godt u leven laet.
En ghy, 0 waerde Bruydt, den Schepper van hier boven,
Wild oock danckbarighlyck voor syn genade loven:
Die u, tot uwe helft, heeft toe-gevoeghd die geen,
Die om syn deughden word bemind van yeder een,
Een pronck van brave ze' en, schoon, ieugdigh, wel bemoedight,
In af-komst hoogh en groot, seer treffelyck begoedight,
In konsten opgequeeckt, in talen wel geleerd,
Die van syn kindsheyd heeft de witte deughd ge-eerd.
0 wel gesegend Paer! den Hemel wil u geven
Dat ghy in alle weeld mooght lang te samen leven,
En u kinds kinderen volwassen in de Deughd
Mooght voor u sterfdagh sien, tot uwer beyden vreughd,
Op dat de brave Stam (daer ghy syt uytgesproten,
De voorste van ons Land) mach teelen sulcke loten,

79 lojlijckheyd: voortreffelijkheid; wonder wel:
zeer.
80 dat gij in geen enkel opzicht voor haar onderdoet noch zij voor u.
83 doorsien: geheel bezichtigd.
84 brave: machtige, grote.
86 u lieve He!ft: uw geliefde wederhelft; troostertje: liefste.
89 sinnen: gedachten, geest.
90 brave: edele.
92 voorsichtigh: met vooruitziende blik; erweeld:
uitgekozen.
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93 deftigh: ernstig; in: wat betreft.
96 500: als.
98 danckbarighlyck: dankbaar.
99 helft: wederhelft.
100 van: door.
101 brave ze' en: edele mauieren; wel bemoedight:
met aangenaam karakter.
102 begoedight: van bezit voorzien.
103 we/ geleerd: goed onderricht.
104 witte: zuivere.
105 wil: moge.
110 voorste: aanzienlijkste; tee/en: voortbrengen.

115

120

Mach brengen voor den dagh so schoone spruyten; daer
Het Vaderland med word gediend in al gevaer,
Gelyck het loffelyck tot op den dagh van heden
Door u voor-Ouders deughd, verstand, manhaftigheden,
Getrouwheyd, aensien, beyd' in raed, in daed, en geest,
Is treffelyck bediend en wel beschermd geweest.
wel dan vereende twee, op dat myn Rymerijen
Niet minderen u vreughd, en meerderen u lijen,
Vermidts ick u te lang ophoude van u lust,
Besluyt ick myn gedicht, en wensch u goede rust.

111 brengen voor den dagh: voortbrengen.
112 al: alle.

115 berd' .•• en: zowel ... als.
116 bediend: gediend.

117 wel dan: vooruit; vereende: verenigde.
118 minderen: verminderen; meerderen: vermeerderen; lijen: lijden.
119 vermidts: doordat; ophoude van: afhoud van.
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[105]

BR UYDT -LOFS-GESANG.
Stemme: Van d'Engelsche indraeijende dans, Londesteyn.
Is dit niet wel een vreemde gril? &c. Fo!. 8.

1.

10

Ghy, die op d' over-groote vreughd
Van dit van God gevoeghde Paer,
Die in het bloeijen van haer ieughd
Versamelen te gaer,
Die op 't versoeck van Bruydegom
En Bruydt, hier t'samen syt vergaerd,
Weest vrolyck, drinckt eens lustigh om,
En geen genuchten spaerd:
Weest verblyd, want de tyd, sulcx gebiedt,
Nu de trouw, alle rouw, en verdriet,
Die 't woeligh vrijen
Haer dede lijen,
Gemaeckt heeft gansch te niet.

2.
15

Siet hoe verheughd de Bruygom lacht,
Om dat hy nu gevonden heeft
Syn Helft, soo treftigh van geslacht,
Soo zedigh, soo beleeft,
Soo iongh, soo kuysch, soo deughden-ryck,
Soo soet van wesen en gelaet,

1 over-groote: zeer grote.
2 van: door; gevoeghde: samengevoegde.

3 haer: hun.
4 versamelen te gaer: zich verenigen.
7 om: in het rond, op de rij af.
11 vrijen: aanzoek doen.
12 lijen: lijden.
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13 gemaeckt heç{t te niet: vernietigd heeft, heeft
doen verdwijnen.
16 Helft: wederhelft; triftigh: voortreffelijk, aanzienlijk.
17 zedigh: goedgemanierd.
19 soet: lieftallig; wesen: gelaat; gelaet: houding.

20

25

Soo schoon, soo heusch, soo vriendelyck,
Soo loffelyck van staet,
't Hert en sin, springt hem in, 't lyf van weeld,
Om dat hy, sy aen sy, met dit Beeld,
Sich sal vermaken,
Dies wild oock staken
Wat stille droefheyd teeld.

3.
En of de Bruydt wat stemmigh kijckt,

o gasten acht dat niet een sier:
30

35

Want sy een wijltjen statigh pryckt,
Quansuys om de manier:
Maer weest verheughd, en denckt doch dat
Het alle daegh geen Bruyloft word,
Dus brenght elck hier te voorschijn wat
Dat ons de tijd verkort:
Singht verheughd, lacht met vreughd, alle-gaer,
Toond met lust, dat de rust, van dit paer
U aengenaem sy,
En volghd altsaem my
In vrolyckheden naer.

4.
40

Wel Maeghden waerom syt ghy stil?

Syn dan al u genuchten uyt?

45

Dat ghy nu pryckt, dat 's maer een gril,
Ghy zijt noch niet de Bruydt:
Laet blycken nu de geestigheyd
Die uyt u soete oogjens blaeckt,
Die in u borst begraven leydt,
En ons daer me vermaeckt:

21 Ic!lfelyck: voortreffelijk; staet: aanzien.
22 sin: gedachte, geest.
25 dies: daarom.
26 teelt: verwekt.
27~: als.
29 wijltjen : ogenblik; statigh pryckt: stijfj es zit.
30 quansuys: voor de schijn; om de manier: omdat
het zo hoort.
31 denckt: bedenkt.

33 brenght •.. te voorschijn: geeft ten beste.
38 altsaem: allen tezamen.
39 naer: na.
40 maeghden: meisjes.
41 is het dan uit met al uw genoegens.
42 pryckt: netjes zit.
44 geestigheyd: bevalligheid.
45 soete: liefelijke; blaeckt: straalt.
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50

Laet u Geest, dese Feest, eieren vry,
U geluydt, onse Bruydt, maken bly
Met u Gesange,
Waeht niets te lange:
Maer singht eens op een ry.

48 eieren: opvrolijken; vry: maar.
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52 op een ry: op de beurt af.

gen, En- nacr-bangcrdagen Vcrdocllinongeneughd: MlICfmynlkekjc,verweckje
tot !ducbtjes, genuenties.

Ver!!}'! gh}' u ieughd In gem.lckjcs, in quackjcs, In luîjCS, in

i;
kufjes, Enlic/lyeke vreugbd.
zIek behartigb dr,
lek genoegb-jc, iele voegb-;e,
lek vry-je, lek vly-je
Alryd even bly.
't Geen u genuchten
krd,bri my:n verquieken.

Wat u doet ruehten,
Scbcurd my 'e hart aen nieken,
Jek weer myn te rebieken
Na'c u bchaegblyck fy:
lek belin-jè. iek min-je,
lek l'FYfJe, bewyrje

Deughd.

[106]
Stemme: Philla Nimph alleen, &c.

1.

10

15

Schone Margariet,
Myn genuchtje, wat suchtje?
Myn har*, wat smartje ?
Beswaerd u doch niet:
U ionge iaren,
Eysschen blyde vlagen,
Laet gryse hayren
Suffen, treuren, klagen,
En haer bange dagen
Verdoen in ongeneughd:
Maer myn Beekje, verweekje
tot kluchtjes, genuchtjes.
Verslyt ghy u ieughd
In gemackjes, in quackjes,
In lusjes, in kusjes,
En lieflycke vreughd.

2.

20

lek behartigh dy,
lek genoegh-je, ick voegh-je,
lek vry-je, ick vly-je
Altyd even bIy.
't Geen u geneuchten

2 genuchtje: vreugde.
3 hartje: liefje.
4 beswaerd u : word bedroefd.
5 ionge iaren : jeugd.
6 v/agen: ogenblikken.
9 haer: hun.
10 ongeneughd: verdriet.
11 Beekje: liefje; verweekje : maakje op.

12 kluehtjes: grapjes.
13 vers/yt: breng door.
14 gemae~jes: toestand van rust; quackjes: malligheidjes.
15 lusjes: genoegentjes.
17 behartigh: heb lief; dy: u.
18 genoegh: bevredig; voegh: pas bij.
19 vry: doe aanzoek bij; vly: streel.
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25

[107]
30

Baerd, kan myn verquicken.
Wat u doet suchten,
Scheurd my 't hart aen sticken,
lek weet myn te schicken
Na 't u behaeghlyck sy:
lek besin-je, ick min-je,
lek prys je, bewys je
Deughd, gonst, dienst en trouw,
lek bedien-je, ick mien-je,
lek eer-je; begeer-je
Tot myn waerde Vrouw.

3.

35

40

45

Liefste, vaert doch voord,
Nu berae-je, wat stae-je?
lek smeeck-je, nu spreeck-je
Doch een troostlyck woord:
lek sal u lieven,
Eeren, vieren, dienen,
En u gerieven
Meer als ghy sult mienen:
Wild my doch verlienen
Het loon daer ick na doel.
Nu myn Bruytje, besluyt-je
Wat swygh-je? och! krygh-je
Van min geen gevoel?
Door u lonckje, ontfonck-je
De quantjes, met bran~es,
En selfs blyft ghy koel.

4.
50

Lief, dit goud-gteI hayr,
Dese kuyfjes, dus kru[yJfjes,

22 baerd: verwekt, doet; verquicken: verheugen.
24 stieken: stukken.
26 na: naar, zoals.
27 besin: heb lief.
29 deughd: dienst; gonst: genegenheid.
30 bedien: dien; mien: bemin.
32 waerde: geliefde.
33 vaert voord: maak voort.
34 berae-je: beraad je je; stpe-je: te wachten n.l.
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37 lieven: liefhebben.
39 gerieven: van dienst zijn.
40 mienen: menen, denken.
41 verlienen: verlenen, geven.
42 daer iek na doel: waar ik naar streef.
44 wat: waarom.
47 quantjes: vriendjes; brantjes: gloedjes.
48 selfs: zelf.
50 d~s : zo; kruyfjes: gekruld.

55

60

Dus blondtjes, dus rond~es
Gekrold deur malkaer,
Dit ieugdigh wesen
Opgehoopt met vreughden,
Daermen kan lesen
't Ciersel aller deughden,
Die oyt mensch verheughden,
En dese brave Ie' en,
Welckers deeltjes, so eeltjes,
So netjes, pas ve*s
Natuur heeft besne' en,
Die so braefj es, so gaefj es,
Soo blyd~es, so vrydtjes
Zyn van top tot te' en.

5.
65

70

75

80

Sal Tyd metter tyd,
Door veel treckjes, grau vleckjes,
Gansch schraeltjes, heel kael~es
Haer glans maken quyt.
Myn Margarietje !
Dien ick heb verheven,
Myn Honigh-bietje!
Wild u doch begeven
Om met myn te leven
In vrolyckheyd voortaen,
In gedreuntjes van deun~es,
In vlietjes van liedtjes
Altyd onbela' en.
Nu, hoe vaer-je? verklaer-je:
Wat wacht-je? ia lach-je,
So sal het wel gaen.

53 wesen: gelaat.
54 opgehoopt met: vol.
55 daer: waar.
56 't Ciersel: 't sieraad.
57 menseh: iemand.
58 brave: edele.
59 eeltjes: edel.
60 pas: naar behoren; vetjes: mollig.
62 braeJjes: edel.

66 treekjes : rimpeltjes.
68 beroven van hun glans.
70 heb verheven: aanbid.
71 -bietje: bijtje.
72 wild u begeven: wilt er toe overgaan.
76 vlieijes: stroompjes.
77 onbela' en: zonder zorg.
78 hoe vaer-je: hoe is het met je.
88 so: dan.
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[108]
Stem: Suyvere, schoone, vermaecklycke, Maegd. Fol. 77.

1.

5

10

Of in een dagh, in een maend, in een iaer
't Geluck u bekroon, met veel duysend vrolijckheden
't Verandere kan, van een uyr of een paer,
Kruyssen u vreughd, weer met so veel bitterheden,
Rijckdom, hoogheyd, schoonheyd, ieughd
Sijn maer yd'le schynen,
Wulpsche liefde, dartele vreughd
Sal als roock verdwynen.
's Werelts roem, als een bloem,
Moet in 't end verkeeren.
Al haer kracht, kan geen nacht
't Leven ons vermeeren.

2.

15

[190]
20

Dorpere menschen dus haeckt na de deughd,
Die saligh maeckt: want ghy sult te veel verliesen,
So ghy de aerdsche verganckelijcke vreughd
Wilt voor de eeuwige Hemelsche vreughde kiesen.
Door een Beeckjen aerdsch geneughd,
Vloeyd een Zee van sorgen
En bloeyt heden onse ieughd,
Die verdord wel morgen.
Hierom d' aerd, word verklaerd,

3 De verandering, van een uur of een paar uren,
kan ...
4 kruyssen: kruisigen, martelen.
5 hoogheyd: aanzien.
6 sch ynen: schijn.
10 verkeeren: veranderen; in 't end: ten slotte.
12 vermeeren : vermeerderen, verlengen.
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13 dorpere : onbeschaafde; dus: daarom; haeckt:
streeft; na: naar.
15 so: als.
16 voor: boven.
17 geneughd: genoegen.
21 word verklaerd te wesen: is, naar men zegt.

Een Herbergh te wesen,
Daermen slyt, synen tijd
Beyd in sorgh en vresen.

3.
25

30

35

Ach! droeve tyden, veel blinder als blind,
Die dus de rijckdommen boven de deughden verheffen.
Keerd doch bytijds, ach! ick bid u versind,
Hoe de verledene tyden, d' onse overtreffen,
Doen en had niemand te veel: en nochtans
Had elck sijn genoegen,
Nu is de weerlt so verkeerd, dat wy t'hans
Slechts naer rijckdom ploegen,
Deughd en eer, word nau meer
Hedensdaeghs gepresen.
Is men rijck, 't geldt gelijck
Men moet deughdsaem wesen.

23 slyt: doorbrengt.
24 beyde • .. en: zowel ... als.
26 dus: zo.
27 versint : bedenkt.
29 en had: had.
30 sijn genoegen: voldoende voorraad.

31 verkeerd: veranderd.
32 ploegen: streven, ons afmatten.
33 nau: nauwelijks.
34 hedensdaeghs: vandaag de dag.
35 't geldt gelijek : 't geldt evenzeer.
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[110]

WELLEKOM ST-GE S ANGH,
Door

De Reden-rijcke Kamer tot Leeuwarden ghesongen op d'inkomste van
WILHELM LUDWICH Grave tot Nassou, &c.
Stadt-holder van Friesland, Stadt Groeningen en Omlanden, en
Drenthe, &c.
Stemme: Si tanto gratiosa, &c. Fa!. 54.

1.

o Vorst! beroemd met reden,

5

Voor de Springader onser veyligheden,
Gelucken, voorspoed, vreden,
Bescherm-Heer ons er Landen en Steden,
Weest wellekom, hier wederom,
In onse Friessche palen,
Daer wy met sangen
Vol blijdschaps u ontfangen,
En in halen.

2.
10

15

Door u beleyd grootmoedigh,
Door u vernuft, in alles wel ervaren,
Blijft onse sta et voorspoedigh,
Gherust in 't midden van des onrust baren,
Ons vreughd, ons vreed, is d' uwe meed,
En word het weder quader,
In bange tyden
Beschermd ghy ons van lyden
Als ons Vader.

op: bij.
2 voor: als; springader: bron.
S hier wederom: (nu gij) hier terug (zijt).
6 pa/en: grenzen, gebied.
10 be/eyd grootmoedigh: moedig overleg.
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13 gherust : rustig.
14 vreed: vrede; meed: mede, ook.
15 het weder: het weer; quader: slechter.
17 van: voor.

3.
20

25

Doen ghy u Ondersaten,
Om 't geen ghy had in zeeland te beslechten,
Alleenigh had gelaten,
Ontbloot van u, die haer sou helpen vechten,
Haer raed, haer daed, in 't quaedste quaed,
Helaes! wat droeve plagen,
Sijn op ons allen,
Gantsch onvoorsiens gevallen,
In die daghen.

4.

30

35

De vyand sagh u schapen
Ontbloot van haren Harder, en daeromme
Woud' hy daer op niet slapen:
Maer is haer onversiens op d'hals gekommen,
Dat Boxems slagh, wel tuygen mach,
Daer so veel duysend sielen
In Taxis handen
In 't Swaerd onser vyanden
Droevigh vielen.

5.
[111]

40

45

Doen u (0 Vorst!) ten ooren
Quam 't ongeluck der vry gevochten landen,
Was wel de zee bevrooren:
Maer 't hart in 't lijf u seer grootmoedigh branden,
Dwars door de Zee, dan op een slee,
Dan in een schuyt getogen
Met sorgh onmaetlijck,
Quaemt ghy u Vyand daedlijck
Onder ooghen.

19 ondersaten : onderdanen.
20 beslechten: vereffenen, uit de weg ruimen.
21 al/eenigh: alleen.
22 haer: hen.
23 haer: hun.
29 harder: herder.
30 doer op slapen: daarmee talmen.
31 onversiens: onvoorziens; is op d' hals gekommen :
heeft overvallen.

32 dat: wat; tuygen: getuigen; mach: kan.
38 vry gevochten: door vechten vrij gekomen.
40 in 't lijf u: in uw lijf; grootmoedigh: fier, moedig; branden: brandde.
41 dan . .. dan: nu eens ... dan weer.
42 getogen: getrokken.
43 onmaetlijck: bovenmate (groot).
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6.

50

Ghelijck de stercke dijcken,
Des zees geweld al schuymende doen stuyten,
Liet ghy u grootheyd blijcken,
En sloot des vyands krachten daedlijck buyten,
Al u gebied, ons van verdriet
Bevrydende ten lesten,
Wat doen geschieden,
Dat weten d' oude lieden
Noch ten besten.

7.
55

60

Ghy stelden 't land in ruste,
En wont daer by veel plaetsen, steden, sterckten,
Waer aen elck een u luste
En yver tot des landschaps welvaerd merckten,
't Welck u gemoed, selfs met u bloed,
En Vorstelijcke leden,
Geschend, geschoten,
Betoond eer wy genoten
Dese vrede.

8.
65

70

Dies salmen u ghenade
(0 groote Vorst! vol alle loflijckheden)
Niet stellen, noch u daden
In eeuwigheyd, in de verghetelheden:
Maer noemen u, so dan als nu:
Ons Vader, Vorst en Heere,
Ia naer u leven,
U dat op 't cierlijckst geven
Na ter eeren.

49 krachten: legermacht.
52 geschieden: geschiedde.
54 ten besten: heel goed.
61 geschend : geschonden, gekwetst; geschoten:
getroffen.
64 dies: daarom; u genade: uw gunstbetoon.
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65 l~f/ijckheden: voortreffelijkheden.

66 stellen in de verghetelheden : vergeten.
68 so dan als nu : altijd.
70 naer: na.
71 geven na: nageven, vertellen van; op 't cierlijckst: zo heerlijk mogelijk.

[111]

T REU R - L 1 E D T,
Over' t droevigh overlyden van den wel-gemelden Grave.
Stemme: Lief-Ioeksters vande min, &c. Fo!. 73.

1.

5

o Friesen! treurd en klaeghd,
Verwerpt al u cieraden,
En droeve rou-kIe' en draeght
In plaets van pronck-ghewaden,
Want die tot u geluck,
Gheluckigh was geboren,
Hebt ghy (0 droeve druck!)
In uwen nood verloren.
2.

10

15

Hy was u land-schaps vreughd,
Een Graef van alle Graven,
De woonplaets van de deughd,
En 't pack-huys van haer gaven,
Mild, vroom, heusch, goedertier,
Godvruchtigh, wijs, geduldigh,
In 't stryden, dapper, fier,
Voorsichtigh en sorghvuldigh.

3.

[112]

20

2
3
5
7

U vryheyd was ontmand,
En ghy so seer bestreden
Met rooven, moorden brand,
En meer moetwilligheden,

verwerpt: legt af, doet afstand van.
kIe' en: kleren.
die: hij die.
druek: verdriet, smart.

9 u:uw.
13 goedertier : goedertierend.
16 voorsiehtigh: vooruitziend.
18 bestreden met: aangevallen door, bezocht met.
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Dat ghy nauw langer dorst
Op uwe bedden slapen,
Doen u dees brave Vorst
Ontsetten met de wapen.

4.
25

30

Al eer hy twintigh iaer
Volkomentlycken telden,
Hy hem in het gevaer
Van wreede stryden stelden,
Al waer hy, hoogh van moed,
Wierd menighmael geschoten.
En heeft syn Graeflyck bloed
Om uwent wil vergoten.

5.

35

40

Door syn manhaftigheyd,
Door syn strydbare zeden,
Syn treffelyck beleyd,
En 't schenden van syn leden,
Heeft hy u uyt den nood
Gered, en gantsch ontslagen.
Nu is die Veld-Heer dood,
En word daer heen gedragen.

6.

45

Die uwe Landen heeft
In weeldigheyd doen groeijen
50, dat geen mensch die leeft,
Oyt land sagh schoonder bloeijen.
Dies treurd, 0 Friesen! treurd,
Klaeghd, weend, en wringt u handen,
Om 't ongeluck gebeurd
Aen uwe vrije Landen.

21 nauw: nauwelijks.
23 brave: edele, flinke.
24 ontsetten: ontzette; de wapen: het wapen.
25 al eer: vóór.
26 volkomentlycken: geheel.
27 stelde hij zich bloot aan het gevaar van felle
gevechten.
30 wierd: werd; geschoten: getroffen.
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zeden: aard.
treffelyck: voortreffelijk.
' ( ichenden: kwetsen n.l. gekwetst worden.
ontslagen: bevrijd.
42 weeldigheyd: voorspoed.
45 dies: daarom.
47 gebeurd: overkomen.
34
35
36
38
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TROUW -DICHT,
Ter Eeren
Ioncker GYSBERT VAN AERNSMA,
En
Iuffrou CATHARINA VAN WALTA.

5

10

15

[113]

Al-eer des Hemels oogh, de veel-besiende Son
De stralen aen syn hooft te vestigen begon,
En van syn Koetse schoof de duystere gordynen,
Om met syn gulden glans de Wereld te beschynen,
Eer self de Dageraed, de blond' Aurora vlood
Van Tithon haren man, onsterffelijck; maer dood:
Maer dood en krachteloos, en door haer witte Paerden
Vermaenden Phoebum om syn dagh-reys aen te vaerden;
Tradt ick ter deuren uyt, en gaf my op de straet,
Recht na de Poorte toe daermen na Weydum gaet.
Maer doen ick op die wegh gegangen had een eyntje,
Bejegende my voort dat soete bolle Feyntje
Cupido, gansch verheughd, och 't Boefj en lachten so,
Het hippelden en 't sprong gelyck een kleyne vlo.
Wel (seyd ick) lieve Lam, ick wensch u goeden morgen,
Van waer komt ghy dus vroegh, hly-geestigh sonder sorgen?
Dus vrolyck, dus verblyd, wat is u doch ontmoet?
Wat kitteld u soo seer, dat u dus lachen doet?
Waerop Cupido weer, wilt u wat neder stellen,

Gysbertus van Arentsma, grietman van Dantumadeel, zoon van Arent, kapitein, huwde in 1619
(drie proclamaties op 12,19 en 26 dec.) te Leeuwarden met Catharina van Walta.
1 al-eer: voordat.
3 Koetse: leger(stede); duystere: donkere.
5 self de Dageraed: de dageraad zelf.
8 aen te vaerden: te aanvaarden, te beginnen, aan
te vangen.

9 gaf: begaf.
10 recht: rechtuit; na: naar; daermen: waar men.
11 gegangen: gelopen.
12 bejegende my: kwam mij tegen; voort: dadelijk;
bolle: mollige ;feynfje: ventje, kereltje.
16 dus: zo; bly-geestigh: blij van geest.
17 ontmoet: overkomen.
18 kitteld: prikkelt.
19 u neder stellen: gaan zitten.
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So sal ick van mijn vreughd de reden u vertellen.
't Is u niet onbewust, dat ick op Phoebum ben
Verbeten, so dat ick myn leed nau wicken ken;
Vermits hy (om zyn schicht en schieten te hovaerdigh
Om Pythons dood) my heeft veracht te seer lichtvaerdigh:
Waerom ick hem altijd aen doe het hooghste leet.
En duldelooste smart dien ick t' erdencken weet.
Nu had den Hemel-vooghd, de Vader vande Goden,
Die alle dingen siet, my door zyn soon ontboden,
Dat dese Sonne-Godt, die my so seer bespot,
Was op een aerdsche Maeghd weer op een nieu vers ot.
Hier was ick in verheughd, ick nam twee taye bogen
En ben van stonden aen nae phoebi tent gevlogen,
Daer ick, eer Lucifer, de voorbood van de dagh,
Syn gulden toerts onstack en door de venster sagh
Van 't wolckige gewulf, Dianam doende schuylen,
Om met de Son haer plaets een wijltjen te verruylen:
Gingh gansch gewapend by zyn trotsche woningh staen,
En sach zyn Hovaerdy en pracht van verr' eens aen.
Want alte dichte by zyn glans dorst ick niet dalen:
Vermits de groote kracht van zyn veer-siende stralen.
Maer Goon wat sagh ick daer! wat was daer al getiers!
De uren van den dagh, als twalef Helbardiers
Omcingelden zyn lyf, de stadige vier deelen
Des ongeboren daghs, begosten voort te streelen
Syn Paerden op een ry, een yder greep de syn,
En bond hem voor de koets, elck aen een gulden lijn:
Dees henxten met gedruys van stampen en van swoegen,
En 't spuwen van het vyer flux vanden Hemel joegen
De W olcken vande nacht, vercierende zyn krans
Met d'heughelijcke dagh, en 't blaeck'ren van haer glans.
Apollo dus gerust sprong yligh op zyn wagen,

21 onbewust: onbekend.
22 verbeten: gebeten; nau: nauwelijks; wieken:
wegen, dragen; ken: kan.
23 vermits: daar; schicht: pijl.
26 erdencken: uitdenken, bedenken.
28 ontboden: laten weten.
30 op een nieu: opnieuw, eens; versot: verliefd.
31 in: over.
32 van stonden aen: onmiddellijk.
34 toerts: toorts.
35 't wolckige gewulf: bewolkte (hemel) gewelf.
36 wijltjen : ogenblik.
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38 pracht: pralerij.
40 vermits: vanwege; veer: ver.
41 al getiers : niet een drukte.
43 omcingelden: omringden, omgaven; stadige;
vaste.
44 begosten: begonnen.
45 de syn : het zijne.
47 swoegen: diep ademhalen.
48 vyer: vuur;jlux: voortvarend.
50 blaeck' ren: stralen.
51 dus gemst: zo uitgerust; yligh: ijlings, snel.

55

60

65

70

75

80

Waerop hy door de lucht so schichtigh wierd gedragen,
Dat selfs de snelle wind hem naulijx volgen kon,
Noch roeren met haer blast het schittren van zyn Son.
Syn henxten onversaeght, gelijck den Blixem renden,
Die hy na wil en wens met gulde teugels menden,
Sy bralden door de locht, sy brieschten overluyt,
En spogen vyer en vlam ten mond ten neusen uyt.
Waer door de Silv're Douw, waer mee de Nacht de paden
En lovers van het veld bevocht had en beladen,
Weer met een soeten reuck na d'hoogen Hemel toogh,
't welck Phoebus weder in zyn heete stralen soogh,
En reckten soo voort an, hem quamen te gemoete
De kleyne vogeltjens met soete deuntjes groeten.
En ick, ick vloogh hem nae, soo yligh als ick moght,
Dwars door de Wokken heen, door d' ongebaende locht,
Tot dat ick endlijck sagh dat hy sich selfs bedaerden,
En schorten op den loop van zyn geswinde Paerden,
Die stampende van vreughd de W olcken aen een kant,
Den Hemel in het rond vercierden met haer brandt,
En deden Phoebi glans dwars door de wokken henen
(Die in een oogenblick al drijvende verdwenen),
Wtbarsten op het schoonst: daer hiel Apollo stal
Recht boven' t groene Walt aen Weydum by de wal,
lek vloogh een reys om laegh, daer vond ick inde weyden
Een Goddelijcke Maeghd haer lieffelijck vermeyden.
Wiens schoonheyd, wiens gelaet, wiens wesen, wiens gesicht
My selven schier het hart had wt het lijf gelicht.
Doen merckten ick terstond den oorsaeck van zijn wachten
Want Phoebus die begon aldus zyn droeve klachten:
o Hemelsche Goddin ! bekleed met menschen vleys,
Voor wien ick alle daegh op schort myn snelle reys,

52 schichtigh: pijlsnel; wierd: werd.
54 roeren: {aan)roeren, bereiken; blast: geblaas.
57 bralden: schalden, schreeuwden; locht: lucht;
overlurt: heel luid.
60 bevocht: bevochtigd.
61 reuek: geur.
63 reekten soo voort an: rukte, snelde zo verder
vooruit.
63 te gemoete: tegemoet, bij de ontmoeting.
64 soete: liefelijke.
65 moght: kon.
67 selfs: zelf; bedaerden : beheerste, intoomde.
68 schorten op : inhield.

69 stampende aen een kant: op zij stampen.
70 haer: hun; brandt: gloed.
72 in een oogenblick : ogenblikkelijk.
73 op het schoonst: zo schoon mogelijk; hiel stal:
hield stil.
74 recht: vlak; walt: woud, bos; aen: bij.
75 een rers: eens.
76 haer vermerden: zich vermeien.
77 wiens: wier; gelaet: houding, doen en laten;
wesen: gelaat; gesicht: blik.
81 vlers: vlees.
82 op schort: inhoud.
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Om in uw' s schoonheyds glans myn Godheyd te vermaken:
Hoe langhe sal ick noch in uwe minne blaken?
0 Pronck vande Natuur! Riviere van myn smart!
Wiens beeldenis ick draegh na 't leven in myn hart.
Waerom is 't niet door de Fatale Schick-Goddinnen
Geschickt, dat ghy my soud aendachtigh weer beminnen,
G'lijck Ariadne deed den Vader van de wijn,
't Welck haer een Coningin deed in den Hemel zyn?
o kond' ick u daer toe met myne tong bepraten,
o schoone! woud ghy u so veer geseggen laten,
lek sweer u by mijn glans dat dit bewolckte Rijck
Soud' hebben geen Goddin in weelden uws gelijck.
lek sou van stonden aen myn wagen laten dalen
En u, tot een Triumph, met duysend Fackels halen
In 't Hemelsche Gebouw: daer soud ghy (0 myn schoon!)
Verrijcken door u geest de Rijckdom van myn Throon.
Myn Susters driemael drie, de Sang-Goddinnen, souwen
U vieren alle daegh als uwe Staet-Iuffrouwen.
En wat u lieve mond geliefden te gebien
In d'Hemel of op d' aerd sou naer u wensch geschien.
o dwang van myn gemoed! laet ick u doch bekoren,
Tracht niet voor myn geklach te stoppen uwe ooren,
Siet hoe ick (die altyd in d' hooghste vlam verkeer)
Nu door de vlammen van u liefde gansch verteer.
o Nymphe! hebt doch eens med'hjden met myn lyden
En wilt op dese koets met uwen Phoebo rijden.
Doe scheelden het niet veel, of hy had afgedaeld,
En haer met wil of dwang in zyn Palleys gehaeld;
Maer hem quam inde sin hoe Daphne hem ontvluchten,
Verachtende zyn min, bespottende zyn suchten:
Dies sorghden hy, weerom te worden so beboert
En heeft daerom zyn reys, half swymende, volvoert,
lek lachten in myn vuyst: dan uyt zyn ongenuchten

83 myn Godheyd: mijn Goddelijkheid, mij als
god; vermaken: verheugen.
84 uwe minne: mijn liefde voor u.
86 beeldenis na ' tIeven: afbeelding naar het leven.
87 fatale: lot aankondigende.
88 geschickt: beschikt; aendachtigh: innig.
92 geseggen : raden.
94 uws gelij'ck: aan u gelijk.
100 vieren: eren; staet-iuffrouwen: hofdames.
103 bekoren: verleiden, overhalen.
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106 u liefde: de liefde voor u.
109 had: was.
11 0 had uit r. 109 bij gehaeld; met wil of dwang:
goedschiks of kwaadschiks.
111 hem quam inde sin: het schoot hem te binnen;
ontvluchten: ontvluchtte.
113 dies: daarom; sorghden: vreesde; beboert: voor
de mal gehouden.
115 lachten: lachte; dan: want; ongenucht: verdriet, leed.
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Schep ick myn hooghste vreughd en aengenaemste kluchten,
Want ick en sagh de Maeghd soo haest niet, of ick wist
Dat Phoebus was verdoold, en ick my had vergist.
Het is een vreemde klucht, wat cander oock geschieden,
De schicking van de Goon is (merck ick) niet t' ontvlieden,
Dees overschoone Maeght, die d' harten en gemoet
Der mannen treckt, gelijck de Zeylsteen 't yser doet,
Deur haer volmaeckte deughd, is Edel in haer zeden,
Is Edel in haer Stam, en Edel in haer reden,
Van 't Edel oudt geslacht van Walta affgedaeld,
Wiens Loflijckheyd ick hier onnodigh acht verhaeld.
Vermids die yder een bekendt is, de Chronijcken
(Al sweegh schoon al de Werlt) doen dat genoechsaem blijcken,
Haer Vader, op het hoogst genegen tot de rust,
Heeft met de staet-sucht noyt beslommerd zyne lust.
Maer met het zyns vemoeght, gerust, en wel te vreden,
Gelijck een last versmaed des werelts grootsicheden :
En sich benaerstight om zyn kind' ren in de deughd
Te voesteren, gelijck ghy duydlijck mercken meugd
Aen dese schoone spruyt, van sulcken boom gesproten,
Die qualijck voor den dagh kon brengen and're loten:
Betonende door deughd, en d' Adel van haer aerd,
Van wien zy is gedaeld, en wie haer heeft gebaerd:
Maer dat ghy nu eens saeght haer welgestelde leden,
Hoe cierelick sy zyn van boven tot beneden,
lek wed ghy seggen soudt, Natura heeft hier aen
Het wterst van haer Konst en al haer vlijt gedaen,
Haer wesen Princelijck, vol geestige manieren,
Weet sy na tijd en plaets op 't loffelijckst te stieren,
Haer ooghjes als een git, daerin de deftigheyd,

116 kluchten: vermaak.
117 en sagh: zag; soo haest niet: nauwelijks.
119 klucht: grap; cander: kan er.
120 schicking: beschikking.
122 zeylsteen: magneet.
124 reden: conversatie, woorden.
126 welks voortreffelijkheden hier naar mijn mening niet behoeven te worden uiteengezet.
127 vermids: daar.
128 al sweegh schoon al de Werlt: al zou ook de
gehele wereld zwijgen; doen blijcken: bewijzen.
129 op het hoogst: ten zeerste.
130 staet-sucht: heerszucht; beslommerd: verontrust.
131 het zyns: het zijne; vernoeght: tevreden.
132 grootsicheden : trots.

133 benaerstight: beijverd.
134 voesteren: op te voeden.
134 meugd: kunt.
136 qualijck: moeilijk; voor den dagh brengen:
voortbrengen.
137 betonende: tonende.
138 is gedaeld: afstamt.
139 dat: gesteld dat, als; welgestelde: welgevormde.
142 gedaen : besteed.
143 wesen princelijck: vorstelijk gelaat; geestige:
bevallige.
.
144 op 't loffelijckst: zo voortreffelijk mogelijk;
stieren: beheersen.
145 een git: git; deftigheyd: ernst.
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De deughd, deliefd', end' eer, so 't schijnt, begravenley6
Becingeld met een krans van dichte en smalle haeren
Daer by geen ebben houdt mach inde bruynte paren,
Ontsielen schier den mensch, die ha er met vlijt aensiet,
En 't lieffelijck genot van haer gesicht geniet.
Haer voorbooft is het boeck, daer in men leest de gaver,
Dien in haer eel gemoet, Lofwaerdig zyn begraven,
Haer poeselachtigh vel verheerlijckt met een bloos,
Haer wanghen alle beyd als met een roode roos:
Haer mondje, wel gestelt, ha er elpenbeenen tanden
Kleyn effen, gaeff en gladt, die schijnen Silv' re randen.
En op haer lipjes sweeft soo honich-soeten douw,
Dat selfs Jupijn daer voor geen Nectar kiesen souw.
Och dat ick d' ommetreck haers aengesichts affbeelden,
Ghy soud een werelt sien vol alderhande weelden,
En haer sneeuwitter hals daer sy dit hooft op swayt,
Schijnt duydelijck wt een Albaster afgedrayt,
In 't kort Natura schijnt met lijff en siel te haken
Om haer in alle deughd en schoonheyd te volmaken.
Nu dese longe Maeght, eel, deughdelijck, en schoon,
Had ick een Edelman, een brave Crijghshelds soon,
Voorsightigh toegevoeght, die wt de wetenschappen
(Gelijck Apollo doet) syn lusten schijnd te tappen:
Ia die in alle kunst in 't minsten hem niet wijckt
Maer beyd injeughd, en deughd, en schoonheyd hem gelijck[t].
Dies heb ick met geweld myn taye pees getogen,
Waer van een Gulden Pijl is krachtelijck gevlogen,
Daer med' ick (soo ick docht) troff' t hart van dese geest
En 't is Apollo juyst selfs in persoon geweest,
Die qualijck conende zyn oude kuyren laten,
Stond op de selfde tijd by dese Nymph te praten,

146 leyd: ligt.
147 becingeld: omgeven; smalle: fijne.
148 daeT by: waarmee; mach: kan; inde bruynte:
wat donkerte betreft; paren: vergeleken worden.
149 ontsielen: ontnemen de ziel aan; schier: bijna;
met vlijt: lang.
150 haeT gesicht: haar te zien.
152 eel: edel; lofwaeTdig: voortreffelijk, hoort bij
"gaven" (r. 151).
155 elpenbeenen : ivoren.
158 voor: boven.
159 dat: gesteld dat, als.
161 sneeuwitter: sneeuwwitte; swayt: beweegt.
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162 een Albaster : stuk marmer; af.gedrayt: gedraaid, gebeeldhouwd.
163 te haken: er naar te streven.
167 voorsichtigh: met vooruitziende blik.
168 lusten: genoegen; tappen: halen.
169 in 't minsten niet: niet in 't minst, in 't geheel
niet; hem wijckt: voor hem (Apollo) onderdoet.
170 beyd ... en: zowel ... als; in: wat betreft.
171 geweld: kracht; getogen: aangehaald.
172 kTachtelijck: met vaart.
173 geest: persoon.
174 Apollo juyst selfs: precies A. zelf.
175 qualijek: moeilijk; conende : kunnend.
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En mids hy Arensma so, wonder wel geleeck,
Kreegh hy voor Arensma oock onverhoeds de steeck.
Dus quam het, dat hy was gansch buyten mijn vermoeden:
Op dese Nymph verliefd daer ick mijn niet voor hoeden:
Maer doen ick sagh dat ick in 't schieten had gefaeld,
Hervatten ick mijn boogh, en heb doe niet gedwaeld,
Maer trof de Harten van dees liefkens alle beyde,
En trachten voorts met een de schoone Nymph te leyden
Met list van Phebi min wa er toe ick dese reen,
Gebruyckten op een tijd als ick haer vond alleen
Beleefde Iuffrou, in wiens liefelijcke oogen
De onbevleckte deughd schynd metter woon gevlogen.
Hoe lange sult ghy hem, die u so seer besind,
Noch houden inde pyn? noch laten onbemind?
Of schept ghy u geneughd in sukken een te plagen
Die door sijn deughden sou Minerva selfs behagen?
Dien de Natura heeft geheel volmaeckt, ey spreeckt,
Wat eyscht ghy van een man dat dese man ontbreeckt?
't Sy dat hy volgen wil syn vrome Vaders sporen
Die als een tweeden Mars scheen tot de krijgh geboren,
Die nimmer doock van vrees: maer altijd steegh om hoogh,
En (als den Arend doet) veer boven d' andre vloogh.
Laet dat so mennigh strijd, la et vlaendren dat getuyghen,
Daer hy, als Capiteyn de troupen wist te buyghen
Van' s vyands krachtigh Heyr: alwaer hy onversaeght
Tot dienste van het land sijn leven heeft gewaeght,
En naer dat hy veel roem had loffelijck verwurven,
So inde ste' en als' t veld, is Capiteyn gesturven.
Of so hy sijn Grootvaer of overgrootvaer tracht
Te volgen tot een roem en lof van zijn geslacht,
Die in geleertheyts gaeff soo hebben uytgesteecken,
Van hare wetenschap en overgroote geest

177 wonder wel: zeer.
178 voor: in plaats van; steeek: prik (v. d. pijl).
179 ganseh buyten mijn vermoeden: terwijl ik er
niets van vermoedde.
180 hoeden: hoedde, in acht nam.
182 hervatten: vatte ik opnieuw op; gedwaeld:
gemist.
184 voorts: verder; met een: dadelijk.
185 reen: woorden.
186 als: toen.
187 wiens: wier.
188 metier woon: om er te blijven.
189 besind: liefheeft.

191 suleken een: zo iemand.
192 selfs: zelf.
194 eyseht: verlangt.
195 vrome: dappere.
200 buyghen: doen deinzen.
203 naer dat: nadat.
204 so ... als: zowel ... als; Capiteyn: als kapitein.
205 so: zij het dat (sluit aan bij ,,'t sy" uit r. 195).
206 tot een roem: tot roem.
207 gaejJ: gave; uytgesteeeken: uitgemunt.
208 van: vanwege; hare: hun; overgroote: zeel
grote.
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Raedtsheeren van het Hoff van Frieslandt zijn geweest.
0 Loffelijcke Stam! daer d' een dus nae den ander
In waerdigheden volght, ja daer sy nau malkander
Verwachten in waerdy van Ampten te bekleen.
So, segh ick, daer u lief zyn lust uyt schept alleen,
Hy is daer toe bequaem, want hy de steyle trappen
Met lust beklommen heeft der hooghe wetenschappen,
En de geleerdheyd is al syn voomeemste lust,
De ledigheyd zyn pijn, en d' oefeningh zijn rust.
Besiet zijn ommegang, bemerckt sijn brave zeden,
Sijn goedertieren aerd, het vloeyen van zijn reden
In Talen veelderley, zijn deughdelijck gemoet,
Dat, als een Diamant in 't Goud, hem blincken doet.
Wat seght ghy van zijn Ie' en? wat seght ghy van zijn wesen?
Wat seght ghy van zijn ieughd? in alles uytgelesen.
Tot alle konst bequaem, tot alle deughd gereet,
In 't kort, wat is in hem daer ghy een dat op weet?
En dat hy door u leeft, en sonder u moet sterven,
Daer soud ick voor te pand myn Godheyd setten derven,
En waer het dan niet schaed (seght Edele Iuffrou!)
Dat sulcken longman door u toedoen sterven sou?
Die u so seer bemind, en die u so sal dienen,
Dat ghy in 't Paradijs te wesen u sult mienen.
Of prent ghy Phoebi min so vast in u gedacht,
Die staeg uyt-huysigh is en altyd op de jacht,
Wat vreughd ist voor een maeghd met sulken man te leven,
Dus laet sijn liefde staen, wilt my het lae-woord geven,
Op dat ick Arensma mach helpen uyt de pijn,
En doen u beyden een, en eens van sinnen zyn.
Sy weygerden my wat met krachteloose reden.
Want Vrou-Iuy willen doch gemeenlijck zyn gebeden:
Maer namaels heeft sy my het la-woord toegeseght,

210 nae .•. volght: navolgt.
212 (malkander) verwachten: voor elkander onderdoen; waerdy: waarde, verdienste.
213 daer •.. uyt ... alleen: alleen daarin.
216 al: wel.
217 brave zeden: edele manieren.
219 reden: woorden, conversatie.
220 deughdelijck: deugdzaam.
222 wesen: gelaat.
225 daer ghy een dat op weet: waar gij ook maar
dát op weet te zeggen.
227 Godheyd: Goddelijkheid, Godzijn; setten
derven: durven zetten.
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228 schaed: jammer; Iuffrou: jonkvrouw.
231 te wesen u sult mienen: zult menen dat ge zijt.
233 staeg: altijd; op de jacht: naar vrouwen n.l.
235 laet staen: zie af van.
236 mach: kan.
237 eens van zinnen: eensgezind.
238 weygerde: verzette zich tegen; reden: woorden.
239 vrouw-Iuy: vrouwen; gemeenlijck: gewoonlijk; gebeden: gesmeekt.
240 namaels : nadien.

245

250

255

1116]

260

265

En ick heb haer te saem door vaste liefd gehecht.
Den Hemellaet haer so veel vreughds te saem verwerven
Als ick Apollo toewensch vrolijckheyts te derven,
Maer dat noch 't aldermeest is, phoebo tot een spijt,
Juyst op een Sonnedagh, die hem is toegewijdt,
Sal zijn haer Bruydt-Iofs-Feest, om zijn verdriet te meeren,
Dus dicht dit lieve paer een Bruyd-Iofs dicht ter eeren.
Waer in ghy 't al verhaeld, dat ick u hier verhael.
Wel (seyd ick) arge schalck, hoe weet ghy 't altemael
So net te leggen uyt? ghy plecht niet aen het seggen,
Maer aen het doen weel eer u tijd te kost te leggen.
Waerop doe wederom het dubbeld-Ioose kind,
Minerva heeft op 't hooghst dees Edelman besind
Om zijn geleerdheyds wil, die heeft my dese lesse
Doen daeghlijcks seggen op een mael vijf ofte sesse.
So dat ick die so vast ken als myn eyghen naem.
Hier me vaert wel, tot dat wy komen weer te saem.
Mits vloogh Cupido deur, en ick begon te schryven
't Geen hy my had geseyd, op dat het mochte blyven
In mijn gedachtenis. Wel dan geseghend Paer,
lek wensch u so veel vreughds en vrolijckheyds te gaer,
Als Starren aen de Locht, als Grasen op de velden,
En Zanden zyn in Zee, die nimmer yemand telden,
En dat de soete vreughd, daer ghy nu in begind
Mach duren tot de dood uws levens loop verslind.

242 laet: late; haer: hen.
243 derven: missen.
244 dat: wat.
246 meeren : vermeerderen.

247 dit lieve paer ... ter eeren: ter ere van dit lieve
paar.
248 'tal: alles.
249 arge schalek : boosaardige deugniet.
250 net: netjes, precies; plecht: placht.
251 weel eer: veeleer, eerder; te kost te leggen: te
besteden.
252 waerop: waarna; dubbeld-loose: dubbel-listige,
doortrapte.

253 heeft. .. besind: heeft lief; op 'thooghst : zoveel als mogelijk is, zeer.
254 om ... wil: terwille van, vanwege.
255 een mael vijf ofte sesse: wel 5 of 6 maal
256 vast: goed.
257 hier me: en nu.
258 mits: inmiddels; deur: er van door.
260 gedachtenis: geheugen.
262 starren: sterren; Locht: lucht; grasen: grashalmen.
263 zanden: zandkorrels; telden: geteld heeft.
264 daer ... in: waar ... mede.
265 verslind: beëi 'ldigt.
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[116]

B R U Y D T - LOF S - L lED T.
Stemme: L'Avignone, &c. Fo!. 26.

1.

5

Ghy die hier sijt vergaerd
Als vrienden, van die den Hemel heeft gepaerd,
Om met geneughd, haer ionge ieughd
Te brengen door in eer en deughd
Om sedigh, om vredigh, altijd in spijt
Van die 't benijd,
Te leven beyd,
Met eerbaerheyd
In rust, in lust, en vrolijckheydt.

2.
10

15

Weest nu doch al verheughd,
Toont teyckens van u gansch onheveynsde vreughd,
En drinckt eens om, tot wellekom,
Op d' heyl van Bruydt en Bruydegom.
Weest lustigh, weest rustigh, wenst haer te gaer,
So voor als naer,
Gheluck, voorspoet,
Een hIy gemoet,
Altijd gherust in suyr of soet.

3.
20

Wenscht dat de schoone Bruydt,
Den Bruygom eer langh een liefelijcke spruyt
Brengh voor den dagh, waer med' hy mach
Met haer om spelen nacht en dagh,

2 van die: van hen, die.
3 haer: hun.
5 in spijt van: ten spijt van.
11 onbeveynsde: ongeveinsde, open.
12 om : rond, op de rij af.
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14 rustigh: aardig, lief; haer: hen.
15 so voor als naer: altijd.
18 gherust: welgemoed.
20 eer lang: spoedig.
21 brengh voor den dagh: schenke; mach: kan.

25

En woelen, en koelen sijn lust, die blust,
Als sy hem kust,
En hy haer weer,
Dat 's leer om leer,
Nu holla Musa spreeckt niet meer.

4.

30

35

Wel Maeghden wat is dit?
Dat ghy nu dus spraeckloos en druloorigh sit,
Zijt ghy bedroeft, om dat vertoeft
So langh, dien ghy tot troost behoeft?
Ey stelt ongequelt doch u geest, en weest
Vry onbevreest:
't Sal metter vaerd
Wel sijn geklaerd;
Want d' eene Bruyloft d' ander baerd.

5.

40

45

Wilt ghy u spieg'len aen
U Speelnood, de Bruydt, en oock dat pad in slaen.
Als u de ieughd, in eer en deughd
Aensoeckt, doet wat ghy wesen meughd,
Weest garen, tot paren bereyd, men seyd
Dat eenigheyd
Is arremoed,
En selden goed,
Dus wild ghy wel doen, volghd die voet.

blust: geblust wordt.
druloorigh: bedroefd.
vertoeft: uitblijft.
troost: steun, hulp.
32 stelt ongequelt doch u geest: bevrijd uw geest toch

23
29
30
31

van pijn.
33 vry: maar, helemaal.
34 metter vaerd: spoedig.
35 geklaerd: in orde.

36 baerd: geeft aanleiding tot, veroorzaakt.
38 speelnood : speelgenoot.
39 de ieughd: de jonge mannen.
40 aensoeckt: naar uw hand dingt; doet wat ghy
wesen meughd: doe uw u; terste best.
41 garen: gaarne; seyd: zegt.
42 eenigheyd: alleenzijn.
45 wel: goed; volghd die voet: volgt die voetstap,
dat voetspoor, dat voorbeeld.
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[117]
Cupido Godt. Of: Bey dyr myn harts.

1.

5

Schept ghy veel vreughds,
In 't aensien van des witte deughds
Wtmuntende gebouw?
lek sal 't u garen tonen;
Want sy is komen wonen
In 't wesen van mijn Vrouw.

2.

10

Het veur-Hof, daer
De deughd haer wapens alle-gaer
Vol deftigheden steld:
Is van Albaster netjes
Geboud; waer in men smetjes
Noch vuyle scheurtjes teld.

3.

15

Dit heerlijck Hof,
Is oock met geen gemeene stof
Bedeckt: maer met een Krans
Van krullende goud-draden,
Op 't cierelijckst beladen
Vol schitterende glans.

2 't aensien: 't aanschouwen; witte: reine.
4 garen: gaarne.
6 wesen: gelaat.
7 veur-Hof: voorhof, voorhoofd; daer: waar.
9 deftigheden : ernst; steld: opstelt, ten toon stelt.
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10 Albaster : ivoor; netjes: keurig.
12 teld: vindt.
14 gemeene: gewone, alledaagse.
17 op 't cierelijckst beladen: zo sierlijk mogelijk
bedekt.

4.
20

De schoone deur,
Waer uyt men vaeck hoord komen heur
Onsichtb' re deftigheyd:
Is van Robijn gegoten,
Met kleyne Peerle sloten
Omcingeld en beleyd.

5.
25

30

De wanden schoon,
Die beyd de syden vande Throon
Besluyten; syn deurwrocht
Met roode Marbre Rosen,
Die in 't Yvoor staen blosen,
Varsch vande Dauw bevocht.

6.

35

De Vensters hoogh,
Omringd elck met een gouden boogh,
Syn zeyl-steen glad en gaef;
Zeyl-steen dat sonder roeren
Kan trecken en vervoeren,
Een yder als haer slaef.

7.

40

Dat 's my geschied;
Dan doch ick treur daeromme niet,
Noch acht mijn lyden quaed:
Want het vertroost mijn sinnen,
Dat, als ick haer beminne,
lek min des deughds cieraed.

21 onsichtb're deftigheyd: innerlijke ernst.
23 peerIe: paarlen.
24 omcingeld: omringd; beleyd: afgezet.
25 wanden schoon: schone wanden.
27 besluyten: insluiten, begrenzen; deurwrocht :

28 Marbre: marmeren.

31vensters hoogh: hoge vensters.
33 zijn een gladde en gave magneet.
34 roeren: bewegen.
35 vervoeren: meeslepen, in vervoering brengen.
38 dan: maar.
39 quaed: erg.
40 vertroost: troost; sinnen : gedachten, geest,

29 staen blosen : staan te blozen.

ziel.

doorwerkt.

30 varsch: fris, pas; van: door; bevocht: bevoch-

tigd.
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[118]

TRO UW-LIEDEN,
Ter Eeren
Den Ed. Heere HOBBE VAN BAARDT,
En
Iuff. APOLLONIA VAN VIERSEN.
Stemme: Diana reyn die gingh om baden haer.

1.

5

Deughdrijcke Bruyd, 0 alroem-waerde maeghd,
lek wensch U toe 't geen yeder meest behaeghd,
Geluck, geneughd, vermaeck en vreughd
In des en Echten staet,
Daer ghy U sin, door reyne min
Nu toe begeven gaet.

2.

10

lek wensch u soa veel duysend vreughden mee,
Als sanden leggen in de woeste Zee,
En dat de tijd, door haet, door nijd,
Door valsche klappery,
Door suer, noch soet, wat u ontmoet,
U vreughd stel aen een sy.

Hobbe van Baerdt, geb. 19 mei 1591, grietman
van Haskerland, gedep. staat enz. trouwde 16
maart 1617 te Leeuwarden met Apolonia van
Vierssen, geb. ± 1594.
Titel: lieden: liedje(s).
1 alroem-waerd: alle roem waard.
2 meest: het meest.
4 Echten staet: echtelijke staat, huwelijk.
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5 daer: waar; sin: gedachte, geest.
6 nu aan gaat overgeven.
7 mee: mede, tevens.
8 zanden: zandkorrels.
10 klappery: kwaadsprekerij.
11 wat u ontmoet: dat U ook te beurt valt, overkomt.
12 stel aen een sy: op zij schuift.

3.
[119]
15

Voort wensch ick dat na maenden drymael dry
lek u de Moeder van een popjen sie,
Waer mee ghy meughd, geheel verheughd
Dan singen suye sus
Hier toe streckt al u soet gemal
En lieffelijck gekus.

4.
20

En als de Bruigom u veel vreughden schenckt
Een weynigh dan om u speelnootjen denckt,
En soo 't u dan yet vallen kan,
Een kleyn gebe~en stort,
En bid dat sy de Bruyd, als ghy,
Oock metten eersten word.

5.
25

30

Seyd sy (quansuys) neen, bid doch niet voor mijn,
Want ick begeer de Bruyd noch niet te zijn,
Och! ick ben angh voor sulcken gangh,
(Het welck een valsch gedut is)
Soo seght dan vry, 0 Meysjen ghy
Weet noch niet wat jou nut is.

13 voort: verder.
15 meughd: kunt.
16 suye sus: suja, su: stil maar, stil.
17 streekt: dient; gem al: dwaasheid.
20 om: aan.
21 soo: als; yet: enigszins; vallen: behagen.

24 mettm eersten: dadelijk, spoedig.
25 seyd sy: zegt zij; quansuys: in schijn.
27 angh: bang.
28 gedut: sufferij.
29 vry: maar.
30 jou nut is: nuttig, goed voor je is.
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oP

[120]

DES ELF D E.

Stemme: 0 nacht ia/oersche nacht.

Apollonia lief! schat-kist van alle deughden!
Princesse die mijn Ieughd volkomentlijck gebied!
o overschone Maeghd! Fonteyn van alle deughden!
Laet mijn (dit bid ick) doch niet langher in verdriet.
5

10

15

20

Loond mijn ghetrouwe min, Meestersse van mijn leven
Oock met ghelijcke liefd' gelijck ick u toe draegh,
Nu ick mijn heb in 't perck van uwe min gegeven,
Jek bid u, gund my doch het geen daer ick na jaegh.
Aenschoud mijn wesen, lief, mijn oogen, die de boecken
Van mijn getrouwe min sijn, en mijn heete smart
Af-beelden, lieve Lam, maeckt u nu niet te soecken,
Neemt voor u dienaer aen, dien ghy staet in het hart.
Vrouw van mijn vrije wil, aenschou ick maer u oogen,
lck voel dan op mijn hart (dat sweer ick) metter vaert,
Een oven Viers en meer, Baardt dat gheen mede doghen,
(Reviere van mijn pijn) in u sachtmoedigh aert?
Siet op mijn fluxe jeughd, 0 oorsaeck van mijn klaghen!
En op de heete min, dien ick in 't hart gevoel,
Niet anders wensch ick, lief, en mach ick u behagen,
Dan raeck ick (0 mijn Son!) het wit daer ick na doel.

2 princesse: vorstin; gebied: beheerst.
3 fonteyn: bron.
5 meestersse: meesteres.
7 uwe min: mijn liefde voor u; gegeven: begeven.
9 wesen: gelaat.
11 maeckt u niet te soecken: verberg u niet.
12 voor: als; dien: hem, die.
13 wil: verkiezing; aenschou ick maer: als ik maar

aanschouw.

194

14 metter vaert: onmiddellijk.
15 viers: vol vuur; baardt: roept op.
16 reviere: bron, oorsprong.
17 siet: let;fluxe: flinke.
19 niet: niets; mach: kan.
20 het wit daer iek na doel: het doel, waar ik op
richt.

oP

[121]

DES ELF D E.

EEN DRINCK-LIEDEKEN.
Op de wyse: Dalmen eens van drineken spraeek, &c. Fol. 99.

1.
Nu, Jongelingen syt ghy kranck,
Dat ghy niet meer beproeft den dranck?
Drinckt op gesontheyd van de Bruydt
En Bruygom desen Roemer uyt.

2.
1.

IONGM:

5

Wel, dit neem ick daer op aen:
Siet Buurman wat ick heb gelae'n,
Dit gaet op de gesondheyd om
Van de Bruydt en Bruydegom.

3.
10

Naeste Buur~es, soete Paer,
Wy twee wy brengen 't u te gaer,
Siet wat ick aen mijn monde doe,
Dit geld u tot den gronde toe.

4.
2.

IONGM:
15

Laet sien wat op den bodem leyd,
Men sal u doen, bylo, bescheyd.
Wat, wat, ghy leppert al te lang,
Had ick 't ick ging een ander gang.

1 kranek: ziek.
2 beproifl: keurt.
5 daer op: om deze reden.
6 gela' en: geladen, naar binnen geslagen.
7 om: rond, de rij langs.
10 wy brengen 'I u: wij drinken dit op uw gezondheid.

12 geld u: is op uw gezondheid; grond: bodem.
14 bylo: waarachtig; doen beseheyd: antwoord,
partij geven.
15 leppert: drinkt met kleine teugjes.
16 had iek 't : als ik het had; iek ging een ander gang:
ik zou het anders doen.
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5.
1. IONGM:
DOCHTER.
20

Ja mijn Vriend 't waer lang geschied:
Maer siet mijn helpster helpt [my] niet.
Iae wis! hy schuyft het al op mijn,
En 'k acht ick drinck de meeste wijn.

6.
1. IONGM:

Wel moet ick dan daer aen, sa, sa,
So set ick daer mijn lichaem na.
Siet Vriend, dus hange hand aen hand
De klocken in ons vaderland.

7.
25

Nu schenckt daer wederom wat in,
So 't geweest is, meer noch min,
Want ick begeer voorseker niet
Dat ons meer recht als haer geschiedt.

8.
30

Ter eeren Bruydt en Bruydegom
Hiet desen Roemer wellekom,
En doet ge1ijck ick heb gedaen,
Soo sult ghy grooten danck begaen.

18 't waer: het zou zijn.
19 wis: zeker; het al : alles.
20 'k acht: ik vind, me dunkt.
21 daer aen: er aan geloven, (is de beurt) aan mij;
sa, sa : vooruit.
22 na: naar.
23 dus: zo; hand aen hand: hand naast hand: naast
elkaar.
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26 so: zoals; meer noch min: niet meer en niet
minder.
28 haer: hun.
30 hiet: heet.
32 begaen: oogsten.

NOC HOP DES EL V E.

[121]

1.

[122]
5

10

't Gouddradigh hayr
Dat dees Goddin om 't hoofd sweefd,
phrebo voorwaer
Wat van syn glans ontrooft;
De stralen prachtigh,
Die hy uyt zijn tent schiet,
Syn voorwaer so krachtigh
Nergens by omtrent,
(so ick blijcklijck sie)
Als de stralen, die
Sy uyt haer bruyn-oogjens schieten kan;
Want sy 't hart daer met,
Tegens al 't verset,
Sou doorwonden vanden kloecksten Man.

2.
15

20

Met twee raode bloosjes
Zijn verçierd haer wangen,
Recht gelijck twee roosjes
Die de douw bevangt.
Haer Yvore tanden
Dicht by een gedrongen,
Schynen silvre randen
Om haer raode tong.

5 stralen prachtigh: prachtige stralen.
6 schiet: werpt.
8 nergens by omtrent: bij lange na niet.
9 so: zoals; blijeklijek : duidelijk.
11 bruyn: donkere.

13 tegens al 't versee: tegen alle verzet, weerstand
in.
14 verbind: hart (12) ... van den kloecksten Man.
17 rechtgelijek : precies.
18 bevangt: bedekt.
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25

Haer gedraeyden hals
Is veel blancker als
Hagel, Sneeuw, Albaster, ofYvoor,
Met een held' re glans
Om end' om de krans
Schynen daer de blauwe ad'ren door.

3.
30

35

40

Bruygom ghy mooght iuygen,
Die van hare lippen
Sult de Nectar suygen
Die den Go' on ontslipt.
lae in gulden laren,
Sult door haere deughden
Grysen sien u hayren,
Opgehoopt in vreughd.
Dies segh ick: dat ghy
U meughd roemen vry,
Tot u min te hebben nu bekoord
De Godinne, die
D' eere voor de drie
Hemelsche Godinnen toebehoord.

23 gedraeyde: gebeeldhouwde.
27 rondom de krans, de krans in het rond.
32 ontslipt: ontglipt, ontsnapt.
35 grysen sien: grijs zien worden.
36 opgehoopt in vreughd: in louter vreugde.
37 dies: daarom.
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38 roemen: beroemen.
39 u min: liefde voor u; bekoord: verleid, gebracht.
40 godinne: geliefde; die: aan wie.
41 voor: boven.

[123]

NOC HAL 0 P

DES EL V E.

EEN RONDEN-DANS, OM DE BRUYDT TE BEDDE TE DANS SEN.
Stemme: 0 myn Engeleyn, 8 myn Teubeleyn, &c.

lONGMANS.

1.

5

Luchtige Maeghden, datmen u vraeghden,
Wat dat dit droevigh treuren beduydt,
Ghy kond wel veynsen, Maer u gepeynsen
syn; Wy waren so garen de Bruydt.
't Sal noch wel komen,
Sit niet te dromen,
't Sal noch wel komen
In 't leste besluyt.
DOCHTERS.

2.
\0

\5

Dit is wat bysters, scheld ghy de Vrysters,
Die doch de meeste vreughde broe'n;
Twee van ons spelen, singen en quelen
Soeter als twintigh Jongmans doen.
Wat dese Vryers
Sitten als Snyers,
Wat dese Vryers
Die syn niet groen.

1 luchtige: levenslustige; dat: gesteld dat, als;
vraeghden : vroeg.
2 wat dat: wat (of).
3 kond: kunt; gepeynsen: gedachten.
4 garen: gaarne, graag.
8 in 't leste besluyt: tenslotte.

9 bysters: vreemds.
10 broe' n : bedenken, uitvinden.
12 soeter: liefelijker; als: dan.
14 snyers: snijders, kleermakers (zo stil?).
16 groen: verliefd.
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lONGMANS.

3.

20

[124]

Dit doet de donder, is dit geen wonder
Dat ons de Meysjes quellen so?
Laet ons eens singen, danssen en springen,
Huppelen rondom als een vlo;
Laet u geleijen
Meysjes aen 't Reijen,
Laet u geleijen,
Of doet ghy 't no?
DOCHTERS.

4.
25

30

Weest niet verlegen van onsent wegen,
Maer de Bruydt most met ons gaen.
Bruydt weest wat soe~es, rept doch u voetjes,
Steld u me voorlijck op de baen.
Nu Jongelingen dan,
Wil g' er wat singen van,
Nu Jongelingen dan
Vangt het an.
lONGMANS.

5.

35

40

Nu dan eens rustigh, toond u wat lustigh,
Vrolycke Bruydt springht lustigh om,
't Veynsen wild staken, en u vermaken
Met ons en uwen Bruydegom,
Die u met kusjes,
Die u met lusjes,
Die u met kusjes
Heet wellekom.

17 dit doet de donder: wel verduiveld; geen wonder:
niet vreemd.
18 quellen: plagen.
20 rondom: rond.
21 ge/eijen: geleiden (ten dans).
22 oen 't Reijen: aan 't reidansen.
24 no: node, met tegenzin.
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26 most: zon moeten.
27 soetjes: lief, aardig.
28 steld u: ga; voorlijek : vooraan; boen: dansvloer.
33 rustigh: aardig, flink.
34 om: rond.
38 lu~ies: genietinkjes.

6.

45

Nu, waerom lachje? ist wijl het nachje
Van uwe vreughd voorhanden staet?
'k Acht datmen waer seyd, dus maeckt geen swaerheyd
Maer u met blijdschap voeren laet,
Daer ghy met lusten
Vrolick sult rusten,
Daer ghy met lusten
En vreughd omgaet.

42 voorhanden stoet: op handen is, aanstaande is.
43 waer seyd: waarheid spreekt; swaerheyd: zwa-

45 daer: waar; met lus,tln: met genoegen; omgoet:
rondgaat.

righeid.
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[1241
Stemme: D'Engelsche Kloke Dauns, &c. Fol: 44.

1.

10

Kond' Orpheus stemme,
Kond' Orpheus spel,
Kond' Orpheus Liers-geldanck
De Dieren temmen,
En wonder wel
Doen danssen op zijn sanck;
Sa na er syn snaer
De Zee syn baren dringt,
't Gebaamt haer tacken dwingt,
En met haer blad' ren springt.
o Dieren, Bomen, Zeen
Danst nu met alle re' en,
Want myn Astra~a singt.

2.
15

20

Syn eens door eenen
Amphions geest,
En honigh-soete praet
De koude steenen
Beweeght geweest
Te danssen op de maet,
Tot dat een Stadt,
Daer uyt (dewyl hy spreeckt)
Met muyren sich opsteeckt,

1 Kond": kon.
3 konden de klanken van de lier van Orpheus.
5 wonder wel: voortreffelijk.
7 naer: overeenkomstig.
8 dringt: drijft.
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12 met alle re' en: met alle reden, eerst recht.
18 beweeght: bewogen, ontroerd; er toe bewogen
(om).
21 dewijl: terwijl.
22 sich opsteeckt : zich verheft.

25

lae deur de W olcken breeckt.
o steenen luysterd weer!
En danst nu thienmael meer:
Want myn Astr~a spreeckt.

3.

30

[125]

35

Was eens gedwongen
Een Draeck seer fel,
Te minnen met bescheyd
Een Harders longen!
Heeft d' Arend snel,
Een schoone Griexsche Mey2
Besind, bemind,
lae vaeck om haer gedaeld,
Van daer de Sonne praeld,
En om haer heen gemaeld!
Komt Vog'len, komt gedier:
En nu van minne tiert,
Midts myn Astr~a straeld.

4.
40

45

50

Doch so de bomen,
De steenen, 't Vee,
't Gevogelt uyt de Lucht
Niet strax kan komen
By mijn Astree,
En danssen van genucht:
Maer lang en bang
In droefheyds weyden graest:
Denckt dat kleyn liefd wel haest
Begind, en dapper blaest:
Maer dat so groote min,
Als daeld van de Goddin
Astr~a, elck verbaest.

28 een draeek seer fel: een zeer boosaardige draak.
29 met bescheyd: met oordeel.
30 harder: herder.
31 heeft • .. besind: heeft ... bemind; d'Arend
snel: de snelle arend.
32 meyd: meisje.
34 ja, is hij vaak om haar gedaald.
36 gemaeld : gedraaid, gecirkeld.
38 En nu tiert: en gaat nu te keer.

39 midts: daar.
40 so: indien.
43 strax: dadelijk.
45 genucht: vreugde.
48 denckt: bedenkt; kleyn: kleine; haest: haastig,
snel.
49 dapper: erg; blaest: snorkt, pocht.
51 goddin : geliefde.
52 verbaest : verbijstert, verslagen maakt.
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5.

55

60

65

54 versuft: verslagen.
57 vernuft: verstand.
58 geschie' n : overkomen.
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Syn dan de beesten
So seer versuft,
Als sy Astrc:ea sien:
Wat sal den Geesten,
Die met vernuft
Begaeft syn, dan gesehie' n ?
Hoe seer! hoe veer
Of elek den geest ontsinekt
Die van haer minne drinekt,
En op haer sehoonheyd dinekt:
'k Wed elek betoverd staet,
Die d' oogen open slaet,
Als myn Astrc:ea blinekt.

59 veer: ver.

62 dinckt op: denkt aan, let op.

(125J

HARDER S-GE S ANGH,
Tusschen SILENUS en SILVIA.
Stemme: Ph rebus is nu lang over de Zee, &c. Fol. 9.

1.
Dartele Schaepjes gaet weyden in 't groen,
Pooght daer u hongher door 't grasen te stelpen.
lek sal mijn Liefste geleyde gaen doen
Die haer alleenigh niet wel sou behelpen:
Dan al hoe wel sy haer nu veynst
Datse niet eens om haer Harder en peynst,
Ben ick heur alder heynst.

SILENUS.

2.

[126]

10

Ach! wat sien ick daer ginder in 't Woud?
Wat voor geflicker is daer in de Bomen?
't Schijnd dat de Son word minder en oud
Als der een straeltjen begind af te komen,
Souder een nieuwen aerdschen Son
Wesen die d' oude verheven verwon
Dat sy niet schynen en kon.

3.
15

Siet doch, het flonckerd al sneller en meer
Nu ick het wouwtje begin te genaken.

2 stelpen: stillen.
3 geleyde doen: begeleiden.
4 haer: zich; aUeenigh: alleen; haer behelpen: zich
redden.
5 dan: want; haer veynst: zich voordoet.
6 datse: alsof ze; niet eens: nooit; en peynst: denkt.
7 alder heynst : allernaast.

9 gejlicker: geschitter.
11 als er maar een straaltje van dat "geflicker·'
komt.
13 d' oude verheven: de verheven oude (zon);
verwon: overwon.
14 dat: zodat.
16 genaken: n~ deren.
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20

Isset geen Hemelsch geselletje teer
Dat haer in 't Bosje wat lust te vermaken?
Ken ick dan dit Goddinnetje niet?
Ach! 't is myn Nymphe, myn Son, myn gebied
Daer 't Hemelsch licht voor vlied.

4.
Nymphe laet ons met malkanderen treen,
So sal 't gevogelt ons beyden geleyden.
SILVIA.
25

Harder waer wilje doch wanderen heen?
Sieje jou Schapen daer ginder wel weyden?
Denckje niet dat de Wolf is graegh
Om met het Schaepje te spysen syn Maegh,
En haer mocht legghen een laegh?

5.
SILENUS.
30

[127]
35

De Schaepen die mogen vry grasen in 't groen,
Nymphje sy syn al beschud voor de Wolven:
Maer nu is 't mijn om 't asen te doen,
Laes! en daer ben ick geheel af gedolven,
't Wellick mijn groene ieughd verdord,
't Lichaem in tranen te baden mijn pord
En al mijn vreughd verkort.

6.
SILVIA.

Harder wat is 't doch voor aes datje meend,
Dat dus ontsteld en ontroerd u gedachten?

SILENUS.

Ach! het deur-knaeghd noch helaes myn gebeent,
Dwinght myn te teelen ontelbare klachten.

SILVIA.

40

Isset een Mensch die u dus plaeghd?

17 teer: klein.
18 dat er plezier in heeft, zich wat in 't bosje te
vermaken.
20 gebied: beheerseres.
21 daer: waar; vlied: vliedt, vlucht.
22 treen: treden, wandelen.
23 geleyden: begeleiden.
24 wanderen : wandelen.
26 groegh: happig.
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28 en het zou kunnen belagen.
30 al: goed, geheel.
31 asen: eten; buit.
32 laes: helaas; 4: van; gedolven: verstoken.
34 port: aanzet om.
35 verkort: vermindert.
36 meend: bedoelt.
37 dus: zo; ontsteld: in verwarring brengt.
39 teelen: voortbrengen, uiten.

't Is een Godinne; maer in schijn van een Maeghd,
Die dit mijn lyden behaeghd.

SILENUS.

7.
SILVIA.
45

Is een Goddin uyt den Hemel geraeckt
Om u te plaghen, so wil ick u raden
Dat ghy u klachtigh gefemel me staeckt,
Eer u de Goon met meer smarten beladen,
Ende dewijl u 't Hemelsch geslacht
Plaghen wil Ct welck ick gevarelijck acht:)
Segh ick u goede nacht.

8.
SILENUS. 50

55

Blijft toch myn Hartj(!n, ach! blijft toch myn lief,
Blijft doch myn Engel, ghy sijt de Goddinne,
Dien ick soo seer in mijn siele verhief,
Die myn beroofde van al myn sinnen,
Staeckt doch u vluchten, en hoord eens, hoord:
lek sal u volgen, tot liefd' u bekoord,
Dus vaerd so seer niet voord.

41 in schijn van: in het uiterlijk van, onder de
gedaante van.
42 die: aan wie.
45 klachtigh gefemel: klagend gezeur, gezeur vol
klachten.

47
52
53
SS
56

dewijl: daar.
verhief: eerde, liefhad, verheerlijkte.
sinnm: gedachten.
bekoord: behaagt.
ga dus zo snel niet weg.
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[128]

B R U Y D T - LOF S - G E D 1 C H T,
Ter Eeren
D'Heere REMBT RENGERS ten Post,
En
Iuffr. FRANSISCA VAN CAMMINGA.

5

JO

J5

Na dat de gryse Vorst zyn wit gheflockte kleed
Had over 't aerdrijck ruym drie maenden lang gespreed:
De sachte wateren doen hard te samen stremmen,
En als een stalen muyr vast aen malkander klemmen.
Verscheen de soete Lent , waer door de blonde Sou
Syn krachten, metter tyd weer krachtiger begon
Aen 't bleeck vers turven groen der velden uyt te deelen;
So dat het gras en kruyd van vreughd begon te teelen:
't Gebacken sneeu versmolt, de Christalyne vloed
Wierd wederom versacht door Phcebi gulden gloed.
Het onvernuftigh Vee sprongh uyt de muffe daken
Der schuren: en begon in 't groen sich te vermaken:
Doen myn een lust bevingh om het boomrijcke Stiens,
Of Bekum te besien, 't was my vast even iens:
lek trad ten poorten uyt en liet myn oogen weyden
Daer haer myn grage lust begeerigh was te leyden,
lek sagh een reys na 't veld en merckte datter was
Een wonder seltsaem dier aen 't hipplen in het gras,

Johan Rempt Rengers tot den Post trouwde 7 mei
1620 op Camminghastate met Franscke van
Cammingha, geb. 5 maart 1591, dochter van
Sicke, heer van Ameland.
1 wit ghefiockte kleed: kleed van witte vlokken.
2 gespreed : uitgespreid.
3 (had) doen hard te samen stremmen: had doen bevriezen.
5 soete: liefelijke.
6 metter tyd: langzamerhand.
7 versturven : verstorven.
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8 tee/en: voortbrengen.
9 'I Gebacken sneeu: de bevroren sneeuw.
10 wierd: werd; versacht: week.
11 onvernuftigh: redeloos.
13 een lust: de lust.
14 Belcum : Berlikum; 'I was my vast even iens:
't was mij helemaal hetzelfde.
16 daer: waarheen; grage: begerige.
17 een reys: eens; na: naar.
18 wonder: zeer; seltsaem: zeldzaam, vreemd.

[129]

't Welck doen ick recht besagh, begon ick te bemercken
20 Dat het Cupido waer, die met syn vlugge vlercken
Het groene veld deurvloogh, en pluckten hier en daer
Veel schoone Myrten-bla' en, en ionge Bakelaer.
wel (seyd' iek) kleyne Godt, wat heeft het te beduyden
Dat ghy dus besigh zyt in 't plueken vande kruyden?
25 Is u Vrou-Moeder sieek? of heeft sy tovery,
Of so wat in de sin, iek bid u seght het my?
Neen, sey Cupido, neen, ick make Myrthen kroonen,
Voor die, wiens trouwe liefd mijn Moeder sal beloonen
Met alderleye vreughd, met wederliefds geluek,
30 't Begin van alle lust, het end van alle druek.
En soo ghy met myn wild, iek sa! u op den Toren
Doen komen, daer myn Moe'r Vrou Venus is geboren,
Gelegen in de Zee, dat heere1yek Palleys,
Alwaer des liefdes twist bepleyt word naer den eys.
35 Daer sult ghy mogen sien en duydelyek aenhooren,
(Soo veer ghy daer maer toe verleenen wild u ooren),
Hoe wettelyek, hoe wys myn Moe'r is in haer recht,
Hoe wel men valsehlyck hier heel anders van haer seght.
lek stemde tot de reys, wy vlogen beyd te samen,
40 Soo lang, tot dat wy by de groote Toren quamen,
Daer sayden wy gelijek; Cupido die ging veur,
Maer Goon! wat waren daer al minnaers voor de deur!
Elck spraek Cupido aen, elek gaf hem een biljette,
Elck bad hem dat hy wou op syne saken letten,
[130] 45 En vorderen syn gonst, en mind'ren syn elend;
En serueken dat syn saeek quam tot een goeden end,
Op dat hy spoedigh mocht tot loon van syn verdrieten,
En trouwe dienst, door trou syn lieve lief genieten.
Wy quamen op het lest met grooten arbeyd voort:
50 Cupido klopten aen, men opende de Poort,

19 en toen ik 't goed bezag begon ik te merken,
dat het C. was.
22 bakelaer: laurier.
24 dus: zo; in: met.
25 u Vrou-Moeder: Mevrouw, uw Moeder.
28 die: hem.
30 lust: genoegen; druek: verdriet.
34 naer den eys: zoals het hoort, naar voorschrift;
twist: pleit, geschil.
35 mogen: kunnen.
36 soo veer : voorzover, als.
37 wette/yek: naar de wetten; recht: rechtspraak.

39 iek stemde tot de reys: ik verklaarde mij bereid
tot de reis.
41 sayden: daalden, zegen neer; gelijek : tegelijk
(ertijd).
43 biljette : briefje.
45 vorderen: bevorderen; gonst: genegenheid,
liefde; minderen: verminderen.
46 sehieken: het schikken, het zo maken.
47 verdrieten: verdriet.
48 genieten: bezitten.
49 arbeyd: moeite, inspanning; voort: vooruit,
verder.
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Daer ging het karmen aen en 't suchten der minnaren
Die binnen het Palleys in d' eerste kamers waren.
D' een was syn lief te straf, de tweede was te stuur,
De derde schold syn lief voor een metalen muur
55 Die onbeweeglyck was, de vierde voor ontrouwe,
De vyfde vloeckten op de dubbelheyd der Vrouwen:
D' een wenschten dat hy noyt geboren had geweest,
En d' ander dat hy strax mocht geven synen geest,
,t Was vreemd te sien hoe d' een hem in syn vreughd verblyden,
60 En hoe sich d' ander weer bedroefden in syn lyden.
't Langmoedige Geduld, verselschapt met de Hoop,
Die waren nimmer stil, maer altyd op de loop,
Die spysden haer al t' saem met troostelycke woorden,
Alwaer sy somtydts wel, en somtyds niet nae hoorden.
65 Doen klommen wy voort op de trappen van Metael,
Tot dat wy raeckten in de kostelycke Sael,
Van goud was d' heele vloer, de wand aen alle kanten
Van Helder blau Saphier, 't gewulf van Diamanten,
De Pylaers waren Peerl, de glasen Cristalyn,
70 lek docht, dit moet voorwaer der minnaers Hemel zyn.
[131]
In 't midden vande Sael (het welck my best behaeghden)
Sagh ick een schoone Rey van longmans ende Maeghden,
Al sta ende twee en twee op , t lieffelyckst byeen,
In wien de soete vreughd alleen te wonen scheen.
75 Voor aen in 't perst gelit stond d' eerste van myn vrienden,
De Heer Rembt Rengers, die een soeten praet verlienden,
Der welgeboren Maeghd Fransken van Camminga:
Daer volghden Ornia en Margrielje Boners na.
Meer sagh ick die ick kond, bequaem gevoeght by paren,
80 lek bad Cupido dat hy my wou openbaren
51 ging ... aen: begon.
53 d' een was: voor de een was, de ene vond; te:
zeer; straf: hardvochtig; stuur: onwillig.
55 ontrouwe: trouweloos.
56 dubbe/heyd: dubbelhartigheid.
57 haa geweest: was geworden.
58 strax: dadelijk.
59 hem: zich; verblyden: verblijdde.
61 langmoedige : lankmoedige; verselsehapt met:
in gezelschap van.
62 op de loop: in de weer.
63 spysden: spijzigden; trooste/ycke: troostende.
65 voort: verder; dadelijk.
66 raeckten: terechtkwamen; koste/ycke: kostbaar
versierde.
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68 gewulf: gewelf, zoldering.
69 pylaers: pilaren; peerl: van parel; glasen: ruiten.
71 best: 't best, 't meest.
73 twee en twee: twee bij twee; op ,t liiffelyckst:
zo liefdevol mogelijk.
76 die een soeten praet verlienden : die een aang.:'naam gesprek onderhield met.
77 der: met de.
78 na: op.
79 kond: kende; bequaem gevoeght by paren: met
oordeel tot paren samengevoegd.
80 bad: verzocht.

85

90

95

[132]

100

105

Wat dat te seggen waer, die my tot antwoord gaf,
Dit is een blyde schaer, wiens pleyt nu daed'lyck af
Gedaen sal worden: sy verwachten Venus Oordeel,
Die 't vonnis strycken sal volkomen tot haer voordeel:
Dus barst de blye vreughd haer tot de oogen uyt;
D' een midts hy Bruygom wordt, d' aer midts sy wordt de Bruydt.
Kom laet ons nu te saem in dese kamer treden,
Daer sult ghy hooren aen, hoe treffelijck met reden
Beweerd word hare saeck, en hoe men overleyd
Haer deughden, schatten, roem, haer Stammen loflljckheyd.
Eer 't heyligh, bondigh Echt, haer beyde komt te geven,
De vreughden van te saem altijd in vreughd te leven.
Midts opende de deur, de deur van klaer Robyn,
Daer sagh ick opgepronckt, gelijck de Sonne-schyn,
Vrou Venus in haer Throon, omringd met deftigheden,
Met Raden kloeck van geest, en treftigh in haer zeden.
Wysheyd, Voorsichtigheyd, Sorghvuldigh achterdocht,
Deughd, Eer, standvaste Liefd Godvruchtigh opgebrocht,
Recklycke Matigheyd, Rechtvaerdigheyd in daden,
Dees waren op die tyd haer redelycke raden:
En d' opperste van al was Reden selfs, die 't woord
In 't eerst en 't laetste deed, gelyck na re'en behoord.
Doe wierd daer sterck gescheld, midts quamen in de kamer
Twee mannen braef ter tael, ick hoorde noyd bequamer;
Die vast op dese wys in Nederduytsche spraeck
Verdedighden het recht van hare Meesters saeck.
Also (sprack d' Advocaet) de gaven van myn Heere,
Syn Ridderlycke Stam, beroemd in alle Eere,

81 wat dat te seggen waer: wat dat te betekenen had.
82 wiens: wier; afgedaen: beslecht.
83 verwachten: wachten op.
84 strycken : uitspreken; haer: hun.
85 haer tot de oogen uyt : uit hun ogen.
86 midts: omdat; aer: ander.
88 treffelijck: voortreffelijk; met reden: met pleitredenen.
89 beweerd: verdedigd; overleyd: bespreekt.
90 schatten: rijkdom; haer Stammen loflijckheyd: de
voortreffelijkheid van hun voorvaderen.
91 bondigh: bindend; Echt: huwelijk; komt te geven: zal geven.
93 midts: inmiddels; opende: ging open.
94 opgepronckt: van alle luister voorzien.
95 deftigheden : ernstige lieden.
96 raden: raadsheren; treftigh: voortreffelijk; in:
wat betreft; haer zeden: hun manieren.

97 voorsichtigheyd: vooruitziende blik; achterdocht: overleg.
98 godvruchtigh: godvrezend; opgebrocht: opgevoed.
99 recklycke matigheyd: inschikkelijke gematigdheid.
100 redelycke: wijze; Raden: raadsheren.
101 Reden: de rede; se IJs : zelf.
102 in 't eerste en 't laetste: bij 't begin en aan het
slot; na re' en : naar redelijkheid.
103 wierd: werd; sterck: luid; gescheld: gebeld;
midts: inmiddels.
104 braef ter tael : welbespraakt.
105 vast: aldoor.
107 also: daar.
108 stam: familie.
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Syn ingeboren deughd, syn ommegang, syn staet,
Syn vroom, syn heusch gemoed, syn vriendelyck gelaet,
Syn lof by yeder een, syn onbevleckte leven,
Het welck hem tot de staet des hoogheyds heeft verheven,
Syn onvervalschte liefd tot syn beminde Vrou:
Tot we' erliefd een Prinçes met recht bekoren sou.
115 Heb ick my voor u Throon, V rou Venus, willen setten,
Versoeckende dat ghy niet langer wild beletten
D' onsprekelycke vreughd die d'Heer genieten sal,
Wanneer ghy eenmael hem vereenighd met syn al,
De vierbaeck van syn kours, de zeylsteen die syn sinnen
120 Getrocken had en heeft om eeuwigh haer te minnen.
Gedenckt eens Raden, en het vonnis recht verliend,
Ofhy haer tot syn Vrou niet wettelyck verdiend:
[133]
Die syn beroemd geslacht ruym seven honderd jaren,
(Gelyck de Schryvers der Historien verklaren)
125 In alder eeren teld, wiens groote loflyckheyd
Tot aen des werelds end is loffelyck verbreyd;
Was 't Rengers niet die hem so treflyck had gedragen,
Dat hy tot Ridder van de Keyser wierd geslagen?
Was 't Rengers niet, dien wierd syn eygen Tol en Munt
130 Twee honderd iaer verle' en, so heerelyck gegund?
Wat soud' ick van die Stam wel deftigheden noemen!
Maer wyl d'Historien so loflyck daer van roemen,
Acht ick onnoodigh en tydquistigh dat verhael:
Midts die bekend is aen de Raden altemael.
135 Nu, om den braven Heer te komen tydlijck nader,
Wat loffelijcke lof verdiend syn oude Vader,
Van iongs geoeffend in geleerde wetenschap,
En nu gestegen tot des Eers beroemdste trap?
Die d' allereerste mael, doen 't moedige Groningen
110

109 ingeboren: ingeschapen; staet: aanzien, positie.
110 vroom: edel; ge/aet: houding, doen en laten.
112 staet des hoogheyds : aanzienlijke positie.
114 prin çes : vorstin; bekoren: bewegen, overhalen.
117 onsprekelycke: onuitsprekelijke.
118 al: alles.
119 vierbaeck: vuurbaken; kours: koers; zeylsteen: magneet; sinnen: gedachten, geest.
120 getrocken : aangetrokken, er toe gebracht.
121 gedenckt: bedenkt; recht: naar recht; verliend:
geeft.
122 wette/yek: volgens de wet.
125 in alder eeren: in alle eer; lojlyckheyd: voortreffelijkheid.
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129 dien: aan wie.
130 verie' en: geleden; soo heere/yck: op zo vorstelijkewijze.
131 deftigheden : aanzienlijke lieden; noemen: kunnennoemen.
132 wyl: daar; so lojlyck: met zoveel lof.
133 tydquistigh: verkwisting van tijd, tijdverspilling.
135 braven : edele; tydlijck: in tijd, wat de tijd betreft.
136 loffe/ijcke: voortreffelijke.
139 moedige: overmoedige, hoogmoedige.

140

145

[134]
150

155

160

165

170

Sich door de krachten liet der Heeren Staten dwingen,
Gedeputeerde Staet erweeld is van dat Land,
Om syn manhafte deughd, getrouheyd en verstand.
En Heerlyck 't se1vigh Ampt tot nut van Stadt en Landen,
Tot lof van hem en syns, bevrijd van alle schanden,
Bediend heeft, tot men het Bestand heeft aengegaen,
En doen het wederom (om reden) afgestaen.
En al-hoe-wel hy nu teld viermae1 twintigh iaren,
Wil hy zijn dienst tot nut syns Vaderlands niet sparen;
Van alle man bemind, van yeder onbeklaeghd,
Hy sich Curator noch des Academijs draeghd.
Maer ick begeer geensins, 0 dubbel wyse Raden!
Te trecken al zijn roem uyt zijn voor-Ouders daden,
Die hem tot een voorbeeld verstrecken, en tot eer,
So hy haer sporen volghd, so niet, tot schande weer.
Maer op zijn eygen lof, zijn eygen naerstigheden,
Sijn eygen e' el gemoed, zijn eygen goede zeden,
Sijn eygen lust tot deughd, die nieuwen Adel baerd,
Roem ick met reden, als een saeck wel roemens waerd.
Midts hy het spoor vervolghd van zijn voor-Ouders wegen,
En van zijn kindsheyd af met arbeyd is gestegen
Op des geleerdheyds bergh, met lust en naerstigheyd,
't Welck yeder op het pad van lof en eere leyd,
Wat Land, wat hooge School is schier voor hem verholen?
Die d' Academien en al de hooge Scholen
Meest yvrigh heeft doorsien, daer eerlijck lang verkeerd,
En van een yeder wat tot synen lof geleerd.
Die 't lieflijck Engeland heeft door en door gereden,
Die Vranckrijck heeft doorreyst met al haer trotsche Steden,
ltalien doorsien, van d'Hadriaetsche strand
Tot op den Tyber toe, te water en te Land.
En na hy op zijn reys geleerd had met vermaken,

140 krachten: legermacht.
141 erweeld: gekozen.
143 heerlyck: uitmuntend; 't selvigh: dit.
144 syns: de zijnen; bevrijd van: vrij van.
145 bestand: wapenstilstand; aengegaen: gesloten.
146 wederom: weer; om reden: om gegronde reden, terecht.
149 van: door; alle man: iedereen; van yeder onbeklaeghd: door niemand aangeklaagd.
150 sich draeghd: de positie inneemt van.
152 te trecken : af te leiden.
153 verstrecken : dienen

154 so: als; so niet: als hij dat niet doet.
155 naerstigheden: ijver.
157 adel: adeldom; haerd: doet ontstaan.
158 roemens waerd: het roemen waard.
159 midts: daar; vervolghd: volgt.
160 met arbeyd: met moeite, door inspanning.
164 schier: (bijna) nog; verholen: verborgen; onbekend.
165 meest: zoveel mogelijk; doorsien: bezichtigd;
eerlijek : met eer; verkeerd: vertoefd.
170 op: aan.
171 na: nadat; met vermaken: voor zijn genoegen.
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De Spaensche, Fransche, en d'ltaliaensche spraken,
Met eeren t'huys gekeerd, daer daed'lijck sich begeven
Om hem tot lof, zijn land tot nut en dienst te leven,
l13S] 175 Tot Redjer-Rechten en tot Oever-Rechten, met
De Scheppery der dry Delfzielen strax geset.
Daer nae tot Heer en Raed seer loffelijck verkoren
Van d'Admiraliteyt, geen tijd ging hem verloren,
Want doe hy dat verliet, wierd hy met meerder eer
180 Gedeputeerde Staet van Stadt en Landen weer.
Waer in hy op een nieu vernÏeut is, en op heden
't Noch loffelijck bediend, ia eerd door syne zeden.
Nu, sulcken braven man, van goedertieren aerd,
In wien de deughden zijn volkomentlijck vergaerd,
185 So treffelijck van Stam, en in zijn ionge iaren
So wel in alle konst en wetenschap ervaren:
Dus vierigh, dus volmaeckt, heeft zijn getrouwe min
Gevest op dese Maeghd; dat hy haer voor Goddin
Van zijn gedachten houd, en sy hem weer, 0 Reden!
190 Wat reden is 't dat sy van hem word afgesneden?
Voeghd doch door d'Heyligh' Echt dees twee geliefkens t'saem,
lek sweer u, 't voegen sal hun beyd zijn aengenaem.
Hier heeft den Advocaet des longen Heers geswegen,
En 's luffrous Voorspraeck is doen weder opgestegen:
195 Die, na dat hy gegroet had Venus en haer Raedt,
Aldus geantwoord heeft den eersten Advocaet.
Of schoon d'Heer Rengers met een yverigh verlangen,
Wenscht om gewenschte troost van mijn Meestérs t' ontfangen,
En om haer gonste bid, en om haer liefde smeeckt,
200 Daer ghy soo dapper van tot synen voordeel spreeckt:
[136]
Denckt eenmael wie sy is, en of men een waerdye,
173 sich begeven: zich er op ingesteld (heeft).
175 redjer-rechten: het ambt van redjer (rechter);
over-rechten: het ambt van overrechter.
176 seheppery : waterschap; Delfzie/en : zijlen
(sluizen) in de Delf; strax: onmiddellijk; hem
geset: zich gezet (heeft).
177 /offe/ijek: op eervolle wijze; verkoren: gekozen.
179 wierd: werd; meerder: groter.
181 op een nieu: opnieuw; vernieut: weer aangesteld, verlengd; op heden: nu.
182 ' t: dit ambt; eerd: eervol maakt.
183 su/eken braven : zo'n voortreffelijk.
185 Stam: afstamming; in: voor.
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187 vierigh: vurig, ijverig; dus: zo.
188 gevest: gevestigd; dat: zodat.
189 Reden: Rede.
192 't voegen: de vereniging.
194 Juffrou: jonkvrouw; voorspraeek: advocaat;
weder: op zijn beurt; opgestegen: opgestaan.
197 yverich: vurig.
198 wenscht om: er naar verlangt; gewenschte:
verlangde, aangename; meestérs: meesteres.
199 gons te: genegenheid, liefde.
200 daer . ... van: waarover; dapper: zeer.
201 denckt: bedenk; eenmae/: eens; waerdye:
waardevol bezit.

205

210

215

220

225

[137]

230

Gelijck mijn Iuffrou, kan verwerven sonder lyen?
Denckt om haer hooge Stam, haer schoonheyd, kuysheyd, deugd,
Haer deftige gelaet, haer lieffelycke ieugd;
En of een sake daer soo veel is aen gelegen,
Oock worden kan dan door seer grooten moeyt verkregen?
Denckt dat dees schoone Zon, dien hy wenscht tot syn Bruydt,
Van Camminga dat oud beroemd geslachte spruyt.
Van Camminga die door syn groote' aensienlijckheden,
Ruym vyfthien honderd ia er en seventigh geleden,
Wierd met syn medgesel gesonden als Legaet,
Van wegen Friesland, en de gantsche Friesche Staet,
Aen Keyser Nero, die grootmoedigh binnen Romen
In het Theatrum van Pompejus is gekomen,
Daer, doen hy met syn med-Gecommitteerde quam,
Hy onder den Senaet van Romen plaetse nam.
Van Camminga die in de Christelijcke stryden,
In 't heetste van 't gevaer, in 't opperst van het lyden,
Doen den lEgyptischen Soudaen met sukken klem
Den Koning Balduin van 't oud Jerusalem
Bestreed, hun hebben soo manhaftigh staegh gequeten,
Dat al d'Historien daer van te seggen weten.
Van Camminga dien Held die Frieslands Potestaet
Grootmoedigh is geweest, soo wel in raed als daedt,
Van Camminga die in de Hulding onser Landen
Aen Prinçe Carel van Hispanien, hun verstanden
En trouheyd blijcken de' en, die ruym dry honderd iaer
De brave Heerlyckheyd van Ameland in haer
Graed hebben staegh gehadt, het wekk door het believen
Van Maximiliaen met Keyserlycke brieven
Seer sterck bevestighd wierd, tot Lof van 't braef geslacht,
Dat soo veel Helden trotsch had loflyck voortgebracht.

202111fJrou: Jonkvrouw; lyen: lijden.
203 om: aan.
204 deftige: ernstige; gelaet: manier van doen.
205 daer 500 veel is oen gelegen: van zo grote betekenis.
206 ooek worden kan dan verkregen: wel kan worden
verkregen op een andere wijze dan.
209 aensienlijckheden: aanzien.
211 legaet: gezant.
213 aen: naar; grootmoedigh: zelfbewust.
215 daer: waar.
217 stryden: oorlogen, gevechten.
218 in 't opperst van het lyden: in het ergste lijden.
219 soudaen: sultan; klem: kracht, vuur.

221 hun: zich; staegh: steeds.
223 poteslaet: machthebber.
224 grootmoedigh: groot van karakter.
225 hulding: huldiging, het afleggen v,m de eed
van trouw.
226 prinçe: vorst; verstanden: verstand, inzicht.
227 trouheyd: trouw; blijeken de' en: bewijs gaven
van.
228 brave: edele.
229 graed: graad van bloedverwantschap, familie.
believen: goedkeuring.
232 helden Irotsch: trotse helden; lojlyck: op eervolle wijze.
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Dees wel-geboren Maeghd van Vry-Heers Stam gesproten,
Heeft, watmen wenschen kan van d'hooge Godt genoten,
235 Ia, 'k acht dat de Natuyr het uyterst van haer kracht
In 't çieren van haer lyf te wege heeft gebracht,
In deughden munt sy uyt, van aerd seer goedertierigh,
Van wesen lieffelyck, in zeden seer manierigh,
Haer hayr, het welck in glans de Son syn glans beroofd,
240 Als een gekrolde kroon omringd haer gulden hoofd,
Wiens strickjes goude dra' en gelyck, vol schoone krullen,
Den wyste syn gemoed in liefd verstricken sullen,
Haer poeselachtigh vel schynd wit; ma er sacht, yvoor;
Daer spelen flau en schoon de blauwe ad'ren door,
245 Haer hooge voorhoofd schynd een silverbergh te wesen,
Waer uyt men kan de geest van hare harsens lesen,
Haer oogjes als een git in 't blauwe Cristalyn
Op 't çierlyckst in geset, twee tintel-starren syn,
Haer kleyne wynbrauwen gelyck twee Ebben boogjes,
250 Of als een halve Maen omçingelen haer oogjes,
Haer wesen Prinçelyck is soo vol Majesteyts,
Dat ick noyt in een Vrou sagh soo veel deftigheyts.
[138]
Haer lipjes als een kars, of brandende robynen,
Waer door haer tandtjes als geslepen peerlen schynen,
255 Haer wangen als een roos, met dael~es schoon verçierd,
Waer op het blancke sneeu op 't lieffelyckste swierd,
Haer kin op 't schoonst geklooft, in 't kort, in alle deelen
Des lichaems soo volmaeckt, dat, had ick honderd keelen,
En honderd tongen, met een yseren geluyt,
260 Noch soud ick haren lof niet konnen beelden uyt.
't Schynd dat het snel gerucht heeft aller menschen monden
Gevoeghd by haer basuyn, om loflyck te verkonden
Haer wel-verdiende lof, so loflyck is haer deughd,
233 van vry-Heers stam: afstammend van de
vrijheer (v. Ameland).
234 genoten: ontvangen.
235 het uyterst van haer kracht: het beste, wat zij
vermag.
236 te wege : tot stand.
237 goedertierigh: goedertierend.
238 wesen: gelaat; manierigh : zoals het behoort.
239 in: wat betreft.
240 gekrolde : gekrulde.
241 strickjes: snoeren.
242 den wyste syn gemoed: het gemoed van de
wijste.
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244 jlau: schemerig.
246 harsens : hersens, verstand.
248 op 't çierlyckst: zo sierlijk mogelijk.
249 wynbrauwen: wenkbrauwen; ebben: ebbenhouten.
250 omçingelen: omgeven.
251 haer wesen prin çelijck: haar vorstelijk gelaat.
252 deftigheyt: ernst.
253 kars: kers; brandende: stralende, fonkelende.
255 daeltjes schoon: schone kuiltjes.
256 op 't liqJelyckste: zo bevallig mogelijk.
257 in 't kort: om kort te gaan.
260 konnen beelden uyt: kunnen uitbeelden.

So braef haer ommegang, so kuysch haer ionge ieughd,
So eerbaer haer gelaet, so çierelyck haer zeden,
So lieffelyck haer aerd, so treffelyck haer reden.
Dan wijl d'Heer Rengers door syn deughdelycken aerd,
Sich selven lof en eer by al de wereld baerd,
En syn standvaste min haer duyd'lyck heeft doen tonen:
270 Wil sy zyn trouwe liefd met wederliefd belonen,
So veer 't de Reden en de Raden dunckt gera' en,
Sy sal naer uwe wil en u geboden gaen.
De Reden die gebood partyen te vertrecken,
Die volgens syn gebodt oock daed-Iyck gingen decken,
275 Daer wierd doen rypelyck beraedslaeghd, of men sou
Toelaten ofte niet dees hoogh-begeerde trou.
Het stond in twyffel eerst, maer doen de raed der vrienden
Haer wil aen beyde zyds tot dit versaem verlienden,
[139]
Beslootmen 't endlyck, en de Goddelycke Echt
280 Heeft beyd haer lichamen een-sieligh t' saem gehecht.
Doen ging 't Trompetten aen, doen kloncken de Schalmeijen,
Doen saghmen op de Zael een groote vreughd bereijen,
Cupido die vertrock, ick volghden hem bekans
Tot op de Vorst van 't huys, tot inde cop'ren krans:
285 Daer sagh ick op de Zee dwars door de blauwe baren
Een treffelyck groot schip van verre komen varen.
lek vraeghden 't vlugge wicht, de stoock-brand vande min,
Wat heerlyck schip is dat, en wie is doch daer in?
't Is (seyd Cupido weer) den wel-geboren Heere
290 Van Ameland, die doet d'Heer Rengers aen de eere,
Dat hy zyn lieve Bruydt, zyn dochter voeren laet
Na Groningen, en haer verheerlyckt met zyn sta et,
Alwaer hy haer met lust bly-geestigh sal ontfangen.
't Schip quam vast bruyssend aen, 0 Goon wat ging het gangen!
265

265 gelaet: houding; zeden: manieren.
266 reden: conversatie, woorden.
267 dan: maar; wijl: daar; deughdelyek: deugdzaam.
268 baerd :verwekt, veroorzaakt.
269 doen toonen: getoond, bewezen.
271 sa veer: voor zover, indien; Reden: Rede;
gera' en: geraden.
274 deeken: zich terugtrekken.
277 het stond in twyffel eersi: het was eerst twijfelachtig.
278 wil: toestemming; zyds: zijden; dit versaem:
deze vereniging.

279 besloot: sloot; 't: het huwelijk.
280 eensieligh: één van ziel, tot één ziel; beyd haer :
hun beide.
281 ging . .. aen: begon.
282 op: in; bereijen : gereedmaken.
283 bekans: haast.
284 vorst: nok.
287 stooek-brand: aanstoker.
292 verheerlyekt: eer bewijst; slael: aanzien.
293 lust: vreugde.
294 wat ging het gangen: wat maakte het gangen.
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295

300

[140]

305

310

315

Het dansten staegh van vreughd, als of het seggen wou,
Hier heb ick in myn roef de alderschoonste Vrou
Dien oyt Natura schiep, de trotsche zeylen swollen
Hovaerdigh, doen de wind de wimpels uyt de' rollen,
Tot teycken van zyn pracht, om dat door zyn behulp
De Nimphe vorder quam, Neptun zat op een Schulp
Met zyn dry-tande Vorck, en Triton blies den horen
So krachtigh, dat ick het kon hooren op den Toren,
't Was vreemd wat Tethys en wat Amphitrite de' e
Met haer gespelen in de sporelose Zee,
Hoe soet sy lobberden, hand-backten, speelden, songen,
De baren selfs om 't Schip van groote blydschap sprongen,
Om dat sy op haer rugh de Phrenix van dit land,
Die beyd in Ie' en en ze' en de kroon van Vriesland spand
Geluckigh voerden med', ia 't scheen wanneer sy scheyden
Aen ' t druypen van het schip, dat sy weemoedigh schreyden,
Om dat sy tegen danck verlaten mosten haer,
Wiens tweed' in haer gebied nau meer te vinden waer.
Dus rolden 't Schip vast voort dwars door de soute stromen,
Tot dat het by 't Reydiep ten laetsten is gekomen.
Daer sat Pausylupe en d'oude Nereus weer,
Met Doris, Phocis en veel str:oom-Goddinnen meer,
Te wachten op haer komst die haer met vreughd ontfongen,
En dit hly-geestigh Liedt tot haerder eeren songen:

L'Avognone. Fa!. 26.

1.

o Nymph seer hoogh van waerd,
320

Wiens schoonheyd en deughd een pronck is vander aerd.
Weest wellekoom, op onsen stroom,
Die ghy beseyld, bevryd van schroom.

298 hovaerdigh: trots.
299 pracht: pralerij; door zyn behulp: met zijn
hulp, door zijn toedoen.
300 vorder: verder, vooruit; schulp: schelp.
301 dry-tande: drietandige.
304 sporelose zee: zee zonder rimpels.
305 lobberden: plasten, waadden; hand-backten: in
de handen klapten.
306 selJs: zelf.
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308 beyd ..• en: zowel ... als; in: wat betreft.
309 '! scheen: leek.
311 tegen danck: tegen hun zin; mosten: moesten.
312 wiens tweed': wier evenbeeld; nau: nauwelijks.
314 Reydiep: Reitdiep.
317 ontrongen: ontvingen, verwelkomden.
319 waerd: waarde, aanzien.
320 wiens: wier; pronck: sieraad.

325

De Goden, die noden u ieughd
Tot vreughd, vermidts u deughd
U soo verrijekt, en heerlijek blijekt,
Dat ghy Areta gantseh gelijekt.

2.
[141]
330

335

340

345

350

U blyde Bruydegom
Verwaeht u, dien ghy sult syn soo wellekom,
Als in 't begin, Tethijs Goddin
Ons swager Peleus was door min.
Syn oogen, die poogen allien
Te sien, u (sehoone) in wien
Syns levens lust, volkomen rust:
Wiens hette u komst door liefde blust.
Dus singende verdween de Zee-triumph op 't laest
Geheel uyt myn gesicht, maer dat my meest verbaest
Gemaeckt heeft, was, dat strax versonck den grooten Toren,
En iek vond my weerom iuyst daer ick was te voren,
Cupido, 't blinde wicht, was voor St. felten heen,
En ick stond suyvertjes te kycken daer alleen.
Wel dan, gewenschte Paer, dewyl dit als in 't dromen
My voor de oogen en ten ooren is gekomen,
En u gewenschte Echt door wel-beleyde min
Begangen is naer u, en uwer vrienden sin:
Wensch ick dat d' Opper-Heer, die alle aerdsche saken
N aer synen wensch bestierd, u levens loop wil maken
So vreughdigh, vol geluck, voorspoedigh en beroemt:
Dat ghy u selven selfs altyd geluckigh noemd.
Dat geenderleye ramp, noch nyd van d' een of d' ander
U liefden oyt in haet, noch vreughd in rou verander.
Dit gun u d'hooge God die al ons doent beleyd,
En naer uws levens eynd de ware saligheyd.

323 u ieughd: u die zo jong zijt.
324 vermidts: daar.
325 verrijckt: rijk maakt.
330 ons: aan onze.
331 poogen allien: streven er slechts naar.
333 volkomen rust: geheel berust.
334 hette: liefdegloed; u: uw.
335 triumph: triomftocht.
336 meest: het meest; verhaest: verbijsterd.
338 weerom: weer.
339 wicht: schepsel; was voor St. feIten heen: was
er als de weerlicht van door gegaan.

340 suyvertjes: helemaal (bij: alleen).
341 gewenschte: geliefde, beminde.
343 gewenschte: begeerde (waarnaar gij verlangd
hebt); wel-heleyde: goedoverlegde.
344 hegangen: begaan, gesloten; u: uw; vrienden:
familie.
346 bestierd: bestuurt, regelt.
349 nyd: afgunst.
351 doent: doen; beleyd: regelt.
352 naer: na (het einde van uw leven gunne hij u
etc.).
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[142]

B R U Y D T - LOF S - G E D 1 C H T,
Ter eeren
DOMINICUS ORNIA,
Ende
MARGARITA BONERS.

Na dat de bruyne nacht met haer gestarde rocken
Het çierelycke blauw des Hemels had betrocken,
En d'heldre dageraed met haer saffrane kleed
De boodschap vande dagh weer aen de menschen deed:
5 Heeft Morpheus zijn wolck, zijn mistigh kleed getogen
Van myn beneveld' en noch sluymerende ogen,
De sorgeloose slaep verliet mijn, en ick sagh
Door 't venster in mijn hof, hoe d'heughelijcke dagh
Syn flauwe (niet-te-min seer aengename) stralen
10 Liet op 't bedoude groen en 't koude Aerdrijck dalen:
Dies sprong ick van mijn bed, verlatende myn rust,
Afkeerigh van 't gemack, beswangerd met een lust,
En brandend' yver om yet çierelycx te dichten,
Waer met ick yemand mocht vermaken ofte stichten.
15 lek schoot mijn kleeren aen, ick maeckte mijn gereed;
Maer ick was nau gekemd, gewasschen en gekleed,
Of 'k hoorde voor de deur van myn gesloten kamer
Dry sachte klopjes met een kleyn Metalen hamer:
[143]
Wel (docht ick) wat is dit? ick opende de deur,
20 Doen stond Cupido daer met boogh en pylen veur:
Het huwelijk vond plaats te Leeuwarden 21 april
1620 met Margriete Boner.
1 bruyne: donkere; ges tarde rocken: kleed met
sterren.
2 betrocken : bedekt.
3 s4frane: saffraankleurig.
6 beneveld: door slaap bevangen.
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10 bedoude : bedauwde.
11 dies: daarom.
12 beswangerd met: aangestoken door.
13 yet çiere/yex: iets fraais.
14 mocht: zou kunnen; vermaken: behagen.
16 nau: nauwelijks; gekemd: gekamd.
18 kleyn: kleine.

25

30

35

40

[144]

45

50

lek seyde: wellekoom myn soete Speelgenood~e,
Waer komt ghy doch van daen? komt in myn kleyne Good~e.
Hier heb ick Brandewyn met Suycker en Muscaet,
Cupido, dat 's een dranck die sich wel drincken laet,
Besonder smorgens vroegh: nu har~e waerom loopje?
Komt sit wat by mijn neer, ick breng dy eens een soopje:
De brandewijn is warm, die gloeyt in onse borst,
Die reynighd onse maegh, die hoed ons voor de dorst.
Hoe slechtjes zijt ghy noch (sprack 't wichtjen) in u praten;
Waer saeghd ghy dat de Go' on oyt droncken ofte aten?
Sy hebben niet van doen, sy hoeven spijs noch dranck,
Dies weet ick voor die gaef en gonst u weynigh danck,
Ghy kond met dese kost mijn Godheyd niet vermaken:
Dat ick hier by u kom geschied om and' re saken:
Dus luysterd naerstigh toe tot ick het u vertel.
Wel sit dan (seyd ick) wat soo lang op die schabel,
En leght u boogjen neer, u wonderbare flitsen,
Die maeghden koelen, en der minners hert verhitsen,
Nae 't u behaeghlijck is. De minne-Godt sat neer,
Hy leyde op mijn disch zijn lieffelijck geweer,
En is aldus met mijn in het gespreck getreden.
't Is u noch wel bewust, hoe ick onlangs geleden,
U brocht op een Palleys, in 't midden vande Zee,
Daer ick u al de pracht mijns Moeders toonen de' e,
Hoe dat voor hare deur veel klagende Minnaren
Met briefjens in haer hand gestadelycken waren,
Die sy my reyckten toe wanneer ick binnen tradt,
Op dat ick van myn Moe'r haer loopens eynd verbadt,
Met meer omstandigheyd te langh om te verhalen:
En hoe ick eynd'lyck u brocht in de gulde zalen,
De zalen vol geneughd, de zalen vol geluck,

21 soete: lieve.
22 in: binnen.
25 besonder : vooral; har!ie: liefje.
26 ick breng dy eens een soopje: ik neem een slok op
Uw gezondheid.
28 hoed: behoedt.
29 slechtjes: dwaas, onnozel; noch: nog altijd;
wichtjen : schepseltje.
31 niet: niets; van doen: nodig; hoeven: behoeven.
32 dies: daarom; gonst: genegenheid; weet danek:
ben dankbaar.
33 kond: kunt; mijn Godheyd: mij, die een God
ben; vermaken: behagen.
35 naerstigh: ijverig, nauwlettend.

36 sit: ga zitten; schabel: voetbank.
37 flitsen: pijlen.
38 maeghden: meisjes; koelen: koel maken; verhitsen: verhitten, doen gloeien.
39 nae 'tu behaeghlijck is: al naar het u behaagt.
40 diseh: tafel; geweer: wapen.
42 bewust: bekend; onlangs geleden: kort geleden.
44 daer : waar; toonen de' e : liet zien.
45 hoe dat: hoe.
46 haeT: hun; gestadelycken: aldoor.
47 wanneer: toen.
48 verbadt: zou afsmeken, door vriendelijk verzoek zou verkrijgen.
49 omstandigheyd: vijven en zessen.
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't Begin van 's Minnaers vreughd, en 't eynde van haer druck:
Alwaer ghy saeght een rey van vrolycke Gelieven,
Die geestigh haer geluyd ten Hemel toe verhieven,
55 En bloncken van çieraed, van wien ghy 't eerste Pa er
wel kond, en vraeghden myn wat dat te seggen waer:
't Syn Minnaers (seyd' ick) die het eynd van haer verdrieten
En d' aenvang van haer vreughd gereed syn te genieten,
Haer pleyt is inde sack, haer loopen is gedaen,
60 En 't vonnis van haer recht sal tot haer vordeel gaen,
Doen opende de deur, de deur van Diamanten,
Daer ghy myn Moeder saeghd omringd aen alle kanten
Met Raden wys en oud, wiens namen ghy wel weet,
Vermidts ick u dies tydts daer van de wete deed;
65 Partyen wierden inge-eyscht, om hare saken
t' Ontdecken, door haer Rechts-geleerden en Veur-spraken:
Die quamen voor den dagh, en pleyten op de rol,
Waer op myn Moeder selfs het vonnis wysen sol:
Sy sat op haren Throon, sy hoorden met en tegen,
70 En liet het daer na van de Reden overwegen;
[145]
En vindende dat Pa er, in afkomst, deughden, le'en,
Ieughd, schatten, liefd, verstand, en oock van sinnen een:
Wees sy d'een d'ander toe, en wensch[t]en haer te samen
Van d' aldereerste uur dat sy te samen quamen,
75 Tot op haer sterfdagh toe, geluck, voorspoed, geneughd,
En nae haer bey der dood, den Hemel tot haer vreughd.
Doen hoorden ghy terstond Trompetten en Schalmeijen,
En saeghd de gantsche Raed door d' after-deure scheijen.
Wy keerden wederom nae d' eerste gulde zael,
80 Daer was des MÏlmaers rey veranderd al-te-mael:
Wel (seyd ghy) wat syn dit nu weer voor nieu Vertoners,
52 druck: verdriet.
54 geestigh: opgewekt.
55 b/oncken: schitterden; çieraed: versierselen.
56 kond: kendet; te seggen waer: te betekenen had.
58 genieten: verwerven.
59 haer plqt is inde sack: hun zaak is in kannen en
kruiken.
60 tot haer vordeel goen: tot hun voordeel strekken, goed voor hen aflopen.
61 opende: ging open.
63 Raden: raadsheren; wiens: wier.
64 vermidts: daar; dies tydts: toentertijd; de wete
deed: op de hoogte bracht.
65 wierden: werden; inge-eyscht: opgeroepen, gedaagd.
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66 t' ontdecken: bloot te leggen, te ontvouwen;
Veur-spraken: advocaten.
67 pleyten: pleitten; op de rol: in 't gerechtsgebouw.
68 selfs: zelf; sol: zou, moest.
69 met: voor.
70 Reden: Rede; van: door.
71 vindende: bevindende; Ie' en : leden.
72 schatten: bezit; van sinnen een: één van zin,
geest, gemoed.
78 after-deure: achterdeur; scheijen : weggaan.
80 al-te-mael: geheel en al.
81 nieu: nieuwe; vertoners: betogers?

85

90

95

[146]

100

105

110

Is 't Douwe Ornia met Margarita Boners
Niet, die in 't eerst gelit van dese Reye staet?
'k Loof nau dat hare trouw op 't uyterst swanger gaet.
Cupido was dat waer! mocht ick dat vast geloven!
lek sweer u dat den Heer, den Opper-Heer hier boven,
Gevoeghelijcker Paer noyt t'samen heeft gevoeghd,
Daer my en al de Werld heeft beter aen ghenoeghd.
In deughden beyd volmaeckt, in çierelijcke leden,
In heuschen ommegang, in treffelijcke zeden,
In schatten, afkomst, staet, in vrienden groot en ryck,
Iae wat de Wereld heeft: malkander soo gelyck,
Dat noyd den Hemel ded' gelycker Paer vergaren,
Wiens vreughde groeijen sal met' t groeijen van haer ia ren.
Derhalven bid ick u, dat als haer saeck bepleyt
Word voor de Throone van u Moeders Majesteyt,
Ghy u daer oock vervoeght, om naerstich nae de reden
Te luysteren, op dat ghy al d' omstandigheden
My vriendelijcker wijs weerom verhalen meught:
lek sal u eeuwigh weer sijn danckbaer voor die deughd.
lek nam het willigh aen, ghy badt dat ick niet sloften,
Nu om u te voldoen in 't punct van mijn beloften
Ben ick weerom ghekeerd, om u te doen verstaen,
Hoe dat de saeck is in het pleyten toegegaen.
De Raed die was vergaerd, de bancke wierd ghespannen,
Daer wierden ingheheyst twee treffelijcke mannen.
Veurspraken van dees twee ghelieven, dien de Re' en
Afvraeghden, wie daer was versoecker van hun tween,
De longman of de Maeghd. Des longmans Rechtsgeleerde
Sijn ooghen daedlijck nae de wyse Reden keerden;
En seyden, dat bin ick, die van mijn Meesters zijd

84 loof: geloof; nau: nauwelijks; hare: hun;
op 't uyterst swanger gaet: op 't punt staat beklonken te worden.
87 gevoeghelijcker: beter bij elkaar passend.
88 daer my heeft aen ghenoeghd: waar ik behagen
inheb.
90 trefJelijcke: voortreffelijke; zeden: manieren.
91 schatten: bezit; staet: positie, aanzien.
93 ded' : deed; vergaren: bijeenkomen.
97 ghy u daer vervoeght: gij u daarheen begeeft;
naerstich: ijverig; reden: woorden.
100 deughd: dienst.
101 willigh: graag; badt: verzocht; sloften: zou
treuzelen.
102 voldoen: bevredigen; in 't punct van: wat
betreft.

103 weerom: terug; verstaen: weten.
104 hoe dat: hoe; is toegegaen: zich toegedragen
heeft.
105 de bancke wierd ghespannen: de rechtzitting
werd formeel geopend.
106 ingheheyst: ingedaagd.
107 veursprake1!: advocaten; dien: aan wie; Re'en:
rede;
108 afvraeghden: afvroeg; versoeeker: hij, die
aanspraak maakt.
11 0 keerden: keerde.
111 seyden: zei; van mijn Meesters zijd: uit naam
van mijn meester.
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Bid, dat ghy nu den draed van syn verdriet af-snijd,
En hem tot synen Bruyd, de schoone Maeght verliendt,
Dien niemand meer als hy, door reyne liefd verdiendt,
115 Waer op de Reden tot des dochters Advocaet.
Wat Ionck-vrou ist, die haer soo dapper bidden laet?
Ondeckt ons haeren staet, deugd, afcomst, schoonheyd, schatten:
Doen sprack de voorspraeck tot de Heeren die daer satten,
Margrieta Boners ist, de pronck van onse jeughd,
120 De roem van onse Stadt, de woonplaets van de vreughd,
Wiens Vader rijck in eer, deugd, schatten, wijsheyd, vrienden,
Dat treffelijcke ampt in synen tijd, bedienden,
[147]
Van Generael Commijs, tot troost van die hem vroom,
Tot schrick van die hem droeg gansch tegen redens stroom,
125 Die nae dat hy hem so in d' eerst', als laetste daghen,
Had als een voorbeeld van de vroomheyd selfs ghedragen,
Verciert met alles wat den Heer oyt menschen gaf,
Met onverwelckbaer roem gedaeld is in sijn graf.
Nae latende dit beeld begaeft met alle gaven,
130 Die oyt Natura heeft in 't menschlijck rif begraven.
Haer blonde hayren daer de blonde phrebus self
Sijn blonde glans van haeld, tot pronck van 't blau-gewelf:
Sijn gulde kettens, die de sinnen en 't vermoghen
Der longmans vleuglen, die haer yverich be-oogen.
135 Haer poeselachtig vel, verwind de schoonheyd van
De blanckste schuymen, die de Zee opwerpen kan,
Wanner sy is versteurt, en d' onbewogen rotsen
Schijnt met haer golven vol onstuymicheyts te trotsen.
Haer voorhooft hoog en breed, is een yvoren veld,
140 Waer in Natuer ten thoon haer rijcke gaven steld.
De lieve lid~es van haer lieffelycker oogjes:
Syn Peerle decksel~es, omringd met goude boogjes,
112 bid: verzoek.
113 verliendt: verleent, geeft.
116 haer: zich; dapper: erg, zeer.
117 ondeckt: ontdek, openbaar; staet: positie.
118 satten: zaten.
119 de pronek : het sieraad, het puikje.
120 de woonplaets van de vreughd: de altijd blijmoedige.
121 wiens: wier.
123 tot steun van degene, die zich flink gedroeg,
tot schrik van degene, die zich gedroeg in strijd
met wat redelijkerwijs van hem verwacht mocht
worden.
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125 hem: zich.
126 vroomheyd: flinkheid.
127 verciert met: begaafd met.
130 rif: lichaam; begraven: ondergebracht.
133 gulde: gouden; kettens: kettingen; sinnen :
gedachten, geest; 't vermoghen : kracht.
134 vleuglen: bevleugelen; be-oogen: bekijken.
135 verwind: gaat boven.
136 schuymen: vlokken schuim.
137 versleurt: vertoornd.
138 trotsen : trotseren.
141 li~trelycker: liefelijke.
142 peerle: paarlen.

Besluytend onder haren kas een Sonne-schyn,
Waer voor Apolloos glans beschaemd sou moeten syn,
145 Haer oogjens teyst'ren als twee held're morgen-Sterren,
Het welck den wysten mensch syn sinnen sou verwerren:
,t Schynd dat de vreughd, ia dat de voncken van de min
Daer houden hun Palleys en schoonste schou-plaets in.
[148]
Iae dat Cupido self daer çierlyck sit te proncken,
150 En schiet syn pylen door haer lodderlycke loncken,
In yder Minnaers hert, sy trecken elcx gemoet
Veel stercker na haer toe als zeyl-steen ' t yser doet.
Saeghd ghy in 't witte Melck oyt twee Provinçe-Rosen,
Soo siet haer wangen aen in ' t schoonste van het blosen :
155 En seght my dan eens of de blonde Dageraet
Oock schoonder bloost, als sy van hare bed opsta et ?
Haer neusje welgemaeckt op ,t çierelijckst verheven,
Daer d' Asem soet van reuck soo traeghjes uyt komt sweven,
Dat ' t schijnd dat d' Asem self seer nood verlaten sou,
160 Haer schoone woonplaets in soo overschoonen Vrou.
Haer lipjes als Corael, ia als de karsjes gloeijen,
Wanneer sy naulycx ryp in't schoonst syn van haer groeijen,
Daer tusschen dryft en sweefd soo honigh-soeten do u,
Dat Ganimedes dat voor Nectar keuren sou.
165 Haer tandtjes kleyn en gaef als twee yvoren rijen
Op ,t alder-çierlyckst in haer roode mondtje vlijen,
Haer wel-gemaeckte kin, de buurman vande Mond,
Kleyn, maetlyck breed, verçierd met een verheven rond.
Maer als ick op haer hals myn geest en myn gedachten
170 Volkomentlycken voed, waer by sal ick die achten?
Waer sal ick doch haer glans by vergelycken recht?
By een pylaer van Peer!, Albaster is te slecht,
't Schynd dat Natura die met vlyt heeft willen draeijen,
Om daer des werelds vreughd en wellust in te zaeijen,
145 teyst'ren: stralen.
146 wat de geest van de wijste mens zelfs in verwarring zou brengen.
150 door haer lodderlycke Ioneken : door middel
van haar liefelijke blikken.
152 haer: zich; zeyl-steen: een magneet.
153 Provinçe-Rosen: rozen uit Provence.
154 in 't schoonste van het blosen : wanneer zij zo
schoon mogelijk blozen.
156 oock: misschien.
157 op 't çierelij'ckst: zo fraai mogelijk; verheven:
vooruitstekend; welgemaeckt: welgevormd.
158 reuek: geur.

159 seer nood: met grote tegenzin.
161 karsjes : kersen.
164 voor: boven; keuren: kiezen.
166 v Iij'en: passen.
168 maetlyck: met mate, naar behoren; verçierd
met: voorzien van.
170 voed: te gast laat gaan, vergast; waeT by sal ick
die achten: waarmee zal ik die vergelijken.
171 recht: naar verdienste.
172 slecht: gewoon.
173 draeij'en: draaien, beeldhouwen.
174 wellust: geluk; zaeij'en: leggen.
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[149]

Daer heeft sy çierlyck op verheven, doch niet hoogh,
De kleyne aderkens als een lazuren boogh.
Haer boesem sou een mensch in syne sinnen krencken,
De reste sietmen niet, daer mach elck 't syns van dencken.
Maer wat haer reysigh lyf, en wat haer lichaems stal,
180 Haer geestige gebaer, haer middel aerdigh smal,
Haer handtjes kleyn en sacht die 't witste wit beschamen,
Daer ghy siet warme snee met sacht yvoor versamen,
Daer beeckjens stromen door van helder blau Saphier.
Belangd; wat is het min als Hemelsche playsier?
185 Haer lange vingertjes met Amatiste entjes,
Onsteken als een lont de sulpher-heete Ventjes.
Haer kleyne voetjes, die sy nae haer wille set,
Syn Prinslyck, 't welck sy toond in aerdigheyd van tret,
In 't kort Vrou-Venus, als men recht sal overleggen
190 Haer schoonheyd met u glans, men moet nootwendigh seggen:
Ghy sijt den Hemel tot des schoonheyds pronck gebaerd,
Sy is des werelds roem, en 't çiersel vander aerd,
In deughden opgequeeckt, in treffelycke zeden,
Niet min uytmuntend als in cierelijcke leden:
195 Soet-vloeijende van tael, heusch, minlyck van gelaet,
Seer ned' righ van gemoed, en deftigh van gewaed,
In 't groeijen van 't verstand, in 't bloeijen van haer iaren,
In 't soetste van haer tyd om met een man te paren.
Doen sweegh de Voorspraeck; en de gulde Reden sprack,
200 Voorwaer dat waer een Maeghd die geen çieraed ontbrack.
[150]
Wie, en hoedanigh is de longman, dien de Goden
Uyt liefde, tot de liefd van dese Maget noden?
Het is Dominicus, 't is Ornia die haer
(Sprack 's longmans Advocaet) volgd deugdelycken naer.
175

176 lazuren: hemelsblauw.

177 in syne sinnen krencken: van zijn verstand
beroven.
178 ' t syns : het zijne.
179 stal: gestalte.

180 geestige gebaer: bevallige bewegingen; aerdigh: bevallig.
181 beschamen: overtreffen.
182 snee: sneeuw; versamen : zich verenigen.
184 belangd: betreft; min als: minder dan, anders
dan.
185 entjes: toppen.
186 Ventjes: jongemannen.
188 prinslyek: als van een vorstin; aerdigheyd:
bevalligheid.
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189 recht: naar verdienste; overleggen met: vergelijken met.
191 pronek : sieraad.
192 çiersel: sieraad.
193 opgequeeekt: grootgebracht, opgevoed; treffelyeke zeden: edele manieren.
194 cierelijeke: bevallige.
195 gelaet: houding, manier van doen.
196 deftigh: ernstig.
200 waer: zou zijn; die: aan wie.
202 van: voor.
204 deugdelyeken: in voortreffelijke kwaliteiten;
volgd naer : navolgt, nabijkomt.

205

210

215

220

225

[151]

230

235

't Is Ornia die haer geplaetst heeft in syn sinnen,
Die, als syn eygen siel haer eeuwigh sal beminnen,
't Is Ornia, wiens deughd en wandel onbevleckt,
De longmans tot een spoor en tot een voorbeeld streckt,
Wiens Vader oud in deughd, en nutte wetenschappen,
Met lof geklommen is op d'Eers beroemde trappen;
Die tot syn sterfdagh sich een trouwe Raeds-verwant
Getoond heeft voor syn Stadt, tot nut van 't Vaderland:
Van dat hy eerst het ampt met waerdigheyd bekleeden,
Tot dat hy inde dienst des Ampts is overleden,
Hy syn hulpsame raed en daed haer noyt ont-track,
Dies was syn dood de Stadt een droevigh ongelock.
Nae dat dees droeve dood had Ornia gescheyden
Van synes Vaders troost, wiens raed hem plach te leyden:
Waer toe begaf hy hem? niet tot de wulpsigheyd,
Die meest de ionge ieughd in sulcken toeval vleyd:
Niet tot de ledigheyd, maer tot de naerstigheden,
Om so de witte deughd met arbeyd nae te treden,
Der talen kennisse, en des geleerdheyds spoor,
Hy tot het wit, waer hy na doelen wou, verkoor.
En nae dat hy hier lang in de Latynsche sprake
Geschept had al syn lust en opperste vermaken.
Nae Vranckryck heeft hy sich gewend, die tael geleerd,
Dat weeligh land doorsien, en is weer t' huys gekeerd,
Met goede kennisse van spraken ende Steden,
Wtmuntend in de deughd en alle brave zeden,
T'huys synde, hoe heeft hy syn leven aengesteld?
Heeft hy oock ydelyck verquist syn Ouders geld?
o neen: maer heeft syn tyd met naerstigheyd versleten,
Om 't houden 't geen hy wist: wat hy niet wist te weten,
Hovaerdigh, noch gemeen, niet gierigh nochte ry:
Als een die niet aenvangd, of heeft daer reden by:

205 sinnen: gedachten, geest.
209 nutte: nuttige.
210 d'Eers beroemde trappen: de roemrijke trappen
van de eer.
213 van dat hy eerst: van het eerste ogenblik af,
dat hij.
215 hulpsame : behulpzame; ont-troek: onthield.
219 waer toe begaf hy hem: waar gaf hij zich aan
(over).
220 meest: gewoonlijk; toeval: omstandigheid;
vleyd: behaagt.
221 naerstigheden: ijver, werk.

222 witte: reine; nae te treden: te volgen, na te
streven.
224 wit: doel; doelen: richten; verkoor : koos.
226 vermaken: genoegen.
228 weeligh: rijke; doorsien: bezichtigd.
230 brave zeden: goede manieren.
231 aengesteld: ingericht.
232 ooek: misschien.
233 met naerstigheyd versleten: ijverig gebruikt.
235 gemeen: (te) gemeenzaam; noehte: noch; ry:
verkwistend.
236 een: iemand; niet: niets; reden: een bedoeling.
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Heusch in syn omme-gang, en deftigh in syn wesen,
Waeruyt men magh het boeck van syn gedachten lesen.
Beleeft by yeder een, voorsichtigh wat hy spreeckt,
240 Wat eyscht ghy van een man dat dese man ontbreeckt?
Van vrienden treffelijck, en treffelijck begoedight:
Wiens voorgang in de deugt, elck tot de deugde moedight,
Van goedertieren aerd, van' s lichaems brave stal,
Van Frische leden, iae in kort geseyt, van al
245 Het gheen den Hemel oyt verleenden aende menschen,
Op 't loffelijckst versien. Hoe sou de maeght dan wenschen
Bequamer man als hem? Die haer soo seer bemind,
Dat hy sijn levens lust aen hare liefde bind.
Hier sweegh de Veurspraeck op, doen antwoorden de Reden.
250 De maeght sal wis in Vreughd haer tijd met hem besteden:
Maer seght my Voorspraeck, die dees dochters saeck bewaerd
Heeft oock sijn liefd' in ha er een weder Liefd gebaerd?
[152]
Vermagh sy hem oock wel? Sy siet hem altijd garen,
En laet de Reden selfs wat red 'lick is, verclaren,
255 Gafhy tot antwoord weer. Partijen gingen uyt,
Doen quamen weder in de Bruygom en de Bruydt,
Tot wien mijn Moeder sprack, Deughtsame jonge lieden
U hertens wil en wensch sal naer u wensch gheschieden,
Margrieta ghy liefd hem, ghy Ornia lieft haer,
260 Weest dan in Godes naem noch Iiefelijcker paer,
Den Hemel gun u soo veel vreughts en heyIs te samen,
Als aen de blauwe Lucht oyt gulde sterren quamen,
Hier med' verdween den Raed, en ick vloogh yligh voort
Naer uwe woningh toe om u te houden wo art.
265 Nu dan vaert wel weerom, wilt alle traegheyt staken,
En tracht een Bruylofts dicht tot haren lof te maken:
237 diftigh,' ernstig; in,' wat betreft; wesen,' gelaat.
238 waaruit men zijn gedachten kan opmaken.
239 voorsichtigh,' lettend op.
241 van,' wat betreft; begoedight,' wat bezit betreft.
242 moedight,' aanmoedigt, aanspoort.
243 van 's lichaems brave stal,' wat het lichaam
betreft flink van gestalte.
246 op 't loffelijekst,' zo voortreffelijk mogelijk;
versien,' voorzien.
247 bequamer,' passender, aangenamer; als hem,'
dan hij is.
248 hare liifde " liefde voor haar.
249 hier . .. op " hierop; antwoorden,' antwoordde.
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250 besteden,' doorbrengen.
251 bewaerd,' verdedigt.
252 gebaerd,' gewekt.
253 vermagh,' mag (lijden); altijd,' stellig; garen:
gaarne.
254 selfs: zelf.
255 uyt: naar buiten.
256 in " binnen.
259 liefd: bemint.
263 hi~r med',' hiermede, vervolgens; yligh: snel;
voort: dadelijk.
264 om u te houden woort,' om woord te houden
tegenover u.
265 weerom,' op uw beurt.

270

275

Mits ging Cupido deur en liet mijn gansch verheught,
Iae tot de ooren toe bedoven in de vreught.
Om 't brave Huwelijck soo wijselijck besloten.
Och dat sy doch te saem soo veel ghelucx genoten,
Als drupplen waters, jae als sanden sijn in Zee!
En Haertjes op het Vee! noch wensch ick yvrig mee,
Dat gonst van groot en kleyn, aensienlijckheyt van staten
Veelvuldigheyt van schat, ha er nimmer magh verlaten,
Dat hare liefde groey, en dat haer vreught vermeer
In welvaert, voorspoed, deughd, Godtsaligheyt en eer.
FINJS.

267 mits: inmiddels; deur: er van door.
268 bedoven : gedompeld.
269 brave: edele, voortreffelijke; besloten: gesloten, waartoe besloten was.
270 genoten: deelachtig mochten worden.

271 sanden: zandkorrels.
272 noch: verder; yvrig: vurig; mee: ook.
273 gonst: genegenheid; staten: positie.
275 hare: hun; vermeer : vermeerdere, toeneme.
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[163]

B R UYDT-LO F S-GE SANGH.
Stemme:LesPagnola, &c.

1.

o Aerd bedeckt met bloemen u hoofd,
Treckt aen u geestighst' gewaed.
Apoll' de Lucht van Wo1cken beroofd,
U stralen blaeckeren laet:
5 En d'Hemel door u glans verheughd,
Tot teycken van ons groote vreughd:
Midts d'Opper-Heer soo braven Paer
In liefd' versameld heeft te gaer.

2.
10

15

Verçierd in 't aldersoetst' van haer ieughd,
Met gaven gansch ongemeen,
Met schoonheyd, ryckdom, wysheyd, met deughd,
Met brav' en wackere Ie' en,
Wiens sielen syn genomen in
Met onveranderlycke min:
Wiens herten beyd' in een vergaerd,
Se1fs d'Hemel (acht ick) heeft gepaerd.

3.
[164]

20

0 Godt! die d'hoogen Hemel bewoond,
U zegen stort over haer:
Met eer en lof haer dagen bekroond,
En hoed haer voor al gevaer,

2 geestighst' : bevalligst.
4 U: uw; blaeckeren laet: laat schitteren, gloeien.
7 midts: daar; soo bra ven Paer: zo'n voortreffelijk
paar.
8 versameld heeft te gaer: verenigd heeft.
9 ver çierd met: voorzien van
10 ongemeen: ongewoon.
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12 brav': flinke; le'en: leden.
13 wiens: wier; genomen in met: ingenomen door.
16 Se!fs d' Hemel: de Hemel zelf; acht ik: dunkt
me.
18 haer: hen.
19 haer: hun.
20 hoed: behoed; al: alle.

Hy sy haer hoofd, sy zy syn hart,
Haer lust syn vreughd, syn rou haer smart.
Geeft Heer (al syn sy met haer tween)
Sy staegh in sinnen blyven een.

4.
25

30

Dat twist, dat haet, quaed-klappende Nyd
Hun bey den geen onrust baer:
Maer dat haer liefd vermeerder altyd
Voorspoedigh van iaer tot iaer:
Dat haer geslacht vergrooten magh
Nae wil, nae wensch, nae haer behagh.
En als de dood haer leven scheyd,
Gund haer dan Heer de saligheyd.
Eynde.

23 met haeT tween : met zijn beiden.
24 sr: dat zij; staegh: steeds; in sinnen: van geest.
25 quaed-kloppende: kwaadsprekende; Nyd: afgunst.

30 nae haeT behagh: naar hun behagen.
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[165]

HARDER-LIEDT
Stemme: La Chime.

1.

5

Cluchtige, tuchtige Harderin;
Toertige, boertige, vrolicke Maeghd,
Seght, hoe lang sult ghy noch voor my de min
Veynsen, die ghy in 't harte draeghd,
Of ghy u quaet op myn gelaet,
'k Weet dat ghy myn nochtans bemind,
Want het betoond my al watter woond
In u Valley, dat ghy myn besind.

2.
10

15

Als myn u hondtje, dat plat-beckje siet,
't Wiggeld, het waggeld, het wispeld syn staert,
't Hippeld van vreughden, het strax na myn schiet,
't Weet nau wanneer het sich selven bedaert;
't Steeckt louter op syn geestige kop,
Sonder dat ick 't aenroer ofhou,
En 't si et my an, niet anders, dan
Of het met vlyt my seggen wou,

1 tuchtige: eerbare, ingetogene.
2 toertige: levendige; boertige: grappige.
4 veynsen: verbergen.
5 of gij doet alsof ge boos op me zijt.
7 betoond: toont, bewijst; het al: alles.
8 besind: bemint.
9 plat-: zacht?
10 wigge/d, waggeld: beweegt; wispeld: kwispelt
met.
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11 strax: dadelijk; na mijn: naar mij toe, op mij
af.
12 nau: nauwelijks.
13 louter: alleen; geestige: bevallige.
14 aenroer: aanraak; hou: beethoud.
16 met vlijt: aldoor.

3.
Meend ghy dat Silvia quaed van u peynst?

o neen, haer hartje dat brand als een vyer:
20

Maer dat sy haer nu dus voor u veynsd
Doetse quansuys om de manier.
Dit syn de re' en; een Maeghd wil gebe' en
Wesen, en lang van haer Harder gevryd:
Maer weet gewis, hoe schuw s' oock is,
Dat ghy haer seer behaeghlyck syt.

4.
25

30

Och kon ick spreken! of konde ghy maer
't Waggelen van mijn star~e verstaen!
Wat soud' ick u al verhalen van haer
Gluur~es en suchtjes die naer u gaen!
Titer ick sou strax al u rou
Wenden in soete vrolickheyd,
Wist ghy het geen dat sy alleen
Dickwils met tranen in d' oogen seyd.

5.

35

40

Titer is (seydse) myn hooghste vermaeck,
Titer is al myns levens vreughd,
Titer bemin ick, ick slaep of ick waeck,
AItyd gedenck ick aen Titertjes deughd.
Titertje vriend, die myn dus diend!
Ach! wat is 't my een groote smart,
Dat ick myn veyns aers als ick peyns!
Want ick bemin u in myn hart.

17 quaed van u peynst : u slecht gezind is.
18 een vyer : vuur.
19 haer veynsd: zich anders voordoet dan zij is;
dus: zo.
20 quansuys: voor de schijn; om de manier: omdat
het gewoonte is.
21 re'en: redenen;gebe'en: gesmeekt.
22 van: door; gevryd: met aanzoek vereerd.
24 behaeghlyek: aangenaam (dat gij haar zeer
bevalt).
25 konde: kont.

26 waggelen: bewegen, kwispelen; startje : staartje.
28 gluurtjes : blikken.
30 wenden: doen veranderen.
31 alleen: als zij alleen is.
33 vermaeek: behagen.
35 iek slaep of iek waeck: of ik slaap of dat ik
waak.
36 gedenck: denk; deughd: voortreffelijkheid.
39 veyns: voordoe; aers ols: anders dan; peyns:
meen.
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6.

45

Silvia, waerom schept ghy dan geneughd
In u en myn te quellen beyd?
Keerd doch, en doet wat ghy wesen meughd,
Soo sal in blydschap verkeeren ons leyd,
Soo sullen wy dan zy aen zy
Leven in alle soete lust.
Nu seght eens ia, myn Silvia,
Daer op word ghy van Titer gekust.

41 geneughd in te queUen: er genoegen in, (u en
mij) te kwellen.
43 keerd doch: verander toch; meughd: kunt.
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44 verkeeTen: veranderen.
46 soete: aangename; lust: genoegen.
48 daeT op: dan; van: door.

[166]

N IE UW -IAE R-LIED T,
Stemme: Si tanto gratiosa, &c. Fa!. 54.

1.

5

Waeckt Op om God te loven,
Ghy Christenen, en vierd den dagh van heden,
Doen ons den Heer van boven
Sond af syn soon, den Prince vande vrede,
Die uyt de nood, ons vande dood
Verlost heeft allegare,
Dus geeft den Heere
Behoorlick prys en eere
In 't Nieuw Iare.

2.
10

15

0 wild de vreed ontfangen
Die u van d'Hemel selfs nu word verkondight,
En niet na twist verlangen:
Op Gods genaed' u niet te veel besondight,
Met 't oude Iaer, laet allegaer
U oude boosheyd varen,
En wild u geven
Tot een Godsaligh leven,
In 't Nieuw Iare.

1 waeckt op: word wakker.
4 4: naar beneden; prince: vorst.
5 de nood van de dood.
6 allegare : geheel.
7 dus: daarom.
8 behoor/ick: naar behoren, zoals hij verdient;
prys: lof.

10 vreed: vrede.
11 seljs: zelf.
13 op: in vertrouwen op.
14 allegaer: geheel.
16 geven tot: begeven tot, overgeven aan, wijden
aan.
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3.
20

25

Houd doch altyd voor oogen
De ned'righeyt uws Scheppers, die geboren
Gevoed en opgetogen
Wierd in armoed: Als u dat komt te voren,
Steld d'hoovaerdy, dan aen een zy,
En schickt alsoo u zeden,
Dat ghy met trappen
Allengskens syn voetstappen
Nae mooght treden.

4.

30

35

Syn wysheyd sal u leyden
Na d'Haven, daer ghy eeuwigh in sult rusten.
O! wild u selfs bereyden,
En teugeld met syn woord u gayle lusten,
U boosheyd staeckt, met d'Harders waeckt,
En slaept niet in u sonden,
Op dat ghy wacker,
Wiedend' uws levens Acker
Word bevonden.

5.

40

45

Wanneer den Heer der Heeren
Het blauw gewulf sal van malkander trecken,
En 't al in vlam verkeeren;
De dooden uyt hun diepe graven wecken,
En eysschen dan, haer rek' ning van
't Geen door hun is bedreven,
So van boosheden,
Als yd'le wulpschc reden
In haer leven.

21 opgetogen: opgevoed.
22 komt te voren: te binnen schiet.
23 stelt aen een zy: schuif op zij, doe afstand van.
24 schickt: regel; zeden: manieren, levenswijs.
26 allengskens: langzamerhand.
31 teugeld: beteugel, toom in; gay Ie : geile.
34 wacker: te verbinden met word bevonden.

ik als.

38 gewulf: gewelf.
39 ' t al: alles; verkeeren: veranderen.
41 haer rek'ning: hun verantwoording.
43 50 .•• als: zowel ... als.
44 wulpsche reden: wellustige woorden.
45 haer: hun.

6.

50

o laet u dit beroeren!
Treed in u hart, wild met het Nieuwe Iare
Een nieuwen leven voeren;
En u geloof in Christum openbaren.
Vreest d'Hooge Godt, houd syn Gebodt,
Soo kan u niets besware :
Verheughd in deughd u,
Soo leeft gh'in ware vreughd nu
In 't Nieuw Iare.

46 beroeren: treffen.

51 besware : bezwaren, hinderen, deren.

237

[167]
Stemme : What ij a daye, or a Moneth, or a yeare, &c. Fol. 77.

1.

5

10

Wreede Cupido, gevleugelde Wicht,
Weelige, woelige, snelle, felle longen,
Die met u boogh, uwe pees, en u schicht
Hemel en Aerd, iae de Zee selfhebt bedwongen,
En nu door mijn hulp alleen
Syt so hoogh geresen,
Dat de Goden in 't gemeen
Uwe grootheyd vresen.
So dat ghy, trots en vry
Dagelijx mooght plagen
Godt en mensch, naer u wensch
En u wel-behagen.

2.

15

20

Waerom 0 Boe~e beloonje nu weer
Alle de deughden en hooge dienstbaerheden,
Die Dorotheus u toonde wel eer
Met soo bedruckte, benaude' ondanckbaerheden:
Ghy waert naeckt, sieck en verkleumd,
Ghy kond nergens leven,
Doen ick u, gantsch onbeschreumd,
Herbergh heb gegeven

1 wicht: schepsel.
2 weelige: dartele; felle: boosaardige.
3 schicht: pijl.
7 in 't gemeen: algemeen.
13 weer: in ruil.
14 deughden: diensten; dienstbaerheden: welwillendheid.
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15 wel eer: vroeger.
16 bedruckte: bedroevende; benaude': benauwende.
19 onbeschreumd: zonder vrees.
20 herbergh: onderdak.

In myn hart, daer u smart
In myn smart verkeerde,
En u pijn daed'lijck mijn
Pijn de helft vermeerde.

3.
25

30

35

Wat groote deughde bewees ick u meer!
Want de Natura had u gantsch blind geschapen,
Dartele schelmtie, doe karmde-je seer,
Midts-je nau wist te gebruycken uwe wapen:
En uyt gonst gaf ick iou doe
Niet alleen mijn oogen:
Maer mijn Vryheyd oock daer toe,
Met al mijn vermogen;
En nu laet ghy met quaet
My dees deughd belonen.
Boefjen kom eens weerom
In mijn hert te wonen.
Eynde.

21 daer: waar; u: uw.
22 verkeerde: veranderde.
24 de helft vermeerde : twee keer zo groot maakte.
25 meer: verder.

28 midts: daar; nau: nauwelijks.
29 gonst: genegenheid.
31 oock daer toe: nog bovendien.
35 eens weerom: nog eens.
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[168]

B R U Y D T - LOF S - GE D 1 C H T,
Ter Eeren
GUALTHERUS HENRICUS GUALTHERI,
Ende
CATHARINA HAGHEN.

't Is noch niet langh gele'en, dat uyt hun blauwe salen
De Donder-Godt Iupyn, zyn soon gebood te halen
De Goden al te saem, om met eerbiedigheyd
Te komen op 't Bancket, dat hy haer had bereyd,
5 't Welck doen het lose wicht, (myn oude Camerae*,
Dat my so menighmael verleyd heeft met een praetje)
Geworden is gewaer, is hy om leegh gedaeld,
En heeft, naer syn gewoont, my weer om hoogh gehaeld;
Tot in den Hemel toe, den Hemel vol van weel den,
loDen Hemel, die niet meer beduyd als sinne-beelden.
Wel (seyd ick) soetertje, myn hartje, dien ick min,
Wat hebt ghy met u vriend nu weder inde sin?
Waer op het wichtje weer, de gantsche Rey der Goden
Is by den Donder-Godt op een Bancket ontboden:
15 En wyl sy syn vergaerd, so kan het licht geschie' en
Dat ghy yet ongemeens sult tot u voordeel sien,
[169]
Waer uyt ghy stoffe schept om eenigh dicht te dichten,
En daer de menschen mee naer u gewoonte stichten.
lek was seer wel te vre' en, verheughd en onbevreest,
20 Want in dien Hemel had ick menighmael geweest,
Gualtherus Henricus Gualtheri, geb. 1592, raadsheer in het Hof van Friesland, trouwde 26 dec.
1619 te Leeuwarden met Catharina Hagen.
3 eerbiedigheyd: vertoon van eerbied.
4 haer: hun.
5-7 toen het listig schepseltje dit gewaar werd, is
hij ...
7 om leegh: omlaag, af-.
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11
12
13
15
16
17
18
20

soeterge: liefje; harge: liefje.
hebt inde sin: zijt van plan.
wichge: schepseltje.
wyl: terwijl.
yet ongemeens: iets bijzonders.
eenigh: een; dicht: gedicht.
stichten: te stichten.
had ~eweest: was geweest.

25

30

35

40

[170]
45

50

Daer sagh ick hoe de Go' on in hare setels saten,
Blygeestigh van gemoed, sy droncken en sy aten,
En Ceres brocht 't gewas, en Ganimedes schonck,
Een yeder greep de kroes, en elck om 't seerste dronck.
Ten laetsten, Iupiter verschudde trots syn hayren,
Waer op de Goden stil, en sonder spreken waren,
Elck schickten hem ter zyd, een yeder sagh op hem,
Die haer aldus aensprack met een verheven stem:
lek, die de Blixem schiet, en klater met het dond'ren,
Kan my (is 't niet wat vreemts?) nu nau genoegh verwond'ren
Van d'ongegronde pracht, en d'ydle grootsigheyd,
Die inde harssens van den mensch besloten leyd;
Want ick vermercke, dat sich veel doen Edel noemen,
En van hun afkomst en hun staten dapper roemen,
Iae achten haer te syn soo grooten eere waerd,
Als of sy waren Go'on, ia meerder op der aerd:
En Goden syn nochtans besield met hoge Geesten,
Sy menschen maer in schyn, en in de daed vaeck beesten,
Daer in noch wetenschap, noch konst, noch eer, noch moedt
Te stampen is, hoe eel sy worden opgevoedt.
Nu seght my groote Go'on, hert-kenners vande menschen,
Wie isser, die my sal vernoegen in myn wenschen?
En seggen my waerom d'een mensche so veel lof
Verdiend, en d' ander min? heb ickse uyt een stof
Niet al-te-saem gemaeckt? en ging Prometheus selven
Niet eenderleije vyer in hare boesems delven?
Hoe komt dan dat den een nu d' ander overtreft
In afkomst, zaet en aerd? en d' eene sich verheft
Tot Edel? en also al syn geslachte noemt,
Daer hy tot Boeren vaeck veel wyser menschen doemt?

21 hare: hun.
23 't gewas: de vruchten.
24 om 't seerste: om 't zeerst, om strijd.
25 verschudde: schudde.
27 hem: zich; op: naar.
28 haer: hen; verheven: luide.
29 schiet: werp; klater: lawaai maak.
30 nau: nauwelijks.
31 van: over; pracht: hoogmoed; grootsigheyd:
trots.
33 vermercke: merk.
34 staten: positie; dapper: zeer; van: over.
35 haer: zich.
36 meerder: meer.

37 en •.. nochtans: maar; jawel. .. echter.
38 in de daed: inderdaad.
40 eel: edel ook.
41 hert-kenners: harten-kenners.
42 die my sa/ vernoegen in myn wenschen: die mijn
wensen zal bevredigen.
44 min: minder.
46 eender/eije vyer: hetzelfde vuur; delven: verbergen, onderbrengen.
47 komt: komt het.
48 zaet: nakomelingschap.
49 a/so: zo.
50 terwijl hij mensen, die vaak veel wijzer zijn,
als boeren betitel t.
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Hier mede sweegh die Godt, en endighde syn reden.
Waer op Minerva uyt haer zetel is getreden
Met Mars verselschapt, en heeft met eerbiedighe' en
Dus d'hooge Godt lupijn geantwoord op syn re'en:
55 Eerwaerde Vader, dat den een eer op de trappen
Des lofs als d' ander styght, komt, of door wetenschappen,
Geleerdheyd, wysheyd, deughd, ervarenheyd en konst,
Of door de felle krygh, en door des kryghs-Godts gonst,
D' een word door syn verstand en wetenschap verheven,
60 Tot heerscher van het volck, en inde hand gegeven
Den staf van 't grootsch gebied, waer in hy dan betoond
Of in syn borst een e' el of one' el harte woond;
Want so hy in de deughd volhardt, en soo de Staten
Die hy besit, bestierd, dat alle Ondersaten
65 In voorspoed leven en in rust door syn beleyd,
En dat hy yeder recht, nae recht en billickheyd:
Die mensch word van elck een gehouden dan in waerden,
En voor een Godt ge-eerd, ia meerder op der aerden,
[171]
En d' ander wederom word door syn grootsch gemoed,
70 Wanneer hy onvertsaeghd het selve blijcken doet
Inde bebloede krijgh, in 't midden der gevaren,
Daer hy sich selven noch syn leven soeckt te sparen,
Tot dienste van syn land, maer door zijn moedigheyd,
Het flauwe volck verstout, en tot de krijgh aenleyd:
75 Niet anders, of sy tot een blyde Bruyloft gingen,
En meer door syn beleyd, als door hun kracht, bedwingen
Den Vyand van haer rust, die word met recht gevierd,
Tot Oversten erweeld, ge-Adeld, en Laurierd.
Dus synder op den Bergh der Eeren veel gestegen,
80 Op dese wys alleen word d' Adel eerst verkregen.
En op dat hun geslacht, hun kind'ren allegaer,
Oock souden treden in de spooren van haer Va'er,
51 hier mede: hierop; reden: redevoering, woorden.
53 met Mars verselschapt: in gezelschap van Mars;
eerbiedighe' en: vertoon van eerbied.
54 dus: aldus, als volgt.
55 eer: eerder.
58 felle krygh: wrede oorlog; gonst: genegenheid.
60 inde hand: hem in de hand, in zijn hand.
61 grootsch: trots; gebied: gebieden; betoond:
toont, laat zien.
64 bfstierd: bestuurt; ondersaten : onderdanen.
66 recht: berecht.
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67 van: door; gehouden in waerden: geëerd.
68 voor: als; meerder: als meer (nog).
70 wanneer hij laat zien dat dit onbevreesd is.
71 bebloede: bloedige.
73 moedigheyd: moed.
74 flauwe: matte, uitgeputte; verstout: opwekt,
moedig maakt; aenleyd: aanvoert.
75 niet anders, of: precies als o(
77 haer: hun; met recht: terecht; gevierd: geëerd.
78 overste: aanvoerder; erwee/d: gekozen; lauriprd:
gelauwerd.
79 dus: zo, op deze wijze.

85

90

[172]

95

100

105

110

Die noemt men Edel-lie'n, om dat sy souden mercken
Op d' Ouders Edeldom, en volgen hare wercken:
Maer soo dat niet geschied, en soo sy van haer aerd
Afwyckcn, zijn sy gonst, noch eer, noch Adel waerd.
Want Deughd baard Edel, die alleenich inde daden
Lof-waerdigh uytgerecht bestaet, of wyse raden.
Dit syn de redenen (0 groote God!) waer uyt
Den rechten Adel in, en van de menschen spruyt.
wel wyse Dochter, ghy hebt treflijck op mijn reden
Geantwoord (sprack Iupijn) waer door ick wel te vreden
En dapper ben vernoeghd, dies schenck ick u tot loon
Een beed; 't sy wat ghy eyscht, ick sweer u by mijn throon
En by den Blixem self, dat ghy die sult genieten
In spijt van die 't benijd, en wie het mach verdrieten.
lek danck u heuscheyd seer, sprack doe Minerva weer.
En de es' is dan de beed dien ick van u begeer:
Het rusteloose wicht heeft met syn heete schichten
Een lesscheloose brand doen inde boesems stichten
Van twee gelievekens, die beyde syn gedaeld
Van sukken Adel als ick voren heb verhaeld.
Den eenen een longman, die wijslyck in de sporen
Der deughden van syn Vaer treed, (dien hy heeft verloren)
Sijn Vader, segh ick, die door af-komst noch door gonst
Gestegen is tot staet: maer door syn eygen konst:
Wiens treffelijck verstand, wiens kloeck en deughdigh leven
Geleerd' ervarentheyd, hem waerdigh heeft verheven,
Tot roer en stuerman der Regierders vande Stad,
En hem, en syn geslacht bekroont met eer en schat:
Van wien soo menigh mensch, met swarigheyd beladen
Ontlast is en vertroost, door syn vers metste raden,
Wiens gryse hayren noyt de schand een vleckjen gaf,

83 die noemt men: noemt men die; om dat: opdat.
mereken : letten.
84 wercken: daden.
86 gonst: genegenheid.
87 alleenich: alleen; daden lofwaerdigh uytgerecht:
op loffelijke wijze verrichte daden.
91 wel: zeer; trefiijck: voortreffelijk.
93 dapper: zeer; vernoeghd: tevredengesteld; dies:
daarom.
94 beed: (de vervulling van een) wens; 't sy wat:
wat ... ook.
95 genieten: verwerven.
96 in spijt van die: trots ieder, die.
97 danck: dank voor.

99 wicht: schepsel; schichten: pijlen.
100 lessche/oose: niet te blussen; stichten: ontstaan.
101 gedaeld: afgestamd.
102 voren: hiervoor, eerder.
106 gestegen is tot staet: tot aanzien gekomen is;
konst: vermogen.
107 deughdigh: deugdzaam.
108 geleerd' ervarentheyd: beproefde ervaring;
waerdigh verheven: waardig bevonden.
110 schat: rijkdom.
111 swarigheyd: zwarigheid, moeite.
112 vertroost: geholpen; versmetste : schrandere;
raden: adviezen.
113 de schand: onderw.
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Maer die met eer en roem gedaeld is in zijn graf,
115 Nalatende tot lof, syn kinderen ervaren
In talen veelderley, en des geleerdheyds baren,
In wysheyd opgequeeckt, tot sedigheyd gewend,
In gulsigheden vreemd, in soberheyd bekend,
Met schatten soa versien, dat sy in 't heerlijck leven
120 Een Edel-man van staet niet hoeven toe te geven.
[173]
De Dochter wederom gedaeld van soa een man,
Wiens tweede men nu nau in Friesland toonen kan.
Die van syn kindsheyd af, niet wetende van rusten,
Wt de bebloede krijgh geschept heeft al syn lusten,
125 Die, als een longen Mars, heeft dickwils onvertsaeghd
Den vyand van syn land een koorts op 't lijf gejaeghd,
En mannelijck in ' t veld zyn eere heeft verkregen,
Die tot den hooghsten top der Eeren is gestegen,
Niet door syn vrienden gonst, niet door de Cuypery
130 Gelijck nu menigh doet: ma er heerlijck, door waerdy,
Door mannelijck in 't veld voor 't Vaderland te stryden,
En, als een ys'ren beeld des vyands last te lyden,
Door nut, door lof, door roem, voor 't Vaderland behaeld,
Die hy met wonden en weer-wonden heeft betaeld.
135 En soa op ,t laetst met eer bepeerld syn gryse hayren,
Als Capiteyn geweest ruym acht en dertigh jaren,
Als een die Colond, als een die Gouverneur
Geweest is, daermen had de vyand voor de deur:
Dit 'sAdel in der daed, dees twee, als die te samen
140 Versamen, mogen recht haer kinders Edel namen,
Als overtreffende in af-komst en waerdy
Veel snuyvers, die 't geweer doen binden op de zy,
Die suypen dagh en nacht, en houwen, steken, kerven,
G'lijck of den Adel waer door drincken te verwerven.
116 baren: vertoon.
117 tot sedigheyd gewend: aan zedigheid gewoon.
118 in: wat betreft; bekend in: bekend met.
119 versien met: voorzien van; in: wat betreft;
't heerlijck leven: hun leven als heer.
120 staet: positie.
121 wederom: aan de andere kant; gedaeld: afgestamd.
122 tweede: gelijke; nau: nauwelijks.
124 bebloede: bloedige.
126 koorts: doodsschrik.
127 mannelijck: door zijn mannelijk gedrag.
129 syn vrienden gonst: de begunstiging van ztin
vrienden; cuypery: omkoperij.
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130 menigh: menigeen; heerlijck: op voortreffelijke wijze; waerdy: verdienste.
132 Iyden: verduren.
134 wonden en weer-wonden: wonden en nog eens
wonden, wond op wond.
135 bepeerld: bepareld.
138 daermen: toen men.
140 versamen : zich verenigen; recht: met recht;
namen: noemen.
141 waerdy: waarde.
142 snuyvers: snoevers; geweer: wapen.

G'lijck een die met syn oogh des Hemels hooghte' afmeet,
Sijn voet set in een put, en smoord al eer hy 't weet,
Verval ick in een put van droefheyd en elende,
Dewijl ick, lief, mijn min naer uwe hoogheyd wende.

2 smoord: stikt.
3 flerval : val.
4 dewijl: omdat; uwe hoogheyd: u, die zo edel, verheven zijt; wende: wend of wendde?

145

[174]

150

155

160

165

Maer als ick recht aenschou dit lieffelijcke Paer,
Het is of ick syn Moer en Mars haer Vader waer.
Derhalven Hemel-vooghd versoeck ick dat u Godheyd
Niet achtend' op het wicht noch syn verwaende sotheyd,
Die garen minnaers plaeght, gund, datmen haer verleend
De gonst, dat luno hun beyd in 't huwelijck vereend.
't Sal soo (sprack lupiter) geschieden desen dage,
Om dat ghy hebt soo wel geantwoord op mijn vrage.
Terstond verdween den hoop, en ick was metter vaerd
Al eer ick daerom docht weer by mijn eygen haerd.
Doen onderstond ick my de straten door te jagen,
Daer hoorden ick hoe dat Gualterus zijn be-Hagen
Gevonden had in 't oogh van d'Ed'le jonge Maeghd
Die in des schoonheyds roem de hooghste Croone draeght,
Wtstekend' in de deughd, uytmuntend' in manieren
Die nae haer wil en wensch haer wesen weet te stieren,
En dat sy wederom op syne deftigheyd,
Geleertheyd, sta et en schat haer sinnen had geleyd.
Wel dan, geluckigh Paer, met alle heyl begoten,
Wiens huwelijcx verdragh in d'Hemel is besloten,
lek wensch u veel gelux, en dat ghy meught te saem
Vermeerderen de lof van uwe ouders naem,
Leeft vrolijck, leeft gerust, bly-geestigh in u vreughden,
Voorspoedigh in u Echt, volstandigh in u deughden.
Eynde.

145 recht: goed.
148 wicht: schepsel.
149 garen: gaarne; gund: vergunt; haeT: hun.
150 vereend: verenigt.
151 desen dage: vandaag (nog).
153 hoop: troep; metter vaerd: onmiddellijk.
154 aleer: nog voor.

155 onderstond ik my: ondernam ik, begon ik.
160 wesen: gelaat; stieren: sturen, regelen.
161 wederom: van haar kant; diftigheyd: ernst.
162 staet: positie; schat: bezit; ge/eyd: gezet.
164 besloten: gesloten.
168 volstandigh: volhardend.

245

[176]
Stemme: I'Orangee.

1.

5

Astrea lieve Maeghd!
Die in u hand~es draeght
De sleutels van mijns levens vreughd,
En al de wellust van mijn jeughd.
Ick acht-je, ick tracht-je te dienen staegh,
Met vlyt by nacht, by daegh:
Maer schoone! wat loone
Verkrygh ick voor de gonst dien ick u draegh?

2.
10

15

Ick sie de grootheyd van
U schoone gaven an,
Het braef cieraed van u ghesicht,
De toorts die vlammen in my sticht,
U lonckjes, als vonckjes vollieflijckheyd,
U treffelijck beleyd,
U leden, u zeden,
U reden vol vermaeck en deftigheyd.

3.

20

Maer, schoon, wijl ick dus sterck
U gaven hoogh aenmerck,
En die met alle lust aenschouw,
Verval ick in een put vol rouw,

4 wel/ust: geluk.
5 staegh: steeds.
8 gonst: genegenheid; draegh : toedraag.
9 sie ... an: aanschouw.
11 braif: heerlijk; ghesicllt : blik.
12 sticht: doet ontstaan.
14 treJfelijck beleyd: voortreffelijk overleg.
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15 zeden: manieren.
16 reden: conversatie; vol vermaeck: aangenaam;
(vol) diftigheyd: ernstig.
17 wijl: terwijl; dus: zo.
18 gaven hoogh: hoge gaven; aenmerck: opmerk.
19 alle: grote.
20 verval: val, kom terecht.

Mijn dagen, met klagen brengh ick nu deUt,
Is dat belooning veur
Mijn minne? Goddinne,
't Is seecker tegens reden dat ick treur.

4.
25

30

lek prijs u waerdigheyd,
Daer al mijn lust in leyd,
Die vier ick met mijn hooghste vlijt,
En ondertusschen heeft de Nijdt
Door tongen, gedrongen in u gemoed.
En mijn daer uyt gewroed.
't Is waerlijck beswaerlijck
Te boeten voor het geen een ander doet.

5.

35

40

23
24
2S
26
27
28
31
33

N u ben ick anders niet,
Als een die starren schiet:
En wijl hy naer den Hemel staerd
Valt in een put, die by der aerd
Door slaven, gegraven is onbekend:
Want ick, dewijl ick wend
Mijn ooghe, om hooghe,
N aer uwe vreughd, val in het droefste elend.

Goddinne: geliefde.
tegens reden: onverdiend; treur: moet treuren.
waerdigheyd: waarde, verdienste.
in leyd: in gelegen is.
vier: eer.
Nijdt: afgunst.
beswaerlijck: pijnlijk.
anders niet als: niets anders dan.

34 starren schiet: naar de hoogte van de sterren
tijd of plaats bepaal.
35 wijl: terwijl.
37 slaven: zwoegen; onbekend: zonder dat hij het
wist.
38 dewijl: terwijl.
40 uwe vreughd: u, die mijn vreugde zijt; elend:
ellende.

247

[177]
Stemme: Courante Françoise.

5

10

o Angenietje,
Mijn Honigh-Bietje!
Mijn vrolijckheyd, mijn vreugd!
Fonteyn van mijn geneughd!
Mijn soetste susje!
Mijn hooghste lusje!
Mijn alderwaerdste goed!
o Vrou van mijn gemoed!
Hoe langh sult ghy
U veynsen noch voor my,
Daer ick niet meer
Soeck of begeer,
Als u vermaeck en eer?
2.

15

20

Ghy schijnd te schuwen
't Geneuchelijck huwen:
't Welck sulcken soeten saeck
Is, en soo schoon vermaeck,
Dat alle de Geesten
Van menschen en beesten,
Iae wat de Son beschijnd,
Sich daer met vlyt toe pijnd.
Vlied ghy het geen
Tot lust streckt yeder een?

1 -bietje: -bijtje.
4 fonteyn : bron.
6 lusje: geluk.
7 mijn kostbaarst bezit.
8 Vrou: meesteres.
10 u veynsen: u anders voordoen dan ge zijt.
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11 daer: terwijl.
12 u vermaeek: wat u behaagt.
16 soeten: aangename.
17 vermaeek: genoegen.
21 pijnd : inspant.
23 lust: geluk; streekt: dient.

BOER TIGHEDEN

Ey ruymt van spys en dranek toond eerbare geneughd,
Weest droevigh als het past; maer vrolyck by de vreughd,
't Word beyd voor wysheyd en voor aerdigheyd gehouwen
Datmen somtyds de geck laet springen uyt de mouwen.

1 toond eerbare geneughd: laat gepaste genoegens zien.
3 beyd ... en: zowel ... als; aerdigheyd: iets vermakelijks.
4 dat men af en toe zijn dwaasheid botviert.

25

Daer al wat leeft
Sich toe begeeft,
En zijn vermaeck in heeft?

3.

30

35

[178]

Wat sal dat gelijcken?
Want eer-je kond kijcken,
Ofloopen, troude jou Moer,
Daer sy niet qualijck by voer.
En benje nu wyser
Als sy, die veel gryser
En ouder is als ghy?
Wat dat komt gantsch niet by.
0 schoon! slijt niet
U jaren in verdriet,
Maer uwe jeughd
Eerbaer verheughd,
Wijl ghy't verheugen meucht.

4.
40

45

50

Denckt dat de jaren
Dees Geestige hayren,
(Die ghy nu kruId soo gaeu)
Haest sullen maecken graeu,
En dat dese leden,
Soo Geestigh besneden,
Dit bol, swaek, jeughdigh lijf
Sal worden krom en stijf:
En ghy sult dan
Alheel niet weten van
De soetigheyd,
Daer elek van seyd,
Daer men u nu toe vleyd.

25 toe begeeft: aan overgeeft.
27 waar lijkt dat op?
30 qualijck: slecht (wat niet slecht voor haar
afliep).
34 dat komt gantsch niet by : dat geeft helemaal geen
pas.
35 slijt: breng door.
38 verheughd: vermaakt.
39 wijl: terwijl; meucht: kunt.

40 denckt: bedenkt.
41 geestige: bevallige.
42 gaeu : levendig.
43 haest: weldra; graeu : grijs.
46 bol: rond, mollig.
49 alheel niet: totaal niets; sW<1ck: teer.
51 seyd: spreekt.
52 vleyd: tracht over te halen.
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5.

55

60

65

Och! wilt u besinnen,
En wederom minnen
Die u soo troulijck miend,
Soo vierigh bid en diend.
Soo sulje met kusjes,
In vrolijcke lusjes
U dagen brengen deur,
Niet wetend van getreur,
En wordje weer
In 't end oud, sieck of teer,
Met alle vlyt
In uwe strijd
Worden gediend altijd.
Eynde.

54
55
56
58

wederom: van Uw kant.
miend: liefheeft.
vierigh: vurig; bid: smeekt.
lusjes: genoegens.
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61 weer: dan, op zijn tijd.
62 teer: zwak.
65 altijd: dat is zeker.

KL UCHTIGH TAFEL-SPEL.
Van

Melis Tyssen, een half-backen Vrijer, gaende van d' eene Vrijster nae d' ander
te vrijen.

5

10

15

20

Heer wat is hier al mooy goedje by melkaer!
't Segen lagh kijere, hoorje niet? hey, genavond alle-gaer.
Wel, hoe mach dit verweende goed dus op myn kycken?
Ia, sy deyncken, wat moijer Vrijer komt hier anstrycken!
Al sen klieren bennen op sen nieuwe snofs emaeckt,
Hy moet hier vrijen willen, ia, dats waer, dats recht op sen kop eraeckt:
Wangt goe mannen, as 't oock al is eseyd,
lek word een groot knecht: ick moet haest uytsien om een Meyd,
En dat ick een mooije Vrijer ben dat weet ick wel van buyten,
Dus wil ick het hijlicken eyntlick in men hart gaen besluyten,
En of ick ien sinlicke Vrijer ben, behoefje niet te vragen,
Kyck kynd, dat hemd heb ick al volle drie weken edragen,
En kyck ereys allegaer, hoe kraftige wit
Is 't, of icket van daegh ierst an etrocken had, en dit
Is alom dat ick suck helder blancker vleysjen ongder
Myn klieren heb, en daerom geeft het my oock gien wongder
Dat de Meysjes garen met my wegh willen, wangt sy souwen garen wat
blanx trouwen,
Is 't niet soo kynd, of sou jy mier van wat lanx houwen?
Maer wat dunckje van ien Vrijer die het dus euvelycke net klaerd?
Om de waerheyd te seggen, souje niet willen datje ien reys by hem te bed
[waerd?

Titel: half-backen: onnozele.
1 Heer: Heer (Jezus); goedje: meisjes.
2't Segen lagh: gezegend gezelschap?; kijere:
kinderen.
3 verweende : trotse.
4 anstrycken: aantreden.
5 snof: mode.
6 recht op sen kop eraeckt: precies goed geraden.

8 knecht: jongen, jongmens.
10 hijlicken: huwen; eyntlick: voorgoed; in men
hart besluyten : streven naar.
11 sin lick : verstandig, netjes.
13 kraftige: zeer.
15 vleysjen: vel.
16 geeft het my wongder: verwondert het mij.
19 euvelycke: geweldig.
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25

30

35

40

45

Nou Meysjes, bekyckme te degen, ben ick niet een mooije Vrijer?
Wat dunckje van myn broeck? dientse wel een hayr wijer?
En wordje noch niet op me verlieft? wee~e myn niet te helpen aen een
Kyck, wat ben ick kostelyck over men hiele lyf!
[wyf?
Wat heb ick daer ien fyn Ferwielen kin!
Wat ben ick ien reyn postuur van een mens as ick begin!
Wat heb ick daer een syd satynen neus die ick &ay~es weet te schicken!
Neen kijeren, ick ben sinlick, ick pas wel op myn sricken,
Myn aesingt en myn mongt staen altyd even net,
Besongder as ickse so een reys inde pruym heb geset.
En kyck ereys hoe het glimt, niet waer? aers noch aers
Ofhet ebiancket waer, bekyck het ereys te degen by de kaers.
En daerom en geeft het my oock gien wongder dat ongse Lysje Flebkous
soo geweldigh was op myn verliefd,
Wangt sy hetme wel (onger ongs eseyd) altemets met een nachjen
[geriefd,
En dan heb ick dickwils ehoord, datse dus pratende in heur sla ep gaet:
Waer mach onse Melis wesen? 0 Heer! hy is allangh veur de Duyvel om
[raepsaet.
Maer, wat wast een mooije knecht! Heer wat wast een goe sul!
Wat had hy blancker vleys! ia maer, wat had hy een lieve krul
Veur syn veurhooft! as icker noch om deinck, 0 lyden!
De lieffelycke langst, ick wod dat hy myn noch een poos vryden.
En dit Lysje, da~e 't wel verstaet, was al ien van de mooyste Meysjes van
[' t hiele Langt.
Maer nu, nu ben ick een aer giest eworden, ick vry nou met een aer
't Is met my sint verkierd, dat het niet en lyckt,
[verstangt.
Sint ben ick, ia wie weet hoe veel wel verryckt.
En daerom benne sucke slechte Heyligen voor my al bedurven,
Sint is myn groote Broer, Iochum Tyssen esturven,
Die hiel al selver huys: 't was al ien rycke Focker da~e dat mient,
En van hem heb ick e-erft een gouwe ring met een eel Kasrient,
Drie broecken, vier wambessen, en thien nieuwe kragen,

21 te degen: terdege.
24 kostelyek: prachtig.
25 Ferwielen: fluwelen.
28 sticken: kledingstukken.
30 inde pruym: alsof men "pruim" wil zeggen.
31 aers noch aers: niet anders.
36 hy is veur de Duyvel om raepsaet: hij is voorgoed
weg.
39 0 lyelen: 0 hemel (eig. Gods lijden).
40 /iqJelycke: aardige; langst: kerel; wod: wou.
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41 datje 't wel verstaet : begrijp dat goed.
42 een aer giest : een andere kerel; vers tongt : opvatting.
43 sint: sedert; verkierd: veranderd; dat het niet en
lyckt: dat het geen overeenkomst heeft met daarvoor.
45 slechte: eenvoudige.
47 die hiel al se/ver huys: had een eigen huishouding; datje dat mient: weetje.
48 eel Kastient: edelsteen.

so Wat dunckt iou susje, sou sucken Vrijer gien Vryster behagen?
Noch kreegh ick drie oorkussens, die waren estickt en enayt
Met spaensjes, met soom~es, vol strickjes deur malkaer edrayt
Met vyf steken in ien, dubbelde roosjes, stickseltjes en daer peerl~es
[boven op kynd,
Daer leyd Melis nou so macklyck in dat hy wel een kermis-pop schynd,
S5 Iy soud iou verwongderen datje de frayigheyd saeght van iou imboelen,
Wangt ick heb wel ses banckwercks kusses, en seven Spaense stoelen.
Noch veel potten, pannen, ketels, kannen, en allerley huysraet,
Die ick as ick dus uyt vrijen gae, al puntighjes t' huys laet.
En nou ick so versien ben van klieren en reyner huysraetje,
60 Nou geef ick Lysje de sack, ick tap het nou uyt een aer vaetje,
Wangt sint ick myn parmantigh aesingt begon te steken onger de groote
[Moncksieurs,
Kreegh ick van puyck van Meysjes niet dan al te veel keurs.
Nou dunckme dat Lysje slim enoegh te geefis,
My docht ierst datse mooy was, maer nou dunckme dattet een leelicke
[teef is.
65 Sy het een kamelotte aesingt, met een neus die t' overdadige net is,
Wangtse rondom met robynen, diamanten, en puystige peerlen beset is.
Sy het ien paer Fursette wangen, jy soudter iou tavongd wel me lijen,
Met een paer lippen, men souwer een hutspot af snij en.
Haer kin trouwens is profytlick in de slachtyd, om kalfs-klauwen op of
70 En haer rugh is mooi rongd om pensen op te schrappen.
[te lappen,
En noch duysend angdere frayigheden meer, die ick niet en kan afmalen,
Sou men uyt haer genuchelyck aesingt konen halen,
En daerom geef ickse de sack, en ick wil weer gaen sien nae een aer.
Alle sien moer, ick heb vry wat beter sin in iou as in haer,
7S Laet ereys kycken, wel hey, iae wel ick segh dat ick volkomen mis
Indien ghy de Rib niet bent die uyt myn lyf enomen is,
Iae wel weest ghegroet, weest ghegroet, jy daer myn hart en myn siel
[nae haeckt,
Benje daer? och moer! ons gebenedyde Hylick is in 't Paradys emaeckt,
52 Spaen~ies: Spaanse afwerking van linnengoed;
soomtjes: zoompjes.
53 peerItjes : kralen of parels.
55 datje: als je; imboelen : inboedel.
56 banekwerek: banken?
58 puntighjes : in de puntjes, netjes.
60 Nou geef iek L. de saek: nu stuur ik L. weg.
61 parmantigh: deftig; trots; Moneksieurs: monSleurs.
62 puyek van: de beste soort; keur: keus, gelegenheid tot kiezen.

63 slim enoegh: erg genoeg; te geef: goedkoop.
65 kamelotte: als van kamelot (oosterse stof),
lelijk rood, pokdalig; t' overdadige: te.
67 Fursette: als van groffluweel;jy soudter iou me
lijen: je zou er genoegen mee nemen.
69 of lappen: in stukken slaan.
72 genuehelyek: liefelijk.
74 alle sien moer: kijk eens aan, meisje?
75 iek mis: ik vergis me.
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80

85

90

95

100

105

Iy bent die geen, dien ick staegh trou en vroom bedien,
Och iou aesingt heb ick te nacht in 't hartje van myn droom esien,
En doen worden wy gereveleert datje soud worden myn Wijf,
En nou ick iou sie, nou lacht myn hart, myn siel, en al 't goetjen an myn
Myn lief, myn suycker, myn heunigh, myn pap, myn bry,
[lijf,
Myn murgh uyt myn gebient, ick moet ien beetje by
Schicken, wel hoe dus weersoordigh? hebje gien sin in myn kijnd?
lek ben Melis Tyssen die ghy al vry wat selden inde wyn vynd,
lek ben spil-penning noch quist-goed, ick hou het al suynighjes by
Wel hoeje wilt moer, ick sal al weer gaen sien na een aer,
[malkaer,
Genavond ionge Dochter, genavond Vaer
Moet jy dan seggen; Maer ick ben een longman op 't beste van myn
[leven,
En daerom sou ick myn garen in d' Huwelyke Staet gaen begeven,
lek ken fraey lesen en schryven, ick ken veelderley Talen,
Gelyck (laetme sien) Duyts ken ick altyd veur ierst, en Franx daer souwje
[myn miester niet in keunen halen,
Noch ken ick Engels, Iteljaens, en 't Latyn gaet myn ofjy weet niet hoe
[soet,
Gelyck by exempel, Ego non possum parum, Heer ick en mach geen
En wat leden aengaet, souj e in hiel Europe
[koe-voet,
Geloof ick vastlyck myns gelyx niet konen belopen,
Wangt ick ben van passe dick, van passe dun, van passe lang, van passe
lek ben geen scherewincke1, noch geen dick pens, wat my schort, [kort,
lek heb een putjen in myn wang, een kloofjen in myn kin,
En een beetje sproten, dat' s vande negen schoonheden as ick myn wel
Twee oogen die 50 bruyn as ien git in myn hooft staen,
[versin,
Met een hals, niet waer, 500 blanck als een Swaen?
lek hou al myn tuyghje reyn, fix en vaerdigh.
En wat dunckt iou, ben ick niet een moije Meysje waerdigh?
Och datje myn wyf waert! ick sou iou so gedienstigh wesen,
lek sou iou water halen, ick sou iou pietercely helpen lesen,
lek sou iou daer houwen sitten op ien stoel met ien kussen altoos,

79 vroom: goed.
81 worden wy gereleveert: werd mij duidelijk?
(wy = my?)
82 goetjen: gereedschap (obsceen).
85 dus weersoordigh: zo afwijzend.
86 aI vry wat selden : heel zelden.
87 spil-penning: verkwister; quist-goed: doorbrenger.
88 hoeje: zoals.
89 Vaer: vader; vriend.
90 Maer: neen maar.
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93 altyd: althans; veUf ierst: om te beginnen.
97 belopen: aantreffen.
98 van passe: juist van pas, gepast.
99 scherewinckel: scharminkel.
101 sproten: sproeten.
102 bruyn as ien git: donkertintelend.
104 tuyghje: gereedschap.
107 pietercely: (obsceen) vrouwelijk schaamhaar;
lesen: verzamelen.
108 houwen sUten : laten zitten.

110

115

120

125

En komen altemets vraghen, hoe vaerje Schaepje? hoe vaerje myn soet
[Butter-doos?
Iy soud niet mier doen as jy selven wod, en slapen so lang as 't iou lusten,
En wie weet hoe dickwils dat ick iou op eene nacht wel kusten,
lek sou iou al wel besorgen kynd, ick heb self een groot stuck langd,
En daer van kryge wy soo veel turf as men in een hiele ia er verbrangd:
En daer souwe wy by 't vyer sitten met ien volle kan,
En ick sou seggen avous wyf: en jy soud seggen ick bedanckje man:
lek sou iou smorgens rygen, klien, en op-proncken wel te degen,
la iou klieren met een schoone scheuijer reyntjes ofvegen,
lek sou iou schoenen swarten, iou schorteldoeck bynen, en dienen iou al
o Moer! ick ben al wat een man met eeren wesen mach. [den dagh,
lek sou iou kousjes warmen eer jyse aen iou gebenedyde voetjes
Gingt trecken, ick sou' s morgens hiel vroegh, soetjes
Opstaen, en 't huys uyt vegen, en 't as op rapen,
En dan sou ick seggen, gemargen wyfjen, hebje al wel te nacht eslapen?
Somma, ick sou iou so koestren, knoff'len en behagen,
Datje iou in 't minsten over myn niet soud' hebben te beklagen.
En wilje 't noch niet doen? soo sal ick hier gien Vryster krygen na myn
[wens,
So mach ick dit glas wyns gaen lappen uyt een duyts hart in myn pens.
Nou ick mach gaen kijeren, dat heb ick al in myn vleys,
En hebje myn nu langh ghenoegh van veuren besien, besieme van afteren
[oock een reys.

109 altemets: van tijd tot tijd.
112 al: aldoor; besorgen: zorgen voor.
116 klien: kleden.
118 schorteldoeck: schort; bynen: binden.

121 soetjes: zachtjes.
123 gemargen: goedenmorgen.
124 knoff'len: betasten.
128 mach: moet.
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Stemme: 'tEnge/sch Schoen/apperken, &c.

1.

o Elementen wat ick hoor!
Wat duysent fransche blancken!
't Is 't ouwe deuntjen nae as voor,
Syn dit geen loose rancken?
Myn liefbegind te wenden weer,
En meerdert myn elenden seer,
God schen de Meer,
Houd sy my voor een Door?
2.
10

15

Doen ick nochtans ierst by heur quam,
Sy sey, och lasper lanssen!
lou liefd ick soo ter harten nam,
Dat ick wel met iou sou danssen
Op 't soet geluyd van 't minne-spel,
't Welck myn gemoed, myn sinnen sel
Van binnen wel
Verheugen eelen stam.

3.

20

lou aesingt is soo byster braef,
Het heeft schier nergens lyck naer:
't Waer nut men iou een V ryster gaef
Die duysend gulden ryck waer.

1 E/ementen: (Gods) elementen (bastaardvloek).
2 b/anck: zilveren munt (i stuiver).
4 rancken: streken.
5 wenden: veranderen.
7 schen: schende; Meer: merrie; meid.
8 Door: dwaas.
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12 sou: zou willen.
16 ee/en stam: edele man.
18 het heeft schier nergens /yck naer: het heeft bijna
nergens zijns gelijke.
19 nut: nuttig, goed.

Och! 'k heb iou so beseten lief,
En dat om iou secreten dief,
Die t' eten hief
Uyt 't kousje van ons Aef.

4.
25

30

Mits klouden sy my in myn baerd,
En gingh pal als een Vorst staen.
lek docht, 0 bloed! dit het een aerd,
Hier sal ick nu een worst braen.
Maer doen ick quam met duwen by,
Sy sey: Vaer laet dat stuwen vry,
De duwery
Word hier soo niet eklaerd.

5.

35

40

Wel hoe sal ick het brouwen dan?
lek kan 't niet anders klaren.
Sy sey: jy most myn trouwen man,
Eer jy so voort woud varen.
lek sprack om ongeval te vlien,
'k Meen iou myn trou voor al te bien,
En 't sal geschien
So haest als 't wesen kan.

6.

45

Dit wierd besloten, maer noch kost
My 't loose hoertje plagen,
Sy sey: 'k en derft niet, of ick most
Het ierst myn moertje vragen,
lek docht, hier speeld Sint feite mee,
Doch 'k veynsde myn al wel te vree
Gesteld, en lee
Om haest te syn verlost.

22 secreten: geheime.
23/24 die mij liet drinken?; kou~e: schaamdeel.
25 k/ouden: krauwde.
27 dit het een aerd: dit is de moeite waard.
28 obsceen vgl. zijn bokking op haar rooster
braden.
29 quom by: aan boord kwam.
30 stuwen: dringen.
32 eklaerd: verricht.

33 brouwen: aanleggen.
38 voor al : om te beginnen.
40 so haest: zodra.
41 kost: kon.
43 derft: mag het; most: zou moeten.
45 SintfeIte : St. Valentijn. Hier: de duivel.
47 lee: leed.
48 hoest: spoedig.
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7.
50

55

Dit duurde so iaer uyt, iaer in,
't Was, wilt iou hoop niet laten,
Al is 't myn Moer noch niet van sin,
lek salse wel bepraten:
Maer 't was al 't ouwe deuntjen weer,
Dies sal lasper lans seun~e seer,
Nu Teun~e meer
Niet bidden om haer min.

8.

60

65

Sy weet haer mongt so pruyts so scheets
Nu in de pruym te vlijen,
Bat ja, s' is waerd datmen veelleets
Om harent wil sou lijen.
Sou sy geen roosjes kacken? hoe,
Haer lieve naersje swack noch moe
Staet vlack daer toe,
Sy is geweldigh steets.

58 pruyts: preut~; scheets: spottend.
59 pruym: plooi.

60 Bat ja: welja.
62 roosjes kacken: haar gevoeg doen.
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63 naersje: achterste.
64 v/ack: helemaal.
65 steets: stads.

Stemme : Maeyken myn Lief wat sul/en wy maken? &c.
SPANGIAERTS.
1

5

Beso los manos myn soete schelm~e,
Myn lieve Liefken como Ie va?
Het is nu tyd dat ick myn he1m~e,
Myn kruyd, myn lood weer halen ga.
Alarm, alarm, tsa Boeren tsa,
De kans is nu eens weer verkeerd,
Bevamos Vino, laet druck verdwyne,
Los Espagnoles syn weer begeerd.
ITALIANEN.

o Bella figlia, aamor mia!
10

15

Myn hoop, myn troost, myn Koningin.
Wilt u met myn, u Lief, verblijen,
A poco, poco, recht naer myn sin,
Neemt nu de krygh weer een begin.
Beviamo bene, koele vocht,
Laet ons bedryven by Boere wyven
De oude ltaliaensche nocht.
FRANCOISEN.

20

Tire Ie Vin, sa spoelt de glasen,
Faictes grande chere laet droefheyd staen:
En laet ons roepen, tieren, rasen,
Vive la guerre de krygh gaet aen,
Tsa lustigh tsa, laet 't glas omgaen,
lek moet nu pooijen: want ick sal weer
De Boeren plagen, 't kan nu niet dragen
Of ick een daeldertje meer verteer.

Stemrne. maken: doen.
5 tsa: vooruit.
6 verkeerd: gekeerd.
16 nocht: genoegen.

17 sa: vooruit.
22 pooijen: zuipen.
23 drogen: schelen.

259

ENGELSCHEN.
25

30

En ghy ó Nobel English Souidiers,
Die garen si et een pretty weneh:
OGentelmen ! wiens stercke schouders
Het Nederland diend voor een treneh.
Set nou your swiethart vppon a beneh,
And kiss her, kiss her vry dagh en nacht:
Laet nu iou pycken niet slaplyck wycken,
Want de krygh is op de iacht.
HOOGHDUYTSCHE.

35

40

Meyn liebste Schatseleyn last ons nich trauren,
Dan der krieg fangt wieder ohn,
Hael mich ter Teubel, die loose Bauren
wil ich ytsunder fexieren thun,
Bis ich bekom eyn guten lohn,
Dan die Fried hat yts ein loch,
Nun last ons laufen, fressen und sauffen,
Die Bauren mussens betzalen noch.
NEDERLANDERS.

45

Ghy N ederlandsche Bootsgesellen,
Geboren kryghs-luy te zee, te land,
Wilt u met ploegen niet langer quellen,
Maer neemt de wapenen by der hand,
Het vuyr des kryghs is inde brand,
Dies raed ick dat ghy lustigh laet
De Spaensche boelen u handen voelen,
En weerd het heymelyck verraed.
FRIESEN.

50

32
36
38
47
49

Myn leave Bauckje, myn swiete Famke,
Het bruyt ous 't jylt, as ick 't fersin?
Het deale Gabbe barstu dus jamke?
Is dy de holle heel op de rin?

is op de iacht: is onderweg.
ytsunder: in 't bijzonder;fexieren thun: plagen.
yts: nu (jetzt).
hoelen: vrijers.
Pamke: meisje.

ik als.

50 Wat kan ons het geld schelen, als ik 't zo wil.
51 Het deale: wat duivel; harste: ga je te keer;
Jamke: erg.
52 is je hoofd helemaal op hol?
ik als.

55

Ia Bauckje Iia:f, ick sis, ick bin
So bIy, dat ick korts riucht opsprong,
Het tusin kroone, de krieg gaet oone,
Dat mecket dat ick van freughde siong.
LATINISTEN.

60

Vos studiosi genaemt Studenten:
Die u geld vast hebt verteerd
Met danssen, springen, met batementen,
En niet een kruym daer voor geleerd,
Qui per plateas des nachts grasseerd,
Verkoopt u boecken, koopt goed geweer,
En wilt met d' andre, nae 't oorloogh wandren,
De boeren queUen van boven neer.

53 ik sis: ik zeg.
54 korts: kortgeleden; riucht: recht.
55 Wat duizend kronen, de oorlog begint.
56 siong: zing.

58 vast: snel.

59 batementen : toneelvertoningen.
62 geweer: wapen.
63 wandren : trekken.
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Stemme: My Mistris sings no other song, &c.

1.
lek weet niet wat myn Vryster schort,
Sy ldaeght dat ick haer eer verkort,
Maer 'k heb haer daer in noyt misdaen,
Want ick haer maer soende,
Niet schad'licks doende,
Want ick haer maer soende,
En liet haer gaen.

2.

10

En of de soete bolle Meyd
Quansuys haer lieve schae beschreyd,
Al seyd sy, 't is met my geschied:
lek ben bedurven,
't Is al verkurven,
lek ben bedurven,
Gelooft haer niet.

3.
15

20

Maer, Lief, waerom is 't dat ghy treurd?
Heb ick in 't kussen yet verbeurd?
lek sal 't verbet'ren, kom, kom by my:
'k Sal iou geen seer doen
Als ick iou weer soen,
'k Sal iou geen seer doen,
Gelooft het vry.

2 verkort: te kort doe.
9 quansuys: in schijn; lieve: aangename.
10 geschied: gedaan.
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16 yet verbeurd: iets misdaan.
17 verber' ren: goedmaken.

4.

25

En wilje worden voort myn vrouw?
Siet hier ick sweer u by myn trouw,
En by myn lan-Oom, dat 's veel geseyd:
Ghy sult verwachten
Veel soete nachten:
Ghy sult verwachten
Veel vrolickheyd.

5.
30

35

Ghy sult al eten dat u lust,
Daeghs ende 's nachts worden gekust,
Met gecken, iocken en boertery,
Sult ghy vaeck voelen
Het lieflyck woelen,
Sult ghy vaeck voelen
Yet fraeyts by my.
Eynde.

22 voort: terstond.
24 by myn Ian-Oom : bij de bank van lening.
29 al: alles.

31 boertery: spel, scherts.
35 Yet fraeyts : iets fraais.
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KLUCHTIGH T'SAMEN-GESANG
VAN DRY PERSONAGIEN.

een half-backen Vrijer.
LYSJE FLEPKOVS, syn Vryster, een deurtrapt Meysje.
GRIET KAECKS, een Waerdinne.
KNEUS IOOSTEN,

Stemme: Pekelharings. Ofte, Pots hondert tausent Slapferment.

KNEUS
I

5

10

15

lae wel het moet sint felten doen, dat ick niet aen de Meyd
Ken raecken, daer myn hart, myn sin, myn siel, myn lyf op leyd,
lek hebse nu gevryd wel thien of twalef dagen,
En sy en wil geen ia noch seggen tot myn vragen.
En is dat niet de plaegh? lek vraeght iou allegaer,
Wy gingen gister avongd uyt kuijeren met melkaer,
lek vraeghden of sy wou my tot haer man verkiesen ?
Neen, sey sy, Vaer: ick sou daer aen te veul verliesen.
Dus meugh jy na een aere Meyd (verstaeje dat wel) gaen,
Want siet; ick seg iou eens voor al, jy sta et my gans niet aen,
Iy bent een kalen Duyvel, iou goed is door de billen,
Dus al wou ick iou schoon, myn Moer en sou niet willen.
Wel (seyden ick) myn soete kynd, hoe spreeck jy doch dus fel?
Een duysend gulden, of een ding, sal my geworden wel,
Wanneer ick maer een reys aen 't Hylicken kan komen:
Dus, 0 myn soete schaep! wilt daer niet eens van dromen.
Iae wel, summi summarurn, sy gaffer al niet om,

Titel: half-backen: onnozele; deurtrapt : ervaren,
gemeen.
1 sint feiten: St. Valentijn, de duivel.
2 op leyd: naar streeft.
8 Vaer: vriend.
9 aere: andere; verstaeje dat wel: begrijp je dat
goed.
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11 door de billen: verteerd.
12 al ... schoon: ook al.
14 of een ding: of zo iets.
15 Hylicken: huwen.
17 al: helemaal.

Tracht niet arghlistelyck een Maeghd van 't pad der eeren
Te leyden door den dronck, wilt ghy haer min begeeren,
De straffe volgt de sond, dus wilt de sonde vlie'n:
Want die een anders schand soeckt, sal syn eigen sien.

1 arghlistelyck: arglistig, met boze bedoelingen.
2 wilt ghy begeeren: streeft gij naar.
3 volgt: volgt op; vlie'n: vermijden.

20

25

30

En nochtans moet ick maken dat ick weer by haer kom,
En of ick dan al schoon by haer eens kom te raken,
So seyd sy: wegh lan Hen, jy meught my niet vermaken.
lae wel, wat dunckt iou kijeren, en soumen niet wel sot
Haest worden als men so van' t Meysken word bespot?
En siet, ick kan 't niet laten, ick moetse nochtans vrijen,
Al sou ick schoon om haer thien duysend dooden lijen.
Want s' is so kraftigh mooy, so mooy, dat 't niet en lyckt,
o kijeren saegh jy eens hoe dat haer backus pryckt!
En gaet sy over straet, haer lieve leden trillen,
Och denck ick dan, maer moer, wat hebje een mooije el1e-boogh!
En dan begin ick my inwendigh te verblijen,
En denck, hoe sullen wy noch eens te samen vlijen!
LYSJEN

35

uyt

Wat staen ick lang te praten: ick wil voort nae haer gaen,
Maer beyd, wat hoor ick ginder? beget daer komt sy aen.
Hoe siet sy dus bedroeft? wat of haer vreughd bedwingt?
lek wed sy ons terstond een treurigh Liedtjen singt,
lek wil my hier soo lang wat voegen gaen in 't duyster,
En singt sy dan wat aerdigs, ick wed ick dat beluyster.

Stem: Courante Serbande, Fol: 89.

LYSJEN

40

Geen liefde, geen trouwe, geen deughde nochte eer,
Vindmen nu by de loose longmans meer,
Sy seggen veel wonders, sy klagen van groote smart,
Sy noemen ons Meesterssen van haer hart,
Sy noemen ons al haer geneughd,
Iae de Voedsterssen van haer Ieughd,
Sy noemen ons haer leven: maer
Och! och! sy dencken 't niet een hayr.

19 of ... al schoon: ook al.
21 kijeren: kinderen.
25 kraftigh: zeer.
26 backus: gezicht.
32 beyd: wacht; beget: bij God.

35 voegen: begeven.
39 veel wonders : veel vreemde dingen.
40 Meesterssen : meesteressen.
42 Voedsterssen : voedsters; levengeefsters.
44 dencken: menen.
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2.
45

50

Sy prysen, sy loven ons tot den Hemel toe,
Wy syn so schoon, sy weten' t selfs nau hoe.
Ons oogen syn helder, ons voorhoofd hoogh en wit,
Ons hayr is geel al is 't so swart als git,
Sy noemen ons al te gelyck
Gratieus, eerbaer, en deughden-ryck,
Iae duysend dingen meer daer by,
Maer ach! 't is al flickflooijery.

3.

55

60

rck heb een Vrijer die Knelis loosten hiet:
Hy vryd my vaeck so hittigh dat hy swiet,
Het is een longman, soo treftigh van gelaet
Dat hy de rest al veer te boven gaet:
Syn wesen staet soo stemmigh staegh,
Gelyck een Dorp-sot alle daegh,
Het vrijen weet hy op syn duym,
En hy sou niet lachen om een pruym.

4.

65

Hy sal hier wel komen dewyl ick noch wander hier,
Want dat plach soo te wesen syn manier:
Hy schynd my te minnen, maer ick acht hy met my spot,
En ach! ick ben al heel op hem versot,
Syn bruyn oogen, syn mooije mond
Heeft myn ionck hart al heel doorwond.
o Knelis loosten ! lieve Vaer!
Had ick iou in myn armen maer.

Stemme: Pots honderd tausent slapferment, &c.
KNEUS

Hoe nu myn soete Suyckermond? hoe benje dus bedruckt?
48 geel: geelblond.
54 hittigh: vurig; swiet: zweet.
55 tr~rtigh: voortreffelijk; gelaet : uiterlijk.
60 om een pruym: om it>ts van weinig waarde.
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61 wander : wandel.
65 bruyn: donkere.
67 Vaer: vriend.

LYSJEN

70

Om dat myn saeck in 't minste my niet nae myn sin geluckt.
KNEUS

75

Tut, tut, nu laet iou schreijen, kom, kom myn soete dier,
Laet ons eens gaen nae buyten, wat doen wy langer hier?
Daer sulle wy om soete melck, en room met suycker dineken,
En daer de klare koele wyn uyt groote roemers drincken.
Ha, ha, wat dunckt u daer af? dat sal verseker wesen
Sock in iou lieve borsten, en dat sal iou genesen.
LYSJEN

80

Hoe soud' ick met u uytgaen, ick ben doch niet gekleed?
lek heb geen kraegh, geen schorteldoeck, geen huyf, noch niet een beet:
En sagen dat de Meysjes, sy souwen met my gecken,
Maer wilje na myn wachten, ick salse aen gaen trecken.
KNEUS

Och ia myn eygen hartjen, al duerden 't noch so lang.
LYSJEN

wel aen dan Knelis Ioosten, siet daer myn Vaer dat 's gang:
KNEUS

Neen, neen myn lief, also niet, wy moesten so niet scheijen.
LYSJEN

Wat wilje van myn hebben? Knelis. Een kus most iou geleijen.
LYSJEN

85

Een kus, dat' s een kleyn principael, al waerter acht of thien
KNEUS

wel aen myn hart, myn ingewant, myn lyfhet sal geschie'n,
Och! och! hoe smaeckt my dat! och ick moet noch een reys.
71 dier: meisje.
75 verseker: voorzeker.
76 soek: zog.
78 sehorteldoe' k : 1chort; niet een beet: in het geheel
niets.

80 na myn: op mij.
82 dat' 5 gang: daar ga ik.
85 een kleyn principael : een kleinigheid.
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LYSJEN

90

95

in, doch blyft after de deur staen luysteren.

Nu mallert, nu adieu, adieu. Knelis. Wat het sy blancker vleys!
Hoe sal ick (hoop ick) daer noch eens op sitten pruyssen!
Maer beyd, hoe sal ick dat doch met een abelheytjen kuyssen?
lek moet my eens bedencken: ha! 'k heb my al bedacht,
Wy gane flus na buyten toe, dan is sy in myn macht.
Daer sal ick dan een kanne wyn met suyker doen bereijen.
En dan sal ick ha er na de mond soo soet weten te vleijen
Dat sy my sa! bescheyd doen op 't geen ick haer toe-drinck,
lek wed sy kryght haer komtje vol al eer sy daer op dinckt.

Stemme: D' Engelsche fa la la, la la la, &c.

100

Want suyckerde wyn loopt soetjes in,
Fa la la, la la la, la la la leyne,
En dat is de Meysjes recht na haer sin,
Fa la la, la la la, la la la leyne.
Lysje singt achter de deur staende.
LYSJE

Hy meend my te loeren met de wyn,
Fa la la, etc.
Maer ick wed hy sal self eerst droncken syn,
Fa la la, etc.
105

Die andere iaeghd, staet selve niet stil,
Fa la la, etc.
Dat sal hy bemercken, doch niet met syn wil.
LYSJE:

uyt

Fa la la, etc.

89 pruyssen: schuimbekken, zwelgen.
90 abelheyijen: handigheidje; kuyssen: opknappen,
klaarspelen.
92 flus: aanstonds.
95 bescheyd doen: (de dronk) beantwoorden.
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96 kornije: aarsje, gatje; dus: zij wordt dronken.
97 suyckerde: met suiker gezoete; loopt soeijes in:
gaat aangenaam naar binnen.
102 loeren: bedriegen.

Stemme : lek ben tot Amsterdam gewesen, hu, hu.

KNEL.

110

Wel soete hartje, benje daer weerom?
Laet ons gaen kuijeren met melkaer,
kom, kom,
lek sal u brengen op een goeden aart
Daer wy vrolick sinne.
LYSJE.

Wel aen myn Vaer, kom gane wy dan voort,
KNEL.
115

Hier woond de Waerdinne.
Hou, hou, Griet Kaecks, komt voort hier veur en doet op,
GRIET.

Wel wie raest sa voor myn deuren? Kn. lek klop:
GRIET.

Neen: ick most iou naem eerst weten
Eer ick u laet inne.
KNEL.
120

Knelis Ioosten ben ick geheeten.
'k Wed wy komen binne.
GRIET.

125

Wel Knelis Ioosten, benje daer? welkom,
Wat hadje garen lieve vaer? Kn.: Goe Mom,
Suyckerde wyn en leckere bancketten,
Fa la la, etc.
GRIET in:
Wel ick sal 't hier datelyck gaen setten,
Fa la la, etc.
LYSJE.

Nu Knelis maeckt het niet te grof, stil, stil,
113 sinne: zijn.
116 hou: hei daar; voort: dadelijk.

123 Goe Mom: goed bier.
124 baneketten: gerechten.
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KNEL.

130

Hoe-? macher niet een soen~en of met wil?
0 jy bent sucken soeten soeten sackje!
Fa la la, etc.
LYSJE.

Knelis, my dunkt iou schort maer een quackje,
Fa la la, etc.
GRIET.

135

Knelis loosten, als 't iou gelieft sit an,
lek heb iou nou na lust gerieft: Kn.: Wel dan
Har~e Barents, soete Butterdoosje,
Fa la la, etc.
Sit wat by, komt eet en drinckt een poosje,
Fa la la, etc.

Stem:LaPiearde, &c.

KNEL.
140

145

Myn toeverlaet, myn vreughd,
Myn troost en myn geneughd,
Die alleen my helpen meught:
Toond u wat bly,
Dit breng ick dy
Tot aenden grond,
Met een kusjen voor u mond.
LYSJEN.

150

Om u te doen bescheyd
Met alle billickheyd,
Daer toe ben ick wel bereyd:
Keerd het maer om,
't Sal wellekom
My wesen weer.
KNEL.

Welsiet daer, wat wilje meer?
129 niet wil: zonder tegenzin.
130 saekje: liefje.
132 quaekje: malligheid.
135 na lust: zoals je verlangde.
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144 dit breng iek dy: dit glas leeg ik op Uw gezondheid.
147 doen beseheyd: (de heilwens) beantwoorden.

LYSJEN.

155

So ghy myn wil en wens
Voldoen wilt, lieve mens!
Lapt het noch eens in iou pens.
KNEL.

160

165

Twee tegen een,
D at' s tegen re,en:
Maer Liefste, siet
lek sa! het doen; wyl ghy 't gebied.
Dat' s uyt, komt hier Waerdin
En schenckter weer wat in,
So 't geweest is, meer noch min:
Drollige meyd,
Doet my bescheyd,
En drinckt het uyt,
Lapt het schoon~es in iou huyt.
LYSJEN.

o Vrijer! dit 's te veel,
170

En meerder als myn deel,
't Moet nochtans a! door de keel.
Dan sult ghy
Twee glasen my
Bescheyd doen weer.
KNEL.

lae by Gort~ al waer het meer.
LYSJE.
175

Het valt my veel te bang.
KNEL.

180

Ghy leppert al te lang,
Wat, sa lustigh, gaet u gang,
Drinckt het leegh
Met een veegh.
Wat dat is wel.

156 lapt: giet.

158 tegen re' en: in strijd met recht en billijkheid.
161 uyt: leeg.
163 meer noch min: meer noch minder.
164 drollige: snaakse.

174 by Gort: bij God.
176 lepperen: met kleine teugjes drinken.
177 sa: vooruit.
179 met een veegh: in één ommezien, snel.
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LYSJE.

Doet my twee bescheyd. Kn.: lek sel.

185

o Lief! al waerter thien,
Als icker dy me dien,
So sa! 't dadelyck geschie' n.
Dit gelter nae toe,
Siet wat ick doe.
LYSJE.

Wel gaet dan voort,
Drinckt, so doet ghy als ghy hoort.
Knelis droncken synde, singt uyt het Vleysboeck,
Op de wyse: Als ghy dan komt inden Hage, &c.
KNEL.

190

Meysje met iou blancke billen
En iou blond gekruyfde hayr,
Soud jy niet een reysje willen
Met een landsknecht hier of daer?
Tirittum fa sol la. Tirittum fa sol la.
LYSJE.

195

200

Wel, hoe spreeckt ghy doch dus paerdigh
Knelis loosten ? lieve man
Soud' ick so strax wesen vaerdigh,
Als ghy maer gaet singen van
Tirittum fa sol la ? etc.
Nu, nu, dat mach ick niet velen,
Tierd iou wyslick, houd u stil,
Meent ghy so terstond te spelen
Met my, naer u wensch en wil
Tirittum fa sol la, etc.
KNEL.

205

Hebt ghy 't wel oyt ondervonden?
't Is een soete nering, kom
Lieve Lam! de domme honden
Byten vaeck malkand' ren om,
Tirittum fa sol la, etc.

185 Ditgelter nae toe: dit gaat er op los.
188 singen uyt het Vleysboeck: ontuchtige liederen
zingen.
194 paerdigh: tochtig.
196 strax: dadelijk; vaerdigh: klaar, bereid.
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199 mach: kan; velen: dulden.
200 Tierd: houd, gedraag.
205 nering: bedrijf.
207 malkand'ren: malkand'r er?

LYSJE.

210

Wat, die woorden syn te glandigh,
Benje dol? ofbenje mal?
Drinckt die glaesjens uyt knaphandigh,
Wie weet of ick dan niet sal
Tirittum fa sol la, etc.
KNEL.

215

Als ick iou daer me kan dienen,
Kom, ick lapse in myn gat.
LYSJE.

So, so, nu heeft hy stroo bienen,
Hy is wel te degen sat,
Tirittum fa sol la, etc.

Stemme: Pots honderd tausend slapferment, &c.
LYSJE.

Kom, lust iou wat te slapen, so leght u hier wat neer?
KNEL.
220

Ia, een kleyn hallef uurken, het hoofd doet my so seer,
Myn suycker~e, myn waerde, ey laet my met myn hoot
Een weynigh rusten doch in u gebenedyde schoot.
LYSJE.

225

Kom, kom myn Knelis loosten, myn eygen soete Vaer,
Leght hier iou hoofd in mynen schoot, en legt iou lichaem daer,
En slaept dat het iou gaet aen 't hart, so soe~es as jy meught,
Wie weet hoe dat dy noch beslaet dyn voorgenomen vreughd?
waerdinneken so 't u gelieft, haeld my een weynigh hier
Een tinne schuttel, en daer by een rauw ey drie of vier,
lek sal u moeyten wel seer eerelyck betalen.

209 glandigh: hittig, wellustig.
211 knaphandigh: dadelijk.
216 stroo bienen: benen zo slap als waren ze van
stro.
217 te degen: ter dege, voorgoed.
Stemme. s/apferment: slapperment (bastaardvloek)
= sacrament.

221
226
227
229

haat: hoofd.
beslaet: afloopt.
een weynigh: eventjes.
eerelyck: naar behoren.
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GRIET.
230

wel blyft een weynigh hier, ick sal 't iou strax gaen halen.
LYSJE.

Welnu leght daer en slaept ghy rechte droncken snuyt,
lek wed ick sal u nu wellustigh strycken uyt,
Tot spiegel van all' andere longmans, die garen souwen
Bedriegen dus met list die eerbare Iuffrouwen.
GRIET.
235

Daer syn de rauwe eijeren en 't schuttelken daer by.
LYSJE.

Hier sal ick nu gaen maken van een excellente bry.
Wilt ghy dan ondertusschen het tafel-goed wegh dragen.
Nu, nu, my dunckt de Eijers syn bekans genoegh geslagen.
Sy giet hem d' Eijers inde boxen.

240

Nu, dat dan in syn boxen behendighlyck gesmeten,
So meent hy, als hy wacker word, dat hy hem heeft bescheten.
Siet so, leght daer myn soete man, so moeten sy al varen
Die Dochters met bedriegery tot oneer brochten garen.

ln.

Daer word gespeeld terwyl hy slaept, ten lesten wacker synde,
singthy.
KNEL.

245

250

Daer heb ick nu een soete slaep in myn Liefs schoot gehadt.
Ia wel, wat droes is dat? hoe ben ick hier so nat?
Wat toovery is hier? ick kan 't by Gort niet weten.
Maer; nae dat ick hier voelen kan, my dunckt ick ben bescheten.
De pocken hael de Meyd, dat haer sint felten schen,
Nu merck ick eerst te recht dat ick verraden ben,
Want hoe ick 't meer en meer beruyck, so merck ick lieve keijeren
Dat ick my niet bescheten heb, maer dit syn rauwe eijeren

231 rechte droncken: stomdronken.
232 strycken uyt : bedriegen.
237 tafel-goed: eetservies of tafellaken.
238 bekons : bijna.
239 boxen: broek.
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241 moeten: mogen.
244 wat droes: wat duivel.
247 De pocken hael: de duivel bale; schen: schende.

Die my die loose hoer heeft in de broeck gegoten,
Daer voor sal haer de droes het lyf aen stucken stoten.
lek wil de droes besweeren dat hy haer brengt by my,
lek wed moer, ick vergeld dy noch dyn loose boevery.
Hy maeckt een Circkel met eenige Characteren, ende singht
op de wyse vande Engelsche fa la la, doch die fa la la
syn hier met woorden uytgedruckt:
255

260

Nv Duyvel, siet, ick besweere dy voort,
By Starren, by Locht, by Hemel, by Aerd,
By Zee, by Hel, by Zuyd en by Noord,
Dat ghy u hier met de Meyd openbaerd.
De loose Hoer heeft my bedrogen,
Daerom besweer ick dy thienmael meer:
Kom brengtse hier datelyck voor myn oogen,
lek sal het haer wel vergelden weer.
Sy hangt een clap-busse met nat bosse-kruyt aen syn aers,
en steeckt dat in brand, hy verbaest synde, singt al
loopende op de wyse:
Wy twee syn hier alleen, &c.

265

Wat drommel voel ick hier?
My dunckt ick ben vol vyer.
0 myn aers is in brand!
o myn aers is in brand!
o myn aers is in brand!
o myn aers! 0 myn aers!
Gort schen de Duyvel en die loose flaers.

Lysjen alleen uyt, singt
Op de wyse: De Mey die ons de groente geeft, &c.
270

Ghy longmans die uyt vrijen gaet,
De eere houd voor oogen,
Want quaed beloond syn Heer met quaed,

254 moer: meid; Characteren: tekens; bezweringsformules.

258 openbaerd: vertoont.
269 flar",: slet.

275

275

280

285

In 't end word ghy bedrogen.
Die door des droncks arglistigheyd,
Of and're lapperijen,
Een Maeghd van 't padt der eeren leyd,
Sal nimmermeer bedijen.
So ghy een Dochter eerlyck mind,
Laet haer dat eerlyck weten:
Maer soo ghy sulcx schandlyck begind,
In 't end word ghy bescheten.
Want soo ghy doet, sal u geschie'n,
Dat spreeckwoord kan niet liegen:
Dus wilt dit als een spiegel sien,
En wacht u voor 't bedriegen.
Stem: ' t Schaep dat voer naer Alckmoer.

1.

290

Flus was ongse Truy so mooy,
Sy setten heur mongtjen inde plooy,
En dat bekoorden Ioosje.
Och! (docht hy) had ick iou nou int hooy
lek soende iou wel een poosje.

2.

295

Joosje teegh syn Moertjen aen,
Myn pols (seyd hy) begind te slaen.
Och! och! het is te byster,
lek moet terstond uyt vrijen gaen,
En soecken my een Vryster.

3.

300

Dus Moer~e geeft my doch een wyf,
Of neemt de broeck strax van myn lyf,
En brengtse by de snijer,
Want siet, myn leden worden styf,
Dus moet de broeck wat wijer.

275 lapperijen: zwelgerijen.
277 bedijen : slagen.
281 bescheten: bedrogen.

276

286 Flus: zoëven.
291 teegh aen: sprak aan.
293 byster: erg.

4.

305

Maer dat ik een reys nae Truytjen teegh,
lek wed, ick kreegse met een veegh,
En maeckten haer myn Bruydtje,
Doet so (seyd sy) dat is te deegh,
Loopt al iou best nae Truy~e.

5.

310

Hy ging iou duwen aen de wynd,
Och Truy~en (seyden hy) lieve kynd
Wat benje een mooije Meysje!
lek wedmen in al de Stad niet vynd
Suck e' eler blancker vleysje.

6.

315

Iy bent waert e-eert, e-groet,
Want siet, jy bent soo suykerigh soet,
lek sou iou wel schier licken.
Staet stil (seyd sy) jy malle bloed,
Of ick sla iou de kop an sticken.

7.

320

Hoe nu myn soete butterdoos ?
Hoe benje doch soo kraftigh boos
Dat jy myn vel wild touwen?
Iy weet wel dat ick iou verkoos
Veer boven and're Vrouwen.

8.

325

En weyger jy my noch een soen?
Wie sou toch dat van iou vermoen?
lek meende dat jy myn lief hadt.
Neen, neen, 'k heb met iou niet te doen,
Want ick iou voor een brief schat.

301 dat: gesteld dat, als.
305 al iou best: zo snel mogelijk.
306 iou: je (ethische datief); duwen aen de wynd:
vliegen.
315 sticken: stukken.

317 kraftigh: erg.
318 touwen: ranselen, looien.
324 niet te doen: niets te maken.
325 voor een brief schat: voor een malloot
houd, niets waard acht.
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9.

330

Dus pack iou hier terstond van daen,
Of 'k sal iou de kop aen flarden slaen
En dat met dese schoenen.
Neen, neen, so wil ick liever gaen,
Wegh met die harde soenen.
Eynde.
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Stemme: Was Bommelalire so pritty a play, &c.
1

5

Is Bommelalire soo groote geneughd,
Dat het beyd ouden en ionge verheughd,
So laet ons eens quélen, en lieffelyck spélen
Van Bommelalire bom, bom, bommelalire.
Bom ti bom, bom ti bom, bommelalire bom.

2.
Geen Koning so grootsch in Hoflycke weeld,
So prachtigh, so machtigh, so ryck, of hy speeld
wel dickwils uyt minne, met syn Koninginne
Van Bommelalire, bom, &c.

3.
10

Geen Iuffrouw soo edel, so prachtigh van staet,
Hoe tenger sy schynd, en hoe deftigh sy gaet,
Of sy sou alle dagen het spul wel verdragen
Van Bommelalire bom, &c.

4.
15

Geen Meyd in de keucken, hoe drock sy 't oock heeft,
Al koocktse, al smoocktse, die niet een reys weeft,
Al sietse wat smeerigh, noch isse begeerigh
Na Bommelalire bom, &c.

5.

20

Daer 's niet Capteyn, noch niet een Soldaet,
Hoe vreeslyck hy siet, en hoe dapper hy gaet,
Of hy loopt wel in 't bosjen, en speeld met syn trosjen
Van Bommelalire bom, &c.

2 beyd ... en: zowel ... als.
6 grootsch: aanzienlijk, prachtlievend.
10 staet: praal.

15 smoocktse: smoort ze; weeft: verlangt, streeft.
19 vreeselyck: vreesaanjagend.
20 trosjen : gevolg?
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6.

25

Daer 's niet een Professor noch niet een Student,
Hoe vast hy de boeeken in 't hooft heeft geprent,
Die niet een reys geeren in 't boeck sou studeren
Van Bommelalire bom, &c.

7.
lek wed men geen Advocaet vinden sol,
Al had hy 't schoon drocker als drock met syn rol,
Of hy sou vaceren en gaen procederen
Van Bommelalire bom, &c.

8.
30

In 't land en is noch Rechter noch Schout,
Al is hy in 't vangen wat wreed en wat stout,
Of hy sal syn boeten wel laten versoeten
Met Bommelalire bom, &c.

9.
35

Daer 's niet Doctoor, noch niet een Barbier,
Ofhy sal wel eens seggen tot een mooy dier:
Moer wilt u niet schamen, kom, laet ons te samen
Van Bommelalire bom, &c.
10.

40

Geen Quacksalver klapt so dapper van schat,
Van kruyden, van salven, van dit en van dat,
Of hy houd vehementen, veel van de unguenten
Van Bommelalire bom, &c.

11.

45

Daer 's niet een Speelman hoe schoon hy oock queeld,
Hoe-wel hy op Velen en Cyters al speeld,
Die niet een reys garen me' e speeld op de snaren
Van Bommelalire bom, &c.

26 sol: zou.

27 met syn rol: met de lijst van processen.
28 vaceren: afwezig zijn; bezig zijn, vakantie houden.
34 Barbier: chirurgijn.
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35
36
38
40

dier: meisje.
Moer: meisje.
klapt: praat; dapper: geducht; schat: rijkdom.
vehementen: geweldig; unguenten : zalven.

12.
Geen Drucker noch Setter, hoe nauwje hem oock wacht,
Of hy neemter syn tyd toe by daegh of by nacht
Om letters te setten en Vormtjes te netten
Van Bommelalire bom, &c.

13.
50

Geen Schoen-maker is so smeerigh gebeckt,
Of als hy een Vryster de schoenen aentreckt,
Hy denckt mooije Meysje, mocht ick iou een reysje
Van Bommelalire bom, &c.

14.
55

Daer 's niet een snijer die 't laken ofknipt,
Die niet een reys mee op de ketel en stipt,
Ia die syn partje niet speelt met syn hartje
Van Bommelalire bom, &c.

15.

60

In 't kort: daer is niemand soo oud of soo kranck,
't Sy doof, het sy blind, 't sy kreupel, 't sy manck,
Al souwense hippelen, so willense stippelen
Op Bommelalire bom, bom, bommelalire
Bom ti bom, bom ti bom, bommelalire bom.
De vvoorden van dit Liedt geen suyv' re ooren krencken,
Maer argh vaer heur in 't lyf die 't arghste daer uyt dencken.
Eynde.

46 nauw: nauwlettend; wacht: bewaakt, bespiedt.
48 Vormtjes : zetvormen ; netten: natmaken.
55 op de ketel stipt: een dompelende beweging
maakt (erotisch).

56 sm partje . .• speelt: zijn aandeel neemt in b.:t
spel.
60 hippelen: dansen.
64 argh: kwaad, slechte kwaal.
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ALFABETISCHE LIJST VAN BEGINREGELS
Aensiet, 0 Vesbia! hoe vreemd ick word
gekruyst 47.
Aeole! houd doch u winden in toom 102.
Al-eer des Hemels oogh, de veel-besiende
Son 179.
Als u 't geluck toe lacht 149.
Also de groote glans van phcebi gulde stralen lal.
Apollonia lief! schat-kist van alle deughden 194.
Astrea lieve Maeghd 246.
Aurora had noch nau haer Paerden in de
wagen 59.
Bedroefd u nu met recht ghy welgemoede
Friesen 36.
Beso los manos myn soete schelmtje 259.
Blydschap van mijn vliet, Laet ick mijn bereyen 69.
By ruymt van spys en dranck toond eerbare
geneughd 248.
Cluchtige, tuchtige Harderin 232.
Cupid', onlanx gele'en 45.
Cupido, hoe heeft u mijn liefs gesicht bedrogen 44.
Dartele Schaepjes gaet weyden in 't groen
205.
Datmen eens van drincken spraeck 158.
De groote gonst, die ghy betoond 79.
Deughdrijcke Bruyd, 0 alroem-waerde
maeghd 192.
En word het glaesjen lichter 146.
Flus was ongse Truy so mooy 276.
Geen liefde, geen trouwe, geen deughde
nochte eer 265.
Ghy die hier sijt vergaerd 188.
Ghy, die op d' over-groote vreughd 166.
Ghy die u lusten schept uyt aengename
vreughd 17.
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Ghy longmans die uyt vrijen gaet 275.
Ghy vrienden van dit paer, soo wel vernoeghd 109.
G'lijck een die met syn oogh des Hemels
hooghte' afmeet 244.
Goddinne van u tijd, ten rechten waerd
genoemd 127.
Goddinne, wiens minne, mijn sinnen altyd
27.
Had ick duysend ijsere tongen 15l.
Heer wat is hier al mooy goedje by melkaer 25l.
Het glas van mijn geneughd 156.
Hoe komt Jetske, sis het my 14l.
Iae wel het moet sint feiten doen, dat ick
niet aen de Meyd 264.
Ick had voor desen (so doen ick noch) 74.
Ick kocht van Venus-kind noyt minnekramery 72.
Ick weet niet wat myn Vryster schort 262.
Ieughdige Nimphen, die 't boerten bemind
25.
In 't huwen kan men 't niet wel elck te passe
maecken 112.
In 't midden vande nacht, doen 's Hemels
blauwe rocken 29.
Is Bommelalire soo groote geneughd 279.
Is dit niet wel een vreemde gril 23.
Is 't nut datmen de toorts, die 't vuyr heeft
aen gesteken 136.
Kom, lust iou wat te slapen, so leght u hier
wat neer 273.
Kond' Orpheus stemme 202.
Lieflocksters van de min 111.
Loflycke vrienden, hier vergaerd 134.
Luchtige Maeghden, datmen u vraeghden
199.
Meysje met iou blancke billen 272.

Mijn lief, mijn hoop, mijn troost, mijn
vreughd 67.
Mijn soete Coninginne 84.
Myn toeverlaet, myn vreughd 270.
Myn troost, myn hart 147.
Na dat de bruyne nacht met haer gestarde
rocken 220.
Na dat de gryse Vorst zyn wit gheflockte
kleed 208.
Nu Bruygom schilt vry uyt 143.
Nu, Jongelingen syt ghy kranck 195.
o Aerd bedeckt met bloemen u hoofd 230.
o Angenietje 248.
0, cierlijcke cieraed 48.
o eenigh voedsel van myn ieughd 158.
o Elementen wat ick hoor 256.
o Friesen! treurd en klaeghd 177.
o Nymph seer hoogh van waerd 218.
o schoone Corinna, vooghdesse van myn
siel139.
o uyr vol vrolyckheden 96.
o Vorst! beroemd met reden 174.
o Vriesland! so vol Deugden, als ick een
Landschap weet 86.
Of in een dagh, in een maend, in een iaer

172.
Onlanx gheleden doen ick 's Hemels blaeuwe boghen 118.
Overschoone vrou, cieraed van onse tijd
54.
Princesse die mijn siel gebiedt 98.
Schept ghy veel vreughds 190.
Schone Margariet 169.

Seght doch mijn licht 72.
Snachts doen een blauw gestarde kleed 113.
So d' oude Plato selfs (die met sijn wyse reden) 161.
So myn yemand quam te vragen 136.
Stil, stil een reys 51.
Suyvere, schoone, vermaecklijcke Maeghd
116.
't Gouddradigh hayr 197.
't Is noch niet langh gele'en, dat uyt hun
blauwe salen 240.
't Is noch niet langh ghele'en, doen phrebi
gulden waghen 76.
Tracht niet arghlistelyck een Maeghd van
't pad der eeren 264.
Vroet-vrouwen van de lust, die met een
soete vreughd 19.
Vrou-voedster van mynjeugd 124.
Waeckt op om God te loven 235.
Wanneer ghy by de wyn syt, soeckt u te
vermaken 24.
Wanneer Vrou-Venus komt verselschapt
met haer staet 88.
Want suyckerde wyn loopt soetjes in 268.
Wat drommel voel ick hier 275.
Wat schijnd daer voor geraes te schat'ren
in mijn ooren 38.
Wat vlammen voel ick in mijn droge boesem blaken 89.
wel op mijn Musa heel vrolijck van zin 57.
wel soete hartje, benje daer weerom 269.
Wreede Cupido, gevleugelde Wicht 238.
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DE MELODIEËN BIJ STARTERS FRIESCHE LUSTHOF
INLEIDING

Van de liedboeken met wereldlijke liederen die in het begin van de 17de
eeuw in Noord-Nederland verschenen, hebben er vooral drie recht op
onze bijzondere belangstelling, omdat zij behalve de teksten ook een groot
aantal melodieën hebben overgeleverd. Het zijn: de "Druyven-Tros der
Amoureusheyt" van Pieter Lenaerts van der Goes (Goes 1602), de "Friesche
Lusthof" van Jan Jansz. Starter (Amsterdam 1621) en de "Neder-Landtsche
Gedenck-clanck" van Adrianus Valerius (Haarlem 1626) met resp. 59,
26 (in de druk van 1634: 44) en 76 uitgeschreven melodieën. Van bovengenoemde werken is dat van Valerius het enige, dat bij alle liederen de
melodie in notenschrift opgetekend geeft; zowel de Druyventros als de
Lusthof geven voor een groot aantal liederen de melodie waarop ze gezongen konden (moesten) worden, slechts met een naam of een versregel,
de z.g. wijs-aanduiding aan, waarschijnlijk wel, omdat men die melodie
toentertijd als voldoende bekend kon veronderstellen.
Bij alle drie werken valt in wijzen en wijsaanduidingen het internationale
karakter van het melodiemateriaal op. Naast Nederlandse - en deze zijn
in de minderheid! - vindt men hier zo goed als in ándere werken in deze
tijd vooral Franse en Engelse en verder enige Italiaanse en Duitse melodieën
voorgeschreven. Met de Druyventros heeft de Lusthof slechts één, en wel
een Franse, melodie gemeen, nl. "Gelijck als de witte Swane" = "Mon valet
que peut il faire", terwijl "De Mey die ons de groente geeft" zeer veel
overeenkomst vertoont met de melodie, die in de Druyventros wordt aangeduid als "Den Riderom fa fa la la". Veel groter is het aantal melodieën,
dat bij Starter èn Valerius beiden voorkomt: niet minder dan 26, te weten
11 Engelse, 11 Franse, 2 Italiaanse en 2 Nederlandse (?), waarbij de benamingen bij beiden nagenoeg dezelfde zijn; in latere verzamelingen treffen wij
déze en andere melodieën zeer dikwijls aan juist met de beginregel van
Starters teksten, waaruit men mag concluderen, dat diens gedichten een
grote bekendheid genoten en zeer geliefd waren.
Deze internationale oriëntering is één van de kenmerkende eigenschappen
7

van de zeventiende-eeuwse (huis)muziek; men kende veel melodieën van
buitenlandse herkomst, had er smaak in en maakte er een gretig gebruik
van bij het "spelen en zingen", zoals men op veel muziekbundels uit die
tijd gedrukt vindt; voor de liederen zal men zich het procédé zó hebben
voor te stellen, dat de dichters: Starter, Bredero, Hooft e.a. reeds bij het
dichten van hun tekst een bepaalde melodie in de gedachten hadden (vgl.
ookJ. H. Brouwer,JanJansz. Starter p. 56). Wáár wij ook om ons heen zien,
overal treft ons dit internationale repertoire in bundels met vocale of instrumentale muziek; behalve de hier besprokene noemen wij nog: het
handschriftelijke z.g. "Luitboek van Thysius" ± 1630 (uitgave J. P. N.
Land, 1889), "Der Fluyten Lusthof", een verzameling eenstemmige melodieën met variaties door Jr. Jac. van Eyck (1646; uitgave1957 door G. Vellekoop, in 3 delen) en het "Klavierboek van Anna Marie van Eyl" (1671;
uitgave Frits Noske, 1959); als voorbeeld van de verzamelingen met geestelijke liederen worden hier slechts de bundels Extractum Catholicum (1631)
en Gulde Jaers Feestdagen (1635) van J. Stalpert van der Wiele genoemd.
Een tweede karakteristiek verschijnsel is het grote aandeel, dat de dansmelodieën in deze verzamelingen krijgen; de instrumentale muziek (zie de
genoemde bundels) was in vergelijking met vroeger tijd een belangrijke
rol gaan spelen; de dansen namen een voorname plaats in en ook de liederen
schikten zich (of ... schikten zich niet, doch werden eenvoudig aangepast!)
naar de danswijzen, en nieuwe melodieën werden dikwijls als dansvorm
ontworpen. De Druyventros telt onder 54 wijsaanduidingen tenminste
16 dansvormen; Valerius heeft er 3S op de 76 en hij somt in zijn "Tafel vande Stemmen ofte Voysen" eerst de Allemanden, Balletten, Branslen, Fransche Couranten, Pavanen en een Passamezzo op, vóórdat hij aan de indeling
naar Franse, Engelse, Italiaanse en Nederlandse "stemmen" begint, hoewel
dan ook hieronder nog met naam en toenaam genoemde dansen schuilen:
Gaillarde belle, Gaillarde Maurice e.a. Bij Starter telt men er zéker 17 en als
men de Courante-achtige "La Durette" e.a. meetelt, nog wel 8 meer.
Na het bovenstaande dienen wij ons bezig te houden met hetgeen op het
titelblad van de eerste druk (1621) van de Lusthof staat vermeld: "bij alle
onbekende wysen de Noten, ofte Musycke gevoeght, Door Mr. Jaques
Vredeman, Musyck-Mr. der Stadt Leeuwarden". Lange tijd heeft men gemeend, dat de genoteerde melodieën aan deze Vredeman waren toe te
schrijven; men is daar terecht van teruggekomen (zo ook Brouwer, o.c.
p. 52-56), omdat inmiddels van een groot aantal wijzen, mede door de
activiteit van A. E. H. Swaen, de herkomst is vastgesteld (zie het commentaar bij de afzonderlijke melodieën). Bovendien kan ons het woordje
"onbekende" (wijzen) op het spoor helpen: bij melodieën, die men als
voldoende bekend mocht veronderstellen, kon men volstaan met het geven
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van de wijsaanduiding ; bij "onbekende wysen": dat waren dus de melodieën, die minder gemeengoed konden worden geacht, noteerde men ónder
de wijsaanduiding de melodie in noten; en dit heeftJaques Vredeman voor
de druk van 1621 in de eerste plaats verzorgd. In de latere drukken ontbreekt de naam van Vredeman.
Bij R. Visscher: Iets over het muziekleven te Leeuwarden in het begin
van de 17e eeuw (de Vrije Fries XXVIII, 1928) lezen we, dat Jaques Vredeman muziekleraar aan de Latijnsche school te Leeuwarden was, waar hij in
1589 het burgerrecht had verkregen. In een instructiewerk noemt hij de
muziek, in navolging van het oude: "Musica est ars cantandi" een "const,
die wèlleert singhen". Daarnaast - en dit zal voor ons belangrijk zijn was hij leider van het Collegium Musicorum daar ter plaatse "onder veel
treffelijcke Edele personen, Doctoren en Borgeren, die haar hebben van mij
laten institueeren ende noch dagelyck worden gheerudieert". Onder het
Collegium Musicorum hebben wij te verstaan een gezelschap van volwassen
muziekliefhebbers, dat te Leeuwarden dus omstreeks 1600 in een eigen localiteit vocale en instrumentale muziek beoefende. Uit diverse inventarisaties
blijkt, dat men wèl op de hoogte was van het internationale muziekrepertoire van die tijd; blijkbaar was Vredeman de ziel van het Leeuwarder
muziekleven en kon men zich na zijn dood in 1621 beklagen, dat het Collegium Musicorum in verval raakte. Voor Starter zal het contact met Vredeman ongetwijfeld ook betekend hebben: het leren kennen van veel buitenlands liedmateriaal; materiaal, waaruit hij een keuze - en een goede keuze!
- deed om er voor zijn verzen van de Lusthof gebruik van te maken, en
dat daarná, veelal aangehaald juist met de beginregels van zijn verzen (zie
boven) een lang leven in talloze 17de- en 18de-eeuwse liedboeken leidde.
Maar er is nóg iets: een klein aantal liederen is genoteerd mèt de melodie
doch zónder wijsaanduiding ; het zijn:
1
2.
3.
4.
5.
6.

0 Vriesland! so vol Deughden
's Nachts doen een blauwgestarde kleed
Myn troost myn hart
Dat men eens van drincken sprack
't Gouddradigh hayr
Myn waerde Ferdinande

Men vraagt zich af, in hoeverre men hier Vredeman als de componist
dezer melodieën mag zien. Voor nr. 6 ontkent Brouwer (o.c. p. 55) de
mogelijkheid, als het jaartal 1624 bij dat lied juist is, daar Vredeman in 1621
overleed. Voor nr. 4 gaat het niet op, omdat deze melodie van Engelse
origine is, nl. het z.g. Engels Woddecot (zo o.a. bij Valerius) ; het is niet
9

duidelijk, waarom bij deze melodie de wijsaanduiding in de Lusthof achterwege bleef, waardoor nog in een publikatie van 1950 (E. Rebling: Den lustelycken Mey, p. 99) deze "zeer eenvoudige, maar krachtige melodie" aan
Vredeman kon worden toegeschreven. Nr. 3: "Mijn troost mijn hart" heeft
zóveel gemeen met Dowlands eerste Lachrimae-pavane, dat men op zijn
minst aan zeer sterke "inspiratie" daardoor moet denken. Zo blijven over: de
nummers 1,2, en 5 (al lijkt ook 2 van Engelse afkomst); zouden ze van Vredeman zijn, dan heeft hij met deze melodieën eer ingelegd en zich een knap
musicus betoond.
Van 4 wijsaanduidingen tenslotte was de bijbehorende melodie tot nog toe
niet te achterhalen; het zijn:

1. lek ben tot Amsterdam gewesen (voor "Wel soete har~e")
2. De Engelsche falala (voor "Want suykerde wyn loopt soe~ens in")
3. 't Schaep dat voer naer Alleckmaer (voor "Flus was onse Truy").
4. Wy twee syn hier alleen (voor "Wat drommel voel ick hier").
De aanduiding "Engelsche falala" is (voor óns en nu) zo vaag, dat men
zich daar zonder nadere aanduiding geen bepaalde melodie bij kan voorstellen; talloze Engelse liederen uit die tijd hadden een falala-refrein, waarnaar ze ook wel "Ayres or Falalas" werden genoemd. Doch ook Italiaanse
Balletti (Gastoldi, b.v.) kenden zo'n falala-refrein, reden waarom (waarschijnlijk) hier uitdrukkelijk van Engelsche falala wordt gesproken. Men
vindt deze wijs reeds voorgeschreven in Wellens' ,,'tVermaeck der Ieught",
Franeker 1617 (eerste druk 1612) en in een verzameling "Engelische Comedien und Tragedien etc" van 1620 (zie Brouwer, o.c. p. 88); in de eerstgenoemde bundel vindt men ook aangegeven "Wy twee zyn hier alleen",
terwijl de tweede ook "Zu Amsterdam bin ich gewesen" (lek ben tot Amsterdam gewesen hu hu) vermeldt (zie Brouwer l.c.). Voor nr. 3 vinden w~i
bij Bredero enige aanhalingen.
Voor deze nieuwe uitgave van de "Lusthof" werden niet alleen die
melodieën opgenomen, die in de uitgaven van 1621 en 1634 voorkomen,
doch tevens alle andere voor zover ze door hun wijsaanduiding te achterhalen waren; zoals gezegd, was dit bij een viertal niet mogelijk.
Ten behoeve van een voor de stem gunstiger ligging werden enkele
melodieën getransponeerd, hetgeen dan steeds ter plaatse is vermeld.
Voor het overige zij verwezen naar de aantekeningen bij de melodieën
zelf.
MARm VELDHTJYZEN
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DE MELODIEËN MET AANTEKENINGEN

INLEYDINGH, TOT VREUGHD EN GESANG,
Op de wyse: Van d'Engelsche indrayende dans Londesteyn.
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Voor gegevens omtrent de benaming van deze Engelse melodie zie A. E. H. Swaen in Neophilologus
21 (1936) p. 228: "Engelsche zangwijzen bij Hollandsche dichters".
"Indraeyende Dans" is niet Nederlands; het Engels kent in dit verband (verouderd) "inturn" ;
voor de naam Londesteyn kon geen afdoende verklaring worden gegeven.
Deze melodie met wijsaanduiding "Is dit niet wel" ook nog voor: "De grote gonst" en "Ghy die
op d'overgrote vreught".
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Stemme: Pha:bus isl angh over de Zee, &c.
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Het lied "Phcebus is langh over de zee" (voorkomend o.a. in: Nieuwen ]eucht-Spieghel (ca. 1620)
p. 82, werd gezongen op de Engelsche melodie, bekend als Faustus Droom of Bara Faustus (ook:
Vostres) Droom, met talrijke verbasteringen. Zie hiervoor weer: Swaen (het p. 11 aangehaalde artikel),
die de naam aannemelijk weet te verklaren uit een liedtitel "Bar're Faustus Dream" (Roxburghe Ballads
VIII, p. 596) en de verwijzing elders naar de: "Tune of Barbara Forsters Dream"; het betreft hier dus
de verhaspeling van een meisjesnaam.
Deze melodie voorts voor: "Wel op ruijn Musa" en "Dartele schaepjens".
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'\temme: Peckingtons pond.
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Zie: Swaen, l.c. Men vindt ook: "Packington" en "PoWld" of "RoWld". Land (Chappell, p. 259)
spreekt van Sir John Packington, bijgenaamd "lusty Packington" ten tijde van koningin Elizabeth.
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Stemme : Questa dulce Serena.
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Origineel: kwint hoger.

"Questa dolce Sirena, Col cant' aquet' il mar" is één van G. Gastoldi's Balletti à 5 voci uit 1591.
Deze Italiaanse melodie was bijzonder bekend en geliefd; zij wordt zeer dikwijls (o.a. bij Hooft, Camphuysen, Stalpert) aangehaald en komt nog 1770 in de liedboeken voor.
In de Lusthof nog voor: ,,0 Uyr vol vrolyckheden".
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Stemme: L' Avignone.
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Origineel: kwart hoger.

Voor deze Franse melodie met danskarakter is ten onzent de Lusthof één der vroegste bronnen;
Starter schrijft haar nog voor: bij: "Nu Bruygom! schilt vry uyt", "Ghy die hier zyt vergaerd" en
,,0 Nymph seer hooch van waerd".
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Stemme: De Nieuwe Laboré.
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Waarschijnlijk een Franse melodie, die echter ook in Engeland zeer bekend was en wel als "Parson's
Farwell", o.a. in John Playford' s "The English Dancing Master" (1651); Tijdschr. v. Noord-Nederlands
Muziekgesch. I, 22 spreekt van een "Engelsche Rondedans". Elders wordt de wijs meestal een Bourree
genoemd, o.a. La Borée (Valerius 1626, voor: "Ghy die tot Opperheld"), Laboure de France of La
Boure Francese (Finsp~ngsarkivet, Norrköpings stadsbibl. acc. 9098). In de Oude en Nieuwe Holl.
Boerenlietjes en Contre Dansen (ca. 1700), nr. 11 treffen we haar instrumentaal aan als: "Blaeu gaeren
en koper draet" en in de Lusthof zelf nog als: "Sy heeft een kin" (d.i. de aanhef van het derde couplet
van "Stil, stil een reys") voor "De duysternis des nachts".
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S.V.B. CLAEGH-LIEDT,
Over de onrype Dood vande Recht-Edele ]uffrou M.V.B. syn
Nieus-getroude.
Stemme: Twas a youthful Knight, W[hiJch loved a galjant Lady.
Ofte: Soder yemand vraeghd wie hier leyd begraven? &c.
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** elders meestal: g (vgl. de rvolgende

zin); zo bij Theodotus: Paradijs 1646, p. 70; Jac. v. Eyck: d
Fluyten Lusthof 1646, IJ f33 ; d. Sing. Swaen 1655, Toegift p. 117.

Beide wijsaanduidingen doelen op dezelfde melodie, nl. de Engelse melodie "Crimson Velvet".
De eerste is de aanhef van de ballade "Constance of Cleveland: to the tune of Crimson Velvet" (Roxburghe Collo III, 94); zie: A. E. H. Swaen in TNTL 21 (1902), 186 vvo De tweede staat als tekst in
"Timbre de Cardone" 1618 en als wijsaanduiding mèt de muziek in de Daraide-uitgave 1621 voor:
,,0 ghy Hooghe Go'on".
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Stemme: D'Engelsche Kloke Dauns.
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* naar 1634; 1621 heeft: c
Origineel: kwart hoger.

De naam van deze Engelse dansmelodie, die met ..cloack" (mantel) te maken heeft, wordt door D
Pers in zijn Bellerophon (ca. 1630) voor "De schoone Roosen vercieren 't Hof" terecht met MantelDans vertaald. Elders vindt men (op het gehoor vervormd) herhaaldelijk "Kloeke-dans" of "Klokken<lans"; zo b.v. bij Krul, Minnelycke Sangh-rympies 1634 en C. Stapel, Lusthof der Zielen 1692. In
<le Lusthof dezelfde melodie voor "Kond' Orpheus stemme" .
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Stemme: Si tanto gratiosa.
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* naar 1634; 1621 heeft C

Starter gebruikt de melodie van het bijzonder geliefde Italiaanse lied "Sei tanto gratiosa", dat men
als wijsaanduiding ook bij Bredero, Hooft e.a. aantreft, drie maal; behalve hier ook nog voor ,,0
vorst beroemt met reden" en "Waeckt op om God te loven".
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NIEU LIEDEKEN TOT LOF VAN VRIESLANDT.
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Waarschijnlijk hebben wij hier een voor dit lied vervaardigde oorspronkelijke wijze van de toonkunstenaar Jaques Vredeman voor ons; wij vinden haar dan ook uitsluitend hier. Later wordt zij
aangehaald bij Stalpert, Extractum Catholicum (1631), voor "Wacht u toch wel te kloven, Het Christelijk
verbond".
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Deze wijsaanduiding. die wij vooralsnog niet nader kunnen identificeren. komt ook voor bij Valerius.
Gedenckclanck 1626 voor "Een monster van een valsch gelaet""
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CLAEGH-LIEDT,

Over d'onthoofdinge van Arthur, Prinçe van NOltfolck,
Stemme: Com Sheapherdes deck your heds.
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Chappell (I, 168) geeft voor deze melodie, zoals trouwens wel meer, uitsluitend de Nederlandse
bronnen: Friesche Lusthof 1621 en Neder!. Gedenck-clanck 1625 (= 1626!). Dezelfde melodie voor
"Als u 't geluck toelacht" en ,,0 Friesen! treurd en klaeghd".
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Mogelijk ook een oorspronkelijk voor dit lied bestemde melodie; hierop kan ook het feit duiden, dat
achter "Stemme:" niets werd ingevuld. Aangehaald wordt de wijs met Starters tekstbegin bij Valerius
voor ,,0 Nederland let op u saeck" en bij Stalpert in diens Extractum Catholicum (1631) en Guldejaers
feest-dagen (1635).
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Stemme: What if a Daye, or a moneth, or a yeare,
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ne.

vcr -

maeck-

e-

Iend'

r

r

p

~

ra

he -

gaefr

met

hoo-

ge

ga -

ven,

al-

lee -

nigh

hiet

doet

dra -

ven?

de

Na-

tu -

En

dat

ghy

my dus

~

r J 4---]J
1

1

V

J

);

1

r

Sult

ghy

u

niet

mij

en

van

u

Die

niet

lan- ger

lij

en

kan,

noch

1&' h··

'tWteed
Sa!

u

J

lP p

Van

I&, I: F'

j
1
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r r
~
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Wijsaanduiding naar een gedicht van Thomas Campion: "What ifa day"; vgl. Swaen in TNTL 21
·(1902), 149 en id. 24 (1905), 301 v.v. De melodie bij Valerius voor "Merck toch hoe sterck" aangegeven
als Comediantendans. Men vergelijke, hoe dus reeds na korte tijd in de slotmaten der zinnen versieringen,
z.g. melismen voorkwamen.
De melodie bij Starter voorts voor "Aeole houd doch u winden in toom", "Wreede Cupido, gevleugelde wicht" en (de Boetsangh) "Ofin een dagh".
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Ste=e: I have a love sa fair, so Constant
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ach lief lost my int en - de, Doch eens uyt dees el- len -

11

de.

Voor de wijsaanduiding zie: Swaen in TNTL 29 (1910), 229. De tekst is te vinden in Roxburghe
Col!. I, 322 met de titel .. Pretty Nancy. Ta a dainty delicate new tune named Northeme Naney".
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GESANGH
Stem: 't Aardrijek gheheel end' al ontluyckt, in dese groene Meijen.
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~
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Deze melodie wordt vaker aangehaald (o.a. bij Bredero; Stalpert, Extractum Catholicum (1631)
en Pers, Bellerophon ed. 1648) als: (Nu) onlanghs vroeg in 't morgen-root; deze tekst in "Apollo of
Ghesangh der Musen", 1615.
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Origineel: kwart hoger.

De melodie van dit Gesangh vertoont vooral in de eerste helft een opvallende gelijkenis met de eerste
Lachrimae-pavane van de Engelse componist John Dowland (1562-1625/6). Zo zij van Vredeman is,
dan heeft deze zich daardoor laten inspireren.
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Stemme: Est ce Mars Ie grand Dieu des allarmes. &c.
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r
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Dit "Air de Cour". dat in geheel West-Europa bijzondere populariteit genoot, werd in 1613 door
Pierre Guédron gecomponeerd voor het Ballet de Madame en daarna in talrijke verzamelingen opgenomen. J. P. Sweelinck componeerde er variaties op, terwijl men het in een bewerking van G. Farnaby
onder de naam: "The new Sa-Hoo" aantreft in het Fitzwilliam Virginal Book uit de 17e eeuw (ed.
Fuller-Maitland en Barkley Squire, 1899; II 161).
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Stemme: Kits Alemande, &c.
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* 1634:#
Origineel: kwart hoger.

Waarschijnlijk een Engelse melodie, mede te oordelen naar de aanwijzing onder de wijsaanduiding

in Pers, Bellerophon, ed. ca. 1630,80: "op de rechte Engelsehe wijze". In de Lusthof voorts nog voor:
"Weest nu

0

Batavier niet slof".
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Stemme: La sorte ma pigliar, &c.
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De melodie van dit Italiaanse lied wordt later veelvuldig aangehaald met Starters tekst.
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DRINCK-LIEDEKEN.
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Origineel: kwint hoger.

Vgl. de Inleiding p. 9. Valerius haalt deze melodie aan als ,,Engels Woddecot" voor "Batavia ghy
syt de Bruyt"; het is kennelijk een verbastering: het Fitzwilliam Virginal Book noemt haar "Woodycock". Dezelfde melodie ook voor "Nujongheliogen zijt gij kranck".
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Stemme : PhiI1a Nimph alleen, &c.
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r
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J.

J>

J

J

slyt

ghy

u

ieughd

En

:1

lus - jes,

kus-

jes,
.-:-

J.

lP

lief-

Iy-

Q

cke

.

vreughd.

* 1621: a
Origineel: kwart hoger.

Mogelijk is deze melodie van Italiaanse oorsprong; de herkomst van de wijsaanduiding is ons niet
bekend.
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CUPIDO GODT. OF: BEY DYR MYN HARTS.
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Origineel: kwart hoger.

De enige Duitse melodie in de Lusthof. Ten onzent is zij niet verder bekend; desgevraagd deelde
Dr. W. Suppan van het Deutsche Volksliedarchiv (Freiburg Îln Breisgau) mede, dat zij met de titel:
"Bey dier mein Oe" voorkomt in een handschrift uit 1603 ter Sächs. Staatsbibliothek te Dresden
(M 297), waarvan het DVA als M 17 een fotocopie bezit; zij is daar in de 3e en 5" melodiezin meer
versierd. Voorts bij Val. Haussmann, Neue liebl. Melodien 1598-1600 nr 6 (z. Vjschr. Mw. VII, 320)
en: Berlin Mus. ms. 40141, f74 1 •
De tekst is niet te achterhalen. Met Starters tekst wordt zij later aangehaald in Stalperts GJF 163S,
450; in Amsteld. Minnebeeckje 1637, 137 en in]. Z. Baron: Leydts Prieeltje 1651, 32.
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'T GOUDDRADIGH HAYR/NOCH OP DE SELVE.
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Mogelijk is deze melodie, die geen verdere aanwijzing draagt, aan
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NOCH AL OP DE SELVE.
Een Ronden-dans, om de Bruydt te bedde te danssen.
Stemme: 0 mijn Engeleyn, 0 mijn Teubeleyn, &c.
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De Duitse wijsaanduiding wijst er op, dat deze Engelse melodie ook in Duitsland bekend was:
Melchior Franck (1573-1639) gaf er een vierstemmige bewerking van met de tekst: "Kommt ihr
G'spielen, Wir woll'n uns kühlen". In het Engels heet zij "The hunt is up"; het tweede gedeelte vertoont
sterke overeenkomst met "the curious little coda" van de melodie "Grimstock" in Playfords English
Dancing Master, ed. 1957, 15. Zij is tevens de wijs van Touchstone's lied in Shakespeare's "As You like
it" lIl, 3: 0 sweet Oliver. Daarnaar kan zij in het Luitboek van Thysius (± 1620) "Soet Olivier" heten.
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HARDER-LIEDT.
Stemme: La Chime.
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* 1621: fis
Origineel: terts hoger.

"Chimer" in het Frans betekende: carilloner. Chime, Chimé, cemay, chimay, zijn verschillende
schrijfwijzen voor hetzelfde woord, dat mogelijk: Carillon, Air de carillon betekent. (Wij danken
deze opmerking aan Dr. J. R. de Smidt, Haarlem). Starter geeft van deze melodie in de uitgaven 1621
en 1634 twee van elkaar afwijkende versies; reden, waarom wij beide opnemen.
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Stemme: La chimé of: La Cemay (in 1634).
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Origineel: kwart hoger; in G zonder voortekening. Na vergelijking met 1621 en met dezelfde melodie
in Stalpert GJF 1635, p. 280 en Arnsterd. Pegasus 1627, p. 59, plaatsten wij hierboven een tweede kruis
tussen haakjes.
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Stemme: Sir Edward Nowels delight.
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J J ;
haeld, Daer

schaep - jens

zijn

jacht,

~

sal

J5 I J

in

r

u

sy

het

lan,g

be -

sy

u

p J

I J. r

jrl r....--...~ ~ r'

met smart, so

I

ver - bey - den, En

J

veld

:11

Dies

ge-

~ j ~ IJ J ro ~

r I jO

j j

J J J.

r r r

kla- gend' u

vond Haer maeg - de - lijck

J

Son - ne daeld, Lief keert weer uyt de wey - den, En

Bron - ne

J J J.

de

mor - gen - stond Be - gaf hem op

dacht. Och! (sey sy) eer de

Nymph

J

u

droeft,

Be-

,

p'

ver -

toeft.

11

1634, p. 153.

Zie voor deze wijsaanduiding A. E. H. Swaen in TNTL 57 (1938), 234 v.v.
E. Noë! (1582-1643) werd 1611 Baronet en 1617 Baron Noë! of Ridlington. De naam moet zijn
ontstaan tussen 1611-1617, toen hij Baronet was en dus Sir Edw. Noë! heette. "Delight" werd gebruikt
voor een melodie met opgewekt karakter.
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Ste=e: When Daphne did from Phoebus Hy.

Doen Daph - ne d'

Bos - sche - waert in,

I'

J J
Ol
riep vast:

0

0 -

ver -

En

schoo - ne Maeght Van A - pol-lo haer vlucht.nam ten

van

hem

I J. 1> J I

;j.

schoo - ne God -

dm!

snel wierd

uae -

ghen,

Toeft wat,

Ey waer - om loop - je? jou sel-

r' ~ r I r'

~

rl

toeft wat, weest ruet

JIJ. I r'

ven be -

sind: Leeu -

'r J I J.v J> JIJ J JIJ.

Bey - ren, noch Ty - gers dy vol- ghen; Maer 't is A - pol- 10 die

Wild u

dan

er - bar - men yet, Acht

in de

liep en hy

I r rI r r
. j?

bol-

ghe - jaeght. Hy

u

ver-

r
wen, noch

*

J> J I J.I
soo be - mind;

ghy mijn kar - men ruet? Laet ghy mijn God _ beyd

r

;:11 r J J

Iy?

Hebt deer - nis,

0

J J

Of[

I J J J I J.Il

Daph •. nel Hebt deer - nis met my

*in druk: a
1634, p. 155.
Zie A. E. H. Swaen in TNTL 21 (1902), 193. Roxburghe Ballads 11, 529. Tekst van Th. Delonay
(1543-1600) in Garland of Delight 1681. "Daphne" was een bijzonder veel geciteerde melodie in de
17e-eeuwse liedboeken.

41

Stemme: C' est trop courir les eaux.

I

&~

J
Als

4=.J.
leyd,

J f J
iek

(0

~

~

)

.~

I J.

Kroon van de

J J i P tb J
Neem acht

heyd: Voor - waer

't He - meI- sche

op

u

ga~

iek stae en

Thoo - neel,

*
..,
;,

Door

J

L

Jeught) Naer den eysch

1

,"1

I J.

ven, u

kijek,

blijd _

J. J;

van

u

) ;&1 J

deught, Al

als

J

u

.''I

J J.

aerd'- ghe gees - tig -

een, wiens geest

me

**

schap

de

neemt

be -

ge -

J.)

heel

Nae

J.

I1

wjjck.

* in druk: a ** in druk:.I. J
1634, p. 157.

Het lied: "C'est trap courir les eaux" is het Air des Tritonides uit het "Ballet du Triomphe de Minerve" van P. Guédron (zie ook p. 30).
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Stemme: Balletti d'Alekmar.

1&$ ~
A-

&

1

01

r'

~ ~ ~

ma-

ril,

die

~ ~

door u

r

J Jl

Ie -

den, 't Lief - fe -lyek ge -

deught,

1& r
hebt

1& r
'twa-

u

soet

V1

r

,

so

G

lonck van

~

~

ter

Al de

van

V ~

hee - ten brand ge -

J J

1

~

I p'
sticht,

r

J>

Zee

die

1

ge-

aen - ge - na - me jeugt, u

V ~ ~
een

v

r

~

Iaet,

u

v

~

~

V

wel- ge - stel. de

~ V ~ V ~ 1r' ~ ~
u

God - de - ~jck ge - sicht, Door u

tre - fe -

liF cke :re -

~ ~
Dat den

1

den. ~ mijn boe - sem

J jJ J
0- ce- an,

•

~

Noch al

a r v

J1

J.

niet weer

ten

kan.

uy-

~

11

1634, p. 168.

Behalve voor dit lied gebruikt Starter deze (mogelijk Engelse?) melodie met haar eigenaardige wen·
ding van C gr. t. naar a kJ. t. nog voor "Doen ik was in 't bloeyen".
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Stemme: La Volage.

ti
Vrou

van

mijn

jenght!

Die door

u

de

Maeght,

Die bo-

ven al

Roem- waer -

I&i

( ""
~

wat mybe-

r r i·-= }i I J.

r

r

neught

t' Bin-

nenst

van

mijn

haeght,

hl

mijn

hart

de

_ J.

draeght:

I&i

eer - bae - r.e ghe-

I

1

I',i 4t2l2 J

I&i

r I r v .'" JI

iJ

L
Wiens

,

ziel

ver-

J

J.

b J I JQ[J

ren -

de

da-

ghe - lijcx

J

J.

J

in

waer-

dy

De

dry

Gra-

JI

wiens vreught, wiens eer, ver - meer - de-

tet

r

heught.

kroo- ne

I rOr r I d r , e J IJ
dcught,

:11

meer,

ti- en

J
Ver-

op

een

r

J

win- nell

ry.

Origineel: kwint hoger.
1634, p. 171.

Eén van de courante-achtige Franse melodieën, die eenvoudig als "La .... " (La Volage, La Silvie.
La Durette, La Picarde enz.) worden aangegeven; daarmee wordt in den regel naam of karakter
van een dame aangeduid.
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Stemrne: La Bergère.

~ J

f

14·

U

Gees - ti - ge"!r Ry-

Mu-

1&'

sen

mers,

r t r

lek

sal

nac

nie -

mants

geest! Roept vry de

kloeck van

r

L

r

r

r

Tot u be-

aen,

r

1

~r

gon - ste

veel

hulp

Boe-

r· I F· I r·
staen;

Als

ne -

eken

gen

leest,

r J JI

nae 't Lief - fe - lijck

**

r I ~:i }1 J. 1 r' 1 r
we-

1

&,

r

sen Van mijn be-

J J I #J

't al- les

in

Ie -

J

min-

I

rr

de

LI

sen Dat - men. met

A-

ma - ril,

(~ "-

~

pen -

Daer. kan men

r I ~ -=J.
nen

schrij -

J> I J, I1
ven

wil.

* 1634: Deftige ** in druk: p. i. pI. v. P
1634, p. 172.

Met de naam "La Bergère" worden verschillende melodieën aangeduid; de door Starter gebezigde
"Wordt bij Pers, Bellerophon (ed. ca. 1630) aangeduid als: Courante la Bergère.
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LA ROYALE.

I&~

frou,

Juf't Ver-

1&
1&

r r r

r r'
nuft

als

iek
in

dat

)

~.

--=

/

J IJ

u

jeughr.

u

heus -

heyd van

u

lief -

Bij - cke

Ie - den, u

ze - den, u

ven,

U

tuyr

gra

ven,

De

u

ge c sicht,

I

ga -

Na-

soet

I

ge
be -

u

heeft

IJ

J 1 J J J J J.

hoo-

deugt,

J

J J

J

u

I

J

\

Jl

vreugt

J J Ol J

J

r I t '.J. Jil JJ):II J I
u

aer -

mee- waer-

I

J J J

re - den aen - merck, Sie

dig -

heyd,

dig-

heyd,

U

I dJ IJ rl r rl r

11

ick Na - tu - raes won - der - werek.

Origineel: kwint hoger.
1634, p. 193.

De melodie, die men hier vindt aangeduid als La Royale, heet elders: La Silvie, Courante of Courante
diminuée; zij wordt ook wel aangehaald als: ..Je vois toutes les nuits", en komt eveneens in tweedelige
maatsoort voor.
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Stemme: The fairest Nymph, those valleys, or Mountaines ever bred, etc.

D'Wt - mun - tenst' Har - de hoog - be - gaaf - de

r

die

on -:der 's He - mels : kap

Op

zin - nen,

In

Ie - den wel - ghe - steld,

In

n

ulr

J

dcught

en

wat -men roemt voor schoon, of schoon-heydt noemt, Leydt door

de

aer - den heeft tot

ït,

rin - ne,

he - den toe ge - leeft In

J. tiJ i' JI J
velt.

we - ten - schap; In
Doot ghe-

JIJ· V J.

G

Het wree - de Nood -lot (den men -schen on -mijd -lijck) Geen ghe - naed ghe-

r r
bruyckt:

Maer doodt

eer 't recht

ont -

luyckt, Met een vorst on-lijd -lijck 't Roos - je

J.

r
dus

on - tijd - lijck, Dwijl

het

op

het

schoon -

J.
ste

I1

ruyckt.
1634, p. 194.

Zie voor deze melodie: A. E. H. Swaen in TNTL 21 (1902),191 v.v.
De Engelse tekst is te vinden in Roxburghe Ballads 11, 345, naar Gile Earles Songbook. De melodie
was in Nederland beter bekend, en werd vaak geciteerd, als "Ballet 's Gravesand", o.a. bij Pers, Bellerophon (ed. 1648,79) voor: "Geen blijder vreught".
Bij Starter dezelfde melodie voor: 0 doel van mijn gedachten.
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Stemme: Lestmael was iek op een tijdt.

,&(
1&

J IJ

J

)

0

soe - te

,J

)

n J
r I J.

diend in bet Har - ten..

1&

J J J J
werek, Dat haer

schoon en

Hert - jes!

,r
be -

huys,

IJ

J IJ ;

)

,r

kuys, Die den

~ I r r IJ

Daer elek

JI Jï ;.

taemt, Vol - gen - de

00 -

dienst

l

) lP

JJ
be-

Pr J} J

gen - merck slaet op haer ey - gen

;1 J

J J.

.,1.

de Wet - ten van - de

IJ

11

schaemt.

Origineel: kwart hoger; en heeft maatvoortekening: 3.

1634, p. 201.

De wijsaanduiding geeft een (in verschillende varianten) veelvuldig voorkomend liedbegin aan.
waarvan ons echter tot nog toe verder niets bekend is.
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Stemme: Gesegend zijn mijns Liefs bruyn ooghen.

1®I J

J J J Ir
Vi - ve

I®i
I®~

J.

>-

".

gen

L

r

J
van

vc

Prin -

J I jiJ

te -

Vi-

1®1

,

jï

le

de

Span-

J

L L rI

ge.

Vi-

ve

ons

Baeck

pey -

daer

J
len.

I

wy

Vry - heyds vas-

te

ons

al-

der -

Borgh.

J J I LP J I

na zey - len, Vi - ve de

ve

Heer

r r I r jr I r'

r r rIr r
Vi-

I

J J Itt J

0- ran - ge, Viv'· ons Be- scherm -

de

ce

rin r I r diJ

J I ,J
ons

rl r iJ I J

L I f=~

Loots -

iJ

J

hoogh -

ste

I

man

J.

I1

Sorgh.

1634, p. 202.

Voor deze wijsaanduiding bestaan verschillende melodieën. Die uit de Lusthof heeft haar eigen
karakter, doch vertoont grote verwantschap met de Franse, die met de wijsaanduiding "Bénist soit
l'oeil noir de madame" gegeven wordt voor: "Flambeau, qui redorés Ie monde" in La pieuse alouette
1619, I 286 (zie v. Duyse I, 510 v.v.).

49

PINGSTER LIEDT,
Door Jan Jansz. Starter, aan zijn waerde Vriend Ferdinandus van de Spiegel,
Ghesonden dito 't Jaer 1624.

1~'14 n
Myn

1

J

J

waer- de

Der

I~~

~
e-

i

de-

J

:11

J. JI I J J t r

r

L

Fer-

di-

nan- de,

De

Spie - gel

en

de

Ie

ver-

stan - den,

Die

nim- mer

zijn

ge -

1

L J L .'> )

1

~

J t

lust
Eer

r- II

sy

met

de

soe - te

zap - pen

n
Van

rust,

d'hoogh -

ste we -

ten -

schap - pen

Haer

y- ver

sien

ge -

blust.

Origineel: kwart hoger.
1634, p. 204.

Melodie nog niet van elders bekend. Hiervan zegt J. H. Brouwer Oan Jansz. Starter, Assen 1940, p.
55): "Als het jaartal juist is (1624; vers en muziek komen voor het eerst voor in de Lusthof-uitgave
van 1627), dan kan Vredeman moeilijk de muziek gemaakt hebben; deze overleed nl. in 1621. (Wat
van Duyse I, 736 vermeldt, kan niet juist zijn)".
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Stemrne: Y have waked the Winters Nights.

I&"

EI" J E 0

J
'k Heb

1&'
1&'
1&'

veel nach - ten lang

rust, Naer u

soe - te

een an - der hiel sijn

J.

lust,

Lief

iek

was

J

J J.

;>1 jJ

mind my

iek

r

i)

hiel voor al

mijn

J

J :f1 J --, I~J J J.

J~

0

waeckt, Als

gonst ge - haeckt, Dien

J.

nu,

ghe -

ïJ

r I J J r J I iJ [11 ~ I L

J J

J

1

nu,

u

~
0

Die-

r'

im-

naer

I

,~ ij

mind my

L
nu,

n
of

mer,

J>

Mind my

J. 1>1 J J
mind

I1

my nim- mer.
1634, p. 205.

Zie A. E. H. Swaen in TNTL 23 (1904),308. Chappell 1,174 zegt: "No song with this title has yet
been discovered".
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Stemme : Jo canto, jo sonno, jo Ballo.

I&J

r Ir

~

Heer!

de

0

Die

1&

r·

=11

Held,

ons

~

t _ _.~ I ,J

r

Wilt

l1 I r r r

ran-

ge,

Dien

Span-

ge

Heeft

Prin -ce d'O-

van 'tJuck

Ij

J

van

L L
ghe- ven,

rIr
te

.Ie -

I

wijd - ver - maer _ den
los

en

r rI L

L

ven

~

sta - digh,

ghe -

vry

ge -

J~

I

V

ons

ghe-

r

iJ

steld,

I&l
I&~

r rt

~ ~

na-

digh,

En

r

V ~

L J

ver-

een - de

Ne-

de

r r
ban -

t- V

den

t'hou - den

r r Itt r

der- lan- den.

r

~

~

van .de

V~ L J

Ver - een-de

Ne- der -

lan - den,

1634, p. 206.

Een Italiaanse wijs, die wij tot nog toe niet elders in een Nederlands liedboek aantroffen.
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11

Stemme: 0 doe not doe not kil me yet for I am not.

I

êil

lêi
lêi

JI~J J J 1J J 1#J.

JI~J ; J 1 J
Doen Phoe - bus

ver-

toogh,

en

Nam

de

sin

(ge -

ick

in

Cyn - thi.-

quam

staen,

Meyd

te

gaen,

~

J J

riep, soa het

1

J

J

scheen, Met

J
dood my dood

my

J

Î

hoord'

Strackx

J J J1
bit- te-

re

min) naer

J

J

ick -

er

ee-

nigh moo)

J

J

een,

die

Jg J Ir'l e I r J
te-

I

oogh Aen 't He - melsch ghe-

prangt door de

J-:.--); J 1 4·21) :11 J
bouw

aes

} J

ghen - heyd;

I

doodmy,

J J
niet,

ick

heb

my noch

niet

be -

reyd.

Origineel: kwint hoger.
1634: Boerteryen, p. 24.

De wijsaanduiding is het Refrein van "When Phoebus addrest", dat Starter vertaalde. De melodie
vindt men in Chappell 1,172. Vgl Swaen in TNTL 21 (1902), 186 V.v.
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DRINCKLIEDEKEN.
Stemme: Balletti Espagnole.

Koningh van Bohemen

I&fr

ve

Vi-

1&'

r
Die

I&f
I&i

Ie

d.
Naem,

~

I rea r LI r

Bo-

Roy de

men Met

he -

.-

~

r r I r·

~

nim - mer

r- r r·
Wet.

~

~ ~ ~

~

Godt

sal

r r
En

wou ver - vre -

men

n

r

sijn

macht doen

I iJ

hel- pe!!

Van

~

J

r r I r~ r ti ~
in

hun

E- li-

Godt

blij - eken, Ter

----

L

sijn

r

~.
-.J

IH

za-

beth,

r rJ r r r lf

~

,;~

L

Rij-

noch Go- des

r· ;, r D
ee -

J

eken Haer bey - de

I

ren

~.

van

],

weer te

I

sijn

e
saem.

1634: Boerteryen, p. 26.

Mogelijk een Franse melodie? Zij is althans in haar karakter verwant aan de z.g. Franse Mars, waarop
o.a. Tromps Bruyloftslied: "Sa Trompen en Trompetten" werd gezongen.
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Stemme: Was Bommelalire so pritty a play, &c.

Is

1&
1&

li -

la -

Bom - me -

re

500

J J ;

J

J ;

ou-

den

en

ion-

ge

J.

]i

J.
J IJ J J I

lief -

re.

)5

Bom ti

ge - neughd, Dat het

beyd

J J J J I J. J5 J

I iJ

ver - heughd, So

Q

laet

ons

eens qué - len.,

r I r rl p"1 rel r·

fe - Iyck spé - len, Van Bom-me-Ia-

1& r r I r\i -

groo - te

li-

re

Cll

~

r

bom, bom, bom - me - la -

;
bom, bom

ti bom, bom me - la -

li -

re

bom.

1634: Boerteryen, p. 29.

lolgens Swaen, TNTL 23 (1904), 308, is van dit Engelse lied en zijn melodie niets te vinden.
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Stemme : Jaques Jaques.

1'1(

Lie.- ve

I"

I'i

d

sin,

J

n

J J

Joos - je,

r
soe -

te

Maet - je,

Dien ick

J. )) I J J J J I J J J
Bcn- je

niet

r r IJ

mijn Ka- nle - raet - je,

J )j)J

iJ> I J J

En

,

als mijn hart be-

I""~

Ir· s J

de

Biaes - balck van mijn

J J IJ J J. J51

J

J

I

Min? Joos - je, troos - je, soe - te But - tcr - doos - je, Joos - je, ghy bent mijn God - dino
1634: Boertigheden, p. 33.

Waarschijnlijk een Franse melodie; 1e : naar de naam te oordelen en 2e omdat Stalpert v.d. Wiele
in zijn GJF 1635, 261 bij de afgedrukte melodie als wijsaanduiding aangeeft: Que te sert il enfant volage;
Lieve Joosje, soete maatje. Op een liedblad in het Ned. Openluchtmuseum (Pr. 4738) komt als nr. 3
een lied voor: "Op eenen morghenstont geresen, Om naer onsen Tuyn te gaen, Vant ie onse koele
Jakus, Onse groote Knecht daer staen" . Dit lied heeft als Refrein èn als wijsaanduiding : Jakus, Jakus
och mijn lieve Jakus blijft by mijn.
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DEUCE MOSCOV ADO.

I&i t

J

J

Schoo - ne

J J f]

Son!

die

met

u

diJ· J).

Q

rijp,

J

En

doet die da - len

J J
stra - len

Maeckt de

Druy - ven

r r I r FI J J J J I

I

Q

Daer - men die mach ha - len In een Fran -sche Pijp.
1634: Boertigheden, p. 39.

Deze melodie is ons niet van elders bekend.
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Stemme :

1&,~

rI r

J

Be - droefd u

1&'
1&'
1&'

°

nacht, jaloursche nacht.

r r I r' r I J r r
nu

met

ghy wel- ge- moe. de

recht

r r r r I r' r I r r r
d'hoogh- ste

ho-

vaer -

r r r r
peer-

Ie

r

J

siet -

sc

van

u

,l
land,

r r r'
110ch

eens

de

dy,

na,

schoon - heyd, het

r r r
die

sult

J J

nu

sy

te

Frie- sen,

~r I
çie-

!ie -

J J
sche -

pe

Want

r' r
raet,

J J r J

ghy nu ver -

r

r

J IJ J

sen,

De

•.... I
~

Kom,

J,

I1

gaet.

Wijsaanduiding naar een vertaling van Ph. Desportes' gedicht: ,,0 nuit, jalouse nuit contre moy
coniurée" (zie van Duyse I, 615 v.v.). Dit Franse lied komt voor in de verzameling "Airs de plusieurs
musiciens sur les poésies de Ph. Desportes et autres plus excellens poètes de notre terns, réduis à 4 parties
par Didier Le Blanc" 15822 (15791). De melodie hier naar J. de Harduyn, Goddelycke Lofsanghen
1620 voor: "Ghy Hemelborghers al".
In de Lusthof deze melodie ook nog voor: Apollonia lief.
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Stemme: Nu leefick in 't verdriet, in swaer doleur en pijn.
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Het lied: "Nu (of: Noch) leef ick in 't verdriet" werd gezongen op de wijs, die ook wel met:
Engelse Min werd aangeduid. Wij geven haar hier naar D. Pers, Bellerophon (ed. ca. 1630) voor: ,,0
HeerelijcJuweel". Bij Valerius staat zij voor: "Geluckig is het Land", doch dan in tweedelige maatsoort.
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NIEU-]AERS-LIED
Stemrne: lek Iy in 't hart pijn onghewoon, &c.
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Het lied: "lek lij int hert pijn ongewont (elders: onghewoon), En kans voerdraegen" komt reeds
voor in het handschriftelijke Liedboek van Ant. v. Buytevest (ca. 1590, Gemeente-Archief, Leiden);
aldaar ook als wijsaanduiding voor: "Belast belaen, met druck bevaen". De melodie o.a. in het Luitboek
van Thysius (ong. 1620; ed. Land 1889, 52). Onze notatie naar Theodotus, Paradys der gheest. Lofs.
1646 voor: ,,0 gheest, die ons kunt allermeest".
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Stemme: Wanneer ick slaep, &c.
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De Nederlandse tekst van onze wijsaanduiding staat in het Amoureus Liedtboeck van 1605, p. 131.
De melodie zal van Engelse oorsprong zijn: Valerius noemt haar "Engels Farwell" en Camphuysen,
Sticht. Rymen 1647 geeft haar als wijsaanduiding mee: Shall I bed her go.
Hier naar Valerius 1626, alwaar zij dient voor het lied: "Almachtig God! ghy die ons met u hand".
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BRUYDT-LOFS-GESANGH.
Stemme: Galjarde Anglais. Ofte: Trou min iek draegh, &e.
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Deze Engelse Gaillarde heet ook dikwijls: Gaillarde Sweet Margret; zo bij Valerius: "Gallirt Suit
Margrit" voor: ,,0 Heer,die daer ...."; notatie hier naar Valerius.
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NIEUW-JAER.
Stemme: Ghelyck de witte Swane, &c.
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"GheJyck (als) de witte swane" is de aanhef van een lied, o.a. in het liedboek Buytevest (zie p. 61)
en: Amoureus Liedtboeck 1605, dat gaat op de Franse melodie: "Mon valet que peut il faire". De
melodie hier genoteerd naar Stalpert, GJF 1635; aldaar voor: "Komt Jerusalemsche Maegden".

63

MINNE-KLACHT.
Stemme: Courante serbande.

1&; ~
1&;

d.

;J.

0

schoo -

I

-----

d

sie1! .

1&;

-I J

1&;

j

vloogh

stracks

iJ

r
Ie

Co-

rin- na,

J

d

J J iJ

voogh- des-

se

J

iJ

van

myn,

iJ

J

J

J

J

J

J

J

J

Doen

u-

we

glans

eerst

op

mijn

boe-

sem

J

J Id J

Iqd

En

J

gey-

ne

qJ

J.

viel,

1&;

)J iJ

iJ

J

baer - den

IJ
daer

J

J

d

in

myn

hart:

'r
pop,

~ I(~)F
De

vlam

J Iq J
een

J

vlam van

Cu- pi -

smart,

J

J

J

d

J

Daer

blies

die

wree-

de

GJ

rl r

L
nog

met

~F

sijn vleu- gels

I

do

I
r

11

op.

Er zijn verschillende Courante-Ser bandes overgeleverd; de meest voorkomende is echter de hier
genoteerde, die men ook aantreft in bronnen uit dezelfde tijd, zoals b.v. Valerius 1626 voor: "Ghy
heerscher van het Spaansche bloedig Ryck" en Stalpert v.d. Wiele: Extractum Catholicum 1631
voor: "Wat wil beduyden den naem van 't Sacrament".
Onze notatie geschiedde naar Valerius.
In de Lusthof dezelfde melodie voor: "Ghy vrolycke Jongmans" en: "Geen liefde geen trouwe".
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Stemme: La Dolphine, &c.
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De notatie van deze Franse wijs, die ook wel met Dolphinée of Dauphine wordt aangeduid, geschiedde
naar den Singende Swaen 1664; aldaar voor: "W'hebben lang den dag verwagt".
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LA DURETTE.
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Me1odie-notatie naar Valerius 1626, waar zij staat voor: "Al wat den mensch bejegent".
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Stemrne: Diana reyn die gingh om baden haer.
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In het Luitboek van Thysius (ed. Land 1889) komt als nr. 446 onze melodie voor onder de naam
Mascarade Englesa, terwijl het Amoureus Liedtboeck 1605 de wijsaanduiding : De Engelsche Maskerade
kent. De melodie noteerden wij hier naar bet lied: "Maria schoon" in den Singende Swaen 1655,
Toegift p. 57. Ter zelfder plaatse p. 98 dezelfde melodie voor een Nieuw-jaers-gift. Vereert aen de
Gehoude Lieden, met als tweede helft in de tekst:
"Geluck, geneughd, vermaeck en vreught
In uwen echten Staet:
'k Wensch j'eene sin, 'k wensch j'eene min
Die nimmermeer vergaet".
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BRUYDT-LOFS-GESANGH.
Stemrne: Les Pagnola *, &e.
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* 1634: L'Espagnola.

De melodie komt met wijsaanduiding "Sur l'air mondain de l'Espagnolle: Je voudrais bien guarir"
voor in La Pieuse Alouette 1619, I p. 18. Onze notatie naar J. de Harduyn, Godd. Lof-sanghen 1620;
aldaar als "Espagnolle" voor: "Waertoe toch maekt uw mondeken reyn".
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Stemme: l'Orangee.
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Melodie naar Pers, Bellerophon (ed. ca. 1630); aldaar voor: "Sophia lieve Maeghd, Die in u boezem
draeght".
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Stemme: Courante Française.
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Van de verschillende Franse Courantes, die als liedmelodie dienden, werd die, waarop: ,,0 Angenietje" werd gezongen bijzonder bekend en geliefd. Zij komt ook voor als Courante Commune en staat
als zodanig voor Starters liederen: "Mijn welbeminde", "G'lijck als door de baren" en "Wegh duchtige
suchtjes".
De melodie hier naar een lied op Sint Agniet in: den Singende Swaen 1655:
,,0 myn Agnietje, myn honingbietje,
Die 't Lam gevolght hebt naar".
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DEUGHD-LlEVENDE GODDIN
Stemrne: De Mey, die komt ons by seer bly.
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Het lied: "De Mey die komt ons by seer bly" werd eveneens gezongen op de wijs van een Franse
Courante. Melodie-notatie hier naar Valerius 1626, die voor het lied: "De Heer in zynen Throon Seer
Schoon" de wijsaanduiding "Fransche Courante of De Mey die komt ons by seer bly" geeft.
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Stemme: 't Engelsch Schoenlapperken.
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Deze Engelse melodie werd ook wel aangeduid als: Coble (bij Buytevest; voor: "Een maget fier
met haer manier"), Cobbeler of Het Engelscb Lapperken (bij Valerius 1626: Tafel der Stemmen) en:
(Cobbler's Jig) Het was een Engelsch boerken, Schoenlappen soud' by doen (Luitboek van Thysius,
nr. 66).
Notatie naar Valerius voor: "Wie dat sich selfs verheft temet".
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Stemme: My mistris sings no other song, &c.
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De wijsaandniding is de aanhef van het Engelse origineel, waarnaar Starter dichtte; men vindt het
mèt de melodie o.a. in: R. Jones, Tbe fust Book of Songs and Ayres 1600.
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Stemme: Pekelharing. Ofte: Post hondert tausent Slapperment.

I,~ :il J.
wel

Iae

I'
I'

b J J I J. J> J r I~r
het moet sint

fel-

ten

doen, dat iek

r r r 1 r' :11 r
niet aen de

Ken rae- eken, daer myn hart, !Uyn sin, !Uyn siel, myn lyf op

f
heb-

:7

~

r r r'

se

nu

J

J

J

da-

gen,

En

ge-

V S)J

vryd

en

wil

~

wel

I r r r L I d.
sy

•

geen

ia

J)
noch

1

r' Pp

thien

I;

of

Meyd

lek

Ieyd,

J

J

.twa-

lef

J JjllJ J I

seg- gen op myn VIa - gen.

Voor deze wijsaanduiding zie J. H. Brouwer: Jan Jansz. Starter 1940, p. 88) Potz Sehiapperment is de
"lievelingsvloek" van Pekelharing in een verzameling spelen van 1620. De melodie wordt dikwijls
ook aangegeven als Almande Pekelharing; zo bij Valerius 1626 voor: "Waer dat men sich al keerd
of wend", waarnaar de melodie-notatie hier.
Dezelfde melodie voor: "Hoe nu myn soete suycker mant" en: "Kom lust jou wat te slapen"
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Stem: La Picarde, &c.
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Melodie naar Pers, Bellerophon (ed. ca. 1630); aldaar voor: "Wie kan terecht bespien".
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ALS GHY COMPT IN DEN HAGE.
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Bij een lied troffen wij de melodie van deze naam tot nog toe niet aan; wel ook elders de wijsaanduiding.
In het Luitboek van Thysius (ca. 1620) komt bovenstaande melodie voor (ed. Land, p. 33), die echter
voor onze tekst een andere vorm zou moeten krijgen, al meent men in de laatste vier maten het refrein
uit de tekst te kunnen herkennen.
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De Mey die ons de groente geeft, &c.
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De tekst van de wijsaanduiding is o.a. te vinden in Den Nieuwen verbeterden Lusthof 1607, p. 68
(zie v. Duyse I, 375 v.v.).
De melodie naar: Amsterd. Pegasus 1627, 137; aldaar voor:" 't Vrolyck Ghevogelt sich verheugh',".
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RONDOM LEELIJCK.
Stemme: Si c'est pour mon pucellage.
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De melodie naar Pers, Bellerophon (ed. 1648,48) voor: "Wildy nu de Jonas weten". Voor de originele Franse tekst zie la Pieuse Alouette 1619, Il, 145.
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SOLDATEN MINNE- EN DRINCK-LIED
Stemrne: Maeyken mijn lief! Wat sullen wy maken? enz.
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De tekst van deze wijsaanduiding is te vinden in het Geuzenliedboek van Kuiper-Leendertz 1925,
11, 126, alwaar in een voetnoot wordt vermeldt, dat in verschillende oude uitgaven van Geuzenliederen
voor dit lied als wijsaanduiding wordt genoemd: "Sal ic noch langer in heete tranen". Deze tekst
komt met aanduiding "La Volte" voor in een 17e-eeuws handschrift ter U.B. Gent (zie van Duyse 11,
1612) en Valerius geeft die als wijsaanduiding bij zijn eerste lied: "Hoe groot 0 Heer". De teksten van
het Geuzenliedboek en Starter hebben echter vooral in de tweede helft een andere vorm dan de aangegeven tekst: zij passen zich niet zonder meer bij de melodie aan.
Wij noteerden deze, waarschijnlijk wel Franse, Volte-melodie in verband met de tekst in i-maat,
zoals ook Bernet Kempers deed in "De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenek-clanck" (1941,2).
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MENNISTE VRYAGIE
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* Origineel: dd Jol

Starters gedicht was oorspronkelijk waarschijnlijk niet voor de zang bestemd: het heeft geen melodie,
draagt geen wijsaanduiding en is niet in strofen verdeeld. Niettemin werd het later gezongen, getuige
de wijsaanduidingen met de aanhef van Starters gedicht, en wel voor verschillende melodieën:
a. Naar: den Singende Swaen 1655, 148 voor: "Te Oirschot is geteelt".
b. Naar: Jan v. Elsland, Gezangen 1717, 80 voor. "Schep moed mijn ziel, schep moed".
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MENNISTE VRYAGIE.
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ALFABETISCH LIJST VAN BEGINREGELS
Als ick (0 Kroon van de Jeught)
42
Amaril, die door u soet gelaet,
43
69
Astrea lieve Maeghd!
58
Bedroefd u nu met recht
79
Beso los manos
19
Blydschap van mijn vliet
38-39
Cluchtige, tuchtige Harderin
16
Cupid', onlanx gele' en .
33
Datmen eens van drincken spraeck
Deughdlievende Goddin
•
71
Deughdrijcke Bruyd .
67
Doen Daphne d' overschoone
Maeght
41
Doen phoebus vertoogh
53
En word het glaesjen lichter.
66
Geestige R ymers
45
77
Ghy yongmans die uyt vrijen gaet
62
Ghy vrienden van dit paer
Goddinne, wiens minne.
15
't Gouddradigh hayr, .
36
Had ick duysend ijzere tongen
30
'k Heb veel nachten ghewaeckt
51
Het glas van mijn geneughd
32
Hoe komt ]etske .
65
lek had voor desen (so doen ick
noch).
20
lek vrijden op een tijd
80-81
lek weet niet wat myn V ryster
schort
73
Is Bommelalire soo groote geneughd.
55
Is dit niet wel een vreemde gril?
13
Iae wel het moet sint feIten doen
74
Jeughdige Nimphen, die 't boerten
bemind.
14
Juffrou, als ick u deugt .
46
Lieflocksters van de min
24

Lieve Joosje, soete Maetje .
Loflycke vrienden, hier vergaerd
Luchtige Maeghden
Mijn lief, mijn hoop .
Mijn soete Coninginne .
Myn toeverlaet, myn vreughd.
Myn troost, myn hart,
Myn waerde Ferdinande
's Nachts doen een blauw gestarde
kleed.
o Aerd bedeckt met bloemen u
hoofd

o Angenie~e
0, cierlijcke cieraed

o eenigh voedsel van myn jeughd!
o Elementen wat ick hoor
o Heer! de Prince d' Orange
o schoone Corinna.
o soete Hertjes! .
Overschoone vrou .

o Vriesland! so vol Deugden.
Princesse die mijn siel gebiedt,.
Schept ghy veel vreughds .
Schone Margariet
Schoone Son! die met u stralen
Seght doch mijn licht.
Silvester in de morgenstond .
So myn yemand quam te vragen
Stil, stil een reys .
Suyvere, schoone, vermaeckelijcke Maeghd.
Vive Ie Prince de Orange .
Vive Ie Roy de Bohemen.
Vrou van mijn jeught! .
Vrouvoedster van myn jeugd
Wil dan niemand Rondom leelijck
D'Wtmuntenst' Harderinne .
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ALFABETISCH REGISTER OP DE MELODIEËN
't Aardrijck gheheel end' al ontluyckt . 28
Als ghy compt in den Hage
. 76
Ballet 's Gravesande .
. 47
Balletti d' Alckmar .
. 43
Balletti Espagnole. .
. 54
Bara Faustus dream •
. 14
Bey dyr mijn harts .
. 35
Bourree de France. .
. 18
C' est trop courir les eaux .
. 42
Cobblers Jigg . . . . .
. 72
Comediantendans. . . .
. 26
Com Sheapherdes deck your heds
. 24
Courante Commune
. 70
Courante Françoise •
. 70
Courante serbande
. 64
Crimson Velvet .
. 19
Cupido Godt. . .
. 35
Delice Moscovado
. 57
De Mey, die komt ons by seer bly
. 71
De Mey die ons de groente geeft
. 77
De Nieuwe Laboré .
. 18
Diana reyn die gingh. . .
. 67
Engels Farwell . . . . .
. 61
Engelsch Schoenlapperken
. 72
Engels W oddecot. . . .
. 33
Engelsche falala. . . . .
. 10
Engelsche indrayende dans Londesteyn. 13
Engelsche Kloke Dauns . . . . . . . 20
Engelse Min . . . . . . . . . . . . 59
Est ce Mars Ie grand Dieu des allarmes . 30
Galjarde Anglais . . . . . . . . . . 62
Gesegend zijn mijns Liefs broyn ooghen 49
Ghelyck de witte Swane . . .
. 63
Ghy die my met u braef gelaet . .
. 23
Het glas van mijn geneught. ..
. 32
lek ly in 't hart pijn onghewoon .
. 60
lek vryden op een tijd. . . . . . . 80, 81
1have a love so fair . . . . ..
. 27
lek ben tot Amsterdam gewesen
. 10
Jaques Jaques. . . . . . . . .
. 56
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Jo canto,jo sonno .
. 52
Kits Alemande . .
. 31
La Bergère. . . .
. 45
La Chime . . . . . . . . . . . 38, 39
La Dolphine
. 65
La Durette .
. 66
La Picarde .
. 75
La Royale .
. 46
La sorte ma pigliar
. 32
l' Avignone .
. 17
La Volage .
. 44
l'Espagnola
. 68
Les Pagnola
. 68
Lestmael was ick op een tijdt
. 48
l' Orangee . . . . . . . .
. 69
Maeyken mijn lief! Wat sullen wij maken 79
Mascarade Englesa . . . . .
. 67
Mon valet que peut il faire . .
. 63
My mistris sings no other song
. 73
Myn troost myn hart . . . .
. 29
Mijn waerde Ferdinande. . .
. 50
's Nachts doen een blauw gestarde Kleet 25
Nuleefickin 'tverdriet . . . . . . . 59
o doe not doe not kil me yet . . . . . 53
o mijn Engeleyn, 0 mijn Teubeleyn. . 37
o nacht,jaloursche nacht . . .
. 58
Onlangs vroeg in 't Morgenrood
. 28
o nuit jalouse nuit . . . .
. 58
o Vriesland ! so vol deugden
. 22
Parsons Farwell. .
. 18
Peckingtons pond. .
. 15
Pekelharing . . . .
. 74
philla Nimph alleen .
. 34
phoebus is langh over de Zee .
. 14
Post hondert tausent .
. 74
Questa dulce Serena . . . . .
. 16
Sal ick noch langher . . . . .
. 79
't Schaep dat voer naar Alleckmaer
. 10
Si c'est pour mon puccellage
. 78
Si tanto gratiosa . . . . . . . .
. 21

Sir Edward Nowels delight .
Soder yemand vraeghd . .
Stil stil een reys. . . . . .
Sy heeft een Kin . . . . .
The fairest Nymph, those valleys
The hunt is up . . . .
Trouw min ick draegh. . . . .
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40
19
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47
37
62

Twas a youthful Knight . . . .
Wanneerick slaep. . . . . . .
Was Bommelalire so pritty 0 play
What if a day or a moneth . . .
When Daphne did from Phoebus ay
Wy twee syn hier alleen . . . . .
Y have waked the Winters Nights .
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